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Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
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Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

EXTRA KOOPJE

Kipfilet

Onderlinge discussie over het al dan niet aanbrengen van ‘knippen’

Verkeersstructuurplan
De Kwakel lang niet door
iedereen omarmd
Uithoorn/De Kwakel - De aankondiging op de gemeentelijke
website en het artikel in deze krant
over het door de gemeente uitgewerkte Verkeersstructuurplan (VSP)
De Kwakel, dat nader aan de bewoners zou worden uitgelegd, brachten afgelopen woensdagavond naar
schatting zo’n zestig betrokken bewoners op de been in de kantine
van Sportvereniging KDO. Daar gaven wethouder Maarten Levenbach
(Verkeer & Vervoer) en gemeentelijk projectleider Frank van Vliet in
woord en beeld hun visie over het
plan dat tot doel heeft het verkeer
in en om De Kwakel veilig(er) en als
het even kan in afnemende hoeveelheid te laten doorstromen. Iets wat
overigens gemakkelijker op papier
is bedacht dan in werkelijkheid uit-

gevoerd. Projectleider Van Vliet gaf
met behulp van ingetekende kaarten en overzichten aan wat de gemeente voor ogen staat om de verkeersstromen in andere banen te
leiden, waardoor met name het centrum van De Kwakel wordt ontlast.
Bijvoorbeeld waar er nieuwe voorrangskruisingen moeten komen,
fietspaden moeten worden aangelegd en hoe bepaalde wegen verkeersluw gemaakt dan wel ‘afgeknepen’ kunnen worden. Door de
Werkgroep VSP zijn heel veel knelpunten in beeld gebracht en er is
gewerkt met verkeersmodellen. De
voornaamste knelpunten doen zich
o.a. voor op de Drechtdijk, Kwakelsepad, Boterdijk, Vuurlijn en Noorddammerweg. Opvallend is dat de
gemeentelijke verkeersdeskundigen

bij de gemeente meteen het inmiddels bekende maar niet geliefde begrip ‘knippen’ uit de kast halen om
het probleem van teveel doorgaand
verkeer op te lossen. Alsof er geen
andere methoden zijn. Toegegeven,
De Kwakel (en ook Uithoorn) zijn
dorpen die destijds zijn gebouwd in
een tijdvak dat er nog maar nauwelijks auto’s reden. Om een dergelijk
traditioneel en historisch dorp aan
te passen aan het mobiliteitscircuit, is geen sinecure. Maar je kunt
bestaande wegen geschikt maken
als ontsluiting- of doorgaande route door die aan te passen en andere verkeersluw uit te voeren. Dat is
iets anders dan een ‘knip’ erin om
alle gemotoriseerde verkeer maar te
weren.
Vervolg elders in de krant.
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Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

Officiële mededeling:
KeuKens tegen
alles-moet-weg-prijzen
Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-nietsverkoop van showroom- en voorraadkeukens gehouden.
De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de
nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u om uw droomkeuken aan te
schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel 70%. En met
modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg mogen. De directie
van Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor
handelaren, uitsluitend particulieren kunnen deze keukens aanschaffen.

Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:

Mijdrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl
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Bewoners op de publieke tribune maken stilzwijgend hun mening kenbaar
met tegen de balustrade aangeplakte posters en vlugschriften
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Legmeerplein 18,
Uithoorn
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Ontsluiting Oude Dorp vanaf
N201 wordt nieuwe splijtzwam!
Uithoorn - In een overvolle raadzaal
met op de publieke tribune voornamelijk bewoners van de Thamerlaan
en Bernhardlaan, nam de gemeenteraad donderdagavond 9 februari jl.
tijdens een informerend debat kennis van het plan van het college van
B&W om de hoofdontsluitingsroute
van en naar de omgelegde N201 via
de Bernhardlaan en Thamerlaan te
laten lopen, met na de onderdoorgang van de busbaan, aansluiting
op de Amsterdamse weg. Het college – lees: wethouder Maarten Levenbach en zijn verkeersdeskundigen – heeft daarbij na ampel onderzoek gekozen voor de zogenaamde ‘Rechte Variant’. Bij het onderzoek naar de meest geschikte vorm
om het Oude Dorp te ontsluiten is
ook de ‘Gespreide Variant’ ter sprake gekomen. Daarbij gaat verkeer
vanuit het centrum (Amstelplein) via

de Bernhardlaan naar de Amsterdamseweg/N201 toe, terwijl verkeer
vanuit die richting wordt geleid via
de Admiraal Tromplaan en de rotonde bij de Christinalaan. Overigens een crime van een verkeerspleintje waar het verkeer steeds
vastloopt, maar dit terzijde. De ontsluitingsplannen staan los van alle werkzaamheden die toch moeten gebeuren aan het rioleringsstelsel en leidingennetwerk in de Oranjebuurt, inclusief de Bernhardlaan.
Feit is wel dat als de gemeenteraad
een beslissing neemt over welke variant dan ook, zij een historisch besluit neemt over de toekomst van
het aanzien van het Oude Dorp van
Uithoorn. De raad werd opgeroepen
niet alleen te kiezen met het hoofd,
maar ook met het hart, voor authenticiteit.
Vervolg elders in de krant.

Scholengemeenschap Thamen
Glunderende kinderkoppies
valt weer in de prijzen
bij Muppets schminken
Uithoorn - Een eerste prijs en een
derde prijs, daarmee kwamen de
vertegenwoordigers van de 4e klas
Bouwtechniek van scholengemeenschap Thamen terug van de driedaagse timmerwedstrijd in Hoofddorp.
Al vanaf 1995 organiseert de Stichting Edubouw ieder jaar zon wedstrijd en vrijwel elk jaar winnen leerlingen van de r.k. s.g. Thamen een
prijs. Zo ook dit jaar: op 8, 9 en 10
februari ging een groep van 12 leerlingen van 6 VMBO-scholen in de
regio naar Hoofddorp waar ze in de
werkplaats van Edubouw een voe-

derstandaard moesten maken. Het
werkstuk moest helemaal met handgereedschap worden gebouwd; gebruik van houtbewerkingsmachines
was niet toegestaan. Met halfhoutse verbindingen en schuine penverbindingen moest de voederstandaard voor vogels worden gebouwd.
De Thamen-leerlingen Frans Zaal
en Mitchel Bakker wonnen respectievelijk de eerste prijs en de derde prijs. De directie van scholengemeenschap Thamen is terecht trots
op de prestaties van de leerlingen.
Het geeft tegelijk aan dat de kwaliteit van de opleiding bouwtechniek

op Thamen prima is. Naast de prijs
die door de organisator Edubouw is
uitgereikt was er voor de winnaars
een speciaal gemaakte leren riem
met inscriptie op de gesp, aangeboden door Ger Jägers, directeur van
Thamen. In het bijzijn van de docenten bouwtechniek van Thamen overhandigt de heer Jägers de blij verraste leerlingen dit blijvende aandenken aan de timmerwedstrijd.
Vanaf nu is de aandacht van de leerlingen gericht op het komende eindexamen. Gezien de kwaliteit van hun
werkstukken kunnen ze het examen
met vertrouwen tegemoetzien.

Uithoorn - Het begon een uurtje later dan gepland. Oorzaak: miscommunicatie bij de schminkers, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Toen de kinderen eenmaal aan de
beurt waren, kon hun dag niet meer
stuk. Met glunderende gezichtjes
werden ze veranderd in hun favoriete muppet.
Vooral Kermit de Kikker en Animal
waren in trek. Gelukkig maar voor
de dame die de kinderen schminkte, want Swedisch Chef, Miss Pig-

gy, Fozze, Gonzo en Waldorff Scotter zouden bijna onmogelijk zijn om
dat even te doen. Maar de meeste
kids vroegen om Kermit en Animal,
dus was dat zo gepiept. En wilden ze
geen Muppet, geen probleem, ook
een prinses of een boef vonden ze
heel mooi. Kortom, weer een succesvolle actie van AH Jos van den
Berg.
Elders in de krant ziet u nog
wat leuke foto's van deze actie.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket won http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.

Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Ruimte te huur in gebouw
De Hoeksteen
In gebouw De Hoeksteen komt op
korte termijn circa 56 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) kantoorruimte
voor verhuur beschikbaar: twee kamers op de 2e etage, met een kitchenette en een magazijn annex kopieerruimte. De gezamenlijke oppervlakte van deze ruimten is 56 m² bruto vloeroppervlakte (BVO).In dit gebouw is bovendien per direct 111 m²
BVO kantoorruimte voor verhuur beschikbaar. Deze ruimte ligt op de begane grond en is uitstekend toegankelijk. Vanwege de indeling in diverse kamers zijn er vele gebruiksmogelijkheden, zoals werkkamer, spreekkamer en balie. In overleg met de
overige huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de
1e etage aanwezige gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp. ± 45

m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen
in de huur ad € 120,- per m². In het
gebouw is een lift aanwezig. Gebouw
De Hoeksteen dateert van 1963 en is
ontworpen door Gerrit Rietveld. Het
pand is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gebouw
ligt op een gunstige locatie op de
hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo
de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum
Zijdelwaard. Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid in de buurt, reden waarom hier ook bibliotheek Amstelland is gevestigd.
Wanneer u geïnteresseerd bent in
het huren van deze ruimte kunt u
contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de bestuursdienst van
de gemeente Uithoorn, tel. 0297 513111.

Regels voor het uitlaten van
honden in de gemeente uithoorn

Het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Uithoorn staat duidelijk beschreven in de speciale hondenfolder en bijbehorende routekaart. De
folder en routekaart kunt u ophalen bij

de receptie van het gemeentehuis of
downloaden op www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Leefomgeving_en_
buurten/Honden. Het hondenbeleid
in deze gemeente is gebaseerd op
wettelijke regels en inspraak van de
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Uit onderzoek blijkt dat de inwoners
over het algemeen tevreden zijn over
de regels, de hondenroutes en de losloopgebieden.

Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

16 feb.

Op vrijdag 17 februari plaatsen burgemeester Oudshoorn en de directeur van Eigen Haard, de heer Van
den Berg Jeths, de eerste deurkierstandhouder bij de heer en mevrouw
De Haas aan de Prinses Margrietlaan. Ter voorkoming van inbraken en woningovervallen geven politie, woningcorporatie Eigen Haard en
gemeente Uithoorn
aan enkele specifieke groepen bewo-

ners de gelegenheid om een gratis
deurkierstandhouder te bestellen. Al
meer dan honderd inwoners uit de
doelgroep hebben zich aangemeld.

wie kunnen gratis deurkierstandhouder aanvragen?

Bewoners van 65+, minder draagkrachtigen en mindervaliden die in
een sociale huurwoning wonen, kunnen stichting Belklus bellen en een
afspraak maken voor plaatsing van
een gratis deurkierstandhouder. Het
telefoonnummer is: 020-6471089 of
06-54340370. De medewerker van
Belklus die bij u langskomt, zal zich
altijd legitimeren.
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van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 26 maart 2012 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8, 1420 AA UITHOORN.

AAnVRAGen suBsiDie
2012 BiJ BuRGemeesteR KOOtFOnDs

Beoordeling subsidieverzoeken

uitVOeRinG

Doelstelling Kootfonds

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.

Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in normale uitgaven. Die moeten bekostigd
kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2012 door het bestuur
van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers
krijgen schriftelijk bericht over de beslissing.

subsidie aanvragen vóór 26 nadere info
Voor nadere informatie kunt u temaart 2012
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond

recht bij de heer Schrandt, tel. 0297513111.

Bon en borden

pretje als kinderen op school of thuis
komen met poep aan hun schoenen.
De surveillanten zullen dan ook extra
opletten op honden in de omgeving
van scholen.

Er zijn toch nog mensen die denken
dat de uitlaatregels niet voor hen gelden. Voor hen hebben we nieuws:
Wie zich niet houdt aan de regels
krijgt niet eerst meer een waarschuwing maar meteen een boete. Uit de
klachten die bij de gemeente gemeld
worden, blijkt dat veel hondenbezitters hun hond uitlaten in de omgeving
van scholen. Het is natuurlijk geen

Ook dit jaar kan iedereen, die last
heeft van loslopende honden of poep
op de stoep, een bord aanvragen met
teksten. Waar zo’n bord staat, zal extra worden gecontroleerd.

ACtiViteiten KALenDeR

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

Plaatsen eerste
deurkierstandhouder

i

ALGemene inFORmAtie

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

e
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16 feb.

17 feb.
17 feb.
17 feb.
18 feb.

18 feb/
24 mrt.
19 feb.

21 feb.

Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Concertlezing door Anton Furnée over leven en werk van Mozart en Chopin. Hij vertolkt een aantal van hun prachtige werken op de piano. Plaats: Openbare bibliotheek, A. Arienslaan.
Tijd: 20.15-22.00 uur. Prijs: € 6,50. Pashouders: € 5,50. Voorverkoop korting € 1,-. Info: Victor van Honk, Tel.: 020-6414126
e-mail: v.van.honk@amstelland-bibliotheken.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof ( iedere derde vrijdag van
de maand) Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0.50 per kaartje
Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. Tot
15 februari kunt u zich inschrijven bij Joop van Diemen (0297546900) of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten € 10. De
zaal gaat open om 9.00 uur en er wordt van 10.00 uur tot 18.00
uur gekaart.
Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’. Plaats:
Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten: € 110.
Aanvang: 9..30 uur. Meer informatie: www.praktijkclarity.nl
Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v.
Bob Berkemeier. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12.
Info: www.scau.nl
Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorpshuis De Quakel. Kosten € 2,50. Inschrijven vanaf 13.00 uur en
om 13.30 uur begint het kaarten.

21 feb.
21 feb.
22 feb.
23 feb.
24 feb.
24 feb.
27 feb/
17 mrt.

1 mrt.

2 mrt.
15 mrt.

16 mrt.
18 mrt.
23 mrt.
22 mrt.
29 mrt.

30 mrt.

Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Aanvang: 10.00 uur en einde:12.00 uur. Kosten: € 2,00 incl. koffie/thee in de pauze.
Workshop Mindmappen van 19.30-22.00 uur. Kosten:
€ 40. Nadere info: www.pauliendubelaar.nl en informatie@
pauliendubelaar.nl
Bingo in t Buurtnest, A. van Schendellaan. Zaal open vanaf
13.15 uur. Bingo begint om 13.45 uur en duurt ongeveer tot
16.00 uur. Bingokaartjes kosten € 0,50 per stuk.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0,50 per kaartje.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
De Fotokring Uithoorn organiseert in het kader van haar 40 jarig bestaan een tweede foto-expositie. De expositie wordt van
27 februari t/m 17 maart 2012 gehouden in het gemeentehuis
en aansluitend van 19 maart t/m 3 mei 2012 in het Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. De expositie is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van beide gebouwen en de toegang is gratis.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de eenakters “de koningin”en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 uur.
Toegangsprijs: € 12. www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
evenementen vanaf april 2012
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

-

-

waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Chrysantenlaan 70, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 6 februari 2012.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het opsplitsen van de bestaande kassen en bedrijfsruimte in 10 units. Ontvangen 3 februari 2012.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk van een bedrijfsruimte en van de kassen. Ontvangen 7 februari 2012.
- Wilgenhof 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in de voorgevel. Ontvangen 6 februari 2012.
Dorpscentrum
- Oranjelaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 9 februari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 157, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Ontvangen 7 februari 2012.
Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. Ontvangen 7 februari 2012
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Boterdijk 192a, het plaatsen van een garage en berging.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011
t/m 22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Het Fort 43, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende
dakplaten. Bezwaar: t/m 23 maart 2012.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Zala Express voor het innemen
van een incidentele standplaats voor de verkoop van diverse snacks op 30 april
2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 20 maart 2012.
- Wilhelminakade 3 en 5, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn
voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek
en Zopie op het terras van Café Drinken & Zo en Café de Gevel voor de periode zo lang er geschaatst kan worden op de Amstel. Bezwaar t/m 22 maart
2012
- Wilhelminakade 39 H, Horeca-exploitatievergunning aan de exploitanten van
V.O.F. Restaurant “La Musette” t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 maart
2012

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 72, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Bezwaar: t/m 23 maart 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan de heer H. Hoogerwerf
voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek
en Zopie voor de periode zo lang er geschaatst kan worden op het evenemententerrein Legmeer-West.
Bezwaar t/m 16 maart 2012.
- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan Combinatiefunctionaris
Sport Brede School / Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren van kortebaanwedstrijden op 11 februari 2012 van 12.00 tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 21
maart 2012.
- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan Circus Sijm voor het organiseren van circusvoorstellingen op 23 en 24 oktober 2012. Bezwaar t/m 21
maart 2012.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler
Trainings Club voor het ten gehore brengen van geluid tijdens wijdstrijden op
19 februari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur, 26 februari 2012 van 9.30 tot 14.00
uur, 11 maart 2012 van 11.00 tot 14.00 uur, 27 mei 2012 van 9.30 tot 16.30 uur
en op 8 juli 2012 van 11.00 tot 14.00 uur.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het innemen van een incidentele standplaats voor het verstrekken van Koek en Zopie
op 8 februari 2012 van 13.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 20 maart 2012
- Schans, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie op
het terras van Café de Herbergh 1883 voor de periode zo lang er geschaatst
kan worden op de Amstel. Bezwaar t/m 22 maart 2012
- Zijdelveld nabij Zijdelmeer, vergunning aan de heer R. Kroon voor het innemen
van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie voor de
periode zo lang er geschaatst kan worden op het Zijdelmeer. Bezwaar t/m 19
maart 2012
KENNISGEVING AANWIJZINGSBESLUITEN HONDENROUTES

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een hondenroute hebben aangewezen in de wijk Park Krayenhof waar de plicht tot het opruimen van uitwerpselen van honden niet geldt. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Het aanwijzingsbesluit kunt u gedurende zes weken inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Als u nog vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid
en Handhaving (tel. 513111).
Uithoorn, 15 februari 2012

BEKENDMAKING VASTSTELLING VERORDENINGEN

In zijn openbare vergadering van 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012;
- Re-integratieverordening Uithoorn 2012;
- Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Uithoorn;
- Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012;
- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Uithoorn;
- Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn.
Deze verordeningen zijn met ingang van 1 januari 2012 in werking getreden. De
verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
UITWERKINGSPLANNEN “PARK KRAYENHOFF FASE 3” EN “PARK
KRAYENHOFF FASE 4” ONHERROEPELIJK

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de uitwerkingsplannen “Park Krayenhoff fase 3” en “Park Krayenhoff fase 4” op 10 februari 2012 onherroepelijk zijn geworden. De uitwerkingsplannen zijn elektronisch beschikbaar
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt het uitwerkingsplan ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis.
Uithoorn, 14 februari 2012
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

Mijmeringen

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto...

IJssculptuur

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

VALENTIJN

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Door Flavoring

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Soms zijn er van die weken dat ik niet weet waarover ik wil schrijven,
er is dan gewoon te veel keus. Afgelopen week was zo’n week waarin het ene na het andere onderwerp voorbij kwam. In mijn hoofd blader ik dan door al deze mogelijke onderwerpen heen.
Uithoorn - Als gevolg van de strenge vorst van de afgelopen dagen is een
aantal dakramen van het atrium in De Wildenborch aan de Staringlaan in
open ‘stand’ vastgevroren, waardoor de ijselijke buitentemperatuur zich
ook naar binnen verplaatste. De zich in dat atrium bevindende fontein
werd dan ook allengs herschapen in een indrukwekkend ijssculptuur…
Hans Weenen, Uithoorn

Fotokring Uithoorn
bestaat dit jaar 40 jaar
Uithoorn - Iedere twee weken komen de leden van Fotokring Uithoorn bij elkaar om elkaars fotowerk te bespreken. Naast opdrachten die aan het begin van het seizoen vastgesteld worden, wordt ook
‘vrij werk’ besproken. Dit wordt gedaan door de verkiezing van de foto van de maand, een soort van fotokringcompetitie, waarbij ieder lid
van de fotokring zijn of haar beste
foto kan indienen. Naast bespreking

van de foto’s worden ook de nummers 3, 2 en 1 gekozen. In de maand
januari was het thema ‘kleur’. Iedere maand in dit jubileumjaar laat de
Fotokring Uithoorn de winnende foto zien.
Hierbij de foto van de maand januari, een fraaie landschapsfoto
uit Toscane, gemaakt door Michel
de Nooij. Zie voor meer informatie
over de Fotokring en het jubileum
www.fotokringuithoorn.nl

www.mEErBoDE.nl

Nieuwe kinderafdeling
Sinds eind november is Big L uitgebreid met een nieuwe kinderhoek.
Op de 1ste etage is er een groot
deel bijgekomen, speciaal voor de
kindjes.
De merken Gsus, Cars, Garcia en
nieuw dit seizoen Outfitters Nation
vullen de hoek voor de kids. Deze
merken zijn verkrijgbaar voor zowel
de jongens als de meisjes..
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden van
de laatste ontwikkelingen en acties van Big L: schrijf u dan in voor
de Big L Nieuwsbrief. Het enige wat
er moet gebeuren is even te surfen
naar www.bigl.nl en de rest wijst
zich vanzelf. U vindt Big L aan Zijdstraat 61 in Aalsmeer.

Om even bij Valentijnsdag te blijven hangen, vind ik wel toepasselijk.
Een beetje warmte en liefde in een koude februarimaand kan geen
kwaad. Van jongs af aan vond ik Valentijnsdag fascinerend, toentertijd ging het alleen maar om het sturen van een kaartje aan je geheime liefde en dan wel anoniem natuurlijk. De teleurstelling als er geen
kaartje op de mat lag voor mij die dag, en later de vreugde ervaren
als er wel mooie rode enveloppen op mijn mat lagen te wachten. Een
rode envelop is toch veel aangenamer dan die bekende, blauwe envelop die de meesten van ons net hebben ontvangen.
Inmiddels is Valentijnsdag een groot commercieel circus geworden,
waar de detailhandel gretig gebruik van maakt. Ik kan het ze niet
kwalijk nemen en stiekem word ik wel vrolijk van alle etalages die
versierd zijn met rode harten, rozen en nog meer zoetigheid. Ik moest
helemaal lachen van de week toen ik een radioreclame hoorde, ingesproken door Robert ten Brink. Het ging in de trant van ‘voor alle dames voor wie de man nog geen rozen heeft besteld, mail nu naar de
valentijnshelpdesk’.
Een schot in de roos dacht ik, precies zo een vent heb ik thuis zitten.
Een man die Valentijnsdag grote onzin vindt en graag verkondigt dat
het niet gaat om cadeautjes op een specifieke dag als 14 februari. Op
zich heeft hij daar helemaal gelijk in, je hoeft je liefde niet te bewijzen op een dag als Valentijnsdag. Elke dag lief zijn voor elkaar in de
breedste zin van het woord is veel waardevoller, maar een kaartje of
lief smsje op Valentijnsdag sla ik zeker niet af.
Maar nu lees ik net op internet dat Withney Houston is overleden,
een groot zangeres die de prachtigste liefdesliedjes heeft gezongen.
Geen Valentijnsdag meer voor haar, en voor het publiek en fans geen
nieuwe liedjes meer die van haar hand zullen komen. Net zoals Michael Jackson er niet meer is, zal ook dit een groot gemis zijn in de
popmuziek. Het werkt namelijk een beetje raar in deze wereld.

Volop wintersale bij
Big L jeans in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf nu is het volop
wintersale bij Big L, kortingen tot
maar liefst 70%. Nog enkele weken
en dan maakt Big L ruimte voor de
zomercollectie , dus nu nog even
snel korting scoren op de winterkleding. Zo aan het begin van het nieuwe jaar is dat toch lekker meegenomen, en we zitten tenslotte nog midden in de winter op dit moment zelfs
zeer koud. Bigl L is 600 vierkante
meter shopplezier, dus voor iedereen moet er wel wat te vinden zijn.
Een etage vol met de meest trendy
mode voor de kids en dames vindt u
op de eerste verdieping, op de benedenetage vindt u alles voor de
heren. Het voordeel van Big L is dat
je aangekleed kan worden van A tot
Z, u hebt dus alles in 1 winkel en dat
is wel zo lekker.

Ik kijk altijd terug wat ik de week daarvoor heb geschreven, wat ik
heb meegemaakt in de afgelopen dagen, en wat voor actueel nieuws
er is. Deze column zou dan een combinatie moeten worden van het
winterweer en de vorst waar we even afscheid van moeten nemen, de
schoolrapporten van de lagere school tot aan een warmer onderwerp,
namelijk de dag van de liefde, Valentijnsdag.

Op het moment dat je als artiest dood gaat, lijkt het wel of je hele
oeuvre daarna veel meer gewaardeerd wordt en op de juiste waarde wordt geschat. Dus de uitreiking van de Grammy’s, de belangrijkste muziekprijs zal in het teken staan van Withney Houston. En ik verwacht dat we de komende tijd veel van haar muziek zullen horen op
de radio en dat is dan ook het enige positieve aan dit trieste nieuws.
Didn’t she almost have it all?

Vakantiebijbelclub wordt
een ‘Echt feest’
Uithoorn - Elk jaar wordt in de
voorjaarsvakantie de vakantiebijbelclub gehouden. Donderdag 1
maart is het weer zover. Het thema
dit jaar is ‘Echt feest’. En een feestje zal het worden. Alle kinderen
tussen vier en twaalf jaar zijn welkom. Er zal veel worden gezongen
en geknutseld en er wordt een verhaal verteld. De deur van de Herman Gorterhof 3 gaat om kwart voor
tien open. Dan kunnen de kinderen
zich inschrijven. Om tien uur begint

het programma. Het feest duurt tot
drie uur. De lunch wordt verzorgd.
Na het middageten kunnen de kinderen kiezen uit verschillende workshops. De dag wordt weer gezamenlijk in de grote zaal afgesloten.
De vakantiebijbelclub wordt elk jaar
georganiseerd door een interkerkelijke groep vrijwilligers.
Alle kinderen van de basisschool
zijn welkom. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. De toegang is gratis.

Bij Eetkamer Goede Genade
is het gezellig samen tafelen
Uithoorn - Een aantal mensen weet
inmiddels de weg te vinden naar
Eetkamer Goede Genade. Het biedt
gezelligheid aan mensen die elke
avond alleen hun maaltijd gebruiken. Mensen die elkaar niet kennen
ontmoeten elkaar aan tafel. Er wordt
even gelachen en genoten van een
warme maaltijd. Ook voor mensen
die het financieel zwaar hebben, is
het fijn om een keer niet te hoeven
rekenen om weer een maaltijd op
tafel te kunnen zetten, want deelname is gratis.
Maar het is niet zo dat er alleen
mensen komen die het zwaar heb-

ben. Jong en oud schuiven aan en
de sfeer is heel ontspannen. Soms
staan er stamppotten op tafel, een
andere keer is het nasi, bami of pasta.
Het is fijn als mensen zich van tevoren opgeven, zodat de koks weten op hoeveel personen ze kunnen
rekenen. Dit kan op telefoonnummer 523272. De Eetkamer is om de
week open. Morgen, donderdag 16
februari, staan de deuren van Herman Gorterhof 3 weer gastvrij open
voor iedereen die daar behoefte aan
heeft.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten
witte sokjes, achter poten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Rietgans: zwarte kat met witte onder de kin.
Gevonden:
- Vinkeveen, Braambrugse Zuwe: kitten, grijs-wit.
- Mijdrecht, Borsaliastraat: kat; lichtrood met wit.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Rood-witte kater.
- Uithoorn, Albert Verweijlaan: rode kat met witte buik en
witte snuit.
- Vinkeveen, Groenlandkade: zwart-witte kater met witte bef
en pootjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.
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Verkeersstructuurplan De Kwakel
lang niet door iedereen omarmd
gelopen koers, ook al neigt de gemeente ernaar achter het voorstel
van de Werkgroep VSP te staan en
het verder te willen uitwerken. Dat
is dus doorgaand verkeer weren
op de Boterdijk, de Vuurlijn (Oost)
en de Drechtdijk. Maar waar deze
knippen moeten komen staat nog
ter discussie.

Projectleider Frank van Vliet geeft uitleg bij het voorstel van verschillende verkeersmaatregelen
vervolg van de voorpagina
Geen gelopen koers
Niettemin gaf projectleider Van
Vliet aan dat ‘een knip’ in de Boterdijk, Vuurlijn-West en een ‘spitsknip’ in de Drechtdijk volgens de
werkgroep op voorhand voldoende
is om een rustiger verkeerspatroon
in De Kwakel te creëren en mede
daardoor de veiligheid te bevorderen. Hij gaf ook aan wat de gevolgen voor het verkeer en de bewoners zijn van dit ‘knippen’. Een goed
idee was volgens hem ook om de
Anjerlaan richting Kwakelsepad in

een voorrangsweg te veranderen,
waardoor de kruising met de Ringdijk ook veiliger wordt. Dringend
nodig is het om op de Noorddammerweg een fiets-/voetpad aan te
leggen omdat juist deze weg bij een
‘knip’ in de Boterdijk en de Vuurlijn een stuk drukker zal gaan worden. Dat blijkt ook uit de verkeersberekeningen die in scenario drie
van het plan worden vermeld: Verkeersintensiteit van Vuurlijn-West
wordt minus 24 procent, VuurlijnOost minus 100 procent, Boterdijk
minus 100 procent, Drechtdijk minus 49 procent en Noorddammer-

weg plus 40 procent. De Noorddammerweg wordt wel gezien als
dé hoofdontsluiting van De Kwakel
vanaf de noordzijde. Door de Halfweg door te trekken naar de N231
zou die als een ontsluitingsweg van
en naar het zuiden kunnen fungeren. Maar dan komt het verkeer
toch weer op de Drechtdijk uit en
vervolgt zijn weg door het centrum
naar De Kuil en de woonwijken aan
de Boterdijk. Iets wat men juist wil
tegengaan. Kortom, een goed verkeersplan voor De Kwakel en omstreken waar de meeste inwoners
mee kunnen leven is nog lang geen

Tijdens de informatieavond konden de aanwezigen op een formulier hun mening over het voorgestelde verkeersplan schriftelijk kenbaar maken. Volgens wethouder Levenbach zullen alle reacties van de
bewoners – voor zover ingediend –
in de verdere verfijning van het plan
worden meegenomen. Dat moet
uiteindelijk leiden tot de definitieve versie. Die wordt vervolgens ter
bespreking voorgelegd aan het college. Zodra B&W haar goedkeuring
eraan hecht, wordt het in april aan
de gemeenteraad aangeboden die
met het plan al dan niet zal instemmen. Omdat in de gemeentelijke
begroting geld gereserveerd is om
alvast een begin te kunnen maken
met de allernoodzakelijkste voorzieningen en veranderingen, zou nog
medio dit jaar daarmee van start
kunnen worden gegaan. De uitvoering van het plan gebeurt in fasen.
Stop ‘knipgedoe’
In een open discussie met de aanwezigen, waarbij communicatieadviseur Astrid van der Vorm als ge-

Ontsluiting Oude Dorp vanaf N201
wordt nieuwe splijtzwam!
informerend debat met de raad en
twee weken later, op 23 februari,
moet de raad dan maar een besluit
nemen. Het staat te bezien of alle
vragen dan beantwoord en resultaten van eventueel nog uit te voeren onderzoeken bekend zijn. Voor
de bewoners is het na 9 februari
maar afwachten wat het gaat worden. Hij vroeg de wethouder tevens
of er kans bestaat op planschade of
schade aan de woningen door het
verkeer of uit te voeren werkzaamheden aan de riolering en ophoging.
Robert Timmers (Gemeentebelangen) riep de wethouder en de andere raadsleden op om de beleving
van de bewoners mee te nemen bij
de besluitvorming.
Volgens Kees Veltman wordt de Prins Bernhardlaan straks Bernhardweg waar niet meer ‘prinselijk’ kan worden gewoond
(vervolg van de voorpagina)
Einde woongenot
Het plan zoals door het college
wordt voorgesteld, roept grote bezwaren op bij nagenoeg alle bewoners van zowel de Bernhardlaan als
Thamerlaan die het historische aanzien en authenticiteit van beide lanen straks volledig teloor zien gaan.
Een en ander werd tot uitdrukking
gebracht in de vorm van posters,
leuzen en vlugschriften die men aan
de balustrade van de raadzaal had
opgehangen. Een viertal insprekers, t.w. Kees Veltman, Mark Wierda, Ellen Asselbergs en Arjen Postma plus een vrouwelijke steunbetuiger, gaven met steekhoudende argumenten op heldere wijze uitdrukking aan hun weerstand en boosheid ten aanzien van de plannen
die, als zij op deze manier doorgang vinden, het einde inluiden van
een van de laatste stukjes authentiek Uithoorn en niet in mindere mate aan het woongenot van de bewoners. Want niet alleen een stroom
aan gemotoriseerd personenverkeer
zal voorbij hun huizen komen, ook
het vrachtverkeer mag van die nieuwe ‘noord-zuid’ route door het Oude Dorp gebruikmaken. En dat wil
je niet hebben vlak voor je (historische) huis dat bovendien soms niet
eens is onderheid maar op huiden
staat.

hadden hun woordje klaar en bestookten de raad en de wethouder
met goede en logische argumenten om het ‘anders’ te doen, waarbij de Gespreide Variant de voorkeur geniet. Zij wezen er ook op dat
vrachtverkeer volgens het UVVP via
de Zijdelweg en de bestaande N201
naar het Amstelplein kan rijden en
dat dus niet over de Thamerlaan en
Bernhardlaan hoeft te doen. Daarnaast is deze keuze in strijd met het
Masterplan dat de authenticiteit van
het Oude Dorp voorstaat. Ook is het
vreemd dat de telling van verkeersbewegingen door een extern bureau
in hoge mate afwijkt van die welke
door de gemeente zelf is verricht.
Er werden tal van (technische) vragen gesteld over onderzoeken van
bijvoorbeeld bodemstabiliteit, trillingen, grondwater, geluidsoverlast,
milieu, etc. Sprekers zien de ontsluiting bovendien als een perfecte
sluiproute door het Oude Dorp, via
de Meerwijk naar de Amstel, Vrouwenakker e.v. als het verkeer op de
N231 vastloopt. De vraag was ook in
hoeverre men de Garagevariant en
daarmee de ‘knip’ in de Irenebrug
serieus moet nemen in het licht van
de huidige economische ontwikkelingen. De sprekers gaven ook aan
dat er teveel naar de verkeerstechnische aspecten zijn/worden gekeken en te weinig naar de beleving
van de bewoners.

In strijd met Masterplan
Ongeloof en verbijstering was alom te bespeuren bij de aanwezige
bewoners, die overigens best kunnen leven met de voorstellen om nu
eindelijk de riolering te vernieuwen,
ja dat zelfs toejuichen. Maar zoiets
gaat wel ten koste van alle groen,
de mooie treurwilgen etc. Het wordt
kortom een kaalslag van jewelste,
iets waaraan helaas onontkoombaar
is volgens wethouder Ria Zijlstra
(Milieu, Leefbaarheid en Openbaar
Groen) en tot groot ongenoegen en
verbazing van de aanwezigen. De riolering is verzakt, daarom is ophoging nodig en daar kunnen de bomen niet tegen. De vier insprekers

Nieuwe splijtzwam
Spreker Kees Veltman betoogde
dat als de raad voor de voorgestelde ‘Rechte Variant’ zal kiezen de bewoners geen laan meer hebben en
er ook niet meer prinselijk wordt
gewoond. “Dan kan de naam Prins
Bernhardlaan worden veranderd in
Bernhardweg. Wordt echter voor
een andere variant gekozen (de Gespreide), dan beloven wij een nieuw
bord te maken met daarop de Maarten Levenbachlaan”, aldus Veltman
die net zoals de volgende insprekers
veel bijval en applaus kreeg. Avondvoorzitter Nick Roosendaal kon de
raadzaal maar met moeite stil krijgen. Geen wonder, want zowel de

insprekers als de aanwezige bewoners stelden en stellen zich vierkant op tegen het verkeersplan van
de Rechte Variant zoals door wethouder Levenbach namens het college naar voren is gebracht. Sprekers en zelfs aanwezigen op de publieke tribune riepen de raad op om
op voorhand niet met de desastreuze plannen van de wethouder in te
stemmen maar eerst alle argumenten nog eens te heroverwegen en
de uitkomsten van nog uit te voeren onderzoeken af te wachten. Al
met al een wat hectisch en emotioneel gebeuren. Velen zeiden zich
belazerd te voelen door Levenbach
c.s. en aan het lijntje te worden gehouden betreffende het verkeersplan. In één uitspraak vatte een van
de aanwezigen dit als volgt samen:
“Wij hebben veertig jaar gewacht op
de omlegging van de N201 om af te
zijn van de oost-west route die Uithoorn in tweeën snijdt. Nu zijn we
straks zover maar krijgen als een
nieuwe splijtzwam een noord-zuid
verbinding door het Oude Dorp op
ons dak geschoven. We zijn er dus
geen steek mee opgeschoten.”
Raadsleden niet overtuigd
Het zijn niet alleen de bewoners
die geen oren hebben naar wat de
wethouder voorstelt, ook een aantal raadsleden kampt met de nodige vragen. Om er enkele te noemen: van Benno Van Dam (Ons Uithoorn) waarom de uitvoering in
2013 klaar moet zijn terwijl de knip
in de brug en de garagevariant nog
verre van realiteit zijn. En waarom
de bewoners wel inspraak te geven in de herinrichting van de lanen maar geen stem hebben in de
keuze van de variant. Arjan Koopmans (Groen Uithoorn) vuurde een
flink aantal gedetailleerde vragen
af over technische onderzoeken die
misschien eerst moeten worden uitgevoerd en waarom de bewoners zo
laat geïnformeerd zijn over de plannen. Op 25 januari stond er een artikel in de Nieuwe Meerbode, op 2 februari was er een inloopavond voor
de bewoners, op 9 februari is er een

Hij vroeg de wethouder wat de argumenten zijn om het vrachtverkeer
toch toe te laten in het Oude Dorp
via de gekozen variant. Daniël Wolffensperger vroeg zich al waarom er
eerst van de raad een besluit wordt
gevraagd om daarna pas bijvoorbeeld een trillingsonderzoek te laten plaatsvinden om te constateren
of de woningen langs de lanen wel
bestand zijn tegen het voorbij komende (vracht)verkeer.
Dat trillingsonderzoek is overigens
nog niet uitgevoerd. Verschillende
raadsleden wilden een antwoord
van de wethouder waarom er zowel
tellingen zijn verricht door zowel
een extern bureau als de gemeente
zelf waarin in de uitkomsten bovendien ruime verschillen zitten.

sprekleider optrad, bleek dat er nog
heel wat onvrede heerst aangaande de voorgestelde maatregelen. Zo
zouden bewoners van De Kuil graag
een tweede ontsluiting willen naar
de Poelweg, maar dat is niet mogelijk vanwege de Stelling van Amsterdam aan de Vuurlijn. Overigens
zou de Poelweg (weer) ingericht
kunnen worden als een tweebaansweg voor tweerichtingsverkeer, die
nu nog één richting is. Een ander
opperde de Irislaan door te trekken
naar Het Korte Eind.
Maar ook dat lijkt niet haalbaar. Een
volgende aanwezige riep de wethouder op te stoppen met al dat
‘knipgedoe’.
Hij vroeg zich af hoe bewoners
straks nog van en naar hun dorp
kunnen komen als huidige begaanbare (sluip?)wegen worden afgesloten. Men voelt zich ernstig belemmerd in de mobiliteit. Als er bijvoorbeeld op de Noorddammerweg
een ongeval is, kan bijna niemand
meer De Kwakel in of uit. Men is
bang dat men straks in De Kwakel
‘opgesloten’ zit, ook al met het oog
op de nieuwbouwwijk De Oker.
Nieuwe bewoners daar zeggen niet
blij te zijn met het afsluiten van de
Boterdijk en de Vuurlijn omdat iedereen dan via het centrum en
Drechtdijk richting N231 en/of het
Kwakelsepad en de enkelvoudige
ontsluiting Noorddammerweg naar
de N201 moet rijden. Als de N201
is omgelegd veronderstelt men dat
er dan ook (veel) minder verkeer
over de dan ‘oude’ provinciale weg
zal rijden. Die kan dan mooi dienen
als wijkontsluitingsweg. Dus waarom dan de bestaande wegen in De
Kwakel afsluiten dan wel verkeersluw maken? Het doorgaande verkeer rijdt immers om Uithoorn heen.
Geen schadevergoeding
De antwoorden van de wethouder beperkten zich veelal tot een
weergave van feiten. Onder andere hoe de verschillen in verkeerstelling tot stand zijn gekomen. Bij het
gehanteerde verkeersmodel is ook
het te verwachten verkeer inclusief vrachtverkeer tot 2030 meegerekend. Die hoeveelheid is zodanig
dat de ontsluitingsweg een 50 km
weg wordt en dat het daarom geen
30 km kan zijn. De wethouder die
overtuigd is van zijn eigen gelijk en
vast voornemens is deze variant er
‘door te drukken’, sprak zich er zich
dan ook over uit dat de Rechte Variant de beste optie is voor de ontsluiting van het Oude Dorp. Hij zei ook
dat “als uit het trillingsonderzoek
zou blijken dat er mogelijk schade
kan ontstaan aan woningen er dusdanige maatregelen zullen worden
getroffen dat die schade niet ontstaat… Dan is er ook geen sprake
van planschade, nog los van het feit
dat het hier niet eens om bestemmingswijziging gaat. Dat wil niet
zeggen dat er bij ongewijzigde uitvoering geen schade zou kunnen
ontstaan. Maar juist daarvoor worden maatregelen getroffen om dat
te voorkomen.” Op de vraag van
Raadslid Koopmans dat indien er
desondanks schade ontstaat of de
wethouder dan de bewoners gaat
compenseren antwoordde de wethouder dat dit een hypothetische
vraag betrof. Er was geen reden volgens hem om schade te vergoeden “want er ontstaat gewoon geen
schade”, aldus de wethouder die
duidelijk geloofde in zijn eigen verhaal en een mogelijk schuldvraag
wat al te gemakkelijk van zich afschoof. Anders verwoord: de bewoners draaien dus zelf op voor eventuele schade zo die mocht ontstaan.
Een ander veroorzaakte luidruchtige beroering op de publieke tribu-

Wat dat betreft zal de Noord-Zuid
route N231 veel meer overlast kunnen veroorzaken.
Fietsers voorrang
Ondernemers aan de Boterdijk en
de Vuurlijn vragen zich af hoe het
vrachtverkeer straks nog van en
naar hun locatie kan komen. Gesuggereerd werd ook om handhavend op te treden bij eventueel
niet-bestemmingsverkeer. Dan mag
er dag en nacht wel door de politie worden gesurveilleerd. Een idee
was ook om ‘de knip’ uit te voeren met een slagboom. Dan zouden bewoners langs de route met
een persoonlijke doorrijkaart de
slagboom kunnen openen. Fietsers
zouden wel gewoon kunnen passeren. Dan heb je uitsluitend te maken met bestemmingsverkeer en is
doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Probleem doemt wel op als
iemand visite of familie op bezoek
krijgt... Fietsers mogen wel blij zijn
met de plannen en maatregelen. Die
krijgen een voorrangspositie. Zo wil
men de Vuurlijn-Oost inrichten tot
fietsstraat, een fietspad aanleggen
in het verlengde van het Hanenpad
en een fiets/voetpad maken langs
de Noorddammerweg.
Al met al bevat het verkeerstructuurplan best goede maatregelen
om het verkeer in en om De Kwakel in veiliger stromen te leiden. Aan
de andere kant zou men niet alleen
maar moeten kijken naar het verkeerstechnische aspect, maar ook
de gevoelens en ideeën van de bewoners ter harte moeten nemen.
Dat zal net zoals hun inbreng op
16 november vorig jaar ook met de
voorstellen van deze avond gebeuren, zo zegde wethouder Levenbach
toe. We zullen hem eraan houden.
ne met de nodige opmerkingen, iets
wat voorzitter Roosendaal noopte
tot een verzoek om stilte waarbij hij
de aanwezigen duidelijk maakte dat
zij zich na de vergadering nog met
de verschillende raadsleden konden
onderhouden over dit onderwerp.
De wethouder gooide nog een
keer olie op het vuur door te zeggen meteen na de besluitvorming te
gaan starten met de inspraak over
de herinrichting. Hieruit kan men de
conclusie trekken dat hij ervan uitgaat dat de raad op 23 februari voor
de Rechte Variant zal kiezen. Maar
dat staat (nu) nog niet vast. Hij gaf
verder aan dat de maximale breedte van de verschillende verkeersstroken per wegtracé nog bepaald
moet worden, inclusief ruimte voor
het aanplanten van groen, want er
moet naar zijn stellige mening ‘een
groene laan voor terugkomen’. Het
is de bedoeling om samen met de
bewoners de inrichting te bepalen,
zo zei hij. Jaap Baak (CDA) vroeg de
wethouder om een dwarsdoorsnede op maat van de weg in de vorm
van een duidelijke tekening voordat
het politieke debat en de besluitvorming plaatsvindt. En vooral waar
dan de ruimte voor het groen komt.
De wethouder zei wel de maten toe,
maar niet in de vorm van een tekening omdat hij meende dat dit een
belemmering zou zijn in de discussie met de bewoners om tot een
goede inrichting te komen. Hem viel
nogmaals de hoon van de publieke
tribune ten deel toen de wethouder
stelde dat de bevolking goed is omgegaan met de geboden informatie
en dat naar zijn mening zij genoeg
tijd heeft gehad om een mening te
vormen.
Ook al zou het college voornemens
zijn om het voorstel te wijzigen kan
zij dat niet, alleen de raad kan dat
nog op 23 februari. Veel wijsheid
toegewenst!

De toekomst van de huidige Prins Bernhardlaan (li.) en Thamerlaan staat op het spel

Vita welzijn en advies
wEEkPROGRAMMA
Maandag
09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
16.00-18.00 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-11.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
19.30-22.00 uur
woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.30 uur
vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
- middag

MMBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in de Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif (1e+3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag
(behalve de 2e di. v/d maand)
Biljarten
(alleen 4e week op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif (laatste do. v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vrijdag v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen (1e vr. v/d maand)
Speciale activiteit: zie flyers

CURSUS yOGA 55+

Hatha yoga op de stoel
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven. Het
brengt evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt
o.a. gunstig bij stress, hyperventilatie, rugklachten,
hoofdpijn en slapeloosheid. De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen, versterkende oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken en meditatie. In de
lessen is er aandacht voor persoonlijke begeleiding
en correctie. Lichaamshoudingen in de Hatha yoga
hoeven niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn. Yoga
is niet prestatie gericht. De manier waarop je iets er.
vaart is belangrijker dan een beeld van jezelf hoe het
zou moeten om perfect te zijn. Op een stoel of in een
rolstoel oefenen is heel goed mogelijk. De lessen worden gegeven door Graciela Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha yoga docente van de Stichting Yoga en
Vedante, een erkende Nederlandse en Europese opleiding. Tijd lessen Yoga op de stoel: op maandag van
09.45-10.45 uur. Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn. Zelf mee te nemen:
matje. Info en aanmelding: 0297-567209.

SPORTiEF wANDELEN 55+

Wilt u iets aan uw conditie doen of vindt u wandelen gewoon een fijne manier om sportief actief te
zijn dan is deze cursus wellicht iets voor u.
Sportief wandelen is zeer geschikt voor senioren,
voor ongetrainde mensen, voor mensen die last
hebben van overgewicht, reumatische klachten
of andere beperkingen. U moet zich echter voor
deze cursus wel zelfstandig kunnen bewegen
(geen rollator of rolstoel).
Met sportief wandelen kunt u op een verantwoorde en ontspannen manier uw fitheid verbeteren en onderhouden. De cursus wordt gegeven door Lydia de Rijk, gediplomeerd MBvO
docente. Na het wandelen is er gelegenheid in
het wijksteunpunt om met elkaar koffie te drinken (niet inclusief). Tijd: dinsdag van 9.00 -10.00
uur. Plaats: vanaf wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Voor inlichtingen en aanmelding: 0297-567209.

SCHAkEN iN HET wiJkSTEUNPUNT

Iedere woensdagavond houdt Schaakvereniging de
Amstel, in de grote zaal van wijksteunpunt Bilderdijkhof, de clubavond. Als de jeugdgroep om 20.15 uur
uitgespeeld is, begint voor de senioren de interne
competitie van de vereniging.
Huisschakers die eens kennis willen maken zijn van
harte welkom. Door het spelen in een vereniging
neemt de speelsterkte vaak snel toe. Schaken werkt
positief op het denkproces en stimuleert het geheugen en het concentratie vermogen. Bovendien leert
men andere mensen kennen.
De eerste 3 kennismakingsavonden zijn gratis, daarna kan men zich al of niet als lid opgeven.
Kom dus eens kijken en meespelen.
Informatie bij H.Elserman, tel 0297 566501.
E-mail h.elserman@hetnet.nl

OPEN EETTAFEL

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft
u geen zin om te koken? In samenwerking met
Apetito hebben wij voor u het MultiPlus project.
Dit betekent dat u iedere dinsdag van 11.45- 13.00
uur terecht kunt voor een warme maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan
tot en met de maandag ervoor. U bent absoluut
niet verplicht om iedere week te komen eten. U
geeft zich op wanneer u dit wilt. Hebt u belangstelling, neem dan contact met ons op, telefoon
0297-567209. De kosten zijn e6,50. Hiervoor
krijgt u: soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd
en daarna is er nog een toetje. Als u hiervoor in
aanmerking komt, kunt u korting krijgen op deze
maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen, telefoon 0297-567209.

MAATJESPROJECT

Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken
of een museum te bezoeken? Vita welzijn en advies is
in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen.
Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk)
behoefte hebben aan een (extra) contact met een matje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte,
beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen van
de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde
interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in
contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide
personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren
van een kopje koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken van een museum, het maken van
een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van
een wijksteunpunt bij u in de buurt.
Het maatjesproject van Vita welzijn en advies
zoekt maatjes
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk)
een maatje kunnen gebruiken. Bent u een wandelmaatje, kletsmaatje, thee- of koffiemaatje, spelletjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft u andere
kwaliteiten die u voor een paar uurtjes op vrijwillige
basis wel met een ander wilt delen? Dan zijn wij op
zoek naar u! Het plezier tussen de deelnemer en het
maatje is heel erg belangrijk, vandaar dat wij ons
uiterste best doen om u te “koppelen” aan iemand met
dezelfde interesses. Spreekt het maatjesproject u aan,
maar wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend een
afspraak maken met Bernadette Verhaar of Monique
Sintenie, telefoon 0297-567209.

StoelHonkbal Voor Senioren

Bent u een teamspeler? Dan is stoelhonkbal echt iets
voor u. Misschien is binnenhonkbal een juistere benaming omdat deze honkbal binnen in een zaal gespeeld
wordt. Stoelhonkbal komt oorspronkelijk uit Amerika
en is inmiddels zo populair dat het al in meer dan 60
plaatsen in Nederland wordt gespeeld. De spelregels
zijn zoals bij het gewone honkbal: 2 teams, 3 honken
(stoelen), thuisplaat en homeruns. Er wordt echter niet
met een bal en knuppel gespeeld maar deelnemers
hebben 3 zakjes gevuld met rijst om te proberen deze
in een bak op 3,5 meter afstand te gooien. In die bak
zitten 9 gaten die staan voor de 1ste , 2de en 3de honk,
uit en natuurlijk homerun! Het is dus echt een spel
waarin 2 teams ‘tegenover’ elkaar staan. Competitie,
maar ook een gezellige sfeer waarin samen gespeeld
wordt onder leiding van een spelleider. In de Bilderdijkhof speelt het team “The Blue Diamonds” iedere maandag van 12.00-13.00 uur in de grote zaal.
U bent van harte welkom een keer mee te spelen.
Voor opgave/ informatie kunt u bellen met Lydia de Rijk
0297-522382. Ook kunt u kijken op www.UwBeweegreden.nl

MiNi-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in contact te laten komen voor verschillende
doeleinden. U kunt mini-oproepjes plaatsen als u
bijvoorbeeld iemand zoekt om activiteiten mee te
ondernemen zoals samen boodschappen doen,
winkelen, wandelen, koffie/thee drinken, samen
naar theater gaan etc.
Reacties kunnen worden gezonden/gemaild naar
Vita welzijn en advies Bernadette Verhaar:
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl en/of
Monique Sintenie m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl,
telefoon 0297-567209.

MBvO GyMNASTiEk EN viTAAL
BEwEGEN 55+

in bilderdijkhof, Ponderosa en Dorpshuis de Quakel.
Met gymnastiek en Vitaal Bewegen kunt u op een verantwoorde en ontspannen manier uw fitheid verbeteren en onderhouden. Er is nog plaats op de volgende
locaties: In Ponderosa: gymnastiek op woensdag van
11.15 - 12.15 uur. Dorpshuis de Quakel: gymnastiek op
woensdag van 10.00 - 11.00 uur. Bilderdijkhof: Vitaal
Bewegen op maandag van 15.00-16.00 uur.
Voor informatie en/of aanmelding 0297-567209.

GEHEUGENSPREEkUUR iN UiTHOORN
Zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich ongerust. Vaak zeggen ze er niks over, want je weet maar
nooit hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met mensen die ze vertrouwen. Dikwijls zeggen
die dan zoiets als: “Ach, maak je geen zorgen; iedereen vergeet wel eens wat.” Misschien is er niets aan
de hand, misschien wel. Het is verstandig dat te laten
uitzoeken. Soms gewoon ter geruststelling en soms is
er ook nog wat aan te doen.
Waar komen geheugenproblemen vandaan?
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen. Maar bij sommige mensen is het ernstiger.
Er kunnen heel wat oorzaken zijn. Mensen die moe
of verdrietig zijn raken dikwijls hun concentratie een
beetje kwijt. Dat kan er toe leiden dat ze vergeetachtig
worden. Bovendien zijn er medicijnen en ziekten die
het geheugen beïnvloeden. En soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van dementie.
Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook andere mogelijkheden.
Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf te ontdekken
waarom u zo vaak dingen vergeet, is het verstandig
naar het Geheugenspreekuur te komen.
Waarom het Geheugenspreekuur bezoeken?
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen
met het geheugen vandaan komen. En in veel gevallen
is het mogelijk er wat aan te doen. Soms moeten mensen daar zelf voor zorgen: zich minder druk maken of
wat meer uitrusten. Het kan ook zo zijn dat hulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte of als men erg gedeprimeerd is. Helaas is het nog niet mogelijk dementie
te genezen. Maar aan de gevolgen valt vaak nog heel
wat te doen, vooral als men er vroeg bij is. Ook daarom
is het van belang naar het Geheugen-spreekuur te komen. Op het geheugenspreekuur in Uithoorn kunnen
ouderen terecht met al hun vragen en klachten over
hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige van GGZ inGeest zal kosteloos advies of tips geven
om met de problemen om te gaan. En mocht er wel
iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar
verdere hulp te vinden is.
Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur in
wijksteunpunt Bilderdijkhof. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 20 februari, 19 maart en 16 april.
Maakt u hiervoor wel een afspraak 0297-567209.
Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief
van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en
advies en MeerWaarde.

TRAiNiNGSAANBOD vOORJAAR
viTA wELZiJN EN ADviES
JeUGD
als je ouders gaan scheiden (9 t/m 12 jaar)
Aanvang en tijd: 15 maart van 16.00-18.00 uur.
Aantal bijeenkomsten: 8 Sociale vaardigheden:
Aanvang en tijd: * april van 16.00-17.00 uur. Aantal
bijeenkomsten: 7. Plezier op school. Aanvang en tijd:
30 en 31 augustus de hele dag. Aantal bijeenkomsten:
2 dagen.
VolWaSSenen
omgaan met kinderen bij echtscheiding Aanvang
en tijd: 15 maart van 19.30-21.30 uur. Aantal bijeenkomsten: 8. assertiviteit gemengd Aanvang en tijd:
27 maart van 18.30-20.30 uur. Aantal bijeenkomsten: 10 beter omgaan met pubers Aanvang en tijd:
2 april van 19.30-21.30 uur. Aantal bijeenkomsten: 9.
opvoedondersteuning volgens triple P Aanvang en
tijd: 4 april van 09.30-11.30 uur. Aantal bijeenkomsten:
8 sessies.
* bij voldoende aanmeldingen wordt er een extra groep gedraaid.
Alle trainingen worden gegeven bij Vita welzijn en
advies, dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen.
Op onze website www.vitawelzijnenadvies.nl vindt u
uitgebreide informatie over de trainingen. U kunt zich
aanmelden via de website of bel 020-5430430.
training voor uw kind ‘als je ouders scheiden’
start 15 maart
Vita start donderdag 15 maart 2012 met de kindertraining ‘Als je ouders scheiden’ voor de leeftijdsgroep van
9 t/m 12 jaar. In de training kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krijgen een extra steuntje
in de rug bij het omgaan met de scheiding van hun
ouders. Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten en
begint donderdag 15 maart om 16.00 uur op de locatie
dr. Willem Dreesweg 2 in Amstelveen. Als u interesse
hebt, of uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de trainers: Jasmina Barisic-Krivdic en Kees
Verhoeven, 0297-562955 of via 020-5430430.
Per mail: j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl of
k.verhoeven@vitawelzijnenadvies.nl
training ‘omgaan met kinderen bij echtscheiding’
start 15 maart
De training is bestemd voor ouders van kinderen in
alle leeftijden die in een echtscheiding zitten of dit nog
niet zo lang geleden hebben doorgemaakt. Zowel vaders als moeders, verzorgende als niet verzorgende
ouders, kunnen aan de training deelnemen. De training omvat 8 bijeenkomsten en start donderdagavond
15 maart om 19.30 uur en wordt gegeven bij Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2, Amstelveen.
Kennismakings-intakegesprekken worden gepland
vanaf 13 februari. Als u interesse hebt, of zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de trainers: Jasmina Barisic-Krivdic en Kees Verhoeven, 0297-562955
of via 020-5 430430. Per mail: j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl of k.verhoeven@vitawelzijnenadvies.nl

SPREEkUREN wiJkSTEUNPUNTEN
viTA wELZiJN EN ADviES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

vRiJDAGMiDDAG 23 MAART
MODESHOw H EN A MODE
Op vrijdagmiddag 23 maart om 14.00 uur presenteert H en A Mode in samenwerking met Vita welzijn
en advies de nieuwe voorjaarscollectie in een wervelende modeshow. Deze presentatie vindt plaats in de
ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
De zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare
kwaliteitsmode voor dames vanaf ca. 50 jaar.
H en A Mode biedt u een zeer gevarieerde sortering
kleding in de maten 38 t/m 56, uiteraard volgens de
laatste modekleuren. Na afloop van de modeshow
staan, in de speciaal ingerichte winkel, de H en A modeadviseuses voor u klaar, zodat u de kleding op uw
gemak kunt passen, bekijken en eventueel kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets. Kaarten voor de
modeshow, incl. 1 kopje koffie/thee en cake: e1.50.
U kunt zich hiervoor opgeven t/m woensdag 21 maart.

OvERiGE ACTiviTEiTEN iN
wiJkSTEUNPUNT BiLDERDiJkHOF
internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek telefoon 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRiJkE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket wonen, welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
vita welzijn en advies
Algemeen Maatschappelijk werk waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CiZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

wiJkSTEUNPUNT BiLDERDiJkHOF - BiLDERDiJkHOF 1 - UiTHOORN - TEL. 0297-567209 - wEBSiTE: www.viTAwELZiJNENADviES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 Vb amstelveen - tel. 020-5430430
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Feestelijke heropening bij
VOKU Amstelveen
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IJsbaanpret aan de
Heijermanslaan
Uithoorn - Dank aan de twee
Theo’s die ervoor zorgden dat
er volop geschaatst kon worden. Ze veegden de baan mooi
schoon en hebben dat ruim een
week onderhouden. Klasse!
Vroeger waren ze fanatieke schaatsers en haalden menig prijsje binnen. Nu gunnen ze anderen ook het plezier
om lekker te schaatsen. Rondjes rijden, ijshockey, pirouettes
draaien: voor elk wat wils.
De kinderen van de basisschool ’t Startnest genoten ook
volop. Prachtig om te zien. Vallen en weer opstaan. Je zag ze

groeien als het goed lukte. Rode wangen en heerlijk in de
buitenlucht.
Er was zeelfs een koek-en-zopie op de eerste dag dat er geschaatst kon worden.
Dank aan Jan-Willem Dienske.
Ook een aantal mensen van de
schaatsclub Amstelland hebben hun baantjes gereden.
Baanvegers, hartelijk dank voor
jullie inzet. En op tot wie weet
dit of volgend jaar!
Namens alle schaatsers, jong
en oud
Ann Veldkamp

Wat was het weer prachtig:

Waterrijck en omgeving
Uithoorn - Sinds november
2011 wonen wij in in een penthouse in ‘Waterrijck’ in de wijk
Legmeer West. We wonen hier
met veel plezier en met het ijs
voor de deur was het echt ge-

nieten. Een schitterend stukje Uithoorn, waar ik jullie graag
van laat meegenieten.
Jannie Vreeken
Uithoorn

Amstelveen - VOKU, vertrouwd en
dichtbij in uw regio, heeft onlangs
naast de bestaande showroom in
Mijdrecht, nu ook de showroom in
Amstelveen verbouwd.
Daarin is een breed assortiment
aan producten tentoongesteld die
uw huis of bedrijfspand opwaarderen. Reden genoeg voor een feestelijke heropening, die gepaard gaat
met een springkussen voor de kleintjes, een showwagen met Novoferm
garagedeuren, een showwagen met
extra deurpanelen, en alle bezoekers ontvangen een goodybag met
leuke attentie voor de bezoekers
én u kunt kans maken op een reischeque t.w.v. 500,--.

Ook bij de serres en uitbouwen
geldt dat deze verkrijgbaar zijn in
vele kleuren en afmetingen waarbij
er ook nog eens een ruime keuze is
aan zonwerende glassoorten.

Kunststof kozijnen
Kunststof kozijnen van het merk
WERU staat in Nederland op nummer 1 als het gaat om kwaliteit en
veiligheid. Standaard worden alle raam- en deurkozijnen geleverd
met het politiekeurmerk. Afzonderlijk levert WERU ook glasbreukmelders voor uw niet bestaande WERU
kozijnen.

Garagedeuren
Leverancier Novoferm heeft een
zeer groot assortiment aan garagedeuren, u kunt dan denken aan een
garagedeur handbediend, elektrisch
met afstandbediening of aan een
geïsoleerde loopdeur in uw garage. Deze garagedeuren kunnen op
maat worden gemaakt en zijn in alle kleuren en types te verkrijgen. De
garagedeuren worden ook door de
monteurs van VOKU gemonteerd.

Dakkapellen
VOKU levert al sinds 1985 service
en kwaliteit maar tegelijkertijd innoveert het vooraanstaande bedrijf. De
dakkapellen, voorzien van kunststof
kozijnen, kunnen nu ook geleverd
worden met een geïntegreerde airco die tevens als verwarming dient.
De airco/verwarming is aan de binnen- en buitenkant niet zichtbaar.
Serres & Uitbouwen
Naast een houten- en aluminium
serre kunt u ook voor uitbouwen terecht bij VOKU.

Sterk gereden
In twee ritten van 1600 meter bleken de VLC mannen te sterk voor
de concurrentie. Die concurrentie
kwam uit Alphen aan de Rijn en Leiden. De andere teams konden niet
bij het VLC team aanpikken.

Uithoorn/De Kwakel - Het Rode
Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel
houdt dinsdagochtend 21 februari
uitverkoop van verschillende handwerkartikelen.

De uitverkoop vindt plaats in De
Schutse aan De Merodelaan 1 van
9.30 tot 12.00 uur.
Alle handwerken gaan voor heel lage prijzen weg.

Brandweer redt vrouw uit woning
Uithoorn - In de nacht van woensdag op donderdag heeft de brandweer op de Amstelkade een vrouw
uit haar woning gered. In de woning van de vrouw was brand uitgebroken. De vrouw, die veel rook
had ingeademd, moest worden gereanimeerd en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand op de eerste etage van
de woning op de Amstelkade was
ontstaan in de keuken en werd opgemerkt door een buurman. Deze
waarschuwde de brandweer die de
vrouw uiteindelijk gered heeft. Bewoners uit omliggende woningen
hebben door de brand kort hun huis
moeten verlaten.

ROM-koor zoekt trompettisten
Regio - Het ROM-koor uit Mijdrecht
is op zoek naar mensen die trompet spelen en het leuk zouden vinden om tijdens een tweetal concerten met een groep medetrompettisten samen te spelen. De nummers
waaraan gedacht moet worden zijn
onder andere: ‘De Triomfmars’ uit
Aïda en ‘76 Trombones’ (uitgevoerd
door …tig trumpets). De concerten

zijn op 21 en 22 april en staan onder
leiding van dirigent en trompettist
Ferdinand Beuse. De speellocatie is
party- en congrescentrum De Meijert in Mijdrecht. Het gaat tijdens de
Night of the ROM’s concerten een
waar trompetspektakel worden.
Voor aanmelding, of als u meer inlichtingen wilt, kunt u een e-mail
sturen aan bernadebree@xs4all.nl

Paul Mitchell gebruikt en de makeup van Arabesque.
Voor meer informatie kunt u de
website van Suzanna bezoeken:
www.studiosuus.nl en zie de advertentie elders in dit blad.

Foto-expositie IJsland bij
studio ‘Natuurlijk Gezien’
Vinkeveen - Komend weekend, 18
en 19 februari, gaan voor het eerst
de deuren open van foto- studio
Natuurlijk Gezien van Gerard Vis.
Met een foto-expositie over IJsland tonen Gerard Vis en Gerard
van Weerd hun natuurfoto’s die gemaakt zijn tijdens een vakantie in
IJsland. Onder het genot van een
drankje en nootje kan iedereen de
foto’s bezichtigen en de fotoboeken inzien. De expositie is open op

zaterdag 18 februari van 14.00 tot
20.00 uur en zondag 19 februari van
11.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze expositie kunt u zaterdag en zondag
tussen 16.00 en 17.00 uur luisteren
naar mythen en sagen uit IJsland
verteld door verhalenvertelster Elza
Vis van Binnenste-Buiten. Iedereen
is welkom, al is de ruimte beperkt.
De toegang is gratis. De fotostudio
is gevestigd aan de Wilgenlaan 41b
in Vinkeveen.

Alles voor uw gevel!
Naast de genoemde producten
heeft VOKU ook Aluminium Kozijnen, Carports, Dakramen, Deurluifels, Gevelbekleding, Horren,
Schuifpuien & Windschermen in
haar assortiment. VOKU heeft echt
alles voor de gevel van uw woning
of bedrijfspand.
De medewerkers van VOKU heten
u van harte welkom! Voor meer info
zie advertentie elders in deze krant

VLC schaatsers naar NK
Mijdrecht - De scholieren ploegen
achtervolging kampioenschappen,
onlangs in Haarlem gehouden, zijn
bij de jongens 15 tot en met 17 licentiehouders een prooi geworden
voor het Veenlanden college.

Uitverkoop handwerk
van Rode Kruis

Tuinkamers & Overkappingen
VOKU vertegenwoordigt diverse
overkappingen wat een hot item is
de laatste tijd. Een tuinkamer kan
rondom worden dicht gemaakt.
Gaat uw voorkeur uit naar schuifvouw- of vaste elementen aan de
zij- of aan de voorkant? Een vast- of
elektrisch dak? Een dak van glas of
kunststof? Met windscherm en ledof spotverlichting? De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.

Uithoorn - Image Styling by Studiosuus is onlangs gevestigd in het pittoreske centrum van Uithoorn.
De passie voor het mooi maken van
het uiterlijk is begonnen in Amstelveen, waar de 30-jarige eigenaresse, Suzanna Lameijer, vandaan
komt. Na het volgen van de benodigde opleidingen als de kapperschool en het instituut voor Image
Professionals, schreef zij het boek;
Beauty-identiteit, met educatieve
informatie over kleur en stijl. Naast
het kappersvak is Suzanna gespecialiseerd in het geven van kleur- en
stijladvies, doet zij bruidskapsels, visagie en nagelstyling. Dit complete
concept biedt u de mogelijkheid om
het beste uit uzelf te halen!
‘Ik heb al een aantal inwoners van
Uithoorn en omgeving mogen ontvangen bij mij thuis in de studio, onder wie de burgemeester! Een leuke ervaring was dat zeker’. In de studio worden de haarproducten van

Zesde plaats
Bij de oudste meisjes reden Nicole Kuijf, Lotte Elfferich, Esther van
Leeuwen en Lisanne Immerzeel
naar een zesde plaats in de eindrangschikking.
Op de 1200 meter reden ze in de

eerste rit 2.00,54, de tweede rit werd
gereden in 2.02,83. Winnaar van deze categorie werd Bonaventura uit
Leiden.
Op het podium
De jongste jongens pakten keu-

rig de derde plaats in de eindrangschikking.
Met hun tijden van 1.50,56 en
1.51,88 werden Noah Boomgaard,
Daan en Koen de Best en Ruben
Schel respectievelijk derde en vierde en stonde daardoor dus op het
podium.
Op naar het NK in Hoorn dus!

In de eerste rit reden Niels Immerzeel, Jonathan Boom, Gary van Tol
en Mark de Wit een derde tijd te weten 2.11,71, langzamer dan het Scala ( 1e in 2.10,73) en Bonaventura uit
Leiden in 2.11, 22.
Eigenlijk slim van de boys om niet al
te snel te starten bleek in de tweede rit. Het Scala kwam in de tweede
rit niet in de buurt en reed 2.14,16.
Het Jac. P. Thijsse college uit Castricum behaalde daar de derde plaats
in 2.14,81 maar regelrecht winnaar
werd het VLC team in 2.10,38 de
snelste tijd van de dag en goed voor
goud. Bij elkaar opgeteld bleken de
VLC tijden goed voor plaatsing aan
het NK dat op 13 maart in Hoorn
wordt verreden.

Legmeervogels zondag en
RKAV spelen gelijk
Uithoorn - Op een goed, door vrijwilligers sneeuwvrij gemaakt voetbalveld van RKAV, hebben beide
elftal er een leuke wedstrijd van gemaakt. In de eerste helft voerde Legmeervogels de boventoon en werden er diverse mogelijkheden gecreëerd om de gastheren op achterstand te zetten. In de afwerking zat
het de Vogels even wat tegen. Patrick Brouwer, de doelman van Legmeervogels heeft in deze eerste helft
weinig of niet te doen gehad. De
rust werd dan ook gehaald met een
stand van nul tegen nul. De twee-

de helft deed RKAV er een schepje boven op en dat leverde toch wel
wat kansen en kansjes op maar nog
niet tot een treffer. Toch komen de
gastheren op een nul voorsprong.
Een makkelijk gegeven strafschop
zorgde er voor dat de een nul op het
score bord verscheen. Legmeervogels vond het toch geen goed idee
om met een nederlaag terug te keren naar Uithoorn. De elf aanwezige spelers zette wat meer druk op
de verdediging van RKAV en weet
ook dan weer veel kansen te creëren maar ook nu weer was de af-

werking niet zo als het behoorde
te zijn. Toch komt Legmeervogels
langszij als Mels Bos onreglementair in het strafschop gebied van
RKAV wordt gestuit. Ook Legmeervogels krijgt een strafschop toegewezen. Het is dan Laurens v,d,Greft
die Legmeervogels van af de strafschopstip. De een tegen een is een
feit. Na deze strafschop maakt Leo
Ende, de scheidsrechter van dienst,
een eind aan het duel. Sneeuwval
zorgde er voor dat de spelers moeilijk meer op de been konden blijven
staan. Al met al was nuttige oefening ter voorbereiding op de derde
helft van het seizoen.
Komend weekend
Indien de weersomstandigheden
hun medewerking gaan verlenen

speelt Legmeervogels aanstaande
zondag,19 februari 2012, thuis. Er is
een afspraak gemaakt met Hoofddorp zat zij komend weekend naar
Uithoorn afreizen om met zowel
het eerste als het tweede elftal een
vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Om 12.00 uur speelt dan Legmeervogels 2 tegen Hoofddorp 2 en
om 12.00 uur treffen beide eerste
elftallen elkaar. De competitie gaat
dan weer van start in het weekend
van 25 en 26 januari.
Op zaterdag 18 februari 2012 speelt
ook de zaterdag 1 een oefenpotje.
Zij spelen dan, en ook hier geld als
de weersomstandigheden het toestaan, een vriendschappelijke wedstrijd. De tegenstand is dan Sportief
uit Noorden. Aanvang is 14.00 uur.
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Elfstedentocht
staart
groep 2 basisschool De Kwik

Uithoorn - Het Friese bloed kruipt
waar het niet gaan kan...................
.................ook in Uithoorn.
Op het braakliggende stuk tegenover de Vogellaan wordt al
sinds vrijdag de 4e, nadat er door
enthousiaste ouders geveegd is,
geschaatst. Een baan met mooie
paadjes, een baan met hockeyvelden, een baan waar volop
chocolademelk (met slagroom
natuurlijk) en koffie gedronken
wordt, een baan waarop jong en
oud uit De Legmeer West genieten! Een baan die heel geschikt
bevonden werd voor een elfstedentocht, zeker bij degenen met
Fries bloed in zich, en dat zijn er
wel een aantal op De Kwikstaart,
onder anderen Juf Anne. Op donderdag waren de kinderen uit
groep 2 heel ongerust. Menigeen, onder wie Levi, vroeg aan
zijn moeder na het radiobericht
dat de elfstedentocht niet door
ging of ze dan morgen ook niet
gingen schaatsen. Gelukkig, in
Uithoorn geldt: It giet oan!!! Vrijdagochtend, 8 uur, kroop de 1e
ijsmeester, Marten, op het aanrecht in de keuken om vanuit het
raam de ijsbaan te inspecteren,
slaperige oogjes, een schitterende opkomende zon en het verlossende woord van zijn moeder
dat het over een half uurtje ging
beginnen. Half 9, heerlijk lekker
warm zonnetje, min 7 graden,
hulpouders, juffen en 54 kleuters
in een lange zwerm van school
naar de Vogellaan. Verrassend
hoe snel alle deelnemers voor-

zien waren van schaatsen (in alle soorten en maten, van houten onderbinders, dubbele ijzers,
heuse hockeyschaatsen en sierlijke kunstschaatsen tot stoere noren) en echte stempelkaarten. Ons Friese rayonhoofd Gea,
de mamma van Fenna, legde de
regels uit en met een vliegende start (inclusief vallen en opstaan) gingen onze kids aangemoedigd door trotse ouders op
weg. Eerst naar de stempelpost
van Sneek/Snits toen naar Ijlst/
Drylts naar de mamma van Nikki, Sloten/Sleat, Stavoren/Starum, Finn zijn mamma in Hindelopen/Hylpen, Workum/Warkum, Bolsward/Boalsert, Harlingen/Harns, Franeker/Frjentsjer
naar Dokkum en natuurlijk terug
naar Leeuwarden waar de tocht
ook gestart was. Onderweg een
heerlijke warme chocolademelk
en een koekje, het leek net echt
allemaal, sorry het was echt natuurlijk! Voor medailles was ook
gezorgd, 54 schaatsers, 54 winnaars!
Zelf heb ik hele mooie herinneringen aan mijn jeugd, wellicht
wordt deze prachtige ochtend
zo’n mooie herinnering voor mijn
zoon en de andere groep 2-ers.
Zo niet, dan zijn mijn schaatsherinneringen aangevuld met
deze van vandaag, een herinnering aan mijn stralende schaatsende zoon met zijn vriendjes en
vriendinnetjes.
Mirjam Ohlenbusch
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Schaatsfeest basisschool
De Kajuit een groot succes
Uithoorn - Vrijdagmiddag 10 februari gingen de groepen 6, 7 en 8 van
o.b.s. De Kajuit het Zijdelmeer op
om met en tegen elkaar te strijden
om het officieuze kampioenschap
van De Kajuit. Bij de schoolwoningen werd gezamenlijk de ijzers ondergebonden. Vervolgens koersten
ruim 130 kinderen in één lang lint
over het ijs richting ´het strijdtoneel´
op het Zijdelmeer. Daar werd onder werkelijk perfecte omstandigheden gestreden en genoten op diverse fronten. De ijshockeyers konden zich naar harte uitleven op twee
prachtig geprepareerde banen. De

snelheidsduivels werkten één ronde af van 300 meter, zowel op individuele basis als in groepsverband.
De recreanten tenslotte moedigden hun klasgenootjes vurig aan of
schaatsten ontspannen hun eigen
rondje op de nabijgelegen ijsvloer.
Een heuse koek-en-zopie maakte
het Kajuit-schaatsfestijn compleet.
Wat wil je nog meer: een prachtige ijsvloer, een zonovergoten middag en volop spanning en strijd tot
op het laatste moment. Kortom, een
middag om niet gauw te vergeten.
Op De Kajuit gebeurt het!

Warme Truiendag voor leerlingen
en leerkrachten basisschool De Zon
De Kwakel - Nederland deed ook
dit jaar weer massaal mee met de
Nationale Warme Truiendag. En dit
jaar nam ook basisschool De Zon
deel aan deze actie van het Klimaatverbond. Bij duizenden scholen,
bedrijven, instellingen en huishoudens ging, ter gelegenheid van de
verjaardag van het Kyoto-protocol,
de verwarming één of twee graden
lager en trok men een trui aan om
energie te besparen. Met de verwarming één graad lager bespaar je namelijk per graad 7% energie en dus
ook 7% CO2 uitstoot. Ook op basisschool De Zon gingen de leerlingen en leerkrachten afgelopen vrijdag allemaal in een warme trui naar
school. De verwarming werd lager
gedraaid en om toch lekker warm te
starten, begon de dag met een gezamenlijke warming-up in de aula
van de school. Ook kreeg de school
een aanmoedigingsprijs overhandigd door wethouder Ria Zijlstra van
Milieu, Jeugd en Onderwijs.
Aan deze Warme Truiendag had de
school zelf ook nog een wedstrijd

verbonden. De leerlingen die de
mooiste warme trui hadden ontworpen werden verrast met een lekkere
warme sjaal. Zij zullen deze dag dus
zeker geen kou hebben geleden.
Tenslotte werd er deze dag natuurlijk in alle groepen extra aandacht
besteed aan energiebesparing en

bescherming van de aarde waarop
we leven. Op Basisschool De Zon
staat het milieu dit jaar centraal in
tal van activiteiten en acties. Warme
Truiendag sloot hier prima bij aan.
Wat de leerlingen leerkrachten betreft was het een groot succes en
doen ze ook volgend jaar weer mee.

Klassieke blazersserenades
in de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 19 februari, aanvang 14.30 uur, speelt op het
maandelijks concert van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn
(www.scau.nl) het houtblazersensemble ’Colla Voce’. De elf houtblazers van het ensemble, met cello en contrabas, spelen onder leiding van Bob Berkemeier serenades
van Mozart en Dvorak, en de Petite

Symphonie voor blazers van Charles Gounod. Het concert vindt plaats
in de Thamerkerk aan Amsteldijk
Noord 1. Kaarten kosten 12,00, kinderen betalen 6,00.
Ze zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein, Bruna aan het Amstelplein en zondag aan de zaal.

Einduitslag individueel 300 m.:
Groep 6 – Thomas van der Made
(37.32 sec.)
Groep 7 – Boris Haas (36.82 sec.)
Groep 8 – Tim Streefkerk (33.28
sec.)
Einduitslag Estafetterace:
1. Team Franeker- Jesse Versteeg
(groep 6a),
Pepijn Andelbeek
(groep 6b), Tim Streefkerk (groep
8b)
2. Team Sloten - Sebastiaan Krijtenberg (groep 8a), Britt Baas (groep
7b), Boris Broekman (groep 6b)
3. Team Stavoren Team Balk
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nen gaat voor 100% voor dit doel en
heeft hiervoor uw steun nodig.
Marathon spinning
Wat gaan zij doen? Zij zijn inmiddels gestart met de organisatie
van een spinning marathon op 12
mei a.s. Optisport De Ronde Venen heeft zich bereid gevonden
hen daarmee belangeloos te helpen. Inschrijven voor deze sportieve uitdaging kan via de website
www.ad6teamderondevenen.nl of bij
de balie van Optisport Health Club.

Op de foto het team De Ronde Venen bestaande uit: Andre Kroeze, Angeli en Rik van der Horst, Kees Jan Koedam,
Ed Woons en Michael Bink

Update Team De Ronde
Venen voor Alpe d’HuZes
De Ronde Venen - Het team De
Ronde Venen is alweer ruim 2 maanden verder en zij hebben niet stilgezeten. Op woensdag 6 juni gaan zij
als Team De Ronde Venen deelnemen aan de Alpe d’HuZes. Het weer
speelt niet altijd mee, maar zij zijn individueel al flink bezig met trainingen door middel van spinning op
de sportschool, indoor te fietsen en

krachttrainingen te doen om straks
goed voorbereid de Alpe d’Huez op
te kunnen. Ook heeft het team al een
behoorlijk bedrag binnengehaald
aan sponsorgeld maar zij willen natuurlijk zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen voor dit goede doel. Het
UMC heeft in januari, mede dankzij Alpe d’HuZes, een polikliniek geopend voor spoeddiagnostiek, zo-

dat mensen waarbij het vermoeden
bestaat dat ze kanker hebben binnen heel korte tijd alle onderzoeken
kunnen ondergaan en niet meer weken lang hoeven te wachten op onderzoeken en uitslagen. En hoe eerder kanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing. Dit is maar
één voorbeeld van wat Alpe d’HuZes
heeft bereikt. Team De Ronde Ve-

Loterij
Verder zijn zij bezig met een loterij. Het team heeft inmiddels al een
mooi prijzenpakket met als hoofdprijs een prachtige mountainbike,
maar ook heel veel andere prijzen
die absoluut de moeite waard zijn.
Op de website vindt u meer informatie over het prijzenpakket en hoe
u aan loten kunt komen. Ook staan
er bij de Albert Heijn in de Passage
en bij de Boni bij winkelcentrum de
Lindeboom melkbussen waar u uw
statiegeldbonnetjes in kunt deponeren. Binnenkort gaat het team ook
starten met een veiling van unieke fietsgerelateerde prijzen, zoals
o.a. een gesigneerd shirt van Robert Geesink. Maar hierover later
meer en hou ook hiervoor hun site
in de gaten! Naast al deze activiteiten vindt het team ook nog tijd om
heel hard te trainen, want ze willen
op 6 juni met zijn zessen toch totaal
meer dan 20x de berg op.
Zij gaan fietsen, helpt u hen financieel? Het mag duidelijk zijn dat
de GEHELE opbrengst van al deze acties ten goede komt van Alpe
d’HuZes!
Wij houden u op de hoogte.
Activiteitenkalender:
Loterij: doorlopende actie – trekking
30 mei
Spinning marathon – 12 mei
Veiling: doorlopende actie tot eind
mei

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 7 februari was
voor de ‘Hartenvrouwen’ het uur
der waarheid, wat betreft promotie
en degradatie; het was namelijk de
laatste zitting van de derde competitieronde, met in de A-lijn vijftien en
in de B-lijn 16 paren.
In de A-lijn scoorden Kitty van Beem
en Agnes de Kuijer 61,11%, met deze prachtige score zijn de dames
aan de degradatie ontsnapt; op de
tweede plaats Kokkie van den Kerkhoven en Corry Smit met 56,60%;
een gedeelde derde en vierde plaats
was voor de paren Trudy van den
Assem met Refina van Meijgaarden
en Renske Visser met Francis Terra, beide paren haalden 54,58%; zij
werden met een minimaal verschil
gevolgd door Gerda Bosboom en
Nel Hamelijnck met 54,17%.
In de B-lijn was de hoogste score
voor Ted Brand en Alice Oostendorp
met 57,44%; de tweede plaats met
56,85% was voor Inger Janssen en
Yvonne Koestal, geweldig dames!!
De gedeelde derde en vierde plaats
was voor het combipaar Riet Willemse met Froukje Kraaij en Trudy
Fernhout met Ciska Goudsmit, beide paren scoorden 55,95%; en op de
vijfde plaats Ans Pickkers en Loes
Wijland met 54,76%.
Eindstand van de derde competitie:
In de A-lijn: 1- Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar; 2- Kokkie van den
Kerkhoven & Corry Smit; 3- Renske Visser & Francis Terra; 4- Geke
Ludwig & Margo Zuidema; 5- Reina
Slijkoord & Rita Vromen; 6- Tini Geling & Paula Kniep; 7- Thecla Maarschalk & Rees van der Post; 8- Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck; 9-

Ina Melkman & Jetty Weening; 10Kitty van Beem & Agnes de Kuijer; 11- Gertrude Doodkorte & Floor
Janssen; 12- Trudy van den Assem
& Refina van Meijgaarden; 13- Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot;
14- Nel Bakker & An van der Poel;
15- Ank Reems & José Möller; 16Trees Ellerbroek & Mita Maas; 17An van Schaick & Lea Wit; 18- Ploon
Roelofsma & Marja Slinger. De laatste vier paren worden in de volgende competitieronde in de B-lijn verwelkomd. In de B-Lijn: 1- Elly van
Brakel & Vera van Wessem; 2- Ted
Brand & Alice Oostendorp; 3- Annet
Roosendaal & Rini Tromp; 4- Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw;
5- Eugenie Rasquin & Riet Willemse; 6- Ans Pickkers & Loes Wijland;
7- Bibeth Koch & Tina Wagenaar; 8Wil Voss & Cathy Troost; 9- Corinne van der Laan & Anne Tolsma; 10Wil Blansert & Ria van Geelkerken;
11- Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit; 12- Inge Dyrbye & Thea Stahl;
13- Ria Bulters & Gerda Egbers; 14Corrie Bleekemolen & Erny Brandsen; 15- Inger Janssen & Yvonne
Koestal; 16- Sandra Raadschelders
& Marja van Holst Pellekaan; 17- Tilly van Dijk & Jany van der Ent. De
eerste vier paren worden de volgende ronde in de A-lijn verwelkomd,
met nieuwe kaarten en voor iedereen nieuwe kansen en gezelligheid!!, maar eerst gaan we drie keer
verder met de laddercompetitie.
Inlichtingen over Hartenvrouw
bij
het
secretariaat:
Mieneke Jongsma tel: 0297-565756 of
wjongsma1@hotmail.com

AKU atlete Linda van Rossum vierde
tijdens Nederlandse kampioenschappen
Regio - Linda van Rossum heeft tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen voor junioren een 4e
plaats op de 200 meter behaald. Op
de 60 meter behaalde de AKU atlete ook een finaleplaats. De AKU atlete kende in Apeldoorn een zeer
succesvol weekend. Zaterdag liet
Linda op de 60 meter al haar goede vorm zien door in de halve finale een nieuw persoonlijk record van
7.85 seconden te lopen.
Met de aandachtspunten die ze uit
de series had meegenomen liep
Linda technisch een hele sterke
race. Met haar tijd in de halve finale
liep ze ruim een halve seconde sneller dan haar oude record. In de finale eindigde Linda als 8e, maar mag
heel trots terugkijken op haar finaleplaats. De atlete die gesponsord
wordt door Intersport DUO heeft na
het NK de bevestiging gekregen dat
ze de aansluiting gevonden heeft
met de top van Nederland.
Op de tweede dag van het NK
kwam Linda in actie op de 200 meter. In de aanloop naar het NK ju-

veel mispassen, waardoor ze haar
snelheid niet goed kon gebruiken.
Als eerste van de twee tijdsnelsten
plaatste Linda zich gelukkig wel
voor de finale. In de finale wist Linda
waar ze op moest letten en dit leidde tot een erg mooi resultaat. Een
zeer goede race werd beloond met
een 4e plaats van Nederland!
Lotte Lubbers
Lotte Lubbers maakte afgelopen
weekend haar debuut op het NK
voor junioren. Lotte die net als haar
trainingsgroep ondersteund wordt
door schoenenspecialist Schiedon,
had vooraf meer verwacht van haar
eerste optreden.
nioren had Linda wat rugklachten,
maar door goede medische begeleiding van Stefan Verheijen (fysiotherapie Plexus) kon Linda volledig
fit aan de start verschijnen. Aangezien de bochten op de 200 meter indoorbaan krapper en scherper zijn
dan de buitenbaan, is de 200 meter indoor een lastig onderdeel. Linda kende ook een lastige serie met

De Uithoornse kwam een aantal
weken geleden tot een nieuw persoonlijk record van 8.45 seconden.
Lotte hoopte vooraf op een verbetering van haar pr. Helaas kende Lotte in de series een moeizame start,
waardoor ze niet maximaal kon weg
starten. Hierdoor moest ze tijdens
haar race veel corrigeren en eindigde ze in een tijd van 8.63 secon-

den. Ondanks dat Lotte niet tevreden was over haar race, is haar eerste optreden een goede ervaring en
smaakt deelname naar meer.
Evelien Hooijmans
Evelien Hooijman stond zondag op
de 800 meter aan de start. De C juniore kreeg op het laatste moment
te horen dat ze mee mocht doen
aan het NK bij de junioren B. De
jonge AKU atlete heeft de laatste
periode laten zien een grote stap
te hebben gemaakt en dit werd beloond met een startbewijs voor het
Nederlands Kampioenschap. De serie van Evelien verliep erg rommelig waar veel geduwd werd door de
atletes. Evelien moest hierdoor vier
keer inhouden, wat haar veel kracht
kostte. De AKU juniore liep ondanks
de drukke race maar 1 seconden
boven haar persoonlijk record. Evelien eindigde in haar race als 5e in
2.30.08 minuten. Dit laat zien dat er
nog veel meer in het vat zit. Komend
weekend zal Evelien weer in Apeldoorn in actie komen, maar dan op
de 600 meter.

PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen
Vinkeveen - Loop het voorjaar tegemoet! Komende zondag, 19 februari, organiseert Toer Trimclub
De Merel voor de 34ste keer de PK
Sport Bosdijkloop. Afstanden die
gelopen kunnen worden zijn 1,7
(voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 kilometer. Sportwethouder David
Moolenburgh geeft het startschot
op de Kerklaan in Vinkeveen.
De lopers kunnen kiezen uit een
halve marathon (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het fraaie buitengebied van

Vinkeveen, en een 5-kilometerloop
door de kern van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor
wedstrijdlopers als voor recreanten.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is
er een loop van 1,7 kilometer, eveneens door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Deze sporthal is een fraaie en ruime
accommodatie, voorzien van kleedruimten, douches en een foyer met
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook
is er een masseur om de benen voor
en na de loop te laten masseren.

De start van de halve marathon in 2011. Foto: Wim de Bruijne

Inschrijven
Inschrijven kan in De Boei op zondag 19 februari, vanaf 10.30 uur tot
uiterlijk een kwartier voor de start.
De inschrijfformulieren liggen op de
tafels in de zaal.
Vul ter plekke het inschrijfformulier
in en betaal contant het inschrijfgeld. Bij de inschrijving op de dag
van de loop bedragen de kosten
voor deelname aan de halve marathon en de 10-kilometerloop 7 euro en aan de 5-kilometerloop 5 euro. Het inschrijfgeld is inclusief het
startnummer en het gebruik van de
(huur) chip.
Deelname aan de jeugdloop is gratis! Alle deelnemers aan de jeugdloop ontvangen een medaille.
Starttijden
De start van de halve marathon is
om 12:00 uur, de 10 kilometer om
12:05 uur, de 5 kilometer om 12:10
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop
om 12:12 uur. Het parcours is vlak
en over verharde wegen. Vele vrijwilligers van TTC De Merel zorgen
voor een veilige route. Wil je alvast
de route zien? Ga naar www.ttcdemerel.nl, per afstand staat daar een
plattegrond met een routebeschrijving.
Op verzoek van de lopers op de halve marathon zijn er meer drinkposten, namelijk drie (na 4½, 11 en 18
kilometer). Op de 10 kilometer is er
één drinkpost (na 7 kilometer). Alle

drinkposten zijn voorzien van water,
sportdrank (Maxim Lemon) en sinaasappels. Na de finish zijn er flesjes water.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats in De
Boei, volgens het schema: 1,7 kilometer om 12:45 uur, 5 kilometer om
13:00 uur, 10 kilometer om 13:30 uur
en de halve marathon om 14:00 uur.
Voor de prijswinnaars van de halve
marathon en 10-kilometerloop zijn
er geldprijzen. Voor de winnaar van
de halve marathon, zowel bij de dames als de heren, is er een wisselbeker. Ook voor het verbeteren van
het parcoursrecord op de halve marathon (dames: 1.20.28 uur, heren:
1.11.17 uur) is een geldbedrag te
winnen, zowel bij de dames als bij
de heren. Voor de prijswinnaars van
de jeugdloop en de 5-kilometerloop
zijn er medailles.
Alle deelnemers ontvangen een
sportbon van hoofdsponsor PK
Sport. Tevens is er een tombola met
mooie prijzen op de startnummers.
De uitslagen kun je zondag 19 februari vanaf 17.00 uur vinden op
www.uitslagen.nl en vervolgens ook
op www.ttcdemerel.nl.
Informatie
Meer
weten
over
de
PK
Sport
Bosdijkloop?
Kijk
op
www.ttcdemerel.nl, bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), e-mail naar
bosdijkloop@gmail.com of volg hen
op Twitter(@Bosdijkloop).

Technisch Directeur Jorge
Nolte vertrekt bij Qui Vive
De Kwakel - Aan het einde van dit
seizoen vertrekt Technisch Directeur Jorge Nolte na drie seizoenen
bij hockeyvereniging Qui Vive. Vanaf volgend seizoen is hij benoemd in
een soortgelijke functie bij HC Bloemendaal. Sinds 1 juli 2011 werkt hij
al, naast zijn werkzaamheden bij Qui
Vive, bij Bloemendaal als Trainer/
Coach van dames 1.
Sinds zijn komst bij Qui Vive is er
hockeytechnisch en organisatorisch binnen de club veel naar tevredenheid veranderd. Hij ging uit
van een beleidsvoering op langere
termijn voor zowel de prestatie- als
de breedtesport. Hij veranderde de
organisatie en koos enerzijds voor
Technisch Coördinatoren en Trainers/Coaches die gestalte geven
aan de invulling van het technische
hockeybeleid en anderzijds voor de

lijn- en teammanagers die verantwoordelijk zijn voor de organisatorische aspecten. Hij ontwikkelde een
goed en transparant selectiebeleid.
Ook de opleiding en de begeleiding
kregen een nieuwe impuls. Door zijn
hockeykennis en -ervaring alsmede
zijn makkelijke manier van communiceren dwingt hij binnen de club
veel respect af. Jorge Nolte gaat de
rest van dit seizoen nog enkele uitdagingen realiseren welke voortkomen uit het inmiddels geïntroduceerde “technische beleidsplan
2011-2015”. Het hoofdbestuur betreurt zijn vertrek maar respecteert
zijn keuze om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. De procedure
m.b.t. zijn opvolger zal spoedig starten en het hoofdbestuur hoopt snel
de naam van de nieuwe Technisch
Directeur bekend te kunnen maken.

Een nieuwe start bij BVU
Uithoorn - Op maandag 6 februari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 1e ronde in de 4e parencompetitie.
Fris van start voor een nieuwe competitieronde bleek het vooral in de
A-lijn een echtelijke strijd te zijn, bij
de eerste 5 eindigden maar liefst 4
echtparen. Het kan dus ook goed
gaan! In de B-lijn had Thea haar
man Henk meegenomen en dat was
een gouden greep.

B-lijn:
1. Thea & Henk Stahl
63,39%
2. Ineke Hilliard &
Elisabeth van den Berg
59,23%
3. Tiny & Bram van Klaveren 58,63%
4. Riki Spook & Hans Geels 55,06%
5. Tonny Godefroy &
Harry Rubens
53,57%
6. Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
51,79%
7. Jeanette Das &
Map Kleingeld
51,49%

Uitslagen
A-lijn:
1. Marineke Lang &
Martin Kok
2. Bep & John de Voijs
3. Stenny &
Herman Limburg
4. Greet & Henk Stolwijk

55,06%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal De Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.

54,76%
5. Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
54,17%
6. Marijke & Ger van Praag 52,68%
7. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
52,38%

Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

64,58%
57,44%
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Judoka’s Tai-Otoshi presteren goed
bij toernooi in Leimuiden
den. De judoka met uiteindelijk de
meest gewonnen wedstrijden werd
de winnaar in de poule.
In de eerste groep mochten de
jongste judoka’s op de mat aantreden. Jelle Mulder deed het ook deze keer weer erg goed. Zeer geconcentreerd stapte hij steeds de mat
op. Jelle won al zijn partijen dan
ook zeer overtuigend en werd daarmee terecht 1e. Daan van de Ridder deed het in zijn poule ook niet
slecht. Daan won zijn eerste partijen
ook overtuigend.

Uithoorn - Afgelopen zondag 12
februari organiseerde de plaatselijke judovereniging van Leimuiden,
Sotai Renshyu, het derde recreatieve judotoernooi van dit seizoen. Dit
toernooi is zeer goed geschikt voor
alle judoka´s om in een gemoedelijke sfeer wedstrijdervaring op te
doen.
De Uithoornse Judovereniging TaiOtoshi had deze keer 30 judoka’s ingeschreven. Deze werden deze gehele dag weer bij gestaan door hun
leraar Dennis Bakker (5e Dan).
Ook al was iedereen weer goed
voorbereid, het bleef toch erg spannend. Veel inzet, enthousiasme en
ook zeker hun sportieve gedrag waren de belangrijkste opdrachten die
ze van hun leraar meekregen.
De dag was verdeeld in 3 groepen. Alle judoka´s waren verdeeld in
poules die waren ingedeeld op leeftijd, gewicht en graduatie. Zo draaide elke judoka meerdere wedstrij-

Mantel Makelaars FC Bosnië en
Papagallo winnen Quakeltoernooi
De Kwakel - De finale van het Quakeltoernooi 2011–2012 werd afgelopen zaterdag gespeeld door De
Nappies, Utrecht, De Toekomst,
Sporting Uithoorn en Mantel Makelaars bij de heren en Papagallo, KDO 4, De Smallies en OLV bij
de dames. In de 1e wedstrijd speelden De Nappies en Utrecht tegen
elkaar. Na een aftastend begin nam
De Nappies langzaam maar zeker een overwicht en dat resulteerde na een paar minuten spelen in
een 1–0 voorsprong. Zonder echt in
de problemen te komen werd deze voorsprong uitgebouwd naar 3–0
voordat Utrecht met hun enige tegentreffer iets terugdeed. Daarmee
begonnen de Nappies voortvarend
aan de finale en moest Utrecht in de
resterende 3 wedstrijden alle zeilen
bijzetten om nog 1e te kunnen worden.
Tweede
De 2e wedstrijd mocht het enige
echte Kwakelse team De Toekomst
aan de bak tegen Sporting Uithoorn.
De jonge Kwakelaars deden het uitstekend en konden tot een minuut
of 4 voor tijd prima meevoetballen
met de technisch vaardige spelers
van Uithoorn. Met wat kleine kans-

jes over en weer leek er zelfs een
verrassing aan te komen, totdat uit
een schitterende individuele actie
toch de 1–0 voorsprong voor Uithoorn op het bord verscheen na een
prachtig schot in de kruising. De
resterende minuten werden vrij simpel uitgespeeld alhoewel De Toekomst vlak voor tijd nog een mogelijkheid kreeg om toch met een punt
de 1e wedstrijd te eindigen, maar
het mocht niet zo zijn. Daarmee begon ook Sporting Uithoorn uitstekend aan de finale.
Derde
Titelverdediger Mantel Makelaars
trad in de 3e wedstrijd aan tegen De Nappies, die hun 1e wedstrijd al in winst hadden weten om
te zetten. Mantel begon uitstekend
en scoorde al binnen de minuut
met een vlammend schot de 1–0.
Binnen 10 minuten was deze voorsprong uitgebouwd naar een veilige marge van maar liefst 4 doelpunten! Een paar minuten voor tijd kon
De Nappies de spreekwoordelijke
eer redden door nog tegen te scoren. De Toekomst en Utrecht speelden hun 2e wedstrijd tegen elkaar
en die ging redelijk gelijk op, met
licht overwicht voor de jonkies uit

De Kwakel. Dat werd beloond met
een 1–0 voorsprong uit een heerlijk
schot van afstand, maar Utrecht zette deze achterstand vrij snel recht.
Met dit gelijkspel leken beide teams
elkaar uit te schakelen voor een hoge notering, maar in de laatste minuut werd er een speler van Utrecht
met een gele kaart uit het veld gestuurd en dat betekende kansen
voor De Toekomst. Jesse Stange benutte dit overtal door 10 seconden
voor tijd snoeihard de winnende
treffer aan te tekenen en daarmee
was er voor De Toekomst nog alles
mogelijk, terwijl Utrecht na 2 wedstrijden puntloos bleef.
Prachtig
Sporting Uithoorn en Mantel Makelaars is een op papier prachtig affiche nadat beide ploegen hun 1e
wedstrijd in winst hadden omgezet.
Al snel in de wedstrijd een niet te
missen kans voor Uithoorn, maar bij
de 2e paal werd de spits toch nog
verrast en liet de bal langs de verkeerde kant lopen. Het spel golfde
over en weer met hoogstaand zaalvoetbal, echt finalewaardig. In de 7e
minuut kwam Mantel op een 1–0
voorsprong door een goede individuele actie langs de zijkant en een

In de laatste partij ging het wel wat
moeizamer, maar ook deze werd gewonnen. Daan werd dan ook knap
1e. Geerthe Kolkman was ook zeer
goed aan het judoën. Geerthe verloor alleen haar tweede partij, maar
won de andere partijen met een volle punt. Geerthe werd hierdoor 2e.
Pascal Mahieu deed het ook erg
goed. Pascal verloor ook zijn tweede
partij, maar wist de rest van de partijen overtuigend te winnen. Pascal
werd heel mooi 2e. Alexander verloor net als de afgelopen keer zijn
eerste partij. Daarna wist hij de partijen overtuigend te winnen en werd
daardoor toch knap 2e. Floris van
der Zwaag won nog wel zijn laatste
partij, maar verloor de rest en kwam
helaas niet in de prijzen.
Ervaring
Om 12.30 uur mocht de 2e groep
op de mat aantreden. In deze groep
doen de 8- en 9-jarigen mee Deze
judoka’s hebben al wat meer ervaring dan de eerste groep.
Joeri van der Zwaag was deze dag
goed op dreef. Met zijn snelle aanvallen won hij al zijn partijen overtuigend en werd daarmee 1e. Jaydey Marinus zat in een sterke poule,
maar Jaydey wist zich er goed doorheen te judoën. Jaydey werd uiteindelijk knap 2e. Tom Groen verloor
zijn eerste wedstrijd, maar kwam
daarna toch goed op gang. Tom
werd heel mooi 2e. Sem van de Ridder zat in een grote poule en moest
behoorlijk wat wedstrijden judoën.
Sem verloor alleen zijn tweede partij. De rest werd gewonnen met een
volle punt. Sem werd 2e.
Jesse Spaans was sterk aan het ju-

doën. Jesse verloor alleen in de
laatste partij en werd daarmee heel
mooi 2e. Brandon Kuda Liyanage
verloor meteen in de eerste wedstrijd. Maar Brandon bleef strijdbaar.
Hij won de overige partijen, waarmee Brandon ook knap 2e werd.
Julius van der Wilt begon goed met
winst in de eerste twee partijen. Helaas verloor hij de laatste twee partijen. Daardoor werd Julius uiteindelijk 3e. Samuel Linandi, Tim van
Drie, lex Mulder, Iris Kuiken en Luc
Groen deden allemaal erg hun best.
Sommigen wisten zelfs nog één of
twee wedstrijden te winnen. Het
was niet genoeg om op het podium
te komen en werden allemaal 4e.
Feller
Om 14.30 uur was de laatste groep
van de dag aan de beurt. De judoka’s van 10 jaar en ouder mochten
laten zien wat ze allemaal in hun
mars hebben.
Deze judoka´s hebben allemaal al
wat meer ervaring en het gaat er
dan ook vaak feller aan toe.
Koen Wendel was weer goed op

geplaatst schot in de verre hoek.
Deze voorsprong werd 3 minuten
later verdubbeld na een goed uitgespeelde aanval. In diezelfde minuut een prachtige aanval van Uithoorn met een vlammend schot in
de kruising, maar de bal stuiterde
uit het doel in plaats van erin. Tijdens de daarop volgende corner
moest de scheidsrechter een gele
kaart trekken voor een speler van
Uithoorn nadat er door gediscussieerd werd over het al dan niet achter de lijn stuiteren. Dat betekende een minuutje relatieve rust voor
Mantel, maar daarna trok Uithoorn
voortvarend ten aanval en ze tekenden ook de aansluitingstreffer aan.
De emoties waren zoals ze horen
te zijn in een finale en beide partijen speelden vol overgave voor de
winst. Door de achterstand moest
Uithoorn hiervoor meer risico nemen en in de counter besliste Mantel Makelaars de wedstrijd: 3–1.

een schitterend uitgespeelde aanval
en nog een minuut later wordt de
wedstrijd definitief beslist met een
punter in de kruising. Mantel loopt
ondertussen uit naar 5–0, maar gelukkig heeft De Toekomst de toekomst en kunnen zij nog vele jaren proberen om het Quakeltoernooi op hun naam te schrijven, ze
eindigen uiteindelijk met 3 punten
op een knappe 4e plaats. In de Uithoornse derby tussen Sporting Uithoorn en De Nappies kunnen beide
ploegen door winst nog op 9 punten eindigen. In het begin golft het
spel op en neer zonder dat er grote kansen gecreëerd worden maar
in de 6e minuut komt Sporting Uithoorn toch op een 1–0 voorsprong.
De wedstrijd kon daarna alle kanten op totdat Uithoorn deze score
verdubbelde en daarmee de 2e plek
veiligstelde met 9 punten. De Nappies eindigen door dit verlies met 6
punten op de 3e plaats.

Titelstrijd
De Nappies en De Toekomst speelden in hun 3e wedstrijd om niet af
te haken in de titelstrijd, en dat deden beide ploegen met hart en ziel.
In een wedstrijd met diverse tijdstraffen trok De Nappies uiteindelijk aan het langste eind en won
met 2–0. Het 1e doelpunt kwam
tot stand toen beide partijen met 3
veldspelers in het veld stonden en
ondanks verwoede pogingen van
De Toekomst om op gelijke hoogte
te komen maakte De Nappies in de
laatste minuut ook de 2–0, en daarmee kwamen zij op 6 punten. Gaat
Utrecht z’n eerste punten pakken,
dat was de vraag voor de wedstrijd
tegen Sporting Uithoorn. Ondanks
een ruim veldoverwicht voor Uithoorn bleef het toch lang 0–0, maar
na een schitterende steekpass was
het een koud kunstje om 9 minuten voor tijd toch op 1–0 te komen.
Omdat Sporting Uithoorn verzuimde
om de score uit te bouwen bleef het
spannend en kon Utrecht een paar
keer gevaarlijk voor het doel komen,
maar uiteindelijk bleek het toch het
enige doelpunt van de wedstrijd te
zijn.

Terechte winnaar
De laatste wedstrijd van de finale
gaat om “des Keizer’s baard”. Mantel Makelaars kan de overwinning
niet meer ontlopen ondanks dat zij
nog op 9 punten kunnen blijven steken, gelijk met Sporting Uithoorn.
Doordat Mantel echter in hun onderlinge wedstrijd al met 3–1 had
gewonnen zijn zij definitief winnaar van het Quakeltoernooi 2011–
2012. De tegenstander in de laatste
wedstrijd is Utrecht, en zij hebben
dit toernooi nog geen punten weten te halen, maar zelfs bij een (onverwachte) overwinning blijven zij
steken op een laatste plaats. Mantel Makelaars wil deze editie echter zonder puntverlies afsluiten, zowel in de voorronde als in de finale winnen zij al hun wedstrijden, deze laatste met 7–1 en daarmee zijn
ze dus de terechte winnaar van het
Quakeltoernooi.

Voorschot
In een wedstrijd waarin Mantel Makelaars een voorschot kan nemen
op hun 3e Quakeltoernooi overwinning op rij moesten zij de jeugd uit
De Kwakel opzij zetten. Binnen 2
minuten doen zij wat er van ze verwacht mag worden, op voorsprong
komen. Die voorsprong wordt in de
6e minuut uitgebouwd naar 2–0 na

Dames
De 1e dameswedstrijd van de avond
ging tussen Papagallo, de winnaar
van de 1e damesvoorronde, en de
nummer 2 van de 2e voorronde
avond, KDO 4. Papagallo had in het
begin van de wedstrijd de overhand
en dat kwam ook tot uitdrukking in
een 1–0 voorsprong. Daarna ging
de wedstrijd gelijk op en waren er
wat kleine kansjes over en weer totdat Papagallo 2 minuten voor tijd de
wedstrijd op slot gooide en de voorsprong verdubbelde en in de laatste
minuut ook nog 3–0 scoorde. Daarmee stelden zij hun plek in de finalewedstrijd later op de avond zeker.

dreef. Koen wist al zijn tegenstanders met een volle punt te werpen
en werd 1e. Linde Veen had een
paar sterke tegenstanders, maar
Linde wist zich aardig staande te
houden.
Linde werd uiteindelijk 2e. Maxime
Roelvink had niet haar beste dag.
Het kostte haar een heleboel moeite om goed staande te blijven. Maxime werd toch nog 3e. Melvin Flobbe
was behoorlijk zenuwachtig.
Melvin verloor dan ook zijn eerste wedstrijd, maar wist zich daarna aardig te herstellen en werd uiteindelijk 3e. Marnick Kolkman won
zijn eerste wedstrijd meteen met
een volle punt, de twee wedstrijden
daarna verloor echter nipt.
Daarna won hij toch weer een partij
en werd 3e. Dennis de Jong moest
even op gang komen, maar won
toch nog wat partijen en werd ook
3e.
Menno Dekker en Jay Jonkman
streden tot het einde, maar dat was
net niet genoeg. Beiden werden 4e.

De 2e dameswedstrijd van de avond
was die tussen OLV (Oud LegmeerVogels) en De Smallies. De laatste had de 2e damesvoorronde gewonnen en lieten al snel in de wedstrijd zien voor de overwinning te
gaan door op voorsprong te komen. Daarna ontspon zich een gelijk opgaande strijd maar 5 minuten
voor tijd wist De Smallies op 2–0 te
komen en dat was voldoende voor
een plek in de finale tegen Papagallo. De strijd om de 3e plaats werd
dus gespeeld door KDO 4 en OLV.
In een wat nerveuze wedstrijd kwam
OLV na 8 minuten spelen op een
1–0 voorsprong na een knap uitgespeelde aanval en deze voorsprong
wist OLV over de streep te trekken.
Daarmee legden zij beslag op de 3e
plaats en werd KDO 4 dus 4e.
Finale
De Quakeltoernooi finale bij de dames ging tussen De Smallies en
Papagallo. De Smallies begonnen
voortvarend aan de wedstrijd en namen daarin dan ook terecht de leiding. Maar naarmate de tijd vorderde werd Papagallo sterker en kregen de beste kansen, waaruit 2 keer
werd gescoord. Daarmee namen zij
een voorschot op de overwinning,
totdat 1 minuut voor tijd De Smallies een niet te missen kans op de
gelijkmaker kreeg, maar helaas voor
hen ging de bal er net niet in. Uit de
daarop volgende counter besliste
Papagallo de wedstrijd en uiteindelijk werd het zelfs nog 4–1. Met deze uitslag wint Papagallo het Quakeltoernooi bij de dames en wordt
De Smallies 2e. De inschrijving voor
het Quakeltoernooi 2012–2013 zal
nog even op zich laten wachten,
maar blijf ons gewoon volgen via
www.quakeltoernooi.nl, twitter en
facebook, dan bent u er ook komend jaar weer bij!
Foto’s: Annemarieke Verheij
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KDO JG2 goed uit de
startblokken na winterstop

De Kwakel - Terwijl heel Nederland zaterdag in de ban van het
schaatsen was vertrokken onze
“bikkels” van de G2 om een toernooi te spelen bij Only Friends in
Amsterdam.

Omdat het bij de winterse temperaturen niet mogelijk was om buiten
te voetballen, werden de wedstrijden gespeeld in de prachtige sportzaal van het complex.
De eerste wedstrijd moeten onze sterren aantreden tegen NVC uit
Naarden. Omdat NVC niet voldoende spelers op de been weet te brengen, bieden Kelly en Jack zich vrij-

willig aan om met de tegenstander mee te doen. (Klasse!!) Hoewel er sprake is van een hele grote keeper bij de ploeg uit Naarden,
weet Manisha hem na enkele minuten toch te verschalken, en 1-0 voor
KDO te maken. Hierna golft het spel
op en neer. NVC krijgt enkele grote
kansen. Een vlammend schot wordt
door onze keepster Sarah Lee op de
onderkant van de lat getikt, waarna de bal het doel uit stuitert. Kort
daarna wordt het houtwerk van het
KDO-doel nogmaals getest.
Met enig geluk, en door goed verdedigend werk van o.a. Tom, Tim,
Jobbe en Niels houdt KDO in de-

ze fase stand. Echter de voorhoede van KDO laat zich ook niet onbetuigd. Een schot van Tim wat rakelings naast gaat. Een grote kans
van Timo,die terwijl de (grote) keeper van NVC al op de grond ligt, de
bal er net niet in weet te krijgen.

Dan vindt Onno het genoeg, en
maakt binnen korte tijd 2-0, en 3-0,
waarna NVC nog een treffer weet
te produceren. Hierna laat Bart zich
gelden en “onze spits, die maar een
klein gaatje nodig heeft”, maakt 4-1,
waarna wederom Onno 5-1 weet te
maken. Hiermee lijkt de wedstrijd
gespeeld.

Legmeervogels zaalvoetbal 1
wint verdiend in matige topper
Uithoorn - Na vorige week de belangrijke topper tegen Voorland te
hebben gewonnen, moest Legmeervogels afgelopen woensdagavond 8
februari aantreden voor wederom
een topper in de 1e klasse. Om de
1e positie op de ranglijst weer over
te nemen van RCH moest er deze
avond gewonnen worden. Gelukkig
was de opkomst goed te noemen,
waardoor er 2 wissels op de bank
zaten. De spelers die de klus moesten gaan klaren waren Sjors de Hollander, Jordi en Jasper van Gelderen, Stefan van Pierre, Mels Bos, Patrick Woerdeman (half fit) en Ibrahim el Ahmadi.
De gehele eerste helft was eigenlijk een zeer saaie en matige wedstrijd te zien voor de toeschouwer.
Het was merkbaar dat beide ploegen geen risico wilden nemen en
voor een overwinning wilden spelen. Het was loeren op de counter
en die ene kans. Het ging tenslotte om de 1e plaats op de ranglijst.
Beide ploegen waren elkaar aan het
aftasten en lieten het balletje zonder al te veel risico te nemen rond
gaan. Daardoor werd het spel erg

vertraagd en leverde dit van beide
kanten slordigheden en veel balverlies op.
Toch was het Legmeervogels dat
de meeste en gevaarlijkste kansen
kreeg. Maar RCH had de beschikking over een keeper met een geweldige reflex. Het zou dus heel
moeilijk worden om een doelpunt te
kunnen maken. RCH daarentegen
stelde daar een aantal ongevaarlijke
afstandsschoten tegenover. Verder
dan dat kwamen zij ook niet, omdat de verdediging van Legmeervogels stond als een huis en geen
kans weg gaf. Daarnaast had Jasper van Gelderen een aantal fantastische reddingen. Gezien de kansen
had Legmeervogels zeker een voorsprong verdiend, maar de verder
saaie, matige maar uiterst sportieve
vertoning leverde geen doelpunt op,
waardoor een 0-0 ruststand op het
scorebord stond.
In de rust werd duidelijk gemaakt
dat er een tandje bijgezet moest
worden om tot een overwinning te
kunnen komen. In de 2e helft bleek
ook al snel dat beide ploegen meer
op de aanval gingen spelen en meer
risico gingen nemen, waarbij RCH

toch wat meer op een gelijkspel wilde spelen of via de counter alsnog
een overwinning wilde meepikken.
De 2e helft was een wedstrijdbeeld
te zien dat op en neer ging. Legmeervogels nam wel meer het initiatief en had toch wat meer aanvallende intenties. Wederom waren de
beste kansen voor Legmeervogels
te noteren, maar de keeper van RCH
bleek een moeilijk te nemen horde.
Lang leek de wedstrijd op een 0-0
stand af te stevenen, maar diep in
de 2e helft werd dan toch de ban
gebroken. Bij een aanval van Legmeervogels werd in eerste instantie
de bal bij een schot van Stefan gekeerd, maar in de rebound kon Sjors
de bevrijdende treffer binnenwerken, 0-1 in de 43e min.
Nu was het zaak om, met nog 7 minuten op de klok, deze voorsprong
vast te houden. Maar zoals het gehele wedstrijdbeeld het geval was,
kwam Legmeervogels verder geen
moment echt in gevaar. Er werd
verdedigend niets weg gegeven en
aanvallend bleef men kansen creëren. Vlak voor tijd was Legmeervogels dichtbij uitbreiding van de score, maar de geweldige solo van Ibra-

Veel prijzen voor judoka’s
van Judo Ryu Kensui
die de judoka’s van onze club geleverd hebben. De allerkleinsten maar
ook de grotere judoka’s streden
voor elke meter op de tatami (judomat) en voor velen van ons was er
dan ook loon naar werken! De ene
deelnemer was zichtbaar gespannen terwijl de ander geen last van

Wissel
Maar dan vindt er een keeperswissel plaats bij NVC. “Onze” Kelly gaat
daar op doel, en laat geen treffer
van KDO meer toe. De oorspronkelijke keeper van NVC blijkt ook
nog aardig te kunnen voetballen en
maakt binnen korte tijd nog 5-2, en
5-3, waardoor het voor de aanwezige toeschouwers en met name de
coaches Miriam, Wendy en Corrina
toch nog “billen knijpen” wordt.
Onze jongens en meiden gooien
er echter nog een schepje boven
op, en met name door voortreffelijk
keeperswerk van Sarah Lee, staat
KDO geen treffers meer toe en weet
de wedstrijd over de streep te trekken, waardoor de punten mee in de
tas naar De Kwakel kunnen.
Direct daarna moet er, zonder te
rusten, aangetreden worden tegen
de sterke tegenstander Only Friends
uit Amsterdam. Hoewel de spelers
van KDO aanzienlijk vermoeid zijn,
krijgt de Jack de eerste grote kans
van de wedstrijd, maar weet deze
niet te verzilveren.
Daarna golft het spel op en neer,
maar is Only Friends duidelijk de
betere ploeg, die dan ook de kansen krijgt.
Hoewel onze keepsters Kelly en Sarah Lee veel ballen weten te stoppen moeten zij toch buigen voor de
superspitsen van Only Friends, die
binnen korte tijd 0-1, 0-2 en 0-3
weten te maken. Daarna neemt Kaj,
(die voor de wedstrijd al wist dat
hij vandaag ging scoren) een corner, die in de kluts het doel in gaat.
(1-3). Hoewel Manisha nog een
kans krijgt om de aansluitingstreffer te maken, blijft deze uit, waardoor KDO deze wedstrijd verliest
met 1-3.
Al met al hebben spelers, leiding, en
toeschouwers weer een hele gezellige en sportieve zaterdagmiddag
beleefd!! Wil je meer weten over
jeugd G-voetbal kijk op www.kdo.nl.
him vanaf eigen helft had meer verdiend. Helaas belandde zijn snoeiharde schot op de binnenkant van
de linkerpaal. De laatste paar minuten werden erg spannend, maar
Legmeervogels bleef goed de controle houden. Uiteindelijk kwam
toch de bevrijdende treffer om de
score veilig te stellen. Op aangeven
van Mels maakte Stefan dan eindelijk in de 49e min. de verdiende 0-2
voorsprong. Met nog een minuut te
spelen was de overwinning nu echt
zeker en speelde Legmeervogels de
wedstrijd gecontroleerd uit.
Het fluitsignaal klonk en spelers
en begeleiding juichten het uit van
vreugde. De koploper was verslagen, waardoor Legmeervogels nu
de koppositie weer overnam van
RCH. Legmeervogels heeft nu een
wedstrijd meer gespeeld en drie
punten voorsprong, dus in verliespunten wordt de 1e positie gedeeld
met RCH en Voorland. Het wordt
dus nog erg spannend in de laatste
fase van de competitie, waarin het
kampioenschap nog lang niet beslist is.
De volgende wedstrijd is vrijdag
17 februari thuis tegen Plein83 2 in
sporthal De Scheg om 21.05 uur.
Wederom moet er weer gewonnen
worden om de koppositie vast te
houden. Dus komt allen kijken om
Legmeervogels naar de overwinning
te schreeuwen! Het kampioenschap
is nu namelijk wel heel dichtbij.

Klaverjassen in het Dorpshuis
De Kwakel - Komende zaterdag 18
februari is er marathonklaverjassen
in Dorpshuis De Quakel. De kosten
voor deelname is 10 euro.
Het kaarten duurt van 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds. De
zaal gaat open om 9.00 uur. In verband met de organisatie is vóóraf
aanmelden noodzakelijk. Dit is nog
mogelijk tot 15 februari bij Joop van
Diemen (0297-546900) of bij het

dorpshuis (tel. 0297-531528). Op
21 februari, de laatste dinsdag van
de carnaval, organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis
weer een kaartmiddag in Dorpshuis
De Quakel aan de Kerklaan 16. Het
is mogelijk om vanaf 13.00 uur in te
schrijven voor zowel pandoeren als
klaverjassen. Het kaarten begint om
13.30 uur en de inschrijfkosten zijn
2,50 euro.

Anticlimax bij viertallen
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Ten onder gaan aan de
stress was dat de oorzaak van het
met een sisser aflopen van de finale? De met veel spanning tegemoet
geziene beslissing tussen de ploegen van Ben ten Brink en Ruud Lesmeister eindigde met een afgetekende 25 tegen 5 overwinning van
eerst genoemde. Alle hulde dus
voor Ben ten Brink, Jan Bronkhorst,
Gerda Schavemaker en Jaap Kenter
die kennelijk het hoofd koeler wisten te houden en met een eindstand
van 159 om 130 dus ver voor eindigden.
Team Egbers verdedigde bekwaam
hun derde plaats met een totaal van
117 punten en team van de Zeeuw
plaatste op tijd een eindsprint met
een score van 24 en werd zo vierde met 2 punten verschil met team
Timmer, 103 om 101.
In de B- lijn werd op het scherpst
van de snede gestreden tussen alle
teams. Het resultaat mag uniek worden genoemd, op één na eindigden
alle teams gelijk met 15 tegen 15 en
alleen team Selman won nipt met 16
tegen 14. Hiermee duwden ze echter wel team Breggeman met 1 punt
verschil in het putje van degrada-

tie, terwijl die toch de uiteindelijke
winnaars van Bruine de Bruin keurig op een gelijk spel hadden weten
te houden, schlemielig!
Eindstand
De eindstand was hier één team
Bruine de Bruin met 116 punten,
twee door de onderlinge confrontatie maar gelijk in punten team Visser
en drie team Tromp met 113 punten.
In de C- lijn stak team van Praag ver
boven de rest uit met een eindstand
van 134 punten, klasse!
Team Wagenaar werd tweede met
een totaal van 114 en de teams van
Verrips en Belderink deelden drie en
vier met voor ieder 108 punten.
Vanaf nu volgt weer de paren competitie en rest een woord van dank
aan viertallenorganisatrice Lijnie
Timmer.
Wilt u ook de geest scherpen en de
spanning van een geboden slem
ondergaan, kom dan kaarten bij
Bridgevereniging De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Voorrondes schoolbowlen
Regio - Afgelopen weken hebben
de voorronden plaatsgevonden tussen leerlingen van de groepen 7 en
8 van de basisscholen. Ook scholen uit de Ronde Venen en Uithoorn
hebben hieraan meegedaan. De
halve finale en finale is op 10 maart
in Bowling Mijdrecht. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur. In totaal zijn er 60 teams van 3 personen die halve finale mogen spelen.
Om 15.30 uur begint de finale tussen 12 teams. Van groep 8 van de
Pijlstaartschool mogen De Smijters,
Jeroen, Beau en Jorrit de halve finale spelen. In de voorronde hadden
ze 767 pins omgegooid.

Van groep 7 van de Pijlstaartschool
mag het A Team, Brian, Wouter en
Tim de halve finale spelen. Zij hadden een pinfall van 696.
2 teams van De Regenboogschool
van groep 7 mogen ook de halve finale spelen.
Het team MeLaDa, Mexs, Luke en
Daan gooiden 721 over 3 games.
Strike Leeuwinnen, Maartje, Kirsten
en Luna gooiden 617.
De halve finalisten zijn door de
Bowling Vereniging uitgenodigd om
nog extra te komen trainen.
Toegang tot de Bowling is gratis en
er is ruime parkeergelegenheid.

de spanning had, maar mooi om te
zien was dat elke judoka kwam om
te winnen. Veel sportiviteit, strijd en
gedrevenheid kenmerkt de judoka’s
van onze club. Met 31 judoka’s op
het podium en maar liefst 14 eerste
prijzen was er alle reden om trots te
zijn! Na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden maar
met een zeer mooie en dik verdiende medaille trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier
van judoën, instelling, vooruitgang
en inzet van zijn pupillen.

Back to Base HSV Thamen
50 jaar groot succes

Uithoorn - Zondag 12 februari werd de dojo bij Sport & Health
Club Amstelhof verlaten, want Judo Ryu Kensui was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden voor deelname aan de 3e ronde van een
viertal sportieve toernooien. Maar
liefst 330 Judoka’s uit een grote regio deden hieraan mee. (Voor
het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over onze judoschool, kunt u een kijkje nemen op:

www.judoryukensui.nl). Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka in
poules (ingedeeld op leeftijd en gewicht) tegen elkaar en de judoka
met de meeste gewonnen wedstrijden is de poulewinnaar. De 49 deelnemers van Judo Ryu Kensui streden voor elk punt, aangemoedigd
door de in groten getale aanwezige
ouders, grootouders en andere belangstellenden. Wat hebben we allen genoten van de sportieve strijd

Uithoorn - In het kader van het
50-jarig bestaan van de vereniging
organiseerde Honk- en Softbalvereniging Thamen afgelopen zaterdag 11 februari een reünie voor leden en oud-leden. Ondanks het
slechte weer wisten zo’n 200 leden
en oud-leden het clubgebouw aan
de Vuurlijn te vinden. Tijdens deze avond kon een ieder genieten
van oud film- en fotomateriaal, wat
veel sterke verhalen bij de aanwezigen losweekte. En voor de huidige leden was het een mooi moment
om de gezichten achter de welbekende Thamen namen te leren kennen. Onder het genot van een hapje en een drankje maakte een ieder
weer kennis met uit het oog verlo-

ren softbal of honkbal maatjes. Bijzonder moment van de avond was
het feit dat er 6 leden van het eerste uur aanwezig waren. Mannen
van in de zeventig die 50 jaar geleden dachten “Dat Honkbal is een
leuke sport”. De rijke geschiedenis
van de vereniging passeerde de revue. Want Thamen, ooit begonnen
aan de Boterdijk, kan trots zijn op
wat zij in 50 jaar heeft bereikt. Met
een dit jaar geheel restylede kantine en lichtmasten op beide velden
kan de vereniging weer jaren voort.
Een alsmaar groeiend leden aantal maakt dat Thamen een gezonde sportvereniging is die een ieder
die honk- of softbal leuk vindt wat
te bieden heeft.

