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KORT NIEUWS:

Bingo bij KDO 
De Kwakel - Komende vrij-
dag 15 februari is er weer een 
bingoavond in de kantine van 
KDO. Aanvang 20.00 uur. Het 
gaat weer om mooie prijzen 
en ook het rad van avontuur is 
weer aanwezig. 
De volgende bingoavonden van 
dit seizoen vinden plaats op de 
vrijdagen 22 maart en 26 april.
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Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Uithoorn - De nieuwe invul-
ling van het gebied tussen de Ie-
penlaan, Vuurlijn, Noorddammer-
weg en Poelweg om daar o.a. een 
hoogwaardig groen-, woon-, leef- 
en recreatiegebied van te maken, 
moet nog even op zich laten wach-
ten. Waar wethouder Jeroen Verhe-
ijen zich al verheugde dat de raad 
op 31 januari jl. met het defi nitieve 
plan zou instemmen, werd hij daar-
in teleurgesteld. Op het laatste mo-
ment werd er een stokje voor ge-
stoken. Raadslid Jan Hazen (VVD) 
had ernstige bedenkingen tegen 
het zogeheten ‘beeldkwaliteitsplan’ 
(bkp) zoals dat voorligt en onder-
deel is van het vast te stellen be-
stemmingsplan voor het gebied. Het 
bkp staat kort gezegd voor een goe-
de samenhang en afstemming bin-
nen het te herstructureren gebied 
tussen het stedenbouwkundige as-
pect, de vormgeving van de wonin-
gen en de inrichting van het recrea-
tieve groengebied. Door dit plan op 
te nemen in de Welstandsnota krijgt 
het rechtskracht en toetsingswaar-
de bij de welstandsbeoordeling. 
Om het gebied in handen te krijgen 
moet de gemeente eerst de bedrijfs-
gronden van de aan de Iepenlaan 
gevestigde ondernemers opkopen. 
Nadat de gemeenteraad op 3 no-
vember 2011 instemde met het idee 
om de herstructurering te gaan re-
aliseren, werd al in december 2011 
de eerste grond door de gemeente 
aangekocht van enkele rozenkwe-

kers. Inmiddels is de gemeente met 
meer ondernemers in gesprek voor 
verkoop van hun gronden. Voor het 
gebied moest een nieuw bestem-
mingsplan met een beeldkwaliteits-
plan worden opgezet.

Het plangebied ligt langs de Stelling 
van Amsterdam. Voor de Stelling is 
zichtbaarheid, herkenbaarheid en 
een open gebied van belang. Het te 
ontwikkelen groengebied sluit aan 
bij de uitgangspunten voor de Stel-
ling. In de herstructureringsplannen 
worden aan beide zijden van de Ie-
penlaan de kassen gesaneerd. Ten 
zuiden van de Iepenlaan, tot aan de 
Vuurlijn, worden de gronden be-
stemd als openbaar groengebied 
met (beperkte) ruimte voor functies 
op het gebied van woonzorg en re-
creatie. Tussen de huidige bedrijfs-
woningen kunnen vrije kavels wor-
den gerealiseerd en te koop aange-
boden, waar particulieren hun eigen 
woning vorm kunnen geven op rui-
me, landelijke kavels. Hierdoor ont-
staat een aantrekkelijk woonmilieu 
aan de Iepenlaan.

Beperkingen
Vooral in het laatstgenoemde zat 
volgens raadslid Jan Hazen voor 
hem de crux. Zo viel het bij hem ver-
keerd dat de regelgeving in het bkp 
de ontwikkeling van de woning-
voorraad in een afwisselende sa-
menstelling met de grotere keuze-
vrijheid van de consument, onnodig 

veel beperkingen oplegt. Voorts dat 
de bestaande bebouwing die niet 
aan het bkp voldoet, voor een groot 
deel in stand zal blijven. Daardoor 
zal de voorziene architectonische 
uitstraling van het plangebied niet 
worden gerealiseerd. Bovendien 
kan volgens hem bij de regelgeving 
waar het de inrichting van bijvoor-
beeld erven betreft, niet handhaaf-
baar worden opgetreden. De plan-
nen voor het gebied werden tijdens 
de raadsvergadering op 31 januari 
jl. gepresenteerd waarbij het college 
de raad vroeg ermee in te stemmen. 
Dat gebeurde dus niet. Raadslid Jan 
Hazen diende een amendement in 
dat met een ruime meerderheid van 
stemmen werd ondersteund. Hierbij 
wordt het college opgeroepen om 
op korte termijn voor een aange-
past beeldkwaliteitsplan te zorgen. 
Dat moet enerzijds inpasbaar zijn in 
het landelijk gebied en anderzijds 
ruime mogelijkheden bieden die 
recht doen aan het particulier op-
drachtgeverschap voor vrije bouw-
kavels. Kortom, wethouder Verhe-
ijen werd teruggestuurd met de op-
dracht voor een nieuw aangepast 
plan. Daar was hij niet blij mee. Het 
duurt dus weer even voordat daad-
werkelijk het gebied een gedaante-
verwisseling kan ondergaan. Daar-
naast is de woningmarkt niet ‘boo-
ming’ zodat er ook nog niet veel ani-
mo is om in het gebied op de vrije 
bouwkavels nieuwe huizen te bou-
wen.

Herstructurering gebied 
Iepenlaan nog niet van start

De Kwakel - Na bijna twee jaar 
van voorbereiding voor het opstel-
len van een Verkeersstructuurplan 
(VSP) was het zover. De gemeen-
teraad stemde donderdagavond 31 
januari jl. vrijwel unaniem in met de 
uitvoeringsvoorstellen daarvan. Het 
VSP heeft ten doel het verkeer in 
de woonkern De Kwakel zodanig in 
(goede) banen te leiden dat de leef-
baarheid, bereikbaarheid en ver-
keersveiligheid voor de bewoners 
ook op de lange termijn zijn ge-
waarborgd. Prima uitgangspunt. De 
totstandkoming van het Verkeers-
structuurplan is echter niet zonder 
horten of stoten bereikt. Op gezet-
te tijden zijn er terecht vraagtekens 
gezet bij het voortgangsproces zo-

als dit is verlopen. Het Verkeers-
structuurplan is er gekomen me-
de door de inbreng van het ‘Werk-
team VSP De Kwakel’. Dit bestond 
de afgelopen twee jaar uit afge-
vaardigden van bewoners, onderne-
mers, maatschappelijke organisa-
ties en vakambtenaren. Het Werk-
team stond onder begeleiding van 
een procesmanager en een ver-
keerskundig adviesbureau. In de 
loop van de tijd zijn er veel gege-
vens verzameld, hoorzittingen voor 
de bewoners gehouden en alle in-
breng is verwoord in een aanbeve-
lingsrapport. Dat is samen met in-
breng van de gemeente toen ver-
werkt in het Concept Verkeersstruc-
tuurplan De Kwakel. Op 8 februa-

ri vorig jaar werd het concept in de 
kantine van SV KDO gepresenteerd 
aan inwoners van De Kwakel, waar-
na die erop konden ‘inschieten’ en 
hun mening ventileren. Er waren 
nogal wat op- en aanmerkingen en 
talloze reacties kwamen binnen op 
met name het voorstel van de ‘knip-
pen’ in de Vuurlijn, de Boterdijk en 
de Drechtdijk. Die zijn er later dan 
ook uitgehaald, dat wel. Maar an-
dere aanbevelingen hierna zijn vol-
gens de Werkgroep VSP niet opge-
nomen in het aangepaste en nu de-
fi nitieve verkeersstructuurplan dat 
op 14 januari jl. bij Partycentrum 
Leenders door de gemeente is ge-
presenteerd. 
Vervolg elders in de krant

Niet alles koek en ei bij 
totstandkoming VSP De Kwakel

Bieb Uithoorn: Game(s) Together
Uithoorn - In de voorjaarsvakan-
tie, op dinsdag 19 februari, wordt 
de bibliotheek in Uithoorn omgeto-
verd tot een “‘spelletjestempel’. De 
combinatiefunctionarissen Uithoorn 
organiseren dan van 14.00 tot 17.00 
uur Game(s) Together. 

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar kunnen hun ouders uitdagen op 
verschillende gebieden. Zo kunnen 

de ouders hun kinderen verschillen-
de bordspelen aanleren, terwijl kin-
deren hun ouders kunnen uitda-
gen op een interactieve spelcompu-
ter. Daarnaast is er een aantal voor-
leesactiviteiten waar ook spelletjes 
bij gespeeld kunnen worden. Ook 
aan bewegen wordt gedacht. Voor 
een aantal virtuele spelletjes is be-
wegen een must! Deze activiteit is 
gratis, dus kom langs!

Sneeuwpret
Uithoorn – Zondag was het weer 
feest voor jong en oud. Sneeuw. De-
ze jongens bouwden met hun va-

ders een prachtig sneeuwfort. De 
hele dag hadden ze ontzettend veel 
plezier.

Op de foto van links naar rechts: Renzo, Dion-Luca, Thijs en Jacco. Ze verde-
digen hun fort met en tegen sneeuwballen.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland-

Meerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

- Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013
 Inl.: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrich-

ting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot 
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inza-
geperiode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-
513111.

 
 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Harlekijneend 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

eerste verdieping van de woning aan de voorzijde. Ontvangen 4 februari 2013.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het realise-

ren van een nokverhoging. Ontvangen 5 februari 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 13 en 15, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

accommodatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 27 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Deyssellaan 29, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 maart 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Bertram, vergunning aan J. Klarenbeek B.V. voor het plaatsen van voorwer-

pen op of aan de weg van 11 februari t/m 26 juli 2013. Bezwaar t/m 22 maart 
2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van drie 

braderieën op 16 februari, 20 juli en 9 november 2013. Bezwaar t/m 18 maart 
2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn-De Kwakel
- Vergunning aan THIB organisatie voor het drie maal plaatsen van 20 reclame-

borden om aandacht te geven aan een braderie op 16 februari, 20 juli en 9 no-
vember 2013. Bezwaar t/m 18 maart 2013.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 reclame-
borden om aandacht te geven aan de Amstellanddag op 2 juni 2013. Bezwaar 
t/m 18 maart 2013.

- Poelweg 52-56, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het te-
lecommunicatienetwerk. Bezwaar: t/m 20 maart 2013.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN 
 DEELGEBIED 1.1”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 31 janu-
ari 2013 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 1.1” als vervat in planiden-
tifi catiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD11-VG01gewijzigd heeft vastgesteld.
Bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere ja-
ren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om het project in fases in te de-
len. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opge-
steld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toe-
komstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aan-
koop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt ge-
sloten, wordt een bestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. 
Voorliggend bestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het eer-
ste bestemmingsplan dat is vastgesteld voor het project Iepenlaan. Hiermee is 
een eerste stap gezet om de integrale herstructurering van de Iepenlaan planolo-
gisch mogelijk te maken. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
- Aanpassing van de verbeelding, toelichting en naam van het bestemmings-

plan, doordat het perceel van Iepenlaan 28 uit het bestemmingsplan is ge-
haald. 

- Toevoeging aanvullend bodemonderzoek in de toelichting
- Aanpassing van artikel 7.2.2 en artikel 12.2 onder d ten behoeve van aanpas-

sing van de hoogte van de bruggen. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerp bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1 liggen met ingang van 15 fe-
bruari 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het bestemmingsplan 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende 
de openingstijden van de bibliotheek. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 februari 2013

 VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 VOOR PERCEEL POELWEG 40-44 TE DE KWAKEL UITHOORN 
 (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Poelweg 40-44 
te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische 
doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestem-
ming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpwijzigingsbesluit ligt van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013 
ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbesluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing ne-
men over de wijziging van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 13 februari 2013

 TERINZAGELEGGING ONTWERPVERKEERSBESLUITEN EN 
 ONTWERP-RAADSBESLUIT IN VERBAND MET DE INRICHTING 
 VAN DE HOOFDONTSLUITINGSROUTE OUDE DORP

De Prins Bernhardlaan en Thamerlaan worden de hoofdontsluitingsroute voor ver-
keer van en naar de Amsterdamseweg vanuit het centrum. In het kader van deze 
inrichting is het college van burgemeester en wethouders voornemens een aan-
tal verkeersbesluiten te nemen:
- instellen maximumsnelheid van 30 km/uur op de Prins Bernhardlaan en Tha-

merlaan
- geslotenverklaring van de Amsterdamseweg, tussen de Stationsstraat en de 

Petrus Steenkampweg, voor voertuigen die hoger zijn dan 3.50m
- verkeersmaatregelen met betrekking tot de inrichting van de rotonde op de 

kruising van de Thamerlaan/Pr. Bernhardlaan/Stationsstraat
- Aanduiding van fi etsstroken op de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan
- Opheffen parkeerverbod op de Prins Bernhardlaan tussen de Willem-Alexan-

derpoort en Stationsstraat (slootzijde)
- Opheffen fi ets-/bromfi etspad op de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Wil-

lem-Alexanderpoort
- Aanwijzen van bruggen tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan als 

onverplicht fi etspad.
Voorts wil het college de raad voorstellen te besluiten tot het onttrekken aan het 
openbaar verkeer van de verbinding tussen de Prins Bernhardlaan en de Thamer-
laan ter hoogte van de Koningin Julianalaan.
Op de voorbereiding van deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidings-
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
Dit betekent dat belanghebbenden zienswijzen kunnen inbrengen gedurende een 
periode van zes weken waarin de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.
Periode en locatie terinzagelegging
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 14 februari tot en met 27 maart 2013 ter inzage 
in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, geopend op 
dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur, bij de receptie in het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek. Op 26 februari is vanaf 19.30 uur in het ge-
meentehuis een inloopbijeenkomst over de inrichting van de Thamerlaan en Prins 
Bernhardlaan. Hierboven bij “gemeentenieuws” leest u daarover meer.

Indienen zienswijzen
Belanghebbenden (diegenen van wie het belang rechtstreeks getroffen wordt 
door een of meer van deze besluiten) kunnen een zienswijze over een ontwerp-
verkeersbesluit of het ontwerp-raadsbesluit kenbaar maken gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging, aan het college van burgemeester en wethouders. Dit 
kan schriftelijk, 
- per post naar Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
- per e-mail naar gemeente@uithoorn.nl t.a.v. afdeling Leefomgeving, onder 

vermelding van verkeersbesluit of raadsbesluit hoofdontsluiting Oude Dorp
- of mondeling via telefoonnummer (0297) 51 31 11, afdeling Leefomgeving.
Bij het kenbaar maken van een zienswijze is het van belang dat uw naam en 
adresgegevens geregistreerd worden in verband met eventuele verdere beroeps-
procedures.
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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 donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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 Wonen
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
Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON
Graag nodigen burgemeester en 
wethouders u uit voor een inloop-
avond in het gemeentehuis op dins-
dag 26 februari vanaf 19.30 uur. 

De bijeenkomst gaat over de wijze 
waarop wij de Prins Bernhardlaan en 
Thamerlaan willen inrichten en aan-
sluiten op de Amsterdamseweg. Het 
ontwerp voor de herinrichting van 
beide lanen hebben burgemeester 

en wethouders onlangs in beginsel 
vastgesteld. U kunt op dit ontwerp re-
ageren. Vanaf 14 februari ligt het con-
cept-ontwerp inrichting gedurende 
drie weken ter inzage bij de receptie 
in het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn, in het Informatie-
centrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 
15 te Uithoorn en in de openbare bi-
bliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden. 

Tot en met 6 maart 2013 kan ieder-
een een schriftelijke reactie indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Uithoorn, t.a.v. de 
afdeling Leefomgeving, Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn, of per e-mail naar 
gemeente@uithoorn.nl , t.a.v. de af-
deling Leefomgeving..U kunt ook al 
tijdens de inloopavond op 26 februari 
een reactie achterlaten.
Tijdens de inloopavond zal ook het 

ontwerp-bestemmingsplan te zien 
zijn dat in verband met de herinrich-
ting moet worden vastgesteld. 

Verkeersbesluiten
In verband met het ontwerp moeten 
ook enkele verkeersbesluiten wor-
den genomen en is een raadsbesluit 
noodzakelijk. Bij “officiële medede-
lingen en bekendmakingen” leest u 
daarover meer.

Inloopavond hoofdontsluitingsroute Oude Dorp



Dit is de tweede Raadspagina in een serie 
over de strategische visie. De komende 
maanden denkt de gemeenteraad samen 
met diverse gesprekspartners na over de 
toekomst van de gemeente Uithoorn.  
 “Hoe willen we dat de gemeente er in 2030  
uitziet, daar gaat het om.”

‘Uithoorn is nooit af, we zijn constant in ontwikkeling’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De strategische visie is  
een stip aan de horizon.  
Een formulering over de 
toekomst, over hoe die zou 
moeten zijn. Om hierover 
gezamenlijk uitspraken  
te kunnen doen, komen de 
gemeenteraad, bewoners, 
ondernemers en maat-
schappelijke instellingen  
in verschillende sessies  

bijeen. Enkele weken  
geleden was de aftrap:  
een atelierbijeenkomst 
waarbij werd gezocht naar 
de plus- en minpunten 
van Uithoorn.
 
Op de kaart
Het was een levendige  
bijeenkomst met veel inter-
actie. Ook werd er gestemd 

en gediscussieerd over  
stellingen en vragen, wat 
boeiende uitspraken ople-
verde. Wat is het imago van 
Uithoorn? Een deelnemer 
merkte op dat mensen vaak 
denken dat de gemeente  
boven Alkmaar ligt. Met  
andere woorden: Uithoorn 
staat letterlijk niet duidelijk 

op de kaart. Niet iedereen 
vond dat een minpunt.  
“Het is hier prettig wonen”, 
merkte iemand op. “Wat 
maakt het mij dan uit of  
de rest van Nederland weet 
waar Uithoorn ligt.” 

Jongeren
Een andere stelling ging 
over de economische positie 
van Uithoorn. Conclusie: 
Uithoorn is vooral een 
woongemeente, maar de 
werkgelegenheid mag niet 
uit het oog worden verloren. 
Ook de jongeren in de  
gemeente waren onderwerp 
van gesprek. Een deelnemer 
vroeg zich af of de jongeren 

niet te veel bemoeienis  
krijgen te verduren. “Laat  
ze lekker hun plek vinden.” 
En: “Hangen is van alle tijden.”

Meer dan stenen
En het centrum van het dorp 
Uithoorn, hoe zit het daar-
mee? Een stelling luidde  
dat Uithoorn ‘af’ is zodra  

het nieuwe dorps centrum  
realiteit is. Het bleek een 
stelling die veel reacties  
uitlokte, waarbij alle deel-
nemers het snel met elkaar 
eens waren. “Uithoorn is 
nooit af”, was de eensluidende 
conclusie. Al was het maar 
omdat het binnen een  
gemeente gaat om meer  
dan alleen stenen. “We zijn 
een samenleving, die is  
constant in ontwikkeling.” 

Plussen en minnen
Vervolgens kwam het  
gesprek dan op de sterke  
en zwakke punten van de 
gemeente. Wat willen we  
verdedigen en uitbuiten?  

Deelnemers aan de ateliersessie discussiëren over Uithoorn.

R a a d s a g e n d a

Datum: 14 februari 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening, agenda en  
inspreken burgers

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Visie sociaal domein  
 19.40 uur

4  Waterlijn 20.30 uur

5  Herijking nota financieel  
 gezond 21.15 uur

6   Ruimtelijke en economi-
sche uitgangspunten  
bedrijventerrein 21.45 uur

7  Nationale politie  
 22.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 februari 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  v a n  u i t h O O R n  i n F O R M e e R t  u  O v e R  z i J n  a C t i v i t e i t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

“Strategische ligging in de  
regio biedt Uithoorn veel potentie”

En wat willen we verbeteren 
of veranderen? In verschil-
lende groepen werd gespro-
ken over thema’s als samen-
leving, de rol van e overheid, 
economie en wonen. 

‘gas geven’
De opbrengst in de groepen 
was groot. Een greep uit de 
pluspunten: gevarieerd on-
derwijs, het buurtgericht 
werken, groene en rustige 
woonwijken, het gezond-
heidscentrum. Meer uitbuiten 
kunnen we ons goede  

openbaar vervoernetwerk,  
de ligging aan de Amstel  
en de strategische positie  
in de regio. Of zoals een  
deelnemer aangaf: “Op dit  
gebied moeten we niet  
remmen, maar gas geven”.

zwaar verkeer
Minpunten werden ook  
benoemd: leegstand op het 
bedrijventerrein, bezuini- 
gingen op de openbare  
ruimte en  het sluipende 

probleem van de indivi- 
dualisering. Eveneens  
voor verbetering vatbaar:  
de verhouding tussen  
de overheid en de burger,  
en de hoeveelheid zwaar 
verkeer door woonwijken. 
 
het vervolg
Zo leverde de ateliersessie 
veel waardevolle inzichten 
op. Ze vormen de munitie 
voor de volgende bijeen-
komst, waarin verschillende 
scenario’s worden uitgewerkt. 
Elk scenario kiest een koers 

voor Uithoorn. Welke koers 
het gaat worden, daarover 
zullen gemeenteraad, bewo-
ners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen 
het de komende maanden 
eens moeten worden. 

Meer weten? Wilt u meer 
informatie over de strategi-
sche visie van Uithoorn?  
Kijk dan op www.uithoorn.
nl/ris/strategischevisie.

Welke koers het wordt voor 
Uithoorn, blijkt in de komende maanden
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DoktersDiensten
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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsycholo-
gie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. 
de Klerk, gezondheidszorgpsy-
choloog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; Red heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur seal point; Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens nier-
problemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat, hij heeft 
een witte buik, achterpoten zijn half-wit en zwart, heeft vlekje op 
neus en is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijze cyperse 4 jaar oude kater met witte 
voetjes.

- Mijdrecht, Buitenkruier: Grijze 16 jaar oude cyperse poes; zij heeft 
opvallende kale plekken achter op rug.

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat; Poche is 10 jaar oud en erg schuw; de eigenaar is sinds kort 
verhuisd; mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woon-
adres Ebro in Uithoorn.

- Uithoorn, Zijdelveld: Grote zwarte kater met door zijn vacht heen 
grijze haren; Waldemar is 3 jaar oud. 

- Mijdrecht, Leopoldlaan: Rode langharige maine coon poes van 4 
jaar oud; Ze heet Doortje.

- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud; hij heeft pan-
datekening en zwart hartje op de neus.

Gevonden:
- Mijdrecht, Watersnip: Vermagerde zieke rode poes met slecht ge-

bit; de poes heeft witte sokjes en een wit befje.
- Mijdrecht, Constructieweg: Rothweiler.
- Vinkeveen, Herenweg: Bruin-zwart gestreepte cyperse kater met 

wit vlekje onder de kin.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Dagopvang bedankt 
bedrijven van de Beursvloer

Amstelhoek -Dankzij Bouwcen-
ter Filippo Mijdrecht, Bebouw 
Midreth en van Walraven Bouw/
installatiemateriaal heeft Dagop-
vang De Nostalgie een prachti-
ge vloer in de huiskamer gekre-
gen, een prachtig verbreed toi-
let en zijn de leidingen van water 
en gas omgelegd voor het plaat-
sen van de keuken, dit dankzij de 
levering van alle materialen en de 
inzet van de arbeidskrachten. Een 
van de teamleden: ‘Het is hele-
maal top en wij zijn deze bedrijven 
heel dankbaar.’ 

Zij vervolgt: ‘Mensen komen 
spontaan spullen brengen, zo 
heeft een aardige meneer uit Am-
stelhoek een naambord gemaakt, 

en een ander heeft weer ouder-
wetse stukken Sunlightzeep ge-
geven, met de prijs van 0,66 cent 
er nog op. Er wordt hard geklust 
om zo snel mogelijk deze dagop-
vang voor mensen met demen-
tie te kunnen openen. Daar is be-
hoefte aan!’

Open dag
Als de verbouwing achter de rug 
is, en de dagopvang is ingericht, 
wordt er een dag georganiseerd. 
Geïnteresseerden die vragen heb-
ben over indicatie, over het opvan-
gen, of over de dagopvang, zijn 
dan van harte welkom! De datum 
zal later in deze krant bekendge-
maakt worden. Meer info: www.
dagopvangdenostalgie.nl.

Mijmeringen

Alaaf
Denk je alle feestdagen achter de rug te hebben, dan staan de vol-
gende alweer te dringen. Afgelopen vrijdag werd het Carnavals-
feest op vele basisscholen gevierd en is onder de rivieren de Carna-
valsgekte losgebroken. Hier in het Westen hebben we minder met 
dat feest, maar een graantje meepikken van de feestvreugde doen 
we stiekem toch wel. Carnaval is van oorsprong een katholiek feest, 
dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. 
Na de Carnaval begint dan de vastentijd van 40 dagen, tot Pasen. 
Hou je niet van de carnaval dan kun je dus alvast gaan aftellen naar 
de Pasen en naar de Lente.

De herkomst van het woord Carnaval zou kunnen worden herleid 
tot de Latijnse uitdrukking carne vale, dat zoveel betekent als ‘af-
scheid van het vlees’. Oftewel Carnaval is het laatste brasfestijn, 
want in de vastentijd beperkte men zich tot het minimaal noodza-
kelijke. Ik blijf het altijd bijzonder vinden dat er zoveel overeenkom-
sten te vinden zijn in allerlei feesten en rituelen vanuit de verschil-
lende geloven. Want het ouderwetse vasten na de Carnaval lijkt 
nogal op de Islamitische Ramadan, alhoewel de laatste veel stren-
ger is, maar de intenties lijken overeen te komen. Even een perio-
de jezelf zaken ontzeggen die je niet nodig hebt om terug te ko-
men tot de basis. 

Tegenwoordig hoor ik echter niemand meer over vasten na de Car-
naval. Het lijkt er dus op dat dit gebruik langzaam aan het uit-
sterven is. De katholieke kerk is ook niet meer zo groots als vroe-
ger, maar de katholieke gebruiken drukken nog een aardige stem-
pel op ons kikkerlandje. Want hebben we de Carnaval gehad, dan 
is het aanstaande donderdag alweer Valentijnsdag. De dag waar-
op geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen 
of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari en hoe ver-
rassend, Paus Gelasius riep in 496 14 februari uit tot de dag van de 
heilige Valentijn. 

Hoe prachtig en heilig al deze feesten en gebruiken ook zijn en in 
het leven zijn gekomen. Nu is het vooral de commercie die deze 
feestdagen propageert. In de Verenigde Staten is men ooit begon-
nen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar lief-
de in het algemeen. Sinds de jaren negentig is het in Nederland ook 
een commercieel circus. Cadeauwinkels, boekwinkels, bloemisten 
en de kaartenbranche profiteren van deze dag. Alhoewel er cijfers 
aangeven dat in 2007 35% van de Nederlanders iets aan Valentijns-
dag deed. Afgelopen jaar was dat nog maar 24 procent. Ik ben be-
nieuwd wat dit jaar de percentages zullen zijn. Een hoop Nederlan-
ders zullen hun hand op de knip houden, maar een aardigheidje 
op Valentijnsdag hoeft weer niet veel te kosten. Een eigengemaakt 
kaartje kan al voldoende zijn om diegene om wie je geeft te laten 
weten dat je aan ze denkt of van ze houdt. 

De middenstand vandaag de dag wil overal van profiteren en wie 
kan ze dat kwalijk nemen in een economische lastige tijd? Dus zie 
je nog Carnavalskleding zo her en der, kleuren de winkels nu rood 
en roze van de hartjes voor Valentijnsdag maar zie je ook al over-
al de chocolade paaseitjes liggen. Het maakt niet uit wat je voor-
keur is qua feestdag of lekkernij, er zit vast wel iets tussen wat pas-
send is. En als dat niet het geval is, dan is er altijd nog de moge-
lijkheid om te vasten en het eten en drinken in de 40 dagen tot Pa-
sen sober te houden. Ook handig voor alle mensen die hun goede 
voornemens niet hebben gered om af te vallen of gezonder te le-
ven. Voor iedereen is er dan nu kans twee, want het is nooit te laat 
om opnieuw te beginnen!

Tiende Harder Than Heavy 
The Mix zeer geslaagd
Uithoorn - Jongerencentrum The 
Mix was bomvol toen de eerste 
band Diggeth begon te spelen. De 
eerste band van Harder Than Hea-
vy-10 was op herhaling en de ruim 
200 bezoekers genoten van de pri-
ma Southern metal dat deze band 
ten gehore bracht. Veel mensen wa-
ren gekomen voor Black Knight, de 
band die vier jaar geleden ‘met pen-
sioen’ is gegaan. De band vond het 
echter nodig om dit jubileum van 
HTH extra luister bij te zetten, en 
de jaren tachtig heavymetal zweep-
te het uitzinnige publiek behoorlijk 
op! De band sprak na afloop van 
een eventuele volledige come-back. 

De laatste band was voor velen ‘het 
toefje slagroom’ op de metaltaart: 
Judas Rising. De band werd al na 
het eerste nummer in de armen ge-
sloten en zorgde dat het tempera-
tuurverschil van binnen en buiten 
nog groter werd. 
Onder het genot van de klanken van 
DJ Frank Bijlard sprak een aantal 
gasten hun bezorgdheid uit over de 
toekomst van The Mix. Velen moe-
ten er niet aan denken dat soortge-
lijke avonden straks tot het verle-
den behoren dankzij de forse bezui-
nigingen van de gemeente. Er moet 
toch volgens hen een manier zijn 
om dit mooie centrum te behouden.

Uithoorn - Zondagmiddag 17 fe-
bruari presenteert de Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
in de Thamerkerk ‘Bekentenissen’, 
een solotoneelvoorstelling door Ur-
sul de Geer met begeleiding van pi-
anist Jacob Bogaart. Het stuk is ge-
baseerd op het boek ‘Bekentenissen 
van een burger’ van de Hongaarse 
schrijver Sándor Márai. De voorstel-
ling in de Thamerkerk begint om 
14.30 uur en eindigt rond 16.15 uur. 
Al tijdens zijn studie economie en 
andragologie werd het Ursul de 
Geer duidelijk dat zijn hart naar 
het toneel uitging. Na jaren werk-
zaam te zijn geweest in het thea-
tervak als acteur en regisseur vond 
hij een nieuwe uitdaging in het ma-
ken van televisie. Hij begon zijn te-
levisiecarrière met de talkshow ‘Ur-
sul de Geer’, maakte het beroemd en 
berucht geworden ‘’t Is hier fantás-
ties’  en het indrukwekkende pro-
gramma ‘Voor niets gaat de zon op’. 
12 jaar geleden keerde hij terug 
naar zijn oude vak: toneelregisseur 
en acteur.
Enkele hoogtepunten uit zijn toneel-
werk: ‘Roza vertrekt’ door het Tro-
jaanse paard , ‘Leven van Galilei van 
Brecht’, ‘De Aanslag’, naar de roman 
van Harry Mulisch, ‘De Máraitrilogie’, 
drie toneelstukken bewerkt op basis 
van drie romans van de Hongaarse 
schrijver Sándor Márai: ‘Gloed’ (won 
de Toneelpublieksprijs) .
Dit seizoen speelt Ursul zijn solo Be-
kentenissen en ook Nachttrein naar 
Lissabon.

Liefde 
Bekentenissen is niet alleen geba-
seerd op Márai’s autobiografische 
roman ‘Bekentenissen van een bur-
ger’, maar ook op bekentenissen uit 
de jeugd en opvoeding van Ursul de 
Geer zelf. In de verhalen van en over 
de jonge Márai vond De Geer opval-
lend veel herkenning.   

Omdat ‘Bekentenissen van een bur-
ger’ zich niet tot toneelstuk liet be-
werken, bedacht Ursul de Geer een 
andere theatrale vorm voor de sleu-
telroman van Márai. Samen met pi-
anist Jacob Bogaart meent hij de 
toeschouwer mee naar een tijd en 
een manier van leven die reeds lang 
voorbij zijn, maar waarin de gedach-
ten over liefde, vriendschap , man-
nen, vrouwen, leven en dood verras-
send modern lijken.   
“Het is me in mijn leven een paar 
maal overkomen dat ik een mede-
mens ontmoette die me op een ge-
compliceerde, smartelijke manier zo 
vertrouwd was dat ik het gevoel had 
hem al sinds de oertijd te kennen. 
Zo’n mens is in staat me tot staan te 
brengen en kleur te laten bekennen. 
Soms ontmoeten we zo iemand, die 
we eenvoudig niet kunnen ontwij-
ken. De ene ziel roept de andere, 
en omdat er verwantschap is tus-
sen die twee, is die lokroep onweer-
staanbaar.”
(Sándor Márai, Bekentenissen van 
een burger 1935). Losse kaarten 
zijn een week voor het evenement 
voor 12 euro te koop bij de boek-
handels Ten Hoope aan het Zijdel-
waardplein en Bruna aan het Am-
stelplein en voor de voorstelling aan 
de zaal. Jongeren onder 16 jaar be-
talen 6 euro.

Solotoneel van Ursul de 
Geer in Thamerkerk

Koor ‘De Hi(n)t Singers’ 
zoekt versterking
Regio - Zingt u graag, doe dan 
mee! met Koor De Hi(n)t Singers. Ie-
dereen die een taal kan leren, kan 
ook leren zingen! Meestal begint 
uw zang in de badkamer, huiska-
mer, een feestje of in het voetbal-
stadion, maar zingen in een koor is 
misschien nog leuker. Je versterkt 
elkaar namelijk. Er zijn zo’n half mil-
joen mensen in Nederland die u 
voorgingen. Zingen is dus bijna net 
zo populair als voetbal.
Zingen is niet alleen leuk maar we-
tenschappelijk onderzoek toont aan 
dat zingen gezond is voor hart, li-
chaam en geest. In de praktijk hoor 
je vaak dat mensen blij worden van 
het zingen. Bovendien is zingen 
goed voor het geheugen, zeker als 
je de teksten van buiten leert.
Peter, de dirigent van De Hi(n)t Sin-
gers, wil de nieuwelingen niet tes-
ten voor ze mee mogen doen. Als 
je graag wilt zingen, dan breng je 
genoeg enthousiasme mee om in 
het koor te zingen. Wel doet Peter 
een kleine stemtest om te bepalen 
in welke stemgroep je thuis hoort 
(hoog, midden of laag).
Peter: ‘Repertoire genoeg; want ik 
heb een kast vol liedjes in mooie ar-
rangementen, zowel van mijzelf als 
van toparrangeurs. Voor het koor 
maak ik soms aanpassingen in de 
arrangementen, zodat het geheel 
zingbaar blijft. In ons repertoire zit-
ten veel popsongs met veel dyna-
miek en tempowisselingen. En we 
worden begeleid op keyboard, gi-
taar en basgitaar. We hebben al een 
aantal optredens achter de rug. 
In de december nog gaven we een 
mooi kerstconcert voor een vol-
le zaal in de Thamerkerk.’ Peter 
speelt ook keyboard en stuurt zijn 

zanger(essen) en muzikanten van-
achter dit instrument aan. Maar 
thuis kan er ook geoefend worden, 
want je krijgt per mail je partij thuis 
gestuurd, zodat je enigszins voorbe-
reid op de repetitie komt. Op zo’n 
repetitie kan je dan je stemvastheid 
oefenen. Peter heeft veel geduld en 
zingt of speelt jouw partij mee totdat 
je ‘m van buiten kent. Maar je hebt 
natuurlijk ook steun van je buurman 
of buurvrouw. Volwassenen van al-
le leeftijden, met of zonder zanger-
varing, kunnen zich voor dit koor 
aanmelden. Gezelligheid staat voor-
op maar het is ook leuk om als koor 
een keer mee te doen aan een con-
cert hier in de buurt. Daar wilt u na-
tuurlijk goed te voorschijn komen. 
Daarom gaat u leren uw stem goed 
te gebruiken, samen en gelijk bewe-
gen op muziek. Tekstbeleving, sa-
menzang en klank zijn ook belang-
rijk. Ze repeteren op woensdag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Schroom niet om te komen meezin-
gen en te kijken of het wat voor u is. 
Neem ook uw buurvrouw of buur-
man mee. Dat maakt het nog gezel-
liger! Er is volop gelegenheid voor 
nader kennismaken en een praatje 
in de pauze onder het genot van een 
drankje en na afloop van de repe-
titie. Inschrijving: De proefrepetitie 
is gratis. Het koorseizoen loopt van 
september tot april. Adres: Gebouw 
De Hint, Prinses Christinalaan 120, 
Uithoorn. Er is ruime parkeergele-
genheid voor de deur. Informatie:
Peter van Marle: tel. 06-44018557. 
Aanmelding: Het liefst per mail met 
vermelding van ‘proefrepetitie’, e-
mail: petervanmarle14@gmail.com .
U ontvangt dan per mail het tekst-
boekje voor de proefrepetitie.

KnA test eerste dirigent uit
Uithoorn - Het orkest van KnA is de 
afgelopen week begonnen met een 
viertal proefrepetities in de zoek-
tocht naar een nieuwe dirigent voor 
het orkest. Voorwaar geen eenvou-
dige opgave om voor dit schitteren-
de orkest te staan. Het orkest speelt 
op hoog niveau en is gewend te mu-
siceren met de nodige uitdaging.
De eerste dirigent in de rij van vier 
die een proefrepetitie op de dins-
dagavond kwam verzorgen was 
Remco Krooshof. Een ervaren di-
rigent, woonachtig in Amsterdam, 
die na zijn conservatoriumstudie in 
Maastricht vele verschillende orkes-
ten heeft gedirigeerd. 

Aan het begin van de avond stel-
de Remco zichzelf voor aan het or-
kest en enkele vragen werden ge-
steld. Maar onder het mom van 
‘geen woorden, maar daden’, werd 
al snel het eerste stuk op de lesse-
naar neergezet. Remco had dit zelf 
meegenomen en de orkestleden za-
gen het stuk, genaamd Selections 
from the Ballet Peter Rabbit dan ook 
voor het eerst. Het stuk was niet al 
te moeilijk en na een paar keer in 
delen doornemen kon het gehele 
werk worden doorgespeeld.
De eerste zenuwen van zowel het 
orkest als de dirigent waren eraf en 
het was tijd voor een wat pittiger 
werk, namelijk de Armeense Dan-
sen. Dit is een stuk dat al bekend is 
bij het orkest, maar complex is in de 
uitvoering. Een uitdaging voor de di-
rigent, die zich goed had voorbereid.

In de pauze werd de dirigent druk 
ondervraagd door de verschillen-
de orkestleden en iedereen keek 
vol verwachting uit naar het der-
de stuk dat doorgenomen zou gaan 
worden, de Phantom of the Opera. 
Een prachtig stuk met veel dyna-
misch gevoel en expressie. De diri-
gent kon al z’n beweeglijke kunsten 
vertonen en zo kregen de leden van 
het orkest een goede indruk van de-
ze nieuwe dirigent.

Na afloop van de repetitie konden 
nog enkele vragen worden gesteld 
aan de dirigent. Welke soort mu-
ziek heeft zijn voorkeur? Wat zijn 
zijn plannen met het orkest als hij 
de nieuwe dirigent zou worden? 
Waarom stemde hij de instrumenten 
niet aan het begin van de repetitie? 
Na het invullen van de scoreformu-
lieren bleek dat Remco een gemid-
delde van een 7,8 had gescoord. Een 
prachtige hoge score en zeker een 
uitdaging voor de volgende 3 diri-
genten om dit te overtreffen. Remco 
was duidelijk in de smaak gevallen!
Volgende week een nieuwe dirigent 
met nieuwe muziekwerken.

We houden u op de hoogte van 
de bevindingen van het orkest. De 
proefrepetities zijn vrij toeganke-
lijk voor alle muziekliefhebbers. Als 
u zelf een instrument bespeelt, kunt 
u vrijblijvend meespelen tijdens de-
ze dinsdagavonden in februari van-
af 19:45 in het KnA gebouw op het 
Legmeerplein.
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Strikproject Alkwin Kollege 
voor en door eersteklassers
Uithoorn - Op maandag 4 en dins-
dag 5 februari was het weer tijd voor 
een goede traditie op het Alkwin 
Kollege: Het bewegingstheaterpro-
ject Strik, voor en door eersteklas-
sers. Ooit begonnen als DAS-pro-
ject (Drama Aan School) heeft het 
Alkwin er een eigen slinger aan ge-
geven en zo ontstond het Strik-pro-
ject. Om 13.15 uur ging het van start. 
Studenten van NOVA Danscolle-
ge in Haarlem gingen samen met 
een halve klas aan de slag om hen 
in één middag voor te bereiden op 
een heuse uitvoering in de school! 
Als de ‘gewone’ schooldag er voor 
de meeste leerlingen opzit, gaan de 
leerlingen om een uur of vier naar 
de locatie van de eigen voorstelling 
en werken daar ijverig door. Daarna 
eten ze met elkaar en is er de gene-
rale repetitie waar ze hun klasgeno-
ten ook kunnen zien. 
Tegen half acht is het publiek bin-
nengestroomd en staan de leerlin-

gen verborgen op hun eigen plek in 
de school. Gidsen staan klaar met 
gekleurde strikken en vlaggen om 
het publiek door een verduisterd 
Alkwin te leiden. De school is om-
getoverd tot het Alkwin Striktheater. 
Ouders, opa’s en oma’s, broertjes, 
zusjes en nog een enkele oppas of 
buur genieten van de voorstellingen 
op acht verschillende locaties. En-
kele titels van de dansen dit jaar wa-
ren: ‘Toets stress’, ‘I like to move it’, 
‘Je mag jezelf zijn!’, en ‘Vliegend ver-
langen’. Iedere 6 minuten een ande-
re voorstelling op een andere plaats 
in school. 
De kostuums en grime zijn eenvou-
dig. Mede door de verlichting van 
de TK, de technische commissie, is 
het effect groots. Het was weder-
om een prachtige avond, mogelijk 
gemaakt door de docenten, onder-
wijsondersteuners, bovenbouwleer-
lingen ouders en natuurlijk de leer-
lingen zelf!

Knotgroep Uithoorn blij 
met hulp Veenmollen
Regio - De knotwilg is een land-
schappelijk kenmerkende boom in 
onze omgeving. De knotwilg moet 
wel om zijn mooie vorm te krijgen 
en te houden regelmatig gesnoeid 
worden. Dit is een arbeidsintensie-
ve taak die voor een groot deel door 
vrijwilligers en knotgroepen, wordt 
uitgevoerd.

Buitenavonturen
Dit weekend werd de Knotgroep 
Uithoorn bijgestaan door wel heel 
bijzondere hulpkrachten: de Veen-
mollen uit Uithoorn. De Veenmollen 
zijn een jeugdnatuurgroep van de 

IVN met kinderen tussen de 8 en 12 
jaar. De Veenmollen trekken iedere 
maand de natuur in. De Veenmollen 
Uithoorn gaan meestal naar het Li-
bellebos. Hier beleven de kinderen 
allerlei buitenavonturen.

Aan het begin van het Libellebos 
staan veel knotwilgen. Het was tijd 
om deze eens onder handen te ne-
men. Met ladders en vlijmscherpe 
zagen klommen de kinderen de bo-
men in. Na een paar uur waren heel 
wat bomen geknot en takken ge-
ruimd en dat allemaal onder winter-
se omstandigheden.

De Kwakel gaat op de 
schop voor veilig verkeer

De Kwakel - Nu het Verkeersstruc-
tuurplan De Kwakel op 31 januari jl. 
door de gemeenteraad is goedge-
keurd en aangenomen, zij het met 
de nodige opmerkingen, kan met de 
uitvoering van de verscheidene ver-
keersmaatregelen worden begon-
nen. Hoewel er voor de komende ja-
ren aardig wat op stapel staat, wordt 
volgens de gemeente dit jaar al op 
vijf plaatsen ‘de schop in de grond 
gezet’ voor het uitvoeren van aan-
passingen aan wegen, fietsroutes 
en kruisingen. Dit krijgt een vervolg 
in 2014. Daarbij zij opgemerkt dat 
het hele verkeersstructuurplan voor 
De Kwakel wordt ondergebracht 
bij het UVVP (Uithoorns Verkeer- 
en Vervoer Plan). Omdat het fiets-
pad langs de Noorddammerweg 
vanaf de Amstelhof naar de Vuur-
lijn al een lang gekoesterde wens 
was, valt dit buiten het VSP en was 
het al opgenomen bij het UVVP. Het 
wordt een vrijliggend fietspad voor 
fietsverkeer in twee richtingen. On-
danks de aanleg van dit veilige fiets-
pad voor fietsers blijft de verbin-
ding tussen de Noorddammerweg 
en de Ringdijk via de Vuurlijn voor 
hen een onveilige route. Het is na-
melijk ook een belangrijke weg van 
en naar De Kwakel voor het auto-
verkeer en in de huidige situatie is 
het een lastige bottleneck. De weg 
is smal met onoverzichtelijke boch-

ten. Het ziet er naar uit dat deze 
route in de toekomst nog drukker 
wordt, wanneer andere uitvalswe-
gen in De Kwakel autoluw worden 
gemaakt. In dat licht gezien wordt 
bekeken of er niet een alternatieve 
route voor het autoverkeer kan wor-
den gevonden, bijvoorbeeld over de 
Iepenlaan en de Poelweg. Gelet op 
de herstructurering van dat gebied 
lijkt dit niet wenselijk. Bovendien is 
er op de Poelweg een eenrichtings-
verkeer. En een ‘doorsteek’ voor fiet-
sers met een fietsbrug over de Vuur-
lijn en de Stelling van Amsterdam 
naar het Zwarte Dorp (wijk achter 
de kerk) wordt ook niet als een op-
lossing gezien. Blijft over de moge-
lijkheid te onderzoeken of de Vuur-
lijn ter plaatse niet kan worden ver-
breed om een veiliger situatie voor 
fietsers te creëren.

Kruising Anjerlaan?
Voorts is het de bedoeling om zes 
kruisingen in het centrum van De 
Kwakel veiliger te maken. Te we-
ten die van de Ringdijk met de brug 
De Stelling die toegang geeft tot het 
Zwarte Dorp, oversteek Kwakelse-
pad met De Stelling, Mgr. Noord-
manlaan-Drechtdijk, hoek Drecht-
dijk-Boterdijk, Boterdijk-Hooilaan 
en Boterdijk-Traverse/Pastoor J. Dij-
klaan bij de woonwijk De Oker. Dit 
in de vorm van niet verhoogde pla-

teaus in combinatie met een helde-
re signalering, bebording, poortcon-
structie, hekken etc. Volgens wet-
houder Ria Zijlstra komen de be-
kende zebrapaden niet in aanmer-
king om dat die naar zeggen van 
verkeerskundigen niet de veiligste 
oplossing zijn. Bovendien is het niet 
in lijn met het huidige verkeersbe-
leid. Hoewel de herinrichting van de 
kruising Ringdijk-Kwakelsepad-An-
jerlaan als gevolg van de bezuini-
gingen van het lijstje is geschrapt, 
wil de raad daar toch uitvoering aan 
geven als blijkt dat door gunstige 
aanbestedingen geld vrij komt. Dat 
geldt ook voor de nog ontbreken-
de projecten die de Werkgroep VSP 
heeft ingebracht. De wethouder be-
loofde die te zullen meenemen als 
er geld voor is.
Voor dit en het komende jaar wil 
men ook het gedeelte van de Vuur-
lijn tussen de Ringdijk en de Mijns-
herenweg herinrichten en uitvoeren 
als een fietsstraat. Daardoor wordt 
dat stuk Vuurlijn aantrekkelijker ge-
maakt als fietsroute. De auto is op 
dat tracé dan de ‘gast’. Punt van 
overweging is wel dat op dit stuk 
Vuurlijn tussen de Ringdijk en de 
Hoofdweg de door auto’s druk be-
reden Poelweg uitkomt (eenrich-
tingsverkeer vanaf de bestaande 
N201). Of een stuk fietsstraat in de-
ze verkeersstroom past is dus even 

Het westelijk deel van de Vuurlijn wordt inge richt als fietsstraat

de vraag. Als autoverkeer de Poel-
weg om die reden gaat mijden en 
in plaats daarvan de Noorddam-
merweg kiest om naar De Kwakel te 
gaan, wordt het daar steeds druk-
ker! Tot slot staat er voor dit jaar nog 
het maken van een veiliger over-
steek op de planning aan de Vuurlijn 
tussen het parkeerterrein en de trap 
naar de velden van Sportvereniging 
KDO. Bijvoorbeeld door snelheids-
remmende maatregelen. Bijkomen-
de problematiek van de herinrich-
ting van wegen, kruisingen en het 
aanleggen van veilige fietspaden is 

de Stelling van Amsterdam (wereld-
erfgoed op de lijst van de Unesco). 
Het is verboden om die te doorsnij-
den, af te graven of om op het dijkli-
chaam paden aan te leggen.

Voorlopig is de koek voor de ko-
mende twee jaar in principe dan op. 
Mettertijd en dan spreken we van-
af 2015, is het de bedoeling om de 
hele Boterdijk opnieuw te gaan in-
richten als fietsstraat en de onover-
zichtelijke situaties rond geparkeer-
de auto’s te gaan aanpakken. Bo-
vendien moet ook eerst de nieuwe 

woonwijk De Oker geheel zijn af-
gebouwd en opgeleverd waardoor 
er geen bouwverkeer meer over de 
Boterdijk hoeft te rijden. In dezelf-
de orde van tijd past het plan om de 
Vuurlijn vanaf de Watsonweg op de-
zelfde manier als een fietsstraat te 
gaan inrichten.

In de komende uitgaven van de-
ze krant wordt verder ingegaan op 
wat er nog meer aan verkeersvoor-
zieningen zal worden uitgevoerd en 
ook wat niet zal gebeuren. Wordt 
vervolgd dus.

Weer nieuwe cursussen 
bij Motion Fysiotherapie
Uithoorn - Binnenkort start weer 
een aantal cursussen bij Motio Fy-
siotherapie en Preventie. Motion is 
sinds december 2012 HKZ gecerti-
ficeerd. Harmonisatie Kwaliteitsbe-
oordeling in de Zorgsector is een 
kwaliteitskeurmerk dat in de ge-
zondheidszorg gebruikt wordt. Er 
worden bij dit keurmerk veel kwa-
liteitseisen gesteld en beoordeeld, 
o.a. op het gebied van patiënten-
zorg, personeelsbeleid, hygiëne, on-
derhoud van apparatuur, scholing 
en overige praktijkprocessen. Als 
eerste fysiotherapiepraktijk in Uit-
hoorn heeft Motion Fysiotherapie & 
Preventie het HKZ keurmerk.

Nieuw is de cursus weerbaarheids-
training voor meisjes. Deze cursus is 
voor meisjes van 12 tot 16 jaar. He-
laas zijn er nog steeds meisjes het 
slachtoffer van fysiek en verbaal ge-
weld. Onder deskundige begelei-
ding leer je jezelf verbaal en fysiek 
weerbaar op te stellen. Aan het ein-
de van de cursus ben je geen su-
perheld, maar wel iemand met meer 
zelfvertrouwen en heb je meer kans 
om jezelf uit een gevaarlijke situatie
te redden.

Maart
- In maart start weer een cursus 

hardlopen voor beginners. Onder 
deskundige begeleiding wordt in 
15 weken uw hardloopconditie 
opgebouwd met als doel dat u 5 
km achter elkaar kunt hardlopen.

- Zwangerschapsyoga. Je zwan-
gerschap bewust meemaken? 
Je ontspannen voorbereiden op 
de bevalling? ‘In vorm blijven’ 
en ‘ontspanningstechnieken oe-
fenen. Dit kan door middel van 
yoga met oefeningen die speci-
aal bestemd zijn voor zwange-
ren. Hiermee breng je je lichaam 
in een optimale conditie om de 
zwangerschap te dragen en je 
voor te bereiden op de bevalling.

- Yoga voor ouderen (55plus)is 
een nieuwe cursus. Dit zijn laag-
drempelige lessen waarbij er 
voornamelijk op gelet wordt dat 
er voor eenieder met zijn of haar 
lichamelijke mogelijkheden een 
les gevolgd kan worden. Met als 
resultaat een soepeler lichaam 
en ook een ontspannen geest.

Natuurlijk kunt u ook nog bij Motion 
preventie terecht als u onder des-
kundige begeleiding in kleine groe-
pen wilt sporten. 
Meer informatie is te vinden op de 
site of zie de advertentie elders in 
deze krant.

EHBO bij de 
hand
Uithoorn - Bij EHBO vereniging 
Camillus gaat er op maandag 11 
maart weer een cursus EHBO van 
start. Het zijn 13 lessen op maan-
dagavond in ‘t Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan. Je leert er 
van alles op het gebied van EHBO, 

Schitterend kinderpret-
park in Van Zantenhal
Regio - Van woensdag 20 tot en met 
donderdag 28 februari aanstaande 
is de Van Zantenhal in Nieuw Ven-
nep het speeldomein voor alle kin-
deren uit de Haarlemmermeer en 
Omstreken. 

Kinderen van 3 t/m 10 jaar hebben 
de dag van hun leven in een schitte-
rend ingericht kinderpretpark. Klim-
men en klauteren, glijden en hinder-
nissen, sport en spel, het is er alle-

maal. Wel zeventien te gekke op-
blaasattracties staan in de hal op-
gesteld. Kinderen kunnen zich da-
gelijks tussen 11.00 en 16.00 uur 
vermaken. 
Vooral in de voorjaarsvakantie zal 
het wel druk worden in de Van Zan-
tenhal. Een paradijs voor alle kinde-
ren. De toegang is 5 euro voor kin-
deren en volwassenen betalen 2,50 
euro. Parkeren is gratis.
Zie ook advertentie elders in dit blad

Hoekwater B.V.
installeert oplaadpunten 
voor elektrische auto’s

Regio - P. Hoekwater B.V. uit 
Aalsmeer heeft het dienstenpak-
ket uitgebreid met de comple-
te installatie van oplaadpunten 
voor elektrische auto’s. Hiermee 
haakt het bedrijf in op het groei-
end aantal elektrische auto’s op 
de Nederlandse wegen. Daar-
door zijn er ook steeds meer op-
laadpunten nodig. Wie elektrisch 
gaat rijden, wil zijn auto immers 
makkelijk en veilig opladen, thuis 
of bij het werk. Elektrisch vervoer 
heeft de toekomst. Het is schoon, 
stil en duurzaam. Met een op-
laadpunt is efficiënt, gebruiks-
vriendelijk en zeer veilig opladen 
mogelijk. Zo’n station is geschikt 
voor plaatsing bij huis of bedrijf, 
zoals op bedrijfsparkeerplaatsen 
en fabrieksterreinen. Het is voor-
zien van een gestandaardiseerd 
oplaadsysteem en voldoet aan de 
internationale veiligheidsnormen.

Bedrijfsklaar 
opgeleverd
P. Hoekwater B.V. verzorgt de le-
vering en installatie van oplaad-
punten. Directeur F.H. Sparnaaij: 
“Dit houdt in dat we het oplaad-
station plaatsen en bedrijfsklaar 
opleveren, inclusief de benodigde 
aanpassingen van de groepen-
kast en het leggen van voedings-
kabels en dergelijke. Desgewenst 
verzorgen we ook de jaarlijkse 
controle van de beveiliging.” 

Duurzame 
oplossingen
P. Hoekwater B.V is aangesloten 
bij Uw Duurzame Installateur. Dit 
is een samenwerkingsverband 
van elektrotechnisch installateurs 
die naast het traditionele instal-
latiewerk ook specialist zijn in 
duurzame oplossingen voor ener-
giebesparing.

Iedere donderdagochtend voor ouderen: 
Koffie/lunch in Bilderdijkhof
Uithoorn/De Kwakel - Donderdag 
7 februari namen 20 ouderen deel 
aan de koffie/lunchtafel. Een su-
pergezellige bijeenkomst georga-
niseerd door de vrijwillige dames, 
Ria, Dinie, Loes, Erna en Mirjam. 
Eén keer per maand organiseren 
deze vrijwilligers de lunch samen 
met de groep. Ook deze maand was 
het weer een groot succes, elkaar 
ontmoeten en samen lunchen. Zo 
brengen zij de ouderen met elkaar 
in contact. Samen eten brengt men-
sen bij elkaar. Ria, Dinie, Loes, Erna 
en Mirjam willen bewoners graag 
uitnodigen een keer langs te komen 
om kennis met hen en met elkaar 
te maken. Dat kan iedere donder-
dagochtend van 10.15 tot 11.30 uur. 
Hier kunnen ouderen uit Uithoorn 
en De Kwakel elkaar ontmoeten en 

zo contact met elkaar leggen. Het 
programma wordt met elkaar voor 
een aantal keren gemaakt. 1 x per 
maand luncht de groep met elkaar. 
Soms wordt een gastspreker uit-
genodigd, die over een onderwerp 
komt praten. Ook worden er spelle-
tjes gedaan of met elkaar gekletst 
over een bepaald onderwerp. U 
kunt per keer bepalen of u komt of 
niet, u hoeft zich niet in te schrijven. 
Kosten bedragen per keer twee eu-
ro inclusief 2 kopjes koffie of thee. 
De wensen en de inbreng van de 
groep zijn leidend. De groep bestaat 
meestal uit 12 deelnemers plus drie 
vrijwillige begeleiders. Voor meer in-
formatie kunt u langskomen of bel-
len naar Wijksteunpunt De Bilder-
dijkhof. Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uit-
hoorn. Tel: 0297-567209.

inclusief hartreanimatie en bedie-
ning van de AED. Nog voor de zo-
mer is de cursus afgerond en heb 
je, als alles meezit, een diploma op 
zak. Een ongeluk(je) heb je niet in 
de hand, maar kennis van EHBO 
heb je dan wel bij de hand! 

Belangstelling? Bel met A. van Zan-
ten: 06-21593770 na 17.00 uur of 
mail naar asvanzanten@ziggo.nl .
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 afzen-
der 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.

Project Achter de Heul

Randweg open of dicht? 
Hieronder mijn reactie op het stukje van meneer 
Timmer, fractievoorzitter van DUS
Op zich ben ik geen voorstander om op deze wijze 
met elkaar te gaan communicere maar toen ik het 
stukje van meneer Timmer las met daarbij ook heel 
bewust de ondertekening fractievoorzitter van DUS 
is in dit geval mijn mening veranderd.
Meneer Timmer opent met de kop Veiligheid fi et-
sers niet belangrijk, natuurlijk is dat belangrijk maar 
in dit geval zo’n kop boven een ingezonden stuk is 
alleen maar goedkoop politiek scoren, ik heb nog 
nooit iemand ontmoet die veiligheid voor fi etsers 
niet belangrijk vindt.DUS wordt de Randweg afge-
sloten om die enkele fi etser veilig de Randweg op 
te laten draaien.
Ik vraag me af of meneer Timmer de gevolgen van 
deze afsluiting ook heeft meegenomen in zijn poli-
tieke stellingname.
Bij de defi nitieve aanleg van de Randhoornweg is 
door Legmeervogels aangedrongen op een dus-
danige traject dat een deel van de parkeerplaats 
direct toegang zou geven tot sportpark Rand-
hoorn, op een dusdanige manier dat bezoekers 
waaronder zeer vele kinderen niet de Randhoorn-
weg hoeven over te steken, een optimale weg-
breng/parkeervoorziening. Veilig Verkeer Neder-
land heeft daar ook naar gekeken en vond dit ook 
de beste oplossing.
De Gemeente Uithoorn was het hiermee niet eens 
en heeft gekozen om de Randhoornweg in een 
scherpe smalle bocht te laten kruisen met de in-
gang van een sportpark. Argument was dat de 
Randhoornweg geen ontsluitingsweg was, niet 
druk zou worden en er geen vrachtverkeer zou ko-
men.

Wat is nu de praktijk, de Randhoornweg is wel een 
drukke weg regelmatig ook een bochtige race-
baan en nu dat de Randweg is afgesloten is hij nog 
drukker geworden en zien we frequent ook zeer 
grote vrachtwagens langskomen, als die de krappe 
bocht nemen bij de ingang van het sportpark kun-
nen tegenliggers er niet langs en proberen ouders 
maar meer nog kinderen, vaak met een bal spe-
lend, ook nog eens op die plek over te steken naar 
het mooie sportpark Randhoorn om daar lekker te 
sporten. Ook op de zaterdagen rijden er vrachtwa-
gens, dan is het zeer druk en zijn er veel bezoekers 
op het sportpark, bezoekers die absoluut niet op de 
hoogte zijn van deze gevaarlijke situatie.

DUS bij deze de vraag aan meneer Timmer wat hij 
gaat doen aan de gevaarlijke situatie bij de ingang 
van het sportpark want om de kop boven het artikel 
van meneer Timmer maar te gebruiken: Veiligheid 
sporters en met name kinderen niet belangrijk. 
En DUS, gezien de eerdere stellingname van de 
heer Timmer via dit medium, de vraag om dat ook 
nu maar weer via deze krant te doen.
 
De overheid had niet zo’n belachelijke dure brug 
met veel te steile opritten moeten aanleggen die 
nu overigens (mede daardoor) nauwelijks gebruikt 
wordt. Een simpele fi etstunnel had voldoende ge-
weest en met het geld dat men daarmee bespaard 
had was het niet nodig geweest om nu al die enor-
me bezuinigingen op sportvoorzieningen door te 
voeren.
 

Paul Legez 
Vrijwilliger Legmeervogels

Randweg weer open?
Uithoorn - Ik wil even reageren op jullie laatste ar-
tikel over de Rndweg afsluitng. 
Er was altijd een dermate fl inke hoge drempel voor 
verkeer op de Randweg, dat men de kruising met 
het fi etspad van rechts wel heel voorzichting en 
langzaam moest benaderen, zodat eventuele fi et-

sers van rechts geen gevaar liepen. Mij dunkt dat 
deze situatie weer in de oude vorm hersteld zou 
moeten  worden.

J.C. (Hans) Verhoeven
Churchillfl at 78, Uithoorn

Randweg weer open?
Uithoorn - Ik las gister in uw krant het stukje van 
Peter Timmer. Hij vindt het heel erg belangrijk dat 
fi etsers veilig over de Randweg kunnen fi etsen en 
dat de auto’s maar ‘’een stukje om moeten rijden’ 
Dat is natuurlijk geen probleem maar “omrijden” 
gebeurt dus langs de sportvelden.
Ik rijd daar elke avond tussen 18.00 uur en 19.00 
uur in een grote optocht van auto’s. Als je het dan 
toch over veiligheid hebt dan moet meneer Timmer 
daar eens gaan kijken. Al die voetballertjes die daar 
met gevaar voor eigen leven de weg over moeten 
steken terwijl er een optocht aan auto’s rijdt. Deze 

auto’s zouden normaal gesproken via de afgeslo-
ten Randweg Uithoorn binnenrijden maar nu mas-
saal langs de ingang van de voetbalvelden.

Dat is wachten op ongelukken meneer Timmer en 
dat komt dan alleen omdat u de veiligheid voor de 
fi etsers op de Randweg, waar vele andere maatre-
gelen voor te verzinnen zijn dan de heleboel maar 
af te sluiten, zo hoog in uw DUS vaandel heeft 
staan. Erg kortzichtig en dom! 

Willem Kooij, Uithoorn

Wist u dat?????
Er in Uithoorn vrouwen en mannen van de brand-
weer, dag en nacht vooor ons klaar staan. Dat wist 
u hopelijk al, maar ook dat er een grote groep vrij-
willigers van het reanimatie team Uithoorn altijd 
voor u en mij klaar staan.
Zo ook op maandag 4 februari j.l. Om ongeveer half 
twee kwam mijn vrouw, die net boodschappen wil-
de gaan doen mijn roepen, dat Cor, onze buurman 
niet goed geworden was. Mijn reactie was er met-
een heen lopen.

Zijn vriendin stond nog op het balkon en zij zei loop 
maar gauw naar binnen. In tussen was er al een 
mevrouw bezig met reanimatie, die was al na twee 
minuten van de melding aanwezig en voor ik het 
goed en wel in de gaten had was er al weer een 
binnen gekomen. In tussen was ook de brandweer 
geariveerd. Ongeloofelijk snel kwam de een naar de 
ander binnen en dus konden ze om de beurt door-
gaan met reanimeren. Het was allemaal heel goed 
georganiseerd . Toen eenmaal de ambulanche was 

geariveerd, ging iedereen om de beurt door met re-
animeren. Heel opvallend was dat er ook dames en 
heren zich bezig hielden met vriendin van de ge-
troffene, maar ook waren zij beneden bij de fl at om 
de deur open te houden voor nog meer hulpverle-
ners. Ook werd de lift standby gehouden door weer 
een anderen vrijwiliger. Na bijna driekwartier is Cor 
per ambulanche afgevoerd naar het V.U. Waar hij 
helaas donderdag avond is over leden. Als je als 
leek zo iets ingrijpend meemaakt gaat mijn grote 
bewondering uit naar al die mensen die vrijwillig 
hun diensten in zetten voor ons leven Hulde hier-
voor en laat ons dankbaar zijn met zulke vrijwilli-
gers. Helaas heeft het voor Cor niet mogen baten, 
maar aan de hulp heeft het niet gelegen.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet.
Laten we blij zijn met zoveel geweldige vrijwilligers 
in Uithoorn en de Kwakel.

Cees van der Sluis uitb Uithoorn

Niet alles koek en ei bij 
totstandkoming VSP De Kwakel
Vervolg van de voorpagina

Volgens de woordvoerder van de 
werkgroep, Dirk Plasmeijer, blijkt 
een viertal door de Werkgroep 
voorgestelde verkeersmaatrege-
len niet te zijn meegenomen in de 
defi nitieve versie. Hij memoreer-
de dit als inspreker tijdens het In-
formerend debat van de raad op 
17 januari jl. Het eindrapport, ge-
dateerd november 2012, heeft de 
werkgroep niet meer van te vo-
ren mogen/kunnen inzien alvo-
rens dit aan het college is aange-
boden. Leden van de Werkgroep 
zijn daar ontstemd over omdat 
zij nu niet met een goed gevoel 
hun werk hebben kunnen afron-
den alvorens met het defi nitieve 
plan in te stemmen. “Als het plan 
gereed is, dan is dat het moment 
om het te overhandigen aan B&W 
die dan waar nodig aanvullingen 
doet en aangeeft wat wel en niet 
kan. Dan is het duidelijk wat de 
Werkgroep adviseert aan B&W en 
hoe die hier vervolgens invulling 
aan geeft”, laat Plasmeijer weten. 
“Daarnaast blijken er tussentijds 
nogal veel leden uit de Werkgroep 
te zijn afgehaakt. Reden is dat tij-
dens de procesvoortgang diverse 
voorstellen pertinent niet werden 
opgenomen. Zoiets werkt frus-
trerend en zorgde voortdurend 
voor discussie. Veel leden van het 
Werkteam zijn van mening dat 
de gemeente het plan naar ei-
gen hand heeft gezet, inclusief de 
toen nog opgenomen ‘knippen’. 
Naar buiten toe echter commu-
niceerde zij dit als resultaat van 
het Werkteam en dit werd door 
de bewoners niet positief ont-
vangen. De ‘knip’ was echter op 
een van de bijeenkomsten als een 
idee ingebracht door de project-

leider en niet op voorspraak van 
de Werkgroep. Het is een van de 
vele voorbeelden waarbij het met 
het proces mis is gegaan.” Daar-
naast was de communicatie naar 
bewoners ver beneden de maat. 
Door weinig ruchtbaarheid te ge-
ven aan het plan in de media – 
behalve dat deze daarover zelf 
in kritische bewoordingen had-
den gepubliceerd – wisten veel 
bewoners niet wat hun te wach-
ten stond. Tot slot zei Plasmeijer 
het niet correct te vinden dat als 
de raad het stuk moet behande-
len ten tijde van het Informatief 
beraad de Werkgroep VSP dan 
nog aanvullingen moet inbren-
gen. Hij hoopte dat de raad dan 
wel het college bereid is de door 
de Werkgroep aangedragen ver-
keerstechnische punten alsnog in 
het plan op te nemen.

Boetekleed
Verscheidene raadsleden, waar-
onder Rob de Boer (PvdA), Sjaak 
Verhaar (Gemeentebelangen) en 
Peter Timmer (DUS!) konden zich 
vinden in het verhaal van Plas-
meijer waar het de procesvoering 
van het traject betrof. Hij pleitte 
voor een evaluatie van het partici-
patieproces. Jordy Keimes (CDA) 
betreurde de gang van zaken in 
het afhaken van leden van de 
Werkgroep en kon zich dat, gege-
ven de redenen, helemaal voor-
stellen. Sjaak Verhaar wreef het 
de wethouder nog even stevig in 
wat er allemaal tijdens het ver-
loop van het verkeersstructuur-
plan tussen de Werkgroep en de 
gemeente fout is gegaan. Vooral 
waar het de onderlinge commu-
nicatie betreft en die naar de in-
woners.
Wethouder Ria Zijlstra die als 

waarnemend optreedt voor haar 
collega Maarten Levenbach, be-
streed de zienswijze en de stel-
lingname van de Werkgroep VSP, 
maar trok wel het boetekleed 
aan waar het om de procesvoe-
ring gaat. Ze merkte op dat het 
een lastig karwei is om een vei-
lige en goede verkeersstructuur 
te bedenken en uit te voeren. Zij 
gaf toe dat het proces van samen-
werking met de Werkgroep en de 
communicatie naar buiten beter 
hadden gekund. Zijlstra beloofde 
er nog eens kritisch naar te kijken 
om daar lering uit te trekken voor 
de toekomst.

Samen met de VVD diende Ge-
meentebelangen een motie in 
waarbij het college wordt ver-
zocht bij het voordeliger uitval-
len van de aanbesteding van 
de opgenomen verkeerstech-
nische aanpassingen de vrijko-
mende gelden te besteden bin-
nen het VSP en toch prioriteit te 
geven aan de aanpassing van de 
kruising Anjerlaan, Kwakelsepad/
Ringdijk (die is om bezuinigings-
redenen geschrapt). Voorts te on-
derzoeken wat de mogelijkheden 
en consequenties zijn voor een 
tweede ontsluiting van de woon-
wijk in de ‘Kuil’ met een aanslui-
ting op bijvoorbeeld de Hoofdweg 
(zal waarschijnlijk niet gebeuren 
omdat een compleet nieuw tra-
cé met een weg door het weiland 
(te) veel geld kost). Tot slot wordt 
het college verzocht terug te kop-
pelen naar de raad als het vrijge-
komen geld ontoereikend is om 
daar andere projecten uit het VSP 
mee te fi nancieren. Voor vijf in 
2013 uit te voeren verkeerstechni-
sche projecten is een bedrag van 
740.000 euro gereserveerd.

Gala aan de Amstel brengt 5000 
euro op voor het goede doel

Uithoorn - Op zaterdag 17 november 
2012 werd het Gala aan de Amstel geor-
ganiseerd door LionsClub Uithoorn. Dit 
tweejaarlijkse feest, altijd gehouden in de 
maand november, is inmiddels een geres-
pecteerd en gewaardeerd evenement in 
Uithoorn, waar velen naar uitkijken. Deze 
avond staat natuurlijk in het teken van stijl, 
sfeer en gezelligheid, maar heeft ook een 
serieuze kant. Het volledige resultaat van 
kaartverkoop en sponsoring komt ten bate 
van een goed doel. Zo combineert de Li-
onsClub Uithoorn een plezierige gelegen-
heid aan het genereren van fondsen voor 
het bepaalde doel zoals dat bij elk evene-

ment dat door deze club georganiseerd 
wordt het uitgangspunt is. 

Ook dit keer was de avond zeer geslaagd 
en zijn de gasten tevreden en enthousi-
ast naar huis gegaan. Het goede doel, dit 
jaar de Stichting Jeugdfonds Uithoorn/De 
Kwakel, dat kinderen van minder draag-
krachtige ouders in staat stelt om een 
sport of hobby uit te oefenen, mocht afge-
lopen donderdag een mooie cheque ont-
vangen ter waarde van 5000 euro! Over 
2 jaar is er weer een Gala. De Lions Club 
hoopt ook dan weer op een mooi bezoe-
kersaantal te kunnen rekenen!

Carnaval op de Kwikstaart
Uithoorn - Wat was het een feest, 
er kwamen prinsessen, coole pop-
sterren, sporters, pietjes (ja, ja in fe-
bruari), indianen en clowns voorbij, 
in allerlei formaten want alle leerlin-
gen, juffen en meesters en hulpou-
ders zagen er onherkenbaar uit. Er 
werden spelletjes gedaan, er werd 
gehost in het atrium en er werd door 
de wijk getrokken. Wat waren zij blij 
met alle toeschouwers, de burge-
meester, het zonnetje, de muziek-
karren en het goede humeur van ie-
dereen!
Het was een groots carnavalsfeest 
op basisschool de Kwikstaart in 
Legmeer-West.
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COLOFON

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

126e jaargang

oplagE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijdrecht – Juwelencentrum Koek met 
vestigingen in Mijdrecht, Aalsmeer en bin-
nenkort ook in het centrum van Breukelen 
op de Markt, gaat met zijn tijd mee. In het 
huidige tijdsbeeld past een ‘standaard’ ju-
welier eigenlijk niet meer.

Voornamelijk om veiligheidsredenen. Maar 
meer dan ooit kan de juwelier in zijn vak-
gebied tegenwoordig een veel brede-
re doelgroep benaderen en zich daardoor 
(landelijk) bekend maken, namelijk via in-
ternet. Dat doet Koek nu al geruime tijd 
en met succes! Behalve de winkels waar 
je overigens na aanbellen – een eis van 
de verzekeringsmaatschappijen – als van-
ouds kunt binnenstappen om sieraden en 
trouwringen te kunnen bekijken en uit te 
zoeken, is Koek ook zeer actief in het inko-
pen van alle soorten ‘oud en liggend goud’. 
Zoals oude gouden hangers, kettingen, 
(trouw)ringen, gouden horloges, versle-
ten of delen daarvan, in welke karaat dan 
ook die niet meer worden gedragen. Maar 
ook gouden munten, kronen of tanden ho-
ren daarbij. Veelal liggen die ergens in een 
juwelenkistje of kluis opgeborgen, verge-
ten of waar niet naar wordt omgekeken. Ze 
kunnen een kapitaal in goudwaarde ver-
tegenwoordigen omdat de goudprijs nog 
steeds torenhoog is. “Maak het te gelde,” 
zo wordt door juwelenmakelaar Ed Koek 
geadviseerd.
Het oude goud wordt gebruikt om er bij-
voorbeeld weer nieuwe sieraden van te 
maken. Oude sieraden worden dus ‘ge-
sloopt’, met uitzondering van hele mooie 
en traditionele stukken die tegenwoordig 
niet meer worden gemaakt.

Topstukken op de website
Bij Koek worden het aangeboden ou-
de goud en juwelen met verstand van za-
ken (gratis) getaxeerd op de waarde van 
het goud, maar tevens wordt gekeken naar 
het juweel of het horloge zelf. En als het 
te mooi is om dit voor het goud te slopen 
wordt de aanbieder geadviseerd het in zijn 
geheel opnieuw te koop aan te bieden via 
de website van Koek: www.juwelenmake-
laar.nl. Ed Koek: “Wat er op deze website 
aan sieraden, juwelen en horloges wordt 
aangeboden is uniek in Nederland. Er zijn 
werkelijk topstukken bij die nergens an-
der op de wereld verkrijgbaar zijn vanwe-
ge hun unieke uitstraling, samenstelling en 
vervaardiging. Voor deze website blijkt veel 
belangstelling te bestaan van mensen die 
zoeken naar een bepaald type gouden sie-
raad of antiek horloge. Vooral als blijkt dat 
het nergens meer in die setting te koop is 
omdat het niet meer wordt gemaakt, willen 
liefhebbers daar best een mooie prijs voor 
betalen als dat nu juist het sieraad is wat 
ze zoeken. Maar altijd nog is dat een stuk 
minder dan waarvoor men het nieuw zou 
moeten kopen. Als het juweel van eigenaar 
wisselt is de koper blij en houdt de ver-
kopende partij er een aardig bedrag aan 
over. Dat is beter dan het in een donkere 
la of kast te laten liggen. Bovendien levert 
verkoop van het juweel als geheel meer 
op dan wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt 
aangeboden.” Wie bij oud goud of juwe-
len bij Koek aanbiedt, kan daarvoor geld in 
contanten krijgen, maar het bedrag desge-
wenst ook op een bankrekening laten bij-
schrijven. De sieraden zijn bovendien ver-
zekerd als die voor taxatie korte tijd bij 

Koek in huis zijn. Kortom, het is een eigen-
tijdse manier om zowel door de aanbieder 
als door Koek sieraden en juwelen onder 
de aandacht te brengen en te verhande-
len. Wie zich wil oriënteren doet er goed 
aan de site eens te bekijken.
Daar staan heel veel mooie sieraden en ju-
welen op. Serieuze belangstellenden kun-
nen met Ed Koek een afspraak maken om 
het sieraad of juweel van hun keuze op 
een bepaald tijdstip te komen bekijken. 
Voor alle partijen een veilige constructie. 

Wie belangstelling heeft of nadere infor-
matie wenst kan hem rechtstreeks bellen: 
06-53811601.

Zilver is ook in
Koek is naast specialist in het vervaardigen 
van trouwringen, in standaard vorm of op 
klantspecificatie gemaakt, ook inkoper en 
aanbieder van ‘oud zilver’. Bedoeld worden 
prachtige zilveren sieraden als kettingen, 
ringen en talloze voorwerpen die dikwijls 
een stukje geschiedenis met zich meedra-

gen en veelal afkomstig zijn uit grootmoe-
ders tijd. Zilver is eigenlijk net zo mooi als 
goud en bovendien veel goedkoper. Ster-
ker nog, in voorkomende gevallen kan men 
letterlijk spreken over ‘grootmoeders prij-
zen’. Bijvoorbeeld een fraaie ring voor 7 eu-
ro en een mooie schakelketting voor 10, 12 
of 13 euro. Om maar wat te noemen. Maar 
ook allerlei hangers, kettingen en niet te 
vergeten gebruiks- en siervoorwerpen van 
vroeger als schaaltjes, bakjes, theezeefjes, 
lepeltjes, bestek en noem maar op liggen 
te pronken in de vitrines.
Zelfs een zilveren model van de Gouden 
Koets met een span paarden staat er bij. Al 
met al heel veel moois tegen een aantrek-
kelijke prijs waarvoor volgens Ed Koek veel 
belangstelling bestaat. Ed: “Zilver is mooi 
om te zien, heeft vaak een historische ach-
tergrond en is relatief goedkoop in aan-
schaf. Bij liefhebbers is zilver tegenwoordig 
helemaal ‘in’. Zilveren sieraden en voor-
werpen hebben door de jaren heen een 
trendy uitstraling gehad, eigenlijk al vanaf 
1700. In de toepassing van zilver zie je veel 
jaartijden terug. Ook de momenten waar-
op het edele metaal ‘in’ was. Dat speelt nu 
weer. We krijgen het van her en der aan-
geboden en kopen het veelvuldig in. Som-
mige voorwerpen kunnen we restaureren, 
maar andere weer niet.
Het mooiste zilverwerk, vaak van oude oor-
sprong, bieden wij aan en liefhebbers zijn 
er enthousiast over. Er zitten hele leuke ca-
deautjes bij tegen echt grootmoeders prij-
zen.” 

Meer weten over Koek? Kijk dan ook op de 
website www.juwelencentrum.nl.

Mooie sieraden tegen grootmoeders prijzen

Bij foto- en videoclub De Cinesjasten:
Wedstrijdavond met 
toegang voor iedereen
Uithoorn - Sinds de oprichting van 
foto- en videoclub De Cinesjasten 
uit Uithoorn, nu ruim 34 jaar gele-
den, is het gewoonte het voorjaar te 
beginnen met films van een vakan-
tie van een of twee jaar geleden. Le-
den hebben de vrije hand om met 
kennis en gevoel een film van een 
mooie zomerse reis zo te bewer-
ken dat anderen bijna gestimuleerd 
worden zo’n locatie ook eens te be-
zoeken. Het enthousiasme werd in 
het verleden zo groot dat er hiermee 
filmwedstrijden werden georgani-
seerd. Die traditie is behouden. Tot 
op heden waren deze vaak prach-
tige beelden jammer genoeg al-
leen voorbehouden aan de vaste le-
den van de vereniging . Natuurlijk is 
dat jammer, want al film je helemaal 
voor jezelf, veel leuker is het als een 
wat groter publiek kennis mag ma-
ken met wat er allemaal komt kijken 
bij het samenstellen van een vakan-
tieverhaal en dan ook nog eens het 
eindresultaat mag meebeleven.

Het is daarom dat de Cinesjasten in 
2013 bij wijze van proef ook belang-
stellenden van buiten de vereniging 
willen uitnodigen om eens vrijblij-
vend en geheel gratis deze wedstrij-
davond te bezoeken en al dat fraais 
te bewonderen.
Moderne fototoestellen worden ge-
maakt om naast het fotograferen 
ook een klein filmpje op te nemen, 
daarnaast zijn de videocamera’s te-
genwoordig ook geschikt om er 
stilstaande beelden mee op te ne-
men. Reden genoeg voor De Cines-
jasten de fotografie te integreren in 
het video-gebeuren. Het is werkelijk 
schitterend hoe enkele leden van 
stilstaande beelden een bijna bewe-
gend lijkend filmverhaal kunnen sa-
menstellen. Dit alles kunt u nu eens 

in werkelijkheid meemaken. Deze 
wedstrijdavond is op dinsdag 19 fe-
bruari in Dorpshuis De Quakel aan 
Kerklaan 16 in De Kwakel. De zaal is 
geopend om 20.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom.
Voor eventuele informatie kunt u 
bellen met Jacques Rijpkema, voor-
zitter, tel 020-6472909. Tot ziens op 
dinsdag 19 februari aanstaande.

Vakantie-
bijbelclub

Uithoorn - In de voorjaarsva-
kantie op donderdag 21 febru-
ari wordt de jaarlijkse Vakan-
tiebijbelclub weer gehouden. 
Het belooft een gezellige dag te 
worden waarop de kinderen sa-
men zingen en luisteren naar 
een mooi verhaal over Jozua. 
Daarna mag er worden geknut-
seld en er zullen leuke spelletjes 
worden gedaan. Het thema is: 
Steengoed, keigaaf. Alle kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 van 
de basisschool zijn welkom. De 
deur aan de Herman Gorterhof 
3 gaat om kwart voor tien open, 
zodat de kinderen zich kunnen 
inschrijven. Het programma be-
gint om tien uur en duurt tot drie 
uur. Tussendoor gaan ze met el-
kaar genieten van een geheel 
verzorgde, lekkere lunch. De 
toegang is gratis. Het wordt echt 
een dag waarop kinderen zich 
niet hoeven te vervelen.

Oriëntaalse dansen bij 
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Vanaf 5 maart a.s. zal het 
palet van HET danscentrum van Uit-
hoorn verder uitgebreid worden met 
Oriëntaalse dansen!

Axel en Heleen zijn een samenwer-
kingsverband aangegaan met Jac-
queline Post. Zij heeft de oriëntaal-
se dansen in haar genen zitten en 
heeft jarenlang over de hele wereld 
gereisd met haar eigen dansgezel-
schap. Zij is ook oprichtster van de 
Orientaalse dansgroep AZIZA.

Deze groep bestaat al een tijdje in 
Uithoorn en heeft al een aantal ke-
ren prachtige presentaties verzorgd 
in The Mix. Het lesprogramma voor 
kinderen is speciaal voor hen sa-
mengesteld. Kinderen komen op 
deze manier in aanraking met een 
dansvorm en muziek uit een ande-
re cultuur en ook de eigen inbreng 
wordt niet vergeten.

Oriëntaalse dansen hebben een 
sprookjesachtig karakter, dit past 
natuurlijk uitstekend bij de bele-
vingswereld van kinderen. Er wordt 
ook regelmatig gebruik gemaakt 
van zogenaamde Isis Wings, waai-
ers en andere attributen. De kinde-
ren mogen natuurlijk een proefles 
doen zonder verdere verplichtingen!

Nieuwe weg
Jacqueline wil een nieuwe weg in-
slaan met het oog op de toekomst. 
Voorheen werden de lessen gege-
ven in ‘t Buurtnest. Vanaf maart zul-
len de lessen plaatsvinden in een lo-
catie die gemaakt is voor het geven 
van danslessen! De nieuwe lessen 
vallen voortaan onder het aanbod 
van Danscentrum Colijn maar zullen 
nog steeds worden verzorgd door 
Jacqueline. Zij hoopt dan ook dat 
haar huidige en toekomstige leer-
lingen deze overstap met haar wil-
len en kunnen maken zodat Aziza 
Oriëntaalse dansen ook in de toe-
komst prachtige voorstellingen kan 
blijven maken. Natuurlijk zullen zij 
ook meedraaien in de Theatershow 
van Danscentrum Colijn in het cul-
tuurcentrum Griffioen in juni a.s.! Bij 
Danscentrum Colijn zullen de leer-
lingen en docenten gebruik kunnen 
maken van alle faciliteiten die nodig 
zijn om een zo goed mogelijke pres-
tatie neer te zetten en daar ook nog 
eens heel veel plezier aan te bele-
ven! Prachtige zalen, goede vloeren, 
spiegels en een inspirerende omge-
ving. Ook gaat Jacqueline oriëntaal-
se danslessen verzorgen voor vol-
wassenen! Altijd al eens willen buik-
dansen? Dan is dit uw kans! Meer 
info? www.colijndancemasters.nl .

Nieuw verkooppunt Toet
Uithoorn – CliniClownsknuffel Toet 
is vanaf nu te koop bij Linda Korrel 
in Uithoorn. Met de verkoop van de-
ze knuffels steunt Linda Korrel Clini-
Clowns bij het bieden van afleiding 
en plezier aan zieke en gehandicap-
te kinderen.

De drie verschillende 
kleuren knuffels.
Toet kost 5 euro, dit is een vas-
te prijs. Hiervan is 2 euro bestemd 
voor productie en transport, 3 euro 
gaat rechtstreeks naar CliniClowns. 
Toet is verkrijgbaar in het wit, licht-
grijs en donkergrijs.
Stichting CliniClowns Nederland
Stichting CliniClowns Nederland 
heeft de ambitie alle zieke en ge-

handicapte kinderen afleiding en 
plezier te bieden. Zeker deze groep 
ontbreekt het vaak aan onbezorg-
de momenten. De kinderen wor-
den veelal in een volwassen wereld 
geplaatst en worden omringd door 
volwassenen.

Niet alleen voor het kind zelf, maar 
ook voor de omgeving is lachen zeer 
belangrijk. Afleiding en plezier ver-
groten onder andere de veerkracht 
en ontstrest.
Help CliniClowns deze ambitie waar 
te maken en koop deze knuffel. 
Meer weten? Linda Korrel

Vrijwilliger Stichting CliniClowns 
Nederland: Tel: 06 11 64 10 50.

Oud-Hollandse ochtend
Uithoorn/De Kwakel - Vorige 
week zaterdag hield Het Rode Kruis 
afdeling Uithoorn/De Kwakel een 
oud-Hollandse ochtend voor haar 
gasten. Onder het genot van een 
kopje koffie was er eerst een gewel-
dig optreden van het vissersvrou-
wenkoor ‘Haring met ui’, met heel 
veel meezingliedjes.
Daarna een drankje, gevolgd door 
een royale ‘stamppotten’maaltijd 
met een brede keuze van ‘potten’ en 

soorten vlees van slager Eijk & Veld 
in De Kwakel. Ondanks het winter-
se weer buiten was het binnen een 
heel geslaagde, gezellige ochtend.
Deze ochtend was tevens het start-
schot voor een reeks activiteiten - 
in dit geval voor de sociale activi-
teitengroep - voor het jubileumjaar 
van afdeling Uithoorn/De Kwakel 
van Het Nederlandse Rode Kruis. In 
2013 wordt gevierd dat de afdeling 
65 jaar bestaat.

Aanstaande zondag 17 februari:
Solistenconcours Tavenu
De Kwakel - Aanstaande zondag 
organiseert muziekvereniging Ta-
venu het jaarlijkse onderlinge solis-
tenconcours in het dorpshuis in De 
Kwakel. Daarbij laten zowel leerling-
muzikanten als gevorderde muzi-
kanten horen en zien wat zij zelf in-
gestudeerd hebben. Dit kan een so-
lomuziekstuk zijn op bijvoorbeeld 
trompet of trom, maar er kan ook 
door duo’s of kleine groepen opge-

treden worden, zolang ieder maar 
een eigen partij speelt. De muzikan-
ten worden beoordeeld door een 
professionele jury en behalve een 
prijs voor de beste prestatie is er 
ook altijd een wisselbeker te winnen 
voor het origineelste optreden.
U bent welkom om te komen luiste-
ren op 17 februari vanaf 12.00 uur in 
de grote zaal van het dorpshuis aan 
Kerklaan 16. De toegang is gratis.
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Vrijdag 8 februari was het weer volop feest op De Springschans, 
tijdelijk omgedoopt in ‘De Swingsjans’! Bijna alle kinderen, juffen, 
meesters en ouders waren mooi verkleed. Van frietje tot Ridder en 
van Spiderman tot Koning Willem Alexander. De opzwepende carna-
valsmuziek zorgde ervoor dat de klassen zich in een gekleurde polo-
naise verspreidden over het schoolplein.
Prins Carnaval Stan en Prinses Carnaval Rochelle kregen tijdens 
de huldiging, zoals gebruikelijk, de sleutel van school overhandigd 
omdat zij deze dag de taken van de schoolleiding overnamen. Trots 
leidden zij daarna de optocht door de gladde straten van Meerwijk-
West, begeleid door muziek. Ook de allerkleinste ridders en prinses-
sen liepen mee en uiteindelijk kwamen ze allemaal weer veilig te-
rug op school. Daar werd in de klassen nog extra aandacht besteed 
aan elkaars kostuum en kon er heerlijk gedanst worden in de disco.

Alaaf, het was weer een mooi feest, zoals ook aan de foto´s te zien is!

Carnaval
OP ‘DE SWINGSJANS’OP ‘DE SWINGSJANS’OP ‘DE SWINGSJANS’OP ‘DE SWINGSJANS’OP ‘DE SWINGSJANS’OP ‘DE SWINGSJANS’
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Spannende ontknoping 
driebanden drv
Regio - Tijdens de laatste speel-
avond van de reguliere driebanden-
competitie is Jos Lugtigheid er on-
danks een riante uitgangspositie 
niet in geslaagd zijn kampioenstitel 
te prolongeren. In een directe con-
frontatie met Hans van Eijk moest 
hij in beide partijen duidelijk het on-
derspit delven, waardoor Hans op 
zeer koelbloedige wijze zijn titelas-
piraties waar maakte en het kampi-
oenschap voor zich opeiste.
Afgelopen vrijdagavond waren 
er voor aanvang van deze laat-
ste speelavond zeker nog drie titel-
kandidaten in de race, namelijk Jos 
Lugtigheid (27 wedstrijdpunten), 
Henk Doornekamp (26 wedstrijd-
punten) en Hans van Eijk (25 wed-
strijdpunten). Alles was dus nog 
mogelijk. Zowel Jos als Henk was 
echter blijkbaar niet geheel tegen 
de druk bestand, waardoor Hans er 
volgens het bekende spreekwoord 
als lachende derde met de buit van-
door ging. Zeer gedecideerd scoor-
de hij in respectievelijk 33 en 38 
beurten zijn 17 te maken carambo-
les, waarmee hij Jos Lugtigheid met 
lege handen achterliet. Hans bracht 
zijn puntentotaal zodoende op 30, 
terwijl Jos geen enkel wedstrijdpunt 
aan zijn totaal toevoegde.
Henk Doornekamp begon ook 
slecht in zijn eerste partij tegen Nick 
van de Veerdonk en verloor kans-
loos. In zijn tweede partij gooide hij 
echter alle schroom van zich af en 
was in 22 beurten uit met een for-
midabele moyenne van 0.773. Met 

de drie behaalde wedstrijdpunten 
kwam hij niettemin net tekort voor 
een eventueel kampioenschap. Nick 
belandde vanwege zijn driepunter 
in de eerste partij op een verdien-
stelijke vijfde plaats in de eindrang-
schikking.

De overige deelnemers speelden 
min of meer om de eer, al had Bert 
Loogman nog een theoretische kans 
voor de titel. Ondanks zijn blessure 
was Bert gelukkig weer van de par-
tij, al speelde deze handicap hem 
nog duidelijk parten. In zijn eerste 
partij tegen Nico van Soeren kwam 
hij zodoende toch tekort voor de 
winst, doch in de tweede partij gaf 
hij Nico nadrukkelijk het nakijken 
met een fantastisch moyenne van 
0.706. Zijn vierde positie kwam hier-
door niet in gevaar. 
Paul Huzemeier en Jim van Zwieten 
toonden karakter en brachten over 
en weer een evenwichtige presta-
tie tot stand. Vooral Jim was goed 
op dreef en scoorde er met name in 
de eerste partij driftig op los. In 27 
beurten had hij zijn 18 caramboles 
te pakken (gem. 0.667).
In de tweede partij kwamen de he-
ren remise overeen met 37 beurten.
Hero Janzing en Pim de Jager leg-
den twee zeer spannende partij-
en op het groene laken, waarbij ze 
beurtelings de partij in winst wis-
ten om te zetten, zij het dat in beide 
partijen sprake was van een narrow 
escape met voor beiden een ruime 
voldoende qua moyenne. 

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

Aanstaande zondag 17 februari:
PK Sport Bosdijkloop 
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Aanstaande zondag organi-
seert Toer Trimclub De Merel voor 
de 35ste keer de PK Sport Bosdijk-
loop, een jubileumeditie. Afstan-
den die gelopen kunnen worden 
zijn 1 (voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 
kilometer. Sportwethouder David 
Moolenburgh geeft het startschot 
op de Kerklaan in Vinkeveen.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden zijn 
zowel geschikt voor wedstrijdlopers 
als voor recreanten. De loop voor de 
jeugd tot en met 12 jaar is dit jaar 
voor het eerst 1 kilometer i.p.v. 1,7 
kilometer. Start en finish zijn vlak-
bij sporthal De Boei, Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. In de sporthal zijn kleed-
ruimten, douches en een foyer met 
horeca-faciliteiten. Er is een EHBO 
en er is een masseur om de benen 
voor en na de loop te laten masse-
ren. 

Inschrijven
Inschrijven kan in sporthal De Boei 
op zondag 17 februari, vanaf 10.30 
uur tot uiterlijk een kwartier voor de 
start. Vul ter plekke het inschrijffor-
mulier in en betaal contant het in-
schrijfgeld. Bij de inschrijving op de 
dag van de loop bedragen de kos-
ten voor deelname aan de halve ma-
rathon en de 10-kilometerloop 8 eu-
ro en aan de 5-kilometerloop 6 eu-
ro. Het inschrijfgeld is inclusief het 
startnummer en het gebruik van de 
huur chip. Deelname aan de jeugd-
loop is gratis! Elke deelnemer aan 
de jeugdloop ontvangt een medaille. 

Starttijden en parcours
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11.30 uur voor de Sint 
Jozefschool aan het Tuinderslaan-

tje. De start van de halve marathon 
is om 12.00 uur, de 10 kilometer 
om 12.05 uur en de 5 kilometer om 
12.10 uur op de Kerklaan. Het par-
cours is vlak en over verharde we-
gen. Vele vrijwilligers zorgen voor 
een veilige route. De kilometerpun-
ten bij alle afstanden worden met 
grote kilometerborden aangegeven, 
per afstand een andere kleur en bij 
elke km één bord. Wil je alvast de 
route zien? Zie de routekaarten op 
www.ttcdemerel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilome-
ter jeugdloop is om 11.50 uur bij de 
startlocatie op de Kerklaan. De ove-
rige prijsuitreikingen vinden plaats 
in sporthal De Boei, volgens het 
schema: 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 ma-
rathon en 10-kilometerloop zijn er 
geldprijzen. Voor de winnaar van 
de halve marathon, zowel bij de da-
mes als de heren, is er een wissel-
beker. Ook voor het verbeteren van 
het parcoursrecord op de halve ma-
rathon (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 jeugd-
loop en de 5-kilometerloop zijn er 
medailles. Vanwege het 35-jarig ju-
bileum ontvangen alle deelnemers 
dit jaar een herinnering. Ook ont-
vangt men een sportbon van hoofd-
sponsor PK Sport. Tevens is er een 
tombola met mooie prijzen op de 
startnummers. De uitslagen kun 
je zondag 17 februari vanaf 17.00 
uur vinden op www.uitslagen.nl.  
En vervolgens ook op www. 
ttcdemerel.nl. Hier vind je ook nadere 
info over de PK Sport Bosdijkloop. Of 
bel naar Peter Meijer: 06-48013782, 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg de Bosdijkloop op Twitter  
(@Bosdijkloop.

Winterkampioen bekend 
bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 6 februari is 
de laatste ronde van de tweede cy-
clus bij Bridgeclub ABC in ‘t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendell-
laan gespeeld. Zeven paren in de A-
lijn en acht in de B-lijn, met helaas 
een stilzittersronde in de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Nel Heilmann en Hetty 
Houtman met 57,99%. Tweede werd 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 56,94%, dit paar is wel 
erg sterk, ondanks dat bij hen alles 
echt is. Hiermee wordt bedoeld dat 
zij geen voorbereidend klaver spe-
len, wat de meeste paren spelen. 
Derde werd het echtpaar Fien en 
Ben Leefting met 56,25%.
In de B-lijn was de eerste plaats voor 
het paar Bert Morshuis en partner 
met 58,00%, tweede werd het paar 
Wil Uleman en Hanny Hamacher met 
55 65%, dit paar begint steeds beter 
op elkaar ingespeeld te raken. Derde 
werd het paar Ank v.d. Dijk en Lotte 
Minderhoud met 56,67%.
In de A-lijn is cycluskampioen (win-
terkampioen) geworden het paar 
Addie de Zwart en Jeannet Ver-
mey met een gemiddelde score van 

54,75%. Dit paar speelde de laat-
ste weken ook wel erg constant en 
sterk. Tweede zijn Siep Ligtenberg 
en Piet Hoogenboom met een ge-
middelde score van 53,88%. Jammer 
voor dit paar want zij stonden bijna 
de hele competitie bovenaan. Der-
de is geworden het echtpaar Tilly en 
Arnold van Dijk met 52,65%, al moet 
wel vermeld worden dat Lucas v.d. 
Meer Tilly de laatste weken waar-
dig vervangen heeft. In de B-lijn is 
ook de beslissing gevallen. Eerste en 
kampioen is geworden het paar Aja 
Bijsterbosch en John de Haan, met 
een gemiddelde score van 56,55%, 
ABC ziet hen graag in de A-lijn, waar 
ze warm onthaald zullen worden. 
Tweede in het klassement en dus vi-
cekampioen is het paar Riet Bezuy-
en en Wim Egberts met een gemid-
delde score van 53,11%, Vermoede-
lijk komt dit paar van oorsprong uit 
Volendam, want het is bij hun ook 
steeds heen en weer tussen de A- 
en B-lijn. De derde plaats is voor het 
paar Lineke van Oevelen en Made-
lon van Vessem met 52,35%. Heel 
goed voor een paar dat dit seizoen 
bij Bridgeclub ABC kwam

Een grote score voor de 
dames van Legmeervogels
Uithoorn - Tegen nummer laatst 
Havas speelden de dames van Leg-
meervogels een gemakkelijke wed-
strijd. Met vooral heel veel tempo 
werd er direct behoorlijk gescoord 
en pas bij 7-0 was er een doelpunt 
voor de gasten uit Almere.
Aanvallend waren de gasten niet 
erg sterk, ook al omdat de thuis-
ploeg goed geconcentreerd bleef 
verdedigen en de tegenstander wei-
nig kansen gaf. Bij balbezit werd er 
vooral snel omgeschakeld naar vo-
ren wat enkele mooie doelpunten 
opleverde. Lange aanvallen waren 
er nauwelijks te zien, er was meest-
al snel een vrijstaande speelster die 
goed werd gevonden en in de eerste 
helft werden ook bijna alle kansen 
omgezet in doelpunten waardoor er 

tijdens de rust een 17-2 stand op het 
scorebord stond.
Na de pauze had HAVAS besloten 
om lange aanvallen te spelen waar-
door Legmeervogels bijna niet in 
balbezit kwam. Van de 30 minuten 
speeltijd was het vooral de tegen-
stander die de bal had (ongeveer 20 
min), dit werd echter niet direct om-
gezet in doelpunten want daarvoor 
was de verdediging van de thuis-
ploeg gewoon te sterk. Bij de aan-
vallen van Legmeervogels kon er 
dan wel weer flink gescoord wor-
den, helaas stond het vizier nu min-
der scherp afgesteld waardoor er 
nu wel wat kansen verloren gingen. 
Uiteindelijk liep de score toch be-
hoorlijk op en werd er afgefloten bij 
een 31-6 eindstand.

veertienhonderd euro’s voor 
Team Frank/Tour du ALS
De Kwakel - ALS (Amyotrofi-
sche Lateraal Sclerose) is één van 
de meest ernstige en invalideren-
de aandoeningen van het zenuw-
stelsel. Tour du ALS is een evene-
ment waar fietsers geld bijeen fiet-
sen om zodoende een bijdrage te le-
veren aan de zoektocht naar de oor-
zaak van ALS. Zodoende zal op 7 ju-
ni van dit jaar de Mont Ventoux be-
klommen worden.
Fred van Oostwaard heeft vorig jaar 
Team Frank opgegeven voor deze 
uitdaging. Fred is al jaren een fana-
tiek liefhebber van een rondje door 
de polder op zijn stalen ros. Ook 
zijn collega Frank was een bikkel op 
zijn Pinarello, totdat hij de diagnose 
ALS kreeg. Op 30 november 2012 is 
Frank overleden.

Tijdens de voorrondes en de fina-
le van het Quakeltoernooi is er geld 
ingezameld ter ondersteuning van 
Team Frank. Afgelopen zaterdag 
kon het Quakeltoernooi bestuur het 
fantastische bedrag van maar liefst 
1400 euro aan Team Frank over-
handigen namens alle deelnemen-
de teams en supporters die de af-
gelopen zaterdagavonden de KDO 
sporthal wisten te vinden.

Daarmee gaat de teller voor Team 
Frank inmiddels richting de 10.000 
euro. Via http://deelnemers.tourdu-
als.nl/member/teamfrank/ kunt u 
blijven doneren aan dit goede doel.
Wilt u op de hoogte blijven van het 
Quakeltoernooi, bezoek dan hun 
website: www.quakeltoernooi.nl.

Extreme stijging en daling 
bij Bridge Club de Legmeer
Uithoorn - De deze ronde nieuw 
ingevoerde afwezigheidsscore bij 
Bridge Club De Legmeer zorgt her 
en der voor hevige schommelingen 
in de tussenstand van de klasse-
menten.
Het duidelijkste voorbeeld is de 
stand in de C-lijn, waar Elisabeth 
van den Berg & Maarten Bregge-
man na twee zittingen met een ge-
middelde van min 3,75% op de zes-
tiende plaats onderaan stonden. 
Met één keer spelen en een keu-
rig resultaat van 55,56% als vierde, 
jumpten ze gelijk naar plek vijf to-
taal met opeens minimale achter-
stand op de promotie kandidaten!
Ook Wies Gloudemans & Rie Sud-
meijer profiteerden, wel is waar 
minder extreem, maar met hun sco-
re van 56,60% als tweede en een 
maal afwezig staan ze nu wel op 
plaats vier.
De winst ging hier naar Anton Ber-
kelaar & Wil van der Meer, die eer-
ste werden met 57,99% en in het 
tussenklassement op twee staan. 
Floor Janssen & Tony de Jonge wer-
den netjes derde met 56,25% en ne-
men deze positie ook op de tussen 
stand in. Atie & Evert Wevers voe-
ren de ranglijst nog aan, maar lever-
den flink wat procenten in met hun 
51,39% en 1 afwezigheid!
Maria Baas & Klaas Verrips waren 
deze avond verstandspartners en 
haalden een vijfde plaats en 52,08% 
binnen.
B lijn:
Ook in de B-lijn een vertroebeld 
beeld. Marjan & Jan Wille staan na 
een denderende openingsscore in 
de eerste zitting nog op één met 
na twee maal afwezig een percen-

tage van 56,18%, maar die koek is 
nu op. Ans de Koning & Wim Röling 
herstelden zich spectaculair van de 
vorige keer en werden nu eerste 
met 61,81%. Tini Geling & Jo We-
vers volgden knap als tweede met 
60,76% en namen zo duidelijk af-
stand van de nummer drie, Nel & 
Adriaan Koeleman, die op 55,90% 
uitkwamen. Tonny & Otto Steegstra 
werden vierde met 55,21% en Marij-
ke & Ger van Praag kwamen op vijf 
met 53,13%.
In de tussenstand staan Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen op 
twee en Marijke & Ger op drie, maar 
met 1 x afwezig.
A lijn:
In de A-lijn lijkt alles normaal. Ger-
da Schavemaker & Jaap Kenter wer-
den ruim eerste met 59,38%, ge-
volgd door André van Herel & Co-
ra de Vroom met 56,94% als tweede. 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter namen genoegen met een der-
de plaats en 54,17%, waarna Wouda 
Roos & Gijs de Ruiter op vier eindig-
den met 53,47%. Beide paren con-
solideerden zo hun eerste en twee-
de plek in de tussenstand en Ger-
da & Jaap stegen door hun prestatie 
naar nummer drie overall. Volgende 
week volgt het slotakkoord van het 
viertallen, waarna tot het einde van 
het seizoen het woord aan de pa-
rencompetitie is. 
Wilt u ook een woordje mee-
spreken, kom dan op woensdag-
avond vanaf 19.15 uur in de bar-
zaal van sporthal De Scheg spe-
len bij Bridge Club De Legmeer. 
Voor inlichtingen het secretariaat:  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

dammers K&G behouden 
hoofdklassersschap
De Kwakel - De lange reis door de 
sneeuwbuien naar Andijk is voor de 
Kwakelse dammers goed uitgepakt. 
Een kwartier te laat kon daar achter 
de borden in de plaatselijke biblio-
theek worden aangeschoven. An-
dijk had evenveel punten behaald 
als K&G, maar omdat er twee teams 
degraderen was deze wedstrijd van 
groot belang. Al snel kwam er een 
kentering in de wedstrijd, Piet van 
der Poel liet zich door een dam-
combinatie verrassen. Ten koste 
van twee schijven kon Piet de dam 
vangen, maar de partij was eigen-
lijk theoretisch al verloren. Daarna 
raakte Rene de Jong in een hekstel-
ling verzeild en leek zijn stand ook 
uitzichtloos. Reden voor Adrie Voorn 
om in zijn partij de knuppel maar in 
het hoenderhok te gooien, alles of 
niets.
Dat pakte goed uit, zijn geschrok-
ken opponent leverde een schijf in. 
Ook voor Rene ging de maan weer 
door de sneeuw schijnen, op Hou-
dini-achtige wijze ontsnapte Rene 
uit de hekstelling. Vervolgens ver-
scheen snel een 2-2 tussenstand 
op het scorebord, Adrie won en Piet 
verloor. De partij tussen de kopman-

nen van beide teams zou de door-
slag moeten geven. Wim Keessen 
trof op het kopbord de gerenom-
meerde Sijm tegenover zich, maar 
Wim had geen ontzag voor de ster-
ke reputatie van zijn tegenstrever. 
Met een prachtige flankaanval trok 
Wim de duimschroeven aan, zijn te-
genstander kreeg het steeds be-
nauwder en kon uiteindelijk alleen 
nog maar offeren en al snel capitu-
leren. Zo kwam K&G op voorsprong 
door deze wel heel erg mooie zege. 
Al de ogen werden nu op Rene ge-
richt, zoals zo vele malen dit seizoen 
zat Rene weer als laatste te dam-
men. Rene speelt dan wel niet met 
de onderlinge mee, maar haalt zijn 
tijd ruimschoots met de bondswed-
strijden in. Rene wikkelde bekwaam 
naar remise af en bepaalde daar-
mee de eindstand op 3-5 voor K&G. 
Met nog een wedstrijd tegen Haar-
lem voor de boeg moet het wel heel 
raar lopen wil K&G het hoofdklas-
sersschap niet behouden. Het zou 
voor het eerst in de rijke geschiede-
nis zijn dat het hoofdklassersschap 
wordt verlengd, een resultaat om 
trots op te zijn voor het kleine club-
je uit De Kwakel. 

Spanning neemt toe bij BvK
De Kwakel - In de A lijn was er 
na het aanhoren van de uitslag 
geen spanning van het gezicht 
van Anneke Karlas af te lezen 
maar alleen maar uitgelatenheid, 
omdat zij met partner Jaap Ver-
hoef zomaar de hoogste score tot 
nu toe in deze hele cyclus bijeen 
had gekaart. Pas 2 keer (op de 1e 
avond) was er boven de 60% ge-
scoord, daar kwam nu een derde 
bij. Maar liefst 66,25% bedroeg 
hun score en daarmee lieten zij 
niet alleen de concurrentie, maar 
ook de gevarenzonde ver achter 
zich.
Rita en Wim Ritzen deelden de 2e 
en 3e plaats met Tiny en Adriaan 
Kooyman met 53,75%.
Nelly Vork en Andre Verhoef voe-
ren de totaalranglijst nog aan.
8 van de 16 paren lijken al vrij ze-
ker van handhaving in de A lijn, 
de andere 8 zitten onder de 50% 
gemiddeld en voor die paren is 
degradatie nog niet afgewend.
 
In de B lijn was het grootste ap-
plaus voor Paula en Klaas Kniep, 
die met 61,9% niet alleen eerste 
werden, maar die zich daarmee 
ook naar de 4e promotieplaats in 
de totaalstand opwerkten.
Ria Broers en Loes Schijf zijn aan 
een zeer sterke serie bezig. Hun 
57,74% leverde hen de 2e plaats 
deze avond en een versteviging 
van hun 1e plaats ‘over all’ op.

Piet v.d. Poel en Gerard de Kuij-
er zien we ook weer eens op het 
erepodium en wel op plek 3 met 
54,17%.

Suzanne Ambagtsheer en Riet 
Wessellingh scoorden nog bijna 
42%, maar dat betekende wel de 
16e plaats in een veld van 16 pa-
ren.

In deze lijn zitten 8 van de 18 pa-
ren boven de 50% gemiddeld en 
in theorie komen die allemaal 
nog serieus meedoen in de strijd 
om promotie naar de A lijn. De 10 
andere paren moeten zich rich-
ten om het voorkomen van de-
gradatie.
 
In de C lijn lieten Jannie en Nico 
Koning zich weer eens van hun 
beste kant zien. Met 60,42% wer-
den zij weer eens 1e, op de voet 
gevolgd door gelegenheidspaar 
Addie de Zwart-Cor Hendrix, die 
60,35% scoorden. Ria Bulters en 
Ans Nieuwendijk legden beslag 
op de 3e plaats met 58,85%.

In deze lijn steken 2 paren ver bo-
ven de rest uit en zijn er nog 5 
kandidaten voor de 2 resterende 
promotieplaatsen, aangezien de 
huidige nummer 7 van de rang-
lijst 53,28% gemiddeld scoort en 
de nummer 8 daar met 49,28% 
ver achter blijft. 
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Bep en John zorgen voor 
een verrassende ontknoping
Uithoorn - Op maandag 4 febru-
ari speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) de laatste ronde in de 
3e parencompetitie. Met een mon-
sterscore van maar liefst bijna 69% 
haalden Bep & John niet alleen de 
dagzege, maar zij klommen daar-
mee van 7 naar de 1e plek in de A-
lijn. In de B-lijn deed zich een bij-
zonder fenomeen voor: denk je met 
63% eerste te worden, moet je die 
plek nog delen ook. Dat overkwam 
Cees & Jan samen met Hetty & To. 
Lachende derde zijn An & Bert, zij 
klommen naar de 1e plaats. De uit-
slagen: 

A-lijn: 
1. Bep & John de Voijs 68,75%
2. Henk van der Schinkel 
      & Jan Egbers 65,83%
3. Riki Spook & Hans Geels 
      en Monique Verberkmoes &

Jan van Beurden 52,50%
In de eindstand zijn Huib & Lambert 
gezakt naar nummer 2, ruim voor 
Leo & Henk die dankzij de mooie 
prestatie nipt voorbij Monique & 
Jan gingen.

B-lijn: 
1. Cees Harte & Jan Visser 
      en Hetty Houtman &
      To van der Meer 63,33%
3. Hennie &
       Sierk Goedemoed 60,00%

Dankzij hun wereldscore van 63% 
stegen Hetty & To naar plaats 2, voor 
Greetje & Ria. Zij spelen, samen met 
An & Bert, de volgende competitie 
in de A-lijn.
Na weken beslag gelegd te hebben 
op de 1e plek viel deze wedstrijd het 
doek voor Loes & Theo, zij zakten 
naar plaats 5.

Goed meidentoernooi 
voor Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 10 februari wa-
ren Tessa Kos en Josephine Bos 
aanwezig in Zaandam voor het mei-
dentoernooi bij judoschool Hika-
ri! Wat een leuk toernooi! En wat is 
er  genoten van alle felle dames! Jo-
sephine was erg zenuwachtig en 
moest lang wachten maar na haar 
eerste partij begon ze steeds beter 
te judoën! Fel, sterk en blijven pro-
beren kenmerkt deze kleine kanjer! 
Een hele welverdiende 3e plaats!!! 
Tessa deed het wederom goed. Ook 
Tessa moest even wachten met de 

nodige zenuwen. Helaas ging ver-
moedelijk daardoor de partij verlo-
ren. Maar Tessa was erg gebrand in 
haar tweede partij en met een wer-
kelijk schitterende Uchi Mata wierp 
ze haar tegenstander! Prachtig punt 
voor deze kanjer! Tessa mocht dik-
verdiend een mooie zilveren me-
daille mee naar huis nemen. Het 
was gezellig, spannend en weder-
om leerzaam. Volgend jaar komen 
ze zeker terug!! Voor het eerst wa-
ren ze op dit meidentoernooi en wat 
is er weer enorm genoten.

Hockey voor vier- en 
vijfjarigen bij Qui Vive
Uithoorn - Voor de vierde keer al-
weer, biedt Qui Vive aan kinderen 
van 4 en 5 jaar een blok van 8 trai-
ningen aan, om kennis te maken 
met de hockeysport. Er wordt op 
zondagochtend van 09.30 tot 10.30 
uur spelenderwijs de beginselen 
van hockey bijgebracht. Op 3 maart 
gaat Qui Vive van start met de eer-
ste training. Het trainingsprogram-
ma is gebaseerd op het Funkey-les-
programma dat door de KNHB is 
ontwikkeld voor deze leeftijdsgroep, 
waarbij  FUN in goed leren bewe-
gen KEY is. Funkey is een breed be-
weegaanbod waarbij hockey een 
onderdeel is.
Het doel van de trainingen is om 
kinderen met plezier te laten be-

wegen en spelenderwijs balvaar-
digheid te trainen. Uiteraard gaat 
er ook gehockeyd worden, maar 
ook andere balsporten en- spelle-
tjes zullen aan bod komen.  Natuur-
lijk mag je je eigen stick meenemen 
naar de trainingen, maar je kunt ook 
een stick lenen bij Qui Vive.
Plezier staat voorop bij de Stok-
staartjesgroep! Omdat de concen-
tratieboog van deze groep nog niet 
zo groot is, duren de trainingen 50 
minuten, en wordt elke training af-
gesloten met gezamenlijk limonade 
drinken.
Interesse of voor meer informatie, 
stuur een mailtje naar stokstaart-
jes@quivive.nl of schrijf je in via  
www.quivive.nl. 

Kampioensteam KDO F4. Vlnr staand: Martijn Voshart, Maik Kandelaar, Sten Pellicaan, Finn de Rijk, Maik Blesgraaf, 
Esli Meijer. Vlnr zittend: Jasper Reinders en Joris Wijfjes

KDO F4 najaarskampioen
De Kwakel - Met nog maar een 
paar trainingen in de benen, na 
een lange en late zomervakantie, 
stond al gauw de eerste wedstrijd 
op het programma van de najaars-
competitie in de 7e klasse 21.  Een 
competitie waar de F4 van KDO 
met 8 spelers aan begon. 
De laatste tegenstander in de com-
petitie is het Vinkeveense Hertha. 
De wedstrijd op een achterafgele-
gen weiland was voor aanvang al 
spannend. Zowel Hertha als KDO 
kan nog kampioen worden. Hert-

ha moet dan wel winnen. Al gauw 
blijkt dat hiervoor niets wordt ge-
schuwd. De eerste helft gaat ge-
lijk op. Door een ongelukkig eigen 
doelpunt gaat Hertha met een 1-0 
voorsprong de rust in. De tweede 
helft is de F4 van KDO echt ster-
ker en staat Hertha bijna de he-
le tijd onder druk. Martijn Voshart 
kan in de tweede helft dan ook het 
foutje uit de eerste helft goedma-
ken door de 1-1 binnen te schie-
ten. Omdat Hertha moet winnen, 
laat de scheidsrechter 5 minuten te 

lang doorspelen waardoor Hertha 
kan profiteren van een foutje in de 
verdediging en de 2-1 maakt.
 
In januari heeft de KNVB dan nog 
1 wedstrijd gepland tegen een ou-
de bekende. KDO F4 speelt een 
uitwedstrijd tegen Muiderberg en 
die wordt eenvoudig met 6-0 ge-
wonnen. Doordat Hertha de laatste 
wedstrijd gelijk0speelt tegen Ab-
coude komt KDO  toch nog langs-
zij en wordt het gezamenlijke kam-
pioenschap binnengehaald.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 9 
februari vertrokken de mini’s van 
de Legmeervogels handbal naar 
het carnavalstoernooi in Amster-
dam. De mini’s hadden er erg veel 
zin in! Ze gingen als team verkleed 
als Pippi Langkous. Zelf de inval-
ster Chanice en de coachen Kiki 
en Puck gingen verkleed. Ze moes-
ten wedstrijden spelen tegen Ds-
ov, Nieuw Vennep en Volendam. En 
de clown deed in de pauze nog een 
leuke act voor alle teams. Jana, Ki-
ki, Maartje, Chanice en Senna jullie 
hebben weer supergoed gespeeld!!

Meiden KDO MD2 in een nieuwe outfit
De Kwakel - Het meiden team van 
KDO MD2 is dit jaar van start ge-
gaan in nieuwe shirts die zijn ge-
schonken door twee nieuwe spon-
soren. Sinds het begin van het nieu-
we seizoen 2012-2013 spelen de 
meiden door de forse groei van het 
aantal meiden voor het eerst op een 
groot veld. Hierdoor hadden ze dus 
gelijk een tekort aan shirts voor dit 
team waardoor ze de eerste helft 
van het seizoen in de reserveshirts 
speelden. Er zijn twee sponsoren 
gevonden die deze meiden wel in 
een nieuwe outfit wilden steken. Al-
bert Blommestijn van Poldersport 
De Kwakel en Jeroen Blom van in-
stallatiebedrijf Blom hebben de-
ze meiden van nieuwe shirts voor-
zien. De meiden speelden afgelo-
pen weekend voor het eerst in deze 
niewe outfit en wonnen deze wed-
strijd tegen Geuzen Middenmeer 
met 3-1. Dit was dus gelijk een su-
perstart van de meiden.

BallBoy 
speelt foutloos

De Ronde Venen - Vrijdag 8 fe-
bruari stond er weer een ontmoe-
ting op het programma van de 
bedrijfscompetitie in Tennishal 
De Ronde Venen. Amvé moest 
aantreden tegen BallBoy. 

Een kraker tussen twee teams die 
nog niet hadden verloren. Boven-
in de bedrijfscompetitie van Ten-
nishal de Ronde Venen zijn nog 3 
teams volop in de race voor de 1e 
plaats. Twee van die teams spelen 
vandaag tegen elkaar. BallBoy op 
de derde plaats en Amvé boven-
aan in de poule doen dit jaar voor 
het eerst mee aan de competitie 
en hebben daarom nog nooit te-
gen elkaar gespeeld.
Bij het inspelen was meteen al 
zichtbaar dat er veel op het spel 
stond voor beide teams. De nor-
maal altijd relaxte spelers leken 
toch de spanning te voelen. De 
samenstelling van de teams be-
stond bij beide teams uit 3 man-
nen en 1 vrouw. 
De herendubbel op baan 4 begon 
goed voor het koppel van BallBoy. 
Spannende rally’s waren er ge-
noeg maar toch was het BallBoy 
dat elke keer net de belangrij-

ke punten pakte. Met een mooie 
eindsprint kwam Amvé nog iets 
dichterbij maar het was niet ge-
noeg. De winst ging met 14-6 
naar BallBoy.
De partij op baan 5 was iets min-
der spannend. Het mixedkop-
pel van Amvé maakte net te veel 
fouten om het BallBoy moeilijk te 
maken. 
De verwachting na het eerste uur 
was dat BallBoy het 2e uur weer 
zou gaan scoren. Hier dacht het 
koppel van Amvé alleen iets an-
ders over. Vooral het powertennis 
van de spelers van Amvé bracht 
het duo van BallBoy fors in de 
problemen. Na een half uur spe-
len stond het 6-3 voor Amvé.
Helaas voor het koppel van Am-
vé kwam BallBoy iets beter in de 
wedstrijd en begonnen er foutjes 
in te sluipen in het spel van Amvé.
Het bleek de ommekeer te zijn. 
BallBoy won deze ontmoeting 
nog met 11-7. De wedstrijd op 
baan 4 ging op overtuigende 
wijze naar BallBoy, dat foutloos 
speelde.
De volle winst ging naar BallBoy, 
dat hiermee overtuigend de kop-
positie wist te pakken.

Pupillen Nooit Gedacht 
winnen eindklassement
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag was de finale voor de Porten-
gen Wisselbokaal voor pupillen op 
de Jaap Eden baan in Amsterdam. 
Deze competitie bestaat uit 5 wed-
strijden en de finale van afgelopen 
zondag waarin dubbele punten te 
verdienen waren. Op basis van de 
voorgaande wedstrijden werden 
de pupillen uitgenodigd voor de fi-
nale. Voor alle deelnemende pupil-
len van IJsclub Nooit Gedacht hield 
dit in dat ze geselecteerd waren. Bij 
de meiden werd de ranglijst het ge-
hele seizoen al gedomineerd door 
Lotte van der Meijden en Estelle 
de Jong met kort daar achter Ro-
my de Jong. Bij de jongens deden 
Julian Bunschoten en Jop van Rijn 
goed mee. De wedstrijd zondag liep 
door de sneeuwval enige vertraging 
op. Hierdoor werd er een uur later 
gestart dan dat de bedoeling en de 

wedstrijd werd ingekort naar 2 maal 
een 500 meter voor alle deelne-
mes. Bij de pupillen B voor de mei-
den eindigde Lotte van de Meijden 
als 6de in het gezamenlijk dagklas-
sement maar door haar grote voor-
sprong in het totaalklassement wist 
ze toch de eindoverwinning bij de 
pupillen B binnen te slepen. Romy 
de Jong eindigde op een mooie 2de 
plek in het dagklassement en ook in 
het eindklassement werd ze twee-
de. Bij de pupillen A meiden ging de 
winst van zowel het dag- als het ein-
deklassement naar Estelle de Jong.
Bij de jongens A werd Julian Bun-
schoten zowel in het dagklassement 
als het eindklassement 4de. Jop van 
Rijn deed het in zijn eerste volledi-
ge seizoen ook niet slecht met een 
16de plek in de daguitslag en een 
mooi 10de plek in het eindklasse-
ment.

Carnavalstoernooi 
voor de mini’s van 

Legmeervogels 
handbal
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Minikamp 3/4 GVM zeer geslaagd
Mijdrecht - Zaterdag 9 februa-
ri vonden de voorrondes mini 3/4 
kamp in Wilnis plaats. Via deze 
voorrondewedstrijden kunnen de 
groepen zich plaatsen voor de fina-
le op 6 april 2013. GVM team1, be-
staande uit Julie, Eva, Laura, Anne, 
Chananja en Nadine, kwam uit in de 
mini 3 kamp meisjes 6-8 jaar. Zij de-
den het helemaal fantastisch in een 
heel groot deelnemersveld van wel 
25 teams! Met een puntentelling van 
131.500 zijn zij 1e geworden! GVM 
team 2, met de turnsters Chalisa, 
Daantje, Indy, Luna, Jana en Flaun 
kwam ook uit in de mini 3 kamp 
meisjes 6-8 jaar. Zij deden het ook 
erg goed, met name op de balk een 
mooie score, maar niet genoeg voor 
de finale. Dan was er nog een GVM 
team actief op dit niveau, het team 
GVM3. Dit team bestaande uit de 

meisjes Emma, Melanie, Merel, Li-
sa, Renske en Chenena heeft vooral 
veel punten bijeen vergaard op brug 
en balk, zoveel punten zelfs dat ze 
een bronzen medaille hebben bin-
nen gehaald, de 3e plek! Ook zij mo-
gen door naar de finale!

Vloer
GVM team 4, met de turnsters San-
dra, Anne, Iris, Sanne P, Sanne R 
kwamen uit in de mini 3 kamp meis-
jes 9-11 jaar. Dit team scoorde voor-
al met een hele goede vloeroefening 
waardoor zij 5e zijn geworden van 
de 11 deelnemende teams. Dit be-
tekent ook voor hen een plekje in 
de finale! Dan GVM team 5, Karlijn, 
Marjolein, Anne en Lilian. Zij de-
den mee aan de 4 kamp voor meis-
jes van 9-11 jaar. Dus voor hen ook 
de sprong erbij. Dit team had he-

le mooie scores op sprong en balk. 
Alleen was er op de balk een mis-
verstand en dan moet de jury he-
laas punten in mindering geven. 
Ze waren absoluut een finaleplaats 
waard, maar nu net gemist. Ontzet-
tend jammer voor deze goede turn-
sters van GVM! Dan als laatste de 
team GVM6. Dit team doet ook mee 
aan de 4-kamp maar dan voor meis-
jes van 12-15 jaar. Hier waren wei-
nig deelnemende team, te weten 5. 
Maar dat maakte voor Lorraine Tha-
rinta, Djune en Merel niet uit. Ze 
turnden met volle overgave en sta-
ken met kop en schouders boven de 
rest uit! Een hele dikke eerste plek! 
Ook zij gaan door naar de finales. 
Ondanks de teleurstelling voor GVM 
5, kijkt GVM terug op een succesvol 
toernooi met 4 finaleplaatsen!

Volleybaldames van Atalante 1 
met beide beentjes op de grond
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
speelde het eerste damesteam van 
V.V. Atalante een thuiswedstrijd in 
De Boei. Tegenstander was Spaar-
nestad D4, een ploeg waar drie we-
ken eerder nog met 1-3 van werd 
gewonnen. Dit geroutineerde team 
speelde een goede pot volleybal en 
wist met maar liefst 0-4 van Atalan-
te te winnen. De eerste set werd ge-
start met Mirjam van der Strate op 
spelverdeling en Nancy Lijten op de 
diagonaal. Daniëlle van der Horst en 
Ingeborg Verweij op midden en tot 
slot Jana Chatrnuchova en Saskia 
van Sligtenhorst op buiten. 
Spaarnestad meldde voor de wed-
strijd uit te zijn op een 0-4 overwin-

ning en liet dit vanaf de start dui-
delijk blijken. Onder leiding van hun 
jonge spelverdeelster werd er afwis-
selend en zeer goed aangevallen, 
iets waar de Vinkeveense verdedi-
ging veel moeite mee had. Atalan-
te speelde passieloos en verloor dan 
ook terecht de eerste set met 21-25. 
In de tweede set had Atalante had 
echter totaal geen grip op de lange 
middenaanvalster en Spaarnestad 
liep snel uit op Atalante. Gelukkig 
hadden Daniëlle en Jana een goe-
de servicereeks, waardoor Atalante 
weer in de buurt kwam. Het laatste 
punt voor de Haarlemse equipe kon 
lang uitgesteld worden, maar uitein-
delijk won ze de set toch met 24-26.

De derde set. Even was daar een 
opleving van Atalante. Xuee wissel-
de veel af en met haar verrassende 
tweede ballen scoorde zij een aan-
tal punten. De passing ging echter 
van ondermaats naar ronduit slecht, 
waardoor het team weer in de pro-
blemen kwam. Bij Spaarnestad ging 
het alleen maar beter lopen. Onder 
aanvoering van een nieuwe spelver-
deelster werd er nog meer verdeeld 
waar de blokkering en de verdedi-
ging van Atalante geen antwoord 
op hadden. De derde set ging we-
derom naar de Haarlemse ploeg 
met 19-25. De vierde set wilde Ata-
lante alles op alles zetten om toch 
nog een puntje in de wacht te sle-
pen. Helaas bleek het team ook 
deze set totaal niet bij machte om 
Spaarnestad weerstand te bieden. 
De pass was ook deze set niet goed 
en aanvallend kon Atalante daar-
door onvoldoende brengen. Ter-
wijl bij Spaarnestad alles lukte, ging 
bij Atalante alles (net) mis. Met een 
schitterende aanval besliste Spaar-
nestad het Vinkeveense lot. Met 22-
25 ging ook de laatste set en daar-
mee de verdiende overwinning naar 
Spaarnestad. 
Door dit verlies is het kampioen-
schap vrijwel onhaalbaar voor Ata-
lante. Atalante heeft een week vrij 
om de wonden te likken en te her-
stellen. 

De volgende wedstrijd wordt op vrij-
dag 22 februari om 19.30 uur thuis 
gespeeld tegen VV Amsterdam D4, 
de nummer vijf op de ranglijst.

Bram de Vries tweede bij NK 70+
Wilnis - Op de koude, winderige 
baan van Deventer is Bram de Vries 
van IJsclub Nooit Gedacht in Wil-
nis er in geslaagd om in de prijzen 
te rijden. In dit gecombineerde All-
round en Afstandenkampioenschap 
werd hij 3e op de 500 m (47.85), 2e 
op de 1.500 m (2.33.81), 3e op de 

1.000 m (1.39.81) en 3e op de 3.000 
m (5.32.33). In het totaalklassement 
leverde dit een 2e plaats op.
Na afloop werd Bram gehuldigd 
door de KNSB voor zijn vele werk 
voor het nationale en internatio-
nale Masterschaatsen. Uit han-
den van het KNSB bestuurslid Ha-

G-hockey wintertoernooi van
HVM een succes

Mijdrecht - Zondag 10 februari organiseerde HVM weer 
het Wintertoernooi voor G-hockeyspelers en –speelsters. 
In de Mijdrechtse sporthal De Phoenix deden zeven teams 
mee, verdeeld over twee poules. Toeschouwers, deelne-
mers en begeleiders zorgden voor een goede sfeer op en 
buiten de speelvelden. Alle teams waren er, ondanks de 
sneeuw op de wegen.
Het toernooi begon met een gezamenlijke warming-up. 
Daarna gingen de wedstrijden van start, steeds van twintig 
minuten. HVM deed met anderhalf team mee: er was ook 
een combinatieteam van HVM en Alliance uit Heemste-

de. De andere deelnemers waren Fletiomare, Schaerweide, 
Bloemendaal, Myra en een tweede combinatieteam: Alk-
maar/Hoorn. De finalisten van vorig jaar waren ook nu weer 
het sterkst, HVM en Bloemendaal wonnen elk hun poule 
met het maximale aantal punten. Maar alle teams gingen 
blij met een beker naar huis! 
Het zeer geslaagde toernooi was alleen mogelijk door bij-
dragen van de sponsors Stichting Sport op Nivo, het dis-
trict Noord-Holland van de KNHB, verzekeraar Ascol, Fresh 
Drive in Show, Albert Heyn aan de Leicester in Mijdrecht, 
de Rabobank en Café de Wave in de sporthal.

HVM Dames 2 
zaalhockey kampioen
Mijdrecht - Hockeydames 2 van 
HVM is net als vorig jaar voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
kampioen geworden. Na 6 wedstrij-
den als koploper, stonden er nog 
twee op het programma, één ge-
lijkspel zou al voldoende zijn om 
als eerste in de poule te eindigen. 
De eerste wedstrijd tegen de num-
mer 2 ging gelijkwaardig op en de 
eerste helft eindigde in een 1-1. 
De spanning was ook voor de toe-
schouwers waarneembaar. De rust 
werd door de coach/speelster Lau-
re, gebruikt om tactische aanwijzin-
gen te geven. De tweede helft werd 
de druk op de tegenstander opge-
voerd en uiteindelijk resulteerde dat 
in een 3-1 eindstand. Na het laat-
ste fluitsignaal van de goed leiden-
de en altijd bereidwillige Joost was 
het kampioenschap behaald en 
werd dit al kort even gevierd, want 
er volgden nog een tweede en laat-
ste wedstrijd. Deze laatste wedstrijd 
was nu wel van minder van belang, 
maar als ware kampioenen wilden 

zij deze ook winnend afsluiten. Con-
centratie was noodzakelijk daar de-
ze tegenstander met veel fysiek de-
ze wedstrijd trachtten te winnen. Zij 
hadden toekijkend op de tribune de 
kampioenswedstrijd bekeken en za-
gen een technisch onverslaanbaar 
HVM, maar ook met junioren in dit 
team. Dan maar met veel fysiek pro-
beren dit team te verslaan. De eerste 
helft had HVM nodig om de concen-
tratie te behouden. De coach voelde 
dat goed aan en nam in de tweede 
helft tactisch het initiatief en toon-
de het gehele team hoe de wedstrijd 
zowel met techniek en fysiek deze 
winnend af te sluiten. Als ware kam-
pioenen werd het daarna met cham-
pagne gevierd en eenieder kan trots 
terugkijken op een prachtig serie 
van 8 wedstrijden waarvan er 7 win-
nend werden afgesloten. Compli-
menten voor het gehele team waar-
in de mix van junioren en senioren 
opnieuw hebben laten zien, met el-
kaar deze zaalcompetitie als eerste 
in de poule te kunnen afsluiten.

zelhoff ontving hij de zogenaamde 
Blijk van waardering, bestaande uit 
het prachtig beeldje “DANK” van de 
kunstenares Corry Ammerlaan-van 
Niekerk.
Eind februari wacht Bram de WK all-
round in Inzell, gevolgd door het WK 
Sprint half maart in Salt Lake City.

Pupillen Nooit Gedacht 
winnen eindklassement
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag was de finale voor de Porten-
gen Wisselbokaal voor pupillen op 
de Jaap Eden baan in Amsterdam. 
Deze competitie bestaat uit 5 wed-
strijden en de finale van afgelopen 
zondag waarin dubbele punten te 
verdienen waren.
Op basis van de voorgaande wed-
strijden werden de pupillen uitgeno-
digd voor de finale. Voor alle deel-
nemende pupillen van ijsclub Nooit 
Gedacht hield dit in dat ze geselec-
teerd waren. Bij de meiden werd de 
ranklijst het gehele seizoen al ge-
domineerd door Lotte van der Me-
ijden en Estelle de Jong met kort 
daar achter Romy de Jong. Bij de 
jongens deden Julian Bunschoten 
en Jop van Rijn goed mee. De wed-
strijd zondag liep door de sneeuw-
val enige vertraging op. De baan lag 
vol sneeuw en ouders en coaches 
zijn druk bezig geweest de baan 
sneeuwvrij te maken. Hierdoor werd 

er een uur later gestart dan dat de 
bedoeling en de wedstrijd werd in-
gekort naar 2 maal een 500 meter 
voor alle deelnemes. Bij de pupillen 
B voor de meiden eindigde Lotte van 
de Meijden als 6de in het gezamen-
lijk dagklassement maar door haar 
grote voorsprong in het totaalklas-
sement wist ze toch de eindover-
winning bij de pupillen B binnen 
te slepen. Romy de Jong eindigde 
op een mooie 2de plek in het dag-
klassement en ook in het eindklas-
sement werd ze tweede. Bij de pu-
pillen A meiden ging de winst van 
zowel het dag- als het eindeklasse-
ment naar Estelle de Jong.
Bij de jongens A werd Julian Bun-
schoten zowel in het dagklassement 
als het eindklassement 4de. Jop van 
Rijn deed het in zijn eerste volledi-
ge seizoen ook niet slecht met een 
16de plek in de daguitslag en een 
mooi 10de plek in het eindklasse-
ment.

Leerlingen bereiden zich voor 
op grote hiphopwedstrijd
Mijdrecht - Al weken wordt er flink 
geoefend op de afdeling Build Ya 
Skillz van Dansschool-Mijdrecht om 
a.s. zondag zo goed mogelijk uit de 
bus te komen. Dan zal de meest be-
kende breakdance & hiphop wed-
strijd plaatsvinden in Amsterdam. 
Tien jonge breakdancertjes dur-
ven de strijd aan. Zij vormen een ei-
gen crew genaamd The Skilla Kidz 
en zullen het opnemen tegen an-
dere breakdancers uit Nederland. 
En 12 hiphopleerlingen vormen The 

Skill Patrol. Zij zullen meedoen aan 
de show case wedstrijd, waar zij een 
spectaculaire streetdance show zul-
len weggeven. Dit alles onder lei-
ding van hun docent Sylvain Veld-
kamp, zelf ook ooit Nederlands 
kampioen breakdance & hiphop ge-
weest. Nu is het aan zijn leerlingen. 
Wil jij ook graag de kans om echt te 
leren dansen, kijk dan snel op de si-
te of in de advertentie in deze krant. 
Kom kennismaken en volg 9 lessen 
voor slechts 55,- euro.
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