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Uithoorn – Vorige week donderdag
sprak de Uithoornse raad voor de
zoveelste keer over hoe het nu toch
verder moet met de Europarei. De
gemeente heeft nu een zogenaamd
‘stappenplan’ gemaakt, waarin staat
hoe men het beste te werk kan gaan
en hoe men op de beste manier hier
de bewoners kan laten meepraten.
Het college schrijft in haar voorstel
aan de raad o.a: “Het stappenplan
kan worden gezien als een procesplan om de samenwerking met de
eigenaar van de flats, Eigen Haard,
uit te werken en zo de gehele aanpak vorm te geven.” In de vergadering van november vorig jaar werd
de overeenkomst al goedgekeurd
maar gaf de raad het college wel de
opdracht om de participatie met belanghebbenden te borgen in dit proces. In het stappenplan dat de raad
donderdagavond voor zich had, was
deze participatie uitgewerkt volgens
het college.
Overlast
Sinds 2009 komen er bij de gemeente in toenemende mate signalen
binnen over overlast. Wijkwerkers,
bewoners en interne medewerkers
van de gemeente geven aan dat de
Europarei extra aandacht verdient
en dat de problemen toenemen. De
gemeente Uithoorn en Eigen Haard
hebben ieder afzonderlijk de afgelopen periode de situatie onderzocht en kwamen beide tot de con-

clusie dat Europarei aangepakt dient
te worden en dat integrale aanpak
noodzakelijk en urgent is. Zonder
actief ingrijpen is de kans groot dat
de buurt verder zal afglijden.
Oplossing
Met de voorgestelde aanpak van de
woonbuurt wordt ingezet op een integrale aanpak van de knelpunten
en het bedenken van oplossingen.
Het proces dat vanaf maart a.s. start
is een intensief proces: er wordt geparticipeerd, gecommuniceerd en
er moeten actieplannen worden gemaakt. Het intensieve contact met
de belanghebbenden/bewoners en
de onderlinge contacten die daardoor ontstaan, leveren direct een
bijdrage aan het sociale klimaat in
de buurt. Mensen leren elkaar beter kennen en kunnen daarom sneller een beroep op elkaar doen.
Kosten
Het deel van de projectbegroting dat
voor rekening komt van de gemeente Uithoorn is geraamd op 225.000.
Voor de VVD is bij de Integrale aanpak Europarei, waar het stappenplan een routekaart voor is, een
tweetal punten speciaal van belang:
1. het halen van de planning: van
de voortdurende onduidelijkheid
worden bewoners horendol. Het
voorgestelde tijdspad moet gehaald worden.
2. vertrouwen: alle belanghebben-

den moeten elkaar durven vertrouwen, anders gaat het niet
werken.
“Bewoners, maar ook andere partijen hebben twijfels over de participatie in dit stappenplan. De VVD niet!
Wij hebben er vertrouwen in, dat als
de wethouder zegt dat er meer dan
genoeg zinvol te participeren zal
zijn, dat dit dan zo is. En zo niet, dan
weten wij hem te vinden en zullen
niet schromen hem ter verantwoording te roepen. Veel partijen hebben
moeite met het hoge bedrag dat dit
stappenplan gaat kosten. Maar het
moet toch goed? Om participatie

goed vorm te kunnen geven is professionele begeleiding nodig. Galerijgesprekken zijn bijvoorbeeld een
prima middel om zinvol te kunnen
participeren, maar hierin gaan vele
uren inzet zitten. En tijd is nu eenmaal geld.
Voor de VVD is nu één ding van belang: Aan de Slag! Duidelijkheid en
afgewogen beslissingen op korte
termijn, daar gaan we voor”, aldus
de VVD.
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Metselwerk aan Monnetflat
Uithoorn - Afgelopen vrijdag, 18
februari, zijn problemen geconstateerd met het metselwerk aan de
zuid-gevel van de Monnetflat in Uithoorn. Het metselwerk is geen dragend onderdeel van de flat en heeft
dus geen gevolgen voor de veiligheid van de constructie. Maar om
veiligheidrisico’s verder uit te sluiten, is een gedeelte van het metselwerk op de 6e verdieping aan de zijde van de Arthur van Schendellaan
dezelfde dag verwijderd. Nadere inspectie van de overige vijf gemoderniseerde flats duidde niet op zichtbare problemen met het metselwerk
van de andere flats in de Europarei.
Uit voorzorg blijft het gebied bij de
gevels van de Monnetflat tot nader
order afgezet met hekwerken. De
flat en de woningen blijven wel bereikbaar.

Nader onderzoek
Vandaag, woensdag 23 februari,
worden er steigers aan de gevel van
de Monnetflat opgebouwd. Nader
onderzoek moet uitwijzen wat de
oorzaak is van de schade aan het
metselwerk. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek bekijkt
de Woongroep Holland samen met
de aannemer en bouw- en woningtoezicht van de gemeente Uithoorn
hoe het herstel kan gaan plaatsvinden.
De woningcorporatie heeft bewoners over de problemen met het
metselwerk van hun flat geïnformeerd in een brief die huis aan huis
verspreid is. Met vragen kunnen
zij terecht bij het informatienummer van Woongroep Holland 0297577111. Dit nummer is ook buiten
kantooruren bereikbaar.

Kleuters van basisschool de
Fontein doen boodschappen

Organisatie Sinterklaasaktie
Uithoorn in zonnetje gezet
Uithoorn – Vrijdag jl. heeft de VVD
Statenfractie, in samenwerking met
de fractie van de VVD Uithoorn,
weer een taart uitgereikt aan een
vrijwilligersorganisatie uit Uithoorn.
Dit in het kader van de jaarlijkse
taartenactie van de VVD Noord-Holland. Dit jaar viel de eer aan de Sinterklaasaktie Uithoorn, een vrijwilligersgroep die jaarlijks zichzelf verhuurt met sinterklazen en zwarte pieten aan bedrijven en particulieren en de opbrengst daarvan aan
het goede doel schenkt.
Ruim 40 vrijwilligers van deze organisatie meldden zich op vrijdagochtend op het Uithoornse gemeentehuis om daar te worden toegesproken door het Amstelveense VVD
Statenlid Petra Kirch.
Zij benadrukte het succes en de be-

langeloze inzet van deze groep die al
jaren het sinterklaasfeest opleukt in
Uithoorn. Met de jaarlijks groeiende
opbrengst van de actie worden vele regionale sociale en maatschappelijke goede doelen gesteund. Vanwege deze grote inzet verdienen al
deze vrijwilligers de VVD slagroomtaart van 2011. De taart werd dankbaar in ontvangst genomen door de
voorzitter van de Sinterklaasaktie,
Raoul de Weille, die aangaf dit een
heel leuk initiatief te vinden en dat in
het jaar dat de actie 50 jaar bestaat!
Na deze toespraken werd er onder het genot van een kopje koffie
en een stuk VVD taart nog lang nagepraat door de groep, die het ook
leuk vond om elkaar weer eens te
spreken, daar zij dit doorgaans alleen in november en december doet.

Uithoorn - Sinds enige weken is
er in de klas van groep 1-2A een
echte supermarkt. Er is van alles te
koop, want de kinderen hebben veel
doosjes en flessen gespaard. Natuurlijk moest alles, net als in de supermarkt, goed worden gesorteerd.
En in de koeling kwamen de eieren,
boter en de melkpakken te staan.
De kinderen hebben allemaal een
eigen pinpas. Daarmee kunnen zij
afrekenen bij een echte kassa. Met
de artikelen en de bon gaan zij dan
weer naar de huis-hoek.
Maar op woensdag 16 februari ging
het anders. De kinderen zijn met
enkele ouders naar de Liddl-supermarkt geweest. Van te voren is

er in de klas besproken wat er gekocht moest worden. Ieder groepje
had een portemonnee, een boodschappenbriefje en een tas. De appels werden gewogen, en de kinderen gingen op zoek naar de appelsap en poffertjes. Nadat zij alles in
hun winkelwagen hadden, moest er
bij de kassa worden afgerekend. Dit
keer maar niet met hun eigen pinpas, want misschien ging dat toch
niet lukken. Dus werd er met geld
betaald. Het wisselgeld ging weer in
hun portemonnee, en zo begonnen
zij aan de ‘terugreis’.
Toen iedereen op school was, werd
alles natuurlijk opgegeten. Het leek
net een klein feestje, en de kinderen
hebben genoten van deze activiteit.

8 februari t/m 4 maart Poelweg afgesloten

Aanleg van vrije busbaan
voor de Zuidtangent
Uithoorn - De provincie NoordHolland legt tussen busstation Uithoorn en de kruising met de Legmeerdijk een vrije busbaan aan voor
de Zuidtangent. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 28 februari en vrijdag 25 maart
2011. Het verkeer moet rekening
houden met enige verkeersoverlast.
De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden. Op verschillende locaties zal de aannemer binnenkort asfalteren, markering op de
weg aanbrengen en nieuwe openbare verlichting plaatsen. Afsluiting Poelweg van maandag 28 februari 07.00 tot en met vrijdag 4
maart 18.00 uur. In deze periode is
de Poelweg afgesloten voor al het
autoverkeer. De omleidingsroute
loopt over Noorddammerweg en de

Randweg. Fietsers worden langs het
werk geleid.
Verkeershinder op de N201 van
maandag 28 februari 07.00 tot en
met 18 maart 18.00 uur. In verband
met het plaatsen van een nieuwe
middenberm in de N201 wordt het
autoverkeer in de richting Aalsmeer
in deze fase over een bypass (over
het fietspad) langs het werk geleid.
De fietsers rijden over de bestaande omleiding voor fietsers langs de
Betula over het terrein van de Bloemenveiling. Afsluiting Faunalaan
van maandag 21 maart 07.00 tot en
met vrijdag 25 maart 18.00 uur. In
deze fase is de de Faunalaan gedeeltelijk afgesloten. Voornamelijk
bouwverkeer maakt gebruik van deze weg en verkeershinder zal daarom beperkt zijn.
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Colofon
gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
openingstijden
Werk en inkomen g2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
openingstijden loket 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
vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Werk in
uitvoering

openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
openingstijden
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Na de voorjaarsvakantie (28 februari) wordt de afsluiting bij In het Rond
(noord) verwijderd en kan het verkeer
daar weer de Zijdelweg oprijden. Ook
de afsluiting van de Wiegerbruinlaan
is dan voorbij. Gebruikers van de Zijdelweg blijven echter wel verkeershinder ondervinden vanwege wegversmallingen. In de meeste richtingen is maar 1 rijstrook beschikbaar
en kan er geen gebruik worden gemaakt van de opstelstroken voor afslaand verkeer. Deze fase duurt tot
medio mei. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, worden
de Arthur van Schendellaan en In het
Rond (zuid; ter hoogte van Geertruidahoeve) een aantal weken afgesloten. De Arthur van Schendellaan blijft
dan wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente verwacht alle werkzaamheden voor de
zomervakantie af te ronden, mits
de weersomstandigheden
het toelaten.
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algemene informatie
verkiezingen Provinciale
staten 2 maart 2011
verkiezingsmarkt

De gemeente Uithoorn organiseert
i.v.m. de verkiezingen voor provinciale staten een verkiezingsmarkt. De
politieke partijen kunnen hier gebruik
van maken. De markt vindt plaats op
zaterdag 26 februari 2011 van 12.00
uur tot 15.00 uur in de passage van
het winkelcentrum Zijdelwaard.

termijn afgifte stempas
verlengd

De burgermeester van Uithoorn
maakt bekend dat de termijn voor de
afgifte van een vervangende stempas is verlengd met één dag tot en
met 1 maart 2011. (Kieswet hoofdstuk J,
artikel J8 lid 3).

stemmen in een
andere gemeente met
een kieZersPas
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op 2 maart 2011 een kiezer
toegestaan is in een andere gemeente te stemmen met een kiezerspas.
Met de kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezing geldig is.
In het geval van deze provinciale verkiezingen is dit binnen de gehele provincie Noord-Holland. Voor het aanvragen van een kiezerspas gelden de
volgende bepalingen:
Na ontvangst van zijn stempas kan
de kiezer zich met zijn stempas melden bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (18 januari 2011)
als kiezer is geregistreerd en daar
vragen om de stempas om te zetten
in een kiezerspas. Dit omzetten kan
gebeuren tot op uiterlijk 25 februari
2011.
Nadere informatie kunt u vragen aan
Burgerzaken, tel.: 0297-513111.

De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op 2 maart 2011 een kiezer
is toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. De volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of
zelf aan de stemming deel te nemen.

machtiging door
overdracht stempas

De kiezer kan tot en met de dag van
de stemming ook zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen,
door zijn stempas aan die kiezer over
te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag
van de kandidaatstelling (18 januari
2011) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. De gemachtigde kan de
volmachtstem uitsluitend tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem in de gemeente waar hij staat ingeschreven.
De volmachtgever kan een volmacht,
die hij verleend heeft door zijn stempas over te dragen, weer intrekken tot
aan het moment dat de gemachtigde
zijn stem wil uitbrengen. Een kiezer
mag niet meer dan twee machtigingen aannemen.
Nadere informatie kunt u vragen aan
Burgerzaken, tel.: 0297-513111.

aanvragen van een
vervangende stemPas
Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of wanneer u uw stempas
niet meer kunt vinden, dan heeft u
nog tot en met 1 maart de mogelijkheid om een nieuwe stempas aan
te vragen bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. Uw oude stempas wordt dan ingetrokken
waardoor deze niet meer kan worden
gebruikt tijdens de verkiezingen.

andere avondopenstelling
Burgerzaken op 2 maart

amsterdamseWeg

Aannemer Heijmans gaat begin
maart de laatste lamellenfilter plaatsen in het Industriegebied. De locatie
ligt tegen de Hollandse dijk aan (fietspad). Daar worden proefsleuven gegraven om twee hemelwaterstelsels
aan elkaar te koppelen en de filter te
plaatsen. Verkeer kan enige hinder
ondervinden van deze werkzaamheden. Nadere info: de heer M. Slamat,
tel. 0297-513111.

herinriChting Buitenruimte euroParei

Begin maart gaat aannemer Fronik
aan de Europarei oude onderbeplanting verwijderen en diverse bomen
kappen die er slecht aan toe zijn.
Ook wordt grond verzet in verband
met nieuw aan te leggen gazons en
plantperken. Deze werkzaamheden
duren tot aan de bouwvakvakantie.
Nadere info: de heer E. Wanningen,
tel. 0297-513111.

oPknaPPen
Parkeerterrein
gemeentehuis

Nu de verbouwing van het gemeentehuis achter de rug is, werkt aanne-

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

stemmen Bij volmaCht

In verband met de Provinciale Statenverkiezingen is Burgerzaken op
woensdag 2 maart tot 19.00 uur geopend.

verkeershinder
ZijdelWeg en afsluitingen ZijWegen

i
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mer Van Amerongen aan het herstraten van het parkeerterrein achter het
gemeentehuis. Deze werkzaamheden duren nog twee weken. Nadere info: de heer E. Wanningen, tel.:
0297-513111.

rioleringsWerkZaamheden
WiegerBruinlaan

De rioleringswerkzaamheden aan de
Wiegerbruinlaan hebben enige vertraging opgelopen. De gemeente verwacht dat de daarmee gepaard gaande afsluiting rond 1 maart 2011 weer
wordt opengesteld. Hierdoor blijven
de aangepaste routes met betrekking
tot de bussen van Connexxion ook
nog van kracht. Nadere info: de heer
J. de Jong, tel. 0297-513111. Zie voor
meer info over de busroutes: www.
connexxion.nl

hinder voor verkeer
door WerkZaamheden BusBaan
(Zuidtangent)

De provincie Noord-Holland legt een
vrije busbaan aan tussen busstation
Uithoorn en de kruising met de Legmeerdijk. Op verschillende plaatsen

nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

hoofdlijnen oPenBare vergadering
gemeenteraad uithoorn van 17 feBruari 2011
Tijdens de raadsbijeenkomst van 17 februari 2011 hebben drie inwoners ingesproken over het onderwerp Stappenplan aanpak Europarei.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• Grenswijziging met de gemeente Kaag en Braassem.
In de raadsvergadering heeft de fractie van DUS! mondelinge vragen gesteld
over de bestuurlijke situatie bij Cardanus en over de besteding van de vrije
beleidsruimte bij de toewijzing van sociale woonruimte.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• Stappenplan integrale aanpak Europarei;
• Lokaal onderwijskansenbeleid 2011-2015.
Bij het onderwerp over het stappenplan integrale aanpak Europarei heeft het
CDA een amendement ingediend. Dit amendement is verworpen. De fracties van VVD, DUS! en PvdA hebben twee moties ingediend. Beide moties
zijn aangenomen. Een motie van de fractie van Ons Uithoorn is verworpen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Stappenplan integrale aanpak Europarei;
• Lokaal onderwijskansenbeleid.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
10 maart 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie
(e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Welke vormen van dagbesteding
zijn mogelijk bij dementie?
Op donderdag 3 maart vindt het Alzheimer Café plaats van 19.30 tot
21.30 uur in Woonzorgcentrum Het
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29 te
Uithoorn.
Het thema deze avond is “verschillende vormen van dagbesteding”.
Het is voor dementerenden niet altijd
gemakkelijk hun dag zinvol in te delen. Het is de kunst om aanpassingen
en/of voorzieningen te vinden waarmee dementerenden zo zelfstandig
mogelijk actief kunnen blijven. Het
is van belang om de activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij
bestaande interesses en wensen. Er
zijn verschillende vormen van dagbesteding mogelijk in onze regio. Wanneer en hoe kies je voor de juiste
vorm? Onze gasten van deze avond
kunnen u hier meer over vertellen. De
heer Pieter de Wit vertegenwoordigt

de zorgboerderij, mevrouw Carolien
Vrijbergen de ontmoetingsgroep Uithoorn, mevrouw Els Stuit de dagbehandeling Pelikaan en de heer Job
van Amerongen de deeltijdbehandeling GGZ InGeest. U krijgt ruim de
gelegenheid om vragen te stellen en
ook is er tijd om met elkaar te praten.
Het Alzheimer Café is een ontspannen ontmoetingsplek voor mensen
die zorg of ondersteuning bieden aan
een dementerende en voor dementerenden zelf. U hoeft zich te voren niet
aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis.

zal de aannemer asfalteren, markering op de weg aanbrengen en nieuwe openbare verlichting plaatsen.
Het verkeer moet rekening houden
met enige overlast.

verkeershinder op n201 van
28 februari t/m 18 maart

afsluiting Poelweg van
28 februari t/m 4 maart

Van maandag 28 februari 07.00 uur
tot vrijdag 4 maart 18.00 uur is de
Poelweg afgesloten voor al het autoverkeer. De omleidingsroute loopt
over Noorddammerweg en Randweg. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid.

inlichtingen

Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met het Mantelzorg Steunpunt: 0900 - 1866 of mailen naar:
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl

Er komt een nieuwe middenberm in
de N201 en daarom wordt het autoverkeer in de richting Aalsmeer van
maandag 28 februari 07.00 uur tot
vrijdag 18 maart 18.00 uur over een
omleiding (over het fietspad) langs
het werk geleid. Fietsers rijden over
de al bestaande omleiding voor fietsers langs de Betula over het terrein
van de Bloemenveiling.

afsluiting faunalaan van
21 februari t/m 25 februari

Tenslotte is de Faunalaan van maandag 21 februari 07.00 uur tot vrijdag
25 februari 18.00 uur gedeeltelijk afgesloten. Voornamelijk bouwverkeer
maakt gebruik van deze weg.

nadere info?

Heeft u vragen? Dan kunt u deze per email stellen aan de heer E. van Bezeij,
projectleider, via busbaanuithoorn@
noord-holland.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
23 feb.
23 feb.
25 feb.
26 feb.
26 feb.
27 feb.
2 mrt.
2 mrt.
3 mrt.

Jeugdhonk ’t Buurtnest open van 11.00-15.00 uur
Bingo in ’t Buurtnest. Kaartjes € 0,50. Entree gratis. Zaal open:
13.30 uur. Einde: 16.00 uur.
Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaart- verkoop
in februari aan de bar in wijksteunpunt.
Verkiezingsmarkt bij winkelcentrum Zijdelwaardplein i.v.m.
Provinciale Statenverkiezingen, 12.00-15.00 uur.
Galerie Fort a/d Drecht, inbrengdag Kunst van Zolder. Grevelingen 50, 12.00-16.00 uur.
Spirituele Beurs in KNA gebouw, Legmeerplein. 11.00-17.00
uur. Toegang € 5,-.
Verkiezingen Provinciale Staten; stemlokalen open van 7.3021.00 uur.
Presentatie over schrijver C.S. Lewis door mevrouw Ferguson;
De Schutse, De Merodelaan 1, 20.00 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vormen van dagbe-

steding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur
Werkochtend in Egeltjesbos, De Kwakel. 10.00-13.00 uur..
Galerie Fort a/d Drecht , Grevelingen 50, verkoopweekend
Kunst van Zolder. 12.00-17.00 uur.
8 mrt.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
8 mrt.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis.
12 en 13 mrt. Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50, 2e verkoopweekend
Kunst van Zolder, 12-17 uur.
15 mrt.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
20 mrt.
SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink “Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur. Entree:
€ 12.
25 mrt.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
1 apr.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
2 apr.
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15 uur.
€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
3 apr.
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30
uur. Entree €12,50. Kaarten via de webshop www.kilshannig.
nl of op de dag zelf aan de zaal.
5 apr.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur.
10 apr.
SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en Klara
Wurtz, cello en piano; 14.30 uur.
12 apr.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis.
12 apr.
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19:00 uur
15 apr.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
16, 22 en
Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel
5 mrt.
5 en 6 mrt.

23 apr.
23 apr.
30 apr.
5 mei
10 mei
12 mei
27, 28
en 29 mei
28 mei
2 juni
5 juni
14 juni
21 juni
12 juli
11 okt.
18 okt.
29 nov.

20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het
overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 uur.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 uur. Inschrijving
vanaf 12.30 uur. € 3,50.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50)
13.30 uur
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel;
10.00-16.00 uur
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00-12.00 uur.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start
tussen 11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is
gratis.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voor-

ziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem
richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Drie verkeersbesluiten t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij
woning:
1. De Merodelaan 6, Uithoorn
2. De Merodelaan 126, Uithoorn
3. Ruwe Bies 4, Uithoorn
Inzageperiode: 19 januari t/m 2 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der
Waals, 0297- 513111.
- Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg
voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperiode 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111
- Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode:
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 Inzageperiode 11 februari 2011 t/m 24 februari 2011. Nadere info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297- 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Muur 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het saneren van asbest. Ontvangen 16 februari 2011.

Zijdelwaard (Europarei en Zijdelwaard)
- Europarei 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping bij de startlocatie. Ontvangen 9 februari 2011.
- Albert Verweylaan 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen
van de bestaande erfafscheiding. Ontvangen 16 februari 2011.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met bijgebouw.
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.
De Kwakel
- Drechtdijk, vergunning aan de exploitant van café Bolle Pouw voor het plaatsen
van twee kansspelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 28 maart 2011
- Vuurlijn 24, melding ontvangen van Boule Union Thamen voor het organiseren
van een boekenmarkt op 26 februari 2011 van 12.30 tot 17.00 uur.
Dorpscentrum
- Oude dorp, vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van een
braderie op 27 februari 2011 van 11 tot 17 uur. Bezwaar t/m 31 maart 2011.
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, vergunning aan de heer Hansum voor het innemen van een standplaats op de donderdagmiddag met een mobiele verkoopwagen voor verkoop van snacks. Bezwaar t/m 29 maart 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Muur 42, omgevingsvergunning voor het saneren van asbest. Bezwaar t/m 30
maart 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, omgevingsvergunning voor het wijzigen van drie entreepuien. Bezwaar t/m 29 maart 2011.
- Dwerggans 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Bezwaar t/m 1 april 2011.
- Kolgans 4, aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden van een woning
met kelder. Bezwaar t/m 4 april 2011.
Zijdelwaard (Europarei en Zijdelwaard)
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan de heer Hansum voor het innemen
van een standplaats op de woensdagmiddag met een mobiele verkoopwagen
voor verkoop van snacks. Bezwaar t/m 29 maart 2011.

WWW.UITHOORN.NL

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl
Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl
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inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/AnwB

OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

EHBO examen afdeling Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdagavond 15 februari is in sport- en activiteitencentrum De Scheg het examen afgenomen voor het diploma eerste hulpverlener. Tevens was er een tentamen voor de aantekening verbandleer. Tijdens een spannende avond
moesten de cursisten aan een examenteam, bestaande uit een medisch adviseur en een docent eerste
hulp met behulp van twee Lotussen
laten zien en vertellen wat ze hadden geleerd tijdens de EHBO lessen.
Het examen werd afgelegd door 14
kandidaten, van wie er 13 slaagden.
De geslaagden zijn: Joop Baar, Ingrid Bank, Bob Berkemeier, Esther
Buchner, Dory Buchner, Vincent
Hougee, Marjo Kandelaar, Thomas
van Liempd, Johan van der Nald, Ingrid de Vries, Astrid van der Wals,
Thomas van der Wals en Jip Zijlstra.
Uithoorn en omstreken hebben er
dus weer een paar goede EHBO’ers
bij. Normaal gesproken moet men
15 jaar zijn om aan het examen deel
te nemen, maar het Oranje Kruis
heeft ontheffing gegeven voor een
van de deelnemers, namelijk Thomas van der Wals. Op het moment
van het examen is hij nog net geen
15 jaar.
Leren
De EHBO cursus was begonnen in
september 2010. Onder leiding van
de docenten EHBO Hans Visscher
en Michelle Nock werden de cursisten in 16 lessen aangeleerd, hoe ze
moesten handelen bij een ongeluk
of ziekte van een medemens. Dat
varieerde van stabiele zijligging en
reanimatie met gebruik van de AED
tot het aanleggen van een mitella of brede das bij botbreuken, het
koelen van brandwonden, het aanleggen van een wonddrukverband
bij ernstige bloedingen. Er moest

verteld worden wat shock was en
flauwte, wat er bij vergiftigingen gedaan moest worden en bij kneuzingen en verstuikingen. Waar je
als EHBO’er allemaal op moest letten: de befaamde 5 punten van de
EHBO. Voor de module verbandleer
en kleine ongevallen moesten diverse verbanden aangelegd worden en
moesten de cursisten weten hoe te
handelen bij kleine ongevallen zoals bijvoorbeeld een bloedneus, een
tekenbeet, een uitgeslagen tand. Er
werd tijdens de cursus dus flink geoefend op elkaar en op de reanimatiepoppen of met Lotus-slachtoffer Carolien Klijn. Willem van Eck
was vele avonden aanwezig om voor

het materiaal te zorgen en hand- en
spandiensten te verlenen.
AED
Bij voldoende belangstelling organiseert de K.N.V. EHBO afd. Uithoorn,
op 19 en 26 april een opleidingscursus reanimatie inclusief AED training. Deze cursus duurt 2 avonden
van 2½ uur. Hebt u interesse hierin, dan kunt u zich nu al opgeven, of
via de website
www.ehbo-uithoorn.nl of via een email naar de secretaris. Bij een reanimatie is de overlevingskans ongeveer 10-15%. Als er een AED ingezet wordt kan de overlevingskans
stijgen tot wel 70%!

Ook nieuw bij de EHBO vereniging
is dat zij een cursus EHBO kind willen starten. In drie avonden van 3
uur (10, 17 en 24 mei a.s.) wordt
u opgeleid voor het officiële certificaat EHBO kind van Het Oranje
Kruis. Dit certificaat is verplicht voor
gastouders.
In september 2011 wordt wederom
gestart met een nieuwe cursus voor
het diploma eerste hulp inclusief
het gebruik van de AED en de module voor de aantekening verbandleer. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de secretaris van de vereniging Ria van Geem,
telefoon 0297–560160 of via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net

Basisschool Toermalijn viert
meesters- en juffendag

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

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

www.112.nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
- PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar
oud en heet Floor.
- Kromme Mijdrecht in De hoef, cyperse kater met witte poten en een
wit streepje tussen de ogen. Hij heet Tiger en draagt een rood hals
bandje met naamkokertje.
Gevonden
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken.
- 2e Bedijking in Mijdrecht, kater. Hij heeft een rode rug en witte buik.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, katertje bovenkant zwart en onderkant wit
- Willem Alexanderpoort/Prins Clausstraat in Uithoorn, witte kat met
grijs gestreepte staart.
Goed tehuis gezocht
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt een
lieve baas zonder andere katten.

Uithoorn - Afgelopen donderdag
17 februari vierden alle leerkrachten
van obs Toermalijn hun verjaardag.
Het is een goed bewaard geheim
hoe het komt dat alle leerkrachten
van de school op dezelfde dag geboren zijn! De dag begon met de
ontvangst van de gasten in de klas-

lokalen. Veel kinderen kwamen verkleed op school en ook leerkrachten hadden zich in fantasierijke kleding gestoken. De leerkrachten
werden toegezongen en er werden
cadeaus overhandigd. De meesters
en juffen werden verwend met planten, lekkernijen en natuurlijk met ei-

gengemaakte cadeautjes. Rond half
tien gingen alle groepen naar het
gymlokaal, waar het podium in gereedheid was gebracht. Hier traden
de kinderen op voor de jarige leerkrachten en natuurlijk ook voor hun
medeleerlingen.
Het programma werd aan elkaar ge-

praat door twee charmante presentatrices. Er werd gezongen, gedanst,
gebreak-danced, twee judoka’s gaven een demonstratie, enkele leerlingen deden gymnastiekoefeningen, afijn, te veel om allemaal op te
noemen.
Er werd met de hele klas opgetreden, in kleine of grote groepjes en
een enkeling durfde zelfs alleen het
podium op. Op de helft van de ochtend was er een korte pauze om
even iets te drinken, te eten en de
benen te strekken. Na de pauze
ging de voorstelling weer verder tot
het einde van de ochtend.
De middag werd ingevuld met spelletjes voor de midden- en bovenbouw en speelgoedmiddag voor de
onderbouw. Er werd een gezonde
traktatie uitgedeeld door de leerkrachten, die erg in de smaak viel
bij de kinderen.
Deze feestelijke dag eindigde voor
leerlingen en leerkrachten van Toermalijn met het begin van de voorjaarsvakantie.
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Natuur
dichtbij
huis

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Trekvogels
Wat is er fascinerender in de natuur dan de
vogeltrek? Vogels die vanuit hun broedgebieden in Noordelijke landen zoals Nederland duizenden kilometer naar het zuiden vliegen om
elders te overwinteren. De Noordse stern, een
vogel die ook in Nederland broedt, vliegt van
Noord Europa naar de Zuidpool: heen en terug
35.000 kilometer!!! Een ongelofelijke prestatie.
Hier in De Ronde Venen hebben we in de winter
heel veel wintergasten uit het hoge noorden
van Europa. Onze spreeuwen vertrekken in het
najaar naar Engeland en Frankrijk om plaats te
maken voor hun Noord Russische en Siberische
soortgenoten. Wij hebben de eerder besproken smienten met duizenden te gast in onze
weilanden en sloten. Prachtige kleine eendjes
die in losse zwermen fluitend door het zwerk
zwieren. Een lust voor oog en oor.
En dan de ganzen. Grauwe ganzen komen uit
het hoge noorden van Europa afzakken naar de
lage landen om er de winter door te brengen.
Sommigen trekken nog verder door naar het
zuiden. Onze lepelaars vliegen naar Mauritanië
in Afrika om te overwinteren.
Waarom doen die vogels dat? Ze trekken vooral
weg omdat in hun broedgebieden in de winter
geen voedsel te vinden is.
Ons Waddengebied is een heel belangrijk tussenstation voor de trekvogels uit Noord Europa.
Even uitrusten en bijtanken. In het Lauwersmeer
gebied bijvoorbeeld verblijven tijdelijk honderdduizenden steltlopers. Dit gebied is bovendien
heel belangrijk voor bijvoorbeeld de kleine (wilde) zwaan en voor de brandgans. Veel vogels
vliegen ’s nachts. Luister ’s avonds buiten eens

Twee weekenden, 5/6 en 12/13 maart, in
Galerie Fort aan de Drecht

Tweede verkoopexpositie
van ‘Kunst van Zolder’
Regio - Aan de vooravond van
Kunst van Zolder bij Galerie Fort
aan de Drecht spraken wij met een
aantal leden van de Expositie Werkgroep.

naar de overvliegende gakkende ganzen en
fluitende smienten. De trekvogels oriënteren
zich ’s nachts op de sterren. Voordelen van ’s
nachts vliegen zijn: 1. vaak is er minder wind,
2. er is minder kans om door een roofvogel
gegrepen te worden, 3. er is overdag tijd om
voedsel te zoeken.
Nadelen van ’s nachts vliegen zijn obstakels
als windmolenparken, zendmasten, elektrische bovenleidingen en heel hoge gebouwen.
Deze obstakels hebben al heel wat vogellevens
geëist en beïnvloedt de vogelstand in negatieve
zin. Andere gevaren die de trekvogels onderweg tegen kunnen komen zijn voedselschaarste, slecht weer, hoge bergen, woestijnen en
zandstormen. Ook deze gevaren eisen hun tol.
Uit klimaatonderzoek is ook verandering in
trekgedrag gebleken. Enerzijds is gebleken dat
vrijwel alle vogels van Europa minder ver weg
trekken als gevolg van de opwarming van de
aarde. Dit scheelt zo’n 100 KM. Anderzijds blijkt
ook dat als gevolg
van de opwarming
de broedgebieden
naar het noorden
opschuiven waardoor de trekafstand
en –tijd langer
wordt.
Hoe het ook zij,
de vogels leggen
enorme
afstanden af tussen hun
broedgebieden en
overwinteringsgebieden. Kanjers zijn
het!

Wat is “Kunst van Zolder”?
De commissieleden kwamen op dit
idee omdat ze zelf af en toe iets
nieuws en er dan soms iets anders
opzij gezet moet worden in huis. De
oudere kunst, waar men op uitgekeken is of die moet wijken voor iets
nieuws, blijft dan ergens op zolder
of in een kast ongezien en soms vergeten staan. Niet alleen voor de medewerkers maar ook voor klanten
die vanwege verhuizing etc. voor
hetzelfde probleem staan.
Zo werd het plan geboren om een
beurs te organiseren waar mensen
hun niet meer ‘gebruikte’ kunst of
werken waar ze op uitgekeken zijn,
kunnen verkopen.
Dit is nu de tweede keer dat
Kunst van Zolder georganiseerd
wordt. Wanneer was de eerste
Kunst van Zolder eigenlijk?
De eerste Kunst van Zolder werd
gehouden in 2009. Toen was het
slechts een weekend (zaterdag inbrengen en zondag de verkoop). Nu
dus een inbrengdag op 26 februari
en vervolgens 2 weekenden 5/6 en
12/13 maart de verkoop.
Wat mag men zoal
aanbieden ter verkoop?
Kunstwerken die kunnen worden
ingebracht zijn ingelijste schilderijen, etsen, gouaches, zeefdrukken,
beelden, glas- en keramische objecten, (dus geen kunstposters).
Zijn er ook werken die
absoluut niet kunnen?
Jazeker, men kan niet aankomen
met kleding, sieraden, meubels, antiek, boeken, servies, potjes, vaasjes,
schaaltjes en dergelijke.

En het is ook niet de bedoeling dat
de mensen eigen werk inbrengen.
Wie bepaalt de prijs?
Dat doet de verkoper zelf. Het is natuurlijk wel zo dat het wel in verhouding moet staan en wil je het
werk echt kwijt, dan zal je de vraagprijs natuurlijk aantrekkelijk moeten
houden.
Als je nou geen idee hebt
wat je ervoor moet vragen?
Daarvoor hebben we twee experts
rondlopen die kunnen adviseren
wat een werk waard zou kunnen zijn
en dan mag je het verder zelf bepalen natuurlijk.
Als er nu een uniek werk
aangeboden wordt, wat dan?
Heel simpel, als onze experts ook
maar denken dat het iets bijzonders
is zullen zij het advies geven om met
het werk naar een veiling te gaan.
Het is echter geen Kunst en Kitsch,
dus er worden geen taxaties gedaan maar uitsluitend geadviseerd
wat een werk zou kunnen opbrengen bij verkoop.
Zijn er kosten aan verbonden?
De galerie heeft natuurlijk onkosten.
Denk maar aan de PR, de uitnodi-

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Tot vrijdag 18 maart in de
prijzen bij Care for Hair
De Kwakel - Het artikel over de jarige Knipsalon Care for Hair wat afgelopen week in deze krant samen
met een foto van de charmante medewerksters werd gepubliceerd,
werd op zich als jubileumaankondiging gewaardeerd. Het enthousiasme van de samensteller kende
geen grenzen. Daarbij echter over
het hoofd ziend dat de actie waarbij men bij een bezoek aan de knipsalon meedingt naar mooie prijzen, eindig is. Want lekker is maar
één vinger lang, zo luidt het spreekwoord. Tot en met 18 maart aanstaande kunnen bezoekers van
Care for Hair aan de Kerklaan 5
aan de jubileumactie meedoen. Verder werd saloneigenaresse Martine niet erg blij verrast met het noemen van haar (oude) naam. Dat kon
de schrijver overigens niet weten
want hem is nooit ter ore gekomen
dat het sinds geruime tijd Martine
van den Berg is. Kan gebeuren en
met excuus bij dezen. Verder voelde
de jeugdige en sprankelende Linda van Rijn zich niet aangesproken

met ‘good old’. Een woordspeling die
overigens niets te maken heeft met
de leeftijd, maar algemeen gesproken meer met het getoonde vakmanschap en de jarenlange samenwerking bij een bedrijf van de persoon in kwestie. Dus goed bedoeld,
maar dat geldt dan meteen voor alle
bij de knipsalon aanwezige hairstylistes in dit genre. Zij hechten eraan

Op dinsdag 1 maart in De Woudreus:

Lezing over boerenzwaluw
Regio - Op dinsdag 1 maart houdt
Bennie van den Brink een lezing
over boerenzwaluwen: “Met de
boerenzwaluw mee naar Botswana”.
Deze lezing wordt gegeven in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis.
De lezing begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. Nog even, en de
boerenzwaluwen keren terug naar
Nederland om hier te broeden. Omdat de broedpopulatie de laatste 40

jaar flink is afgenomen, is 2011 uitgeroepen tot het Jaar van de Boerenzwaluw. Met diverse maatregelen kan deze vogel geholpen worden. Ook in De Ronde Venen gaat
dat dit jaar gebeuren. Daarom heeft
IVN afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn dé boerenzwaluwman van
Nederland, Bennie van den Brink
uit Noordeinde (Gelderland), uitgenodigd voor een presentatie. Tijdens de lezing komen broedgedrag, slaapgedrag en het verde-

zich op de foto nog even aan u voor
te stellen: v.l.n.r. Martine, Marijke,
Linda en Edith. Hoe dan ook, niet
alleen de dames laten zich van hun
beste kant zien bij Care for Hair, ook
de kwaliteit van de haarverzorging
mag er zijn, jarig of niet. En niet in
de laatste plaats de prijzen die men
als bezoeker kan winnen: variërend
van 30 tot 130 euro. Genoeg gezegd
en geschreven. Meer weten? Loop
binnen bij Care for Hair en u krijgt
uitgebreid informatie en advies. Of
bel even: 0297-533020. Op de website www.careforhair.eu ziet u de
openingstijden.

re verblijf van de boerenzwaluw in
ons land aan de orde. Ook de situatie tussen vroeger en nu, en het verschil in broedsucces, wordt vergeleken. Daarna belicht Bennie van
den Brink de trek naar en het verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren. Ook vertelt hij over vogeltrek en
ringonderzoek. De spreker heeft diverse reizen naar Afrika (Botswana en Zambia) gemaakt om onderzoek te doen naar de boerenzwaluw
in zijn overwinteringsgebieden. Tenslotte komt de gevaarvolle terugreis
naar Nederland aan de orde.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

gingen en de vaste lasten die zo’n
galerie nu eenmaal met zich meebrengt. Vandaar dat er per persoon
inschrijfgeld wordt gevraagd van
10,- euro per persoon. Dus dat is
niet per ingebracht stuk. Overigens
is er wel een maximum van 6 in te
brengen werken per persoon.
Wanneer kunnen de werken
worden ingebracht?
Wie kunstwerken heeft die in aanmerking komen voor verkoop, kan
deze komen brengen tijdens de inbrengmiddag, zaterdag 26 februari van 12.00 tot 16.00 uur in Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen
50, Uithoorn.
Waar kan ik meer
informatie vinden?
Heel simpel, voor de internet gebruikers staat alle informatie op de website: www.galeriefortaandedrecht.nl,
maar gewoon bellen mag en kan
ook natuurlijk, Joop Crum is telefonisch bereikbaar op 0297–521 460
en geeft graag alle informatie.
Trouwens wat ook bijzonder is aan
Kunst van Zolder is dat het een tentoonstelling is waar alle expositie
werkgroepleden aan meewerken.
Nog iets toe te voegen?
We hopen dat iedereen die een
kunstwerk heeft staan en daar spijt
van heeft, erop is uitgekeken of
dat het gewoon niet meer past in
het interieur gewoon op 26 februari langskomt en wie weet kun je
het verkopen en zie je bovendien
nog iets moois en betaalbaars op
de verkoopexpositie. Inbrengen van
de kunst kan op zaterdag 26 februari tussen 12.00-16.00 uur en de verkooptentoonstelling Kunst van Zolder heeft plaats op zaterdag en zondag 5,6,12, 13 maart in Galerie Fort
a/d Drecht tussen 12.00-17.00 uur.

Renault 4 goed op weg in barrelrace naar Dakar
Uithoorn - Nog 200 km zijn er te
gaan, op het moment van schrijven, voor Dirk Nieuwenhout en Elin
Scheffers, deelnemers aan de Amsterdam Dakar Challenge. Hun
Renault 4 handhaaft zich prima in
de woestijn en de coureurs hebben
er alle vertrouwen in de race te volbrengen.
Toen Dirk en Elin op zoek gingen
naar de ultieme wagen voor deelname aan de barrelrace kwamen
ze al snel uit bij een Renault 4. De
auto reed direct fantastisch maar
zat vol met roestgaten en haalde de APK niet. Renault Nieuwendijk bood uitkomst. Technicus, Marcel van Oevelen, ervaren in de reparatie van klassieke Renaults, lapte de Renault 4 zodanig op dat deze moeiteloos door de APK kwam
en in goede staat aan de start van
de race verscheen. Dat Marcel geen
half werk leverde blijkt uit het feit
dat de Renault 4 zonder problemen
de finish lijkt te gaan halen. Vervolgens wordt de auto geveild en gaat

de opbrengst naar een kraamkliniek
in Gambia.
Centre Classique
Met de reparatie van de Renault 4
is het Centre Classique van Renault

Hoogstaande hip-hop in
jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Zaterdag 26 februari komt het hip-hop collectief “De
Vonk” bestaande uit plaatselijke hiphop-acts als: KNON, Fara &
De Fantast, SVS, Ro-one & Kok en
Yesper & Ekio optreden in The Mix.

gen” met Def P en Jiggy Djé. STW
heeft naam gemaakt in het voorprogramma van Anouk met de samplegroep The Q4. Zaterdag 26 februari is hun laatste datum van hun reiskostentour.

De lokale talenten staan allen garant voor onvervalste recht-toerecht-aan hip-hop.

Kortom: hou je van echte hip-hop,
kom dan aanstaande zaterdag een
kijkje nemen bij The Mix aan de J
A van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.
De entree kost 7,50 euro, bij voorverkoop betaal je 5,- euro.
De deur gaat om 21.00 uur open.

Het lokale collectief deelt het podium van The Mix met rapper Engel
die wordt bijgestaan door STW. Engel is bekend van hits zoals “Sorry” met Diggy Dex en “Kleine Jon-

Website: www.the-mix.nl

Nieuwendijk officieel van start gegaan. Bezitters van een klassiek
model kunnen hier prima terecht
voor deskundig onderhoud en reparatie van hun auto. Meer info op
www.centreclassique.nl
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‘Final Sale’ bij Big L jeans

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.
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Een goede spreekbeurt
dankzij AH Jos van den Berg
Ik had een heel goede spreekbeurt dankzij AH Jos van den
Berg Amstelplein. Dit vind ik
leuk en ik wilde dit aan iedereen laten weten. Ik ben 12 jaar
en zit in groep 8. Voor school
moest ik een spreekbeurt maken over een bekend persoon
Ik had Albert Heijn gekozen
als onderwerp. Ik had op de site van het Albert Heijn hoofdkantoor gevraagd om wat extra
informatie en wat leuke dingen om in de klas uit te delen.
Ze mailde dat ze hier niet aan
deden en dat ze hier niet aan
konden beginnen. Ik vond dat
erg jammer en ben samen met
mijn moeder naar AH Jos van

den Berg op het Amstelplein in
Uithoorn gegaan. Mijnheer Patrick zou met mijnheer Jos van
den Berg overleggen wat ze
voor mij konden doen. Nou ze
hebben heel wat leuke dingen
voor mij geregeld, ik kreeg een
grote vlag om in de klas op te
hangen. Voor elk klasgenootje
een sleutelhanger, en een stapel voetbalplaatjes om in de
klas uit te delen. Mijn spreekbeurt was een succes en dat
kwam zeker door deze leuke
dingen die ik gehad had!! Dus
Mijnheer Jos van den berg en
mijnheer Patrick van AH Jos
van den Berg Amstelplein,
Heel hartelijk bedankt!!

Ontmoeting jong en oud bij
valentijnsmiddag Rode Kruis
Uithoorn - Op zaterdag 12 februari waren inwoners uit Uithoorn te
gast op een valentijnsmiddag in de
Schutse in Uithoorn. Deze activiteit werd georganiseerd door jongeren van het Rode Kruis om jongeren
meer in contact te brengen met ouderen. Eén van de ouderen: ‘Het was
erg gezellig en wat kunnen we nog
veel van de jongeren leren!’
Deze gezellige middag begon om
twee uur, maar de eerste gasten waren al ruim van tevoren aanwezig.
Vrijwilligers van de Jeugd & Jongeren afdeling van het Rode Kruis Uithoorn organiseerden deze leuke activiteit. Ook was een scholier van het
Alkwin Kollege aanwezig. Alle aanwezigen kregen koffie of thee met
een koekje en er werd gezellig met
elkaar gepraat. Jongeren en ouderen gingen hierna ‘speed-daten’
met elkaar. Dit is in een korte tijd

stellen van vragen, om elkaar beter
te leren kennen. Iedereen kreeg een
lijst met vragen voor zich en in tien
minuten gingen jongeren en ouderen met elkaar in gesprek. Er werd
gesproken over school, werk, hobby’s, familie en natuurlijk over vroeger. Na tien minuten werd er gewisseld van gesprekspartner. Afsluitend werd er een valentijnsquiz gehouden. De geschiedenis van Valentijn werd eerst uitgelegd en onder het genot van een borrel vulden
de gasten de quiz in. Voor de winnaar was er een leuke prijs.
Aan het eind van de activiteit kregen
alle ouderen nog een roos mee naar
huis. Iedereen had genoten van deze middag. ‘Het is goed dat jongeren en ouderen met elkaar in contact komen en wij zijn blij dat we
zulke activiteiten kunnen doen’, aldus één van de organisatoren.

laten en er is ook niets gemeld
bij de Boei. Nu zit de vrijwilliger met een grote financiële
strop. De schade is getaxeerd
op 1500 euro.
Wil degene die dit veroorzaakt
heeft zich alsnog melden, zodat het op een eerlijke manier
afgehandeld kan worden.
Of misschien, als iemand iets
gezien heeft, neem contact op
met:
R. Reurings,
tel. 0297-282917 of
06-41659497

Doe eens wat aan de Boterdijk
De Kwakel - Ik wil het niet
over vroeger hebben, want
dat is niet meer. Maar de laatste jaren wordt de Boterdijk er
alleen maar armoediger op.
Naar de gemeente bellen met
een klacht, werkt niet. Daarom
ben ik benieuwd of ook andere
bewoners dit zo vinden.
Zoals: de bermen aan de slootkant naast de weg zijn opgevuld met beton, als fietser levensgevaarlijk, als je er even
naast zit, lig je in de koude sloot. De bermstrepen zijn
weg, met de avond heel gevaarlijk, je ziet niet de overgang tussen stukje berm en
sloot. Al vijf jaar liggen er
plannen in de kast voor nieuwbouw op de Boterdijk, de nog
bestaande woningen en plant-

soenen verpauperen. Als je
met de fiets vanaf de Boterdijk
naar Uithoorn wilt, dan word je
bij de hoge brug bij boerderij
‘Nooit gedacht’ van de sokken
gereden. Waarom geen verkeersbord bij de kant van de
Watsonweg, voorrang voor auto’s en fietsers van de Boterdijk. De straatverlichting is minimaal, zeker voor fietsers.
Tot slot: Levensgevaarlijke situaties als vrachtwagens via hun
navigatie vanaf de Watsonweg
en de Boterdijk naar De Kwakel gaan. Plaats op de kruising
Zijdelweg/201 een aanwijsbord De Kwakel, rechtsaf. Gevaarlijke situaties!
Gemeente, doe er wat aan!
A. Bartels, De Kwakel

Kent u de slogan
‘Caiway doet het’?
Ja ja ....maar mijn DVD-RECORDER DOET HET NIET
MEER!
Herkent u dit? Nadat Caiway
volledig digitaal is gegaan
(was het niet op 10/10/’10?)
kreeg ik spontaan problemen met de dvd-recorder (nog
geen jaar oud!!!!!).....hij neemt
nu niets meer op.....Met twee
verschillende decoders ertussen geprobeerd, dus daar
ligt het niet aan! Want tja, als
je maar een decoder had dan
was er niets aan de hand wanneer Caiway in de toekomst
uitsluitend nog digitaal ging
uit zenden....JA JA!!!
Als ik het probleem aan Caiway voorleg krijg ik het antwoord: het ligt aan uw recor-

der... neemt u contact op met
de helpdesk van uw recorder....JA....ECHT! Nu begrijp ik
inmiddels dat ik niet de enige
ben met dit probleem en ben
heel benieuwd met welk commentaar van Caiway u het bos
in werd gestuurd! Wilt u zo
vriendelijk zijn aan mij te laten
weten welke klacht u met uw
apparatuur heeft ondervonden en wat Caiway u daarover
heeft verteld? Dan kunnen we
misschien de klachten bundelen en bij Radar neerleggen,
die heeft inmiddels hier in een
uitzending al aandacht aan
besteed, zo hoorde ik .
Ik ben benieuwd, vriendelijke
groet, Marianne Huisman
huismanm@kabelfoon.nl

Nieuwe collectie
Veel nieuwe collectie is al te bezichtigen van de diverse merken die Big
L verkoopt. Het voordeel van 500 m2
shopplezier is dat Big L alles in huis
heeft van a tot z. Van een Wrangler

jeans tot een trendy G-star jeans. Iedereen is welkom!
Het is zeker de moeite waard om
Big L te bezoeken, veel nieuwe zomerjassen, sweats, T-shirts van o.a.
de merken Gstar, Only, Esprit, Cast
Iron en Vero Moda zijn al binnen.
Ook voor de kids bent u op het juiste adres. Big L heeft een ruime keus
aan een leuke jeans, rokje of blouse
voor uw zoon of dochter. De kindercollectie hebben ze nu al in diverse
t-shirts vanaf mt 92.
De medewerkers van Big L begroeten u graag op de volgende dagen en tijden. Maandag van 12.3018.00 uur, dinsdag tot donderdag
van 10.00-18.00 uur. Vrijdag gaan
de deuren open om 10 uur en sluiten ze weer om 21.00 uur. Op zaterdag kunt u de winkel bezoeken van
10.00-17.00 uur.
Voor nog meer info en inschrijving
voor de Big L nieuwsbrief, bezoek
dan de website. www.bigl.nl.

Grote scooterverwennerij
bij MotoPort Uithoorn

Wie heeft iets gezien?

Tijdens de Bosdijkloop van afgelopen zondag heeft er een
vervelend incident plaatsgevonden. Na een mooie loop
met veel deelnemers ging één
van de vrijwilligers om ongeveer 16.00 uur naar huis. Zijn
auto stond vanaf 14.00 uur geparkeerd bij de achteringang
van De Boei. Het is een zwarte
Opel Astra. Bij de auto aangekomen zag hij, dat er een flinke
deuk aan de linkerzijkant ingereden was. Degene die dit gedaan heeft, heeft geen naam
of telefoonnummer achterge-

Regio - Vanaf komende vrijdag 25
februari is het final sale bij Big L
jeans in de Zijdstraat. Het einde van
de winter nadert en dat betekent dat
de lente gaat beginnen.
Om nog meer plaats te maken voor
de nieuwe voorjaarscollectie geeft
Bigl grootse kortingen op de wintercollectie 2010-2011. Nog even de
kast bijvullen met een lekkere trui,
een trendy rokje of een leuke blouse. Kortingen van 50-70% dat wordt
dus bijna ‘hamsteren’. Ook zijn er
veel artikelen met de zogeheten
‘’kleine prijsjes’’. Artikelen van 5-,
10,- of 15,-euro. Grijp dus uw kans
de laatste dagen van de uitverkoop
bij Big L jeans.

Een goedgevulde AH-kar
voor Anita Voolstra
Uithoorn – Maandag jl. ontving mevrouw Anita Voolstra uit handen van
Sander Koot, medewerker van AH
Jos van den Berg uit Uithoorn een
volle boodschappenwagen.
Deze volle boodschappenwagen
hoorde bij de boodschappenkaractie. Dit was een actie waarbij iedere
klant een kans maakte op een met
boodschappen gevulde winkelwagen met een totale waarde van 80,euro aan boodschappen.
De actie was als volgt: gedurende de
looptijd (week 6 & 7) stond op het
actieplan de winkelwagen die voor-

af gevuld is met 80,- euro aan boodschappen. Rondom de winkelwagen stonden de actieproducten, bij
aankoop van 2 van deze producten
mocht men zijn/haar kassabon voorzien van N.A.W. gegevens in de hiervoor bestemde inleverbox deponeren. De eerste week waren de actieproducten zakken chips van Bugles/
Nibb-it en Snack-a-Jacks, de tweede week kon men meedingen bij
aankoop van Duyvis en Lays producten. Anita was zeer verrast dat ze
eens iets gewonnen heeft, en vanzelfsprekend erg blij met haar prijs.

Nek- of rugklachten, Body
Stress Release helpt!
Regio - Body Stress Release (BSR)
is een zeer succesvolle, in Zuid Afrika ontwikkelde gezondheidstechniek en inmiddels toegepast op duizenden cliënten die als gevolg van
vastzittende spierspanning (body
stress) klachten ervaren als pijn in
rug en nek, hernia, whiplash, hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmproblemen, pijn of verdoofd gevoel
in armen en benen, etc. De resultaten zijn verbluffend! Body stress
ontstaat door overbelasting. Ieder
mens wordt dagelijks blootgesteld
aan verschillende vormen van belasting, mentaal en fysiek. Wanneer deze te groot is (bijvoorbeeld
een ongeluk) of langdurig (bijvoorbeeld zwaar werk), kan het lichaam
de spanning niet meer op een natuurlijke wijze verwerken en wordt
deze vastgezet in de spieren.
Spierspanning
Door vastzittende spierspanning
wordt het lichaam stram en komen
de zenuwen in het lichaam onder
druk te staan. Dit veroorzaakt een
verstoring van het zenuwstelsel wat
irritatie geeft en waardoor de communicatie van en naar de hersenen niet optimaal verloopt. Hierdoor
functioneert het lichaam niet goed
en wordt het minder efficiënt. Fysieke prestaties worden moeilijker en
het herstel gaat minder snel. Emotioneel/mentaal kun je steeds minder aan. Zo raakt het lichaam steeds

verder verwijderd van een optimale gezondheid. De BSR techniek is
zacht en vriendelijk. Het is erop gericht op een milde manier het lichaam te stimuleren vastzittende
spierspanning los te laten en het
natuurlijk helend vermogen van het
lichaam optimaal te benutten.
Door middel van lichte druktests
op verschillende plaatsen op het lichaam wordt nauwkeurig de juiste plaats en richting van vastzittende spierspanning bepaald. Het lichaam verstrekt hierbij dus zelf de
benodigde informatie. Als de spierspanning is gelokaliseerd, wordt het
lichaam gestimuleerd de vastgezette spierspanning los te laten. Dit
gebeurt door het geven van lichte,
doch besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de
juiste richting. Tijdens de behandeling blijft de cliënt volledig gekleed.
Proces
BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Op deze manier
pak je de bron aan van de klachten en niet alleen de symptomen.
Kees Varkevisser is sinds 2003 Body
Stress Release Praktitioner en heeft
zijn praktijk in Uithoorn aan de Prinses Margrietlaan 86 c. Voor meer informatie kunt u terecht op zijn website: www.body-stress-release.nl of
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06-12545113.

Uithoorn - Vanaf zaterdag 26 februari tot en met zaterdag 5 maart
worden belangstellenden die met
een scooter willen gaan rijden wel
heel erg verwend bij MotoPort Uithoorn aan de Anton Philipsweg. Het
motoren- en scooterbedrijf doet dit
vroege voorjaar al meteen van zich
spreken met een interessante actieweek. Daarin toont MotoPort om
te beginnen zijn nieuwe scooterhal van 200 vierkante meter met
een keur aan scooters van diverse
bekende merken als Vespa, Piaggio, Honda, Yamaha en vooral Kymco. Naar laatstgenoemd merk is de
shop-in-shop genoemd: de Kymco Pilot Store. Nieuwe scooters wel
te verstaan, maar er zijn ook demomodellen waarmee serieuze belangstellenden een rondje kunnen rijden
ter kennismaking met dit bij uitstek
milieuvriendelijke, maar ook handige vervoermiddel voor zowel woonwerkverkeer als vrijetijdsdoeleinden. Met een verbruik van 1 op 40
een weldaad voor de portemonnee
en het staan in de file is bovendien
verleden tijd. Als klap op de vuurpijl krijgen degenen die een scooter
in die actieweek aanschaffen gratis
accessoires ter waarde van 200 euro aangeboden! Wie de aanschafprijzen van de scooters bekijkt zal
daar een prettig gevoel bij krijgen.
“En mocht iemand daar toch nog
enigszins van schrikken, wat ik mij
niet kan voorstellen, dan krijgt hij of
zij anderhalf jaar uitgestelde betaling. Zonder extra kosten. Zo heeft
men de kans om het geld bij elkaar
te sparen. Dus niks ‘geld lenen kost
geld’. Niet bij ons,” laat directeur-eigenaar van MotoPort Uithoorn Mario Eikelenboom weten. “Maar wie
dat wil mag de scooter ook voor 50
euro in de maand via ons laten financieren. Daar zijn natuurlijk wel
voorwaarden aan verbonden, maar
het blijven betaalbare bedragen.”
Scooter scoort goed
De nieuwe scooterruimte is op de
begane grond ingericht. Daar werd
tot voor kort de kleding gepresenteerd. Maar dat accessoire is samen met de helmen naar de bovenverdieping verhuisd en met die vernieuwde presentatie hoopt men bij
MotoPort eind maart klaar te zijn.

Ook daarvoor is extra ruimte vrijgemaakt. Mario: “Voor de merken
scooters die wij verkopen doen we
nu ook alle onderhoud. Daar hebben we de werkplaats nieuw op ingericht en er is speciaal daarvoor
een monteur aangetrokken. Ruim
een jaar geleden zijn we naast onze
grote collectie motoren met de verkoop van scooters begonnen. Sindsdien heeft dat een grote vlucht genomen. Steeds meer mensen kiezen
voor een scooter voor het woonwerk
verkeer om de files te ontlopen. Ideaal als je in de regio woont en werkt
bij de Bloemenveiling of een van
de bedrijven op of nabij Schiphol
Maar het zijn ook fantastische vervoermiddelen voor vrijetijdsdoeleinden. Vanzelfsprekend verkopen wij
er ook passende en beschermende
kleding en helmen bij in een veelvoud aan variatie. Ook bij jongeren
scoort de scooter goed. Zij tonen
steeds meer belangstelling. Wij hebben hier voor elk wat wils, speciaal
voor de dames zelfs een wat kleiner type scooter. Vanaf 16 jaar mag
je scooter rijden. Je hebt er wel een
rijbewijs voor nodig. Ook dat kunnen wij regelen omdat wij een samenwerkingsverband hebben met
Rijschool Green en G. Stuivenvolt in
Amstelveen. Wie al over een autoof motorrijbewijs beschikt kan sowieso al met een scooter rijden. Verder is er dan keuze uit een scooter
waarmee je op de fietspaden mag
rijden, met een blauw gekleurd kenteken, of met een geel waarmee je
de openbare weg op kan. Wij kunnen belangstellenden uitgebreid
adviseren bij hun keuze.”
MotoPort is in de regio Uithoorn
vrijwel de enige in zijn soort met
een compleet en uitgebreid aanbod aan scooters, helmen, kleding
en verdere accessoires. De motorliefhebbers hebben het bedrijf in de
loop van de jaren al weten te vinden
gelet op de grote en tevreden klantenkring. Daar kunnen de scooterliefhebbers zich bij aansluiten. Belangstellenden kunnen gedurende
de actieweek vanaf zaterdag 26 februari vrijblijvend hun licht opsteken
bij MotoPort Uithoorn.
Maar ook daarna is men het hele
jaar vanzelfsprekend van harte welkom!

Mario Eikelenboom heeft binnen MotoPort de scooteractiviteiten een nieuwe impuls gegeven
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Lars, Tim en Job organiseerden als
schoolopdracht voetbaltoernooi
Uithoorn - Drie jongens van scholengemeenschap Thamen in Uithoorn
hebben voor het schoolvak PPP (Plan-Proces-Presentatie) een voetbaltoernooi georganiseerd voor een school in Kudelstaart. Vorige week woensdagochtend vond dit plaats in sporthal De Proosdijhal,
Het idee om een sportochtend te organiseren kwam van Lars van Beek,
Tim van Vliet en Job Groenewoud uit klas 2MB.
Gesprekken van hoe pakken we dit aan, welke school zou het leuk vinden
om hieraan mee te werken, waar moet het plaatsvinden: het waren allemaal vragen waar de drie jongens mee aan de slag gingen. Ook vonden er
gesprekken op school plaats, er werd heen en weer gefietst van Uithoorn
naar Kudelstaart en gesproken met mensen van de sporthal of het
mogelijk is om een ochtend de hal te gebruiken. Het resultaat
was een heuse sportieve sportochtend in samenwerking met
meester Kasper van de OBS uit Kudelstaart.
Groep 8
Eerst kwam groep 8 om 9.00 uur, zij mochten het spits
afbijten. In vier groepen verdeeld tegen elkaar, het was
een sportieve wedstrijd. De tweede groep was groep 7 en
daar werd ook fanatiek gespeeld. Tenslotte kwam groep
6, zij maakten er ook spannende wedstrijden van.
Tussen de wedstrijden door was er voor elke leerling wat te drinken en een snoepje, voor
de leerkracht koffie en een koek. Tegen 12.00 uur was iedereen weer
op school. Door Lars, Tim en Job
werden in de klas de uitslagen
verteld, de winnende groep
kreeg een klein presentje en
ging op de groepsfoto.
Voor de leerlingen van Thamen een heuse uitdaging
om te organiseren en en
voor de OBS school zo vlak
voor de vakantie een leuke
sport ochtend.

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
Maandag
09.15-10.15 u.
10.15-11.15 u.
11.15-12.15 u.
09.30-12.00 u.
10.00-12.00 u.
14.00-15.00 u.
15.15-16.45 u.
13.30-15.30 u.
13.30-15.30 u.
15.00-16.30 u.
16.00-18.00 u.
Dinsdag
09.00-10.00 u.
09.30-12.00 u.
09.45-11.15 u.
10.00-12.00 u.
10.00-12.00 u.
10.30-11.30 u.
12.00-13.00 u.
13.30-15.30 u.
14.00-16.00 u.
15.00-16.00 u.
19.30-22.00 u.
Woensdag
09.30-12.00 u.
09.30-11.30 u.
10.00-11.00 u.
10.15-11.15 u.
11.15-12.45 u.
11.15-12.15 u.
10.00-13.15 u.
13.30-15.00 u.
13.30-16.00 u.
Donderdag
09.15-10.15 u.
10.15-11.15 u.
09.30-12.00 u.
10.15-11.30 u.
10.00-12.00 u.
12.00-13.00 u.
14.00-16.30 u.
Vrijdag
09.30-12.00 u.
09.00-10.00 u.
10.15-11.15 u.
11.30-12.30 u.
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-17.00 uur
-middag

MBvO Yoga
MBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en
heren in KNA Gebouw Legmeer
Ontmoeting, spel en creatief in
KNA Gebouw Legmeer
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in de Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif
(1e + 3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag (behalve de
2e dinsdag v/d maand)
Zumba Gold in KNA Gebouw
Legmeer
Biljarten (alleen 4e week
op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in de Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Dans in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(alleen 4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif (laatste
donderdag v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Tai Chi gevorderd in Ponderosa
Chi Kung in Ponderosa
Tai Chi beginners in Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen
(1e + 3e vr. v/d maand)
Speciale activiteit
(4e vr. v/d maand)

SPeciALe ActiViteit OP 25 FeBRUARi OM 15.00 UUR

DUO 2&JOY

Het duo Jean en Marjan vormen het zangduo 2&Joy uit Almere. Zingen is hun hobby en beiden hebben zij deel uitgemaakt van diverse muziekgezelschappen. Hun grootste
wens was om samen muziek te maken en daarmee een
breed publiek te entertainen waarin beiden hun creativiteit
en originaliteit kwijt kunnen. Zij brengen ‘muziek op maat’,
rekening houdend met de ‘vraag’ van het publiek. Zij maken hierbij gebruik van een muziekinstallatie, waarbij het
publiek ten alle tijden, invloed kan hebben op het volume
daarvan. Zij zijn dan ook een heel enthousiast zangduo
en spelen om u te ‘2enjoy-en’. Kosten: 6 euro incl. koffie
en/of thee.

GEHEUGENSPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur in
wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op (eenmalige uitzondering) 3 maart en 21 maart. Maakt u hiervoor tijdig een afspraak 0297-567209. Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere,
Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

LINE-DANCE
Tijdens het dansuur (zowel voor heren als dames) in het
Buurtnest komen verschillende dansstijlen naar voren,
maar de nadruk ligt op line-dance. De lessen worden
gegeven door Anneke Lambregts, gediplomeerd MBvO
docente, op woensdag van 11.15-12.45 uur. De kosten
voor het line-dans zijn 65 euro voor 36 lessen van 1,5 uur.
Hoewel de lessen begonnen zijn kunnen er nog deelnemers meedoen, de prijs wordt verrekend met de lessen
die nog te gaan zijn t/m juni. Informatie en aanmelding
0297-567209.

ASSERTIVITEITSTRAINING VOOR
VROUWEN
Vita welzijn en advies start 1 maart met de assertiviteitstraining voor vrouwen.
De cursus is bedoeld voor vrouwen die beter willen
functioneren, ook in relatie tot anderen, zowel privé als
in werk. De training start dinsdag 1 maart om 18.30 uur
en wordt gegeven bij Vita, Dr. Willem Dreesweg 2 te
Amstelveen.
U krijgt korte, heldere, theoretische handvatten aangereikt. Het toepassen van de RET (Rationeel Emotieve Therapie) methode leidt tot verrassende inzichten en veranderingen. Thuis werkt u aan concrete opdrachten en met
behulp van oefeningen leert u communicatief weerbaarder te worden. Maatschappelijk werkers van Vita welzijn
en advies geven de training. Er zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Voor aanvang van de training vindt er
een kennismakingsgesprek plaats. De training bestaat uit
11 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en begint dinsdag 1
maart van 18.30 tot 20.30 uur bij het hoofdkantoor van Vita
welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstelveen.
De bijdrage bedraagt 35 euro. U kunt zich via de website
www.vitawelzijnenadvies.nl aanmelden of op werkdagen
telefonisch op telefoonnummer 020-5430430.

MAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie
te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken of een museum te bezoeken? In Uithoorn is er bij
Vita welzijn en advies een Maatjesproject voor ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact met een
maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals
ziekte, beperktere mobiliteit of door het wegvallen van
de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde
interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in
contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide
personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren
van een kopje koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken van een museum, het maken van
een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van
een wijksteunpunt bij u in de buurt.
Het maatjesproject van Vita welzijn en advies
zoekt maatjes.
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk)
een maatje kunnen gebruiken. Bent u een wandelmaatje, kletsmaatje, thee- of koffiemaatje, spelletjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft u andere kwaliteiten die u voor een paar uurtjes op vrijwillige basis
wel met een ander wilt delen? Dan zijn wij op zoek
naar u! Het plezier tussen de deelnemer en het maatje
is heel erg belangrijk, vandaar dat wij ons uiterste best
doen om u te “koppelen” aan iemand met dezelfde interesses. Spreekt het maatjesproject u aan, maar wilt u
meer informatie? U kunt vrijblijvend een afspraak maken met Bernadette Verhaar en/of Monique Sintenie,
telefoon: 0297-567209/ 0297-532327.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking
met dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan , aan alle
70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof voor 25 euro inclusief BTW. De keuringen in Uithoorn vinden plaats op de tweede maandagochtend van
de maand. De komende maanden is dit 14 maart en 11
april. Voor afspraken kunt u bellen naar 06-10444535 van
maandag t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag , woensdag en zaterdag van 09.00-17.00 uur. Of via
info@rijbewijskeuringsarts.nl.

TRAINING EMPOWERMENT VOOR
VROUWEN
Vita welzijn en advies start vrijdag 4 maart met de training
empowerment voor vrouwen.
Deze training is bestemd voor vrouwen met huiselijk
geweldervaringen. Dit kan recent maar ook van langer
geleden zijn. De training start vrijdag 4 maart 09.3011.30 uur en wordt gegeven bij Vita, Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstelveen. Prijs: 35 euro (incl. werkmap).
Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de
huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. Huiselijk geweld valt buiten de sociale controle. Dit
geweld komt veel voor en kent allerlei gradaties: vernederen, treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling,
overmatige controle van bijvoorbeeld geld, telefoneren
e.d. Doorgaans heeft huiselijk geweld te maken met
verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht
uit te oefenen. Zowel mannen als vrouwen maken zich
schuldig aan huiselijk geweld. De training biedt de mogelijkheid om samen met lotgenoten te werken aan het
stoppen van huiselijk geweld, en herhaling te voorkomen.
In de training wordt gerichte informatie gegeven en er
wordt ook gewerkt met huiswerkopdrachten. Twee ervaren maatschappelijk werkers van Vita welzijn en advies
geven de training. Na aanmelding wordt u uitgenodigd
voor een intakegesprek waarin uw verwachtingen worden
besproken en meer informatie wordt gegeven over onze
werkwijze. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2
uur. Aanvang is vrijdag 4 maart van 09.30-11.30 uur bij het
hoofdkantoor van Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstelveen. Aanmelden of informeren kunt via
de website www.vitawelzijnenadvies.nl of op werkdagen
telefonisch op 020 5 430 430.

ONTMOETINGSGROEP VOOR
VERGEETACHTIGEN EN HUN
VERZORGERS
In wijksteunpunt Bilderdijkhof komt de ontmoetingsgroep
voor vergeetachtigen en hun verzorgers bijeen. Dit project
wordt uitgevoerd door een professionele staf bestaande
uit een projectcoördinator en een activiteitenbegeleider.
Dit project is op initiatief van Vita welzijn en advies. Het
is bestemd voor vergeetachtigen en hun verzorgers (partners, familieleden, buren) in Uithoorn. Partners, familieleden of buren nemen vaak een groot deel van de zorg
voor vergeetachtige persoon op zich. Dit kost hen veel
tijd en energie. Om deze betrokkenen te ontlasten wordt
het project georganiseerd. Op maandag, woensdag en
vrijdag wordt een dagsociëteit voor vergeetachtigen georganiseerd onder meer met creatieve en bewegingsactiviteiten en een lunch. Voor partners/familieleden is er een
gespreksgroep en vinden er informatieve bijeenkomsten
plaats. Het project ondersteunt familieleden om de zorg
thuis langer vol te houden. Voor informatie over het project
kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Caroline Vrijbergen. Zij is te bereiken op nummer 0297-533540.

NL DOET KLUSSENDAGEN
OP 18 EN 19 MAART
Optreden van de Michelina’s op zaterdag 19 maart
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds
samen met duizenden organisaties in het land NL DOET.
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland
en stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart de handen
uit de mouwen te steken. NL DOET zet de vrijwillige inzet
in de spotlights en stimuleert het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele initiatieven. Het
Oranje Fonds laat met NL DOET zien hoe belangrijk actieve
burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL
DOET bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het
Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal
gebied in Nederland en laat Nederland van zijn beste kant
zien. Per jaar besteedt het ongeveer 24 miljoen euro aan
organisaties en initiatieven die de sociale cohesie versterken in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk.
Monique, soc. cult. werker bij Vita, heeft een aanvraag
ingediend bij NL DOET en deze is gehonoreerd met een
leuk bedrag waarmee Vita onze ouderen in het zonnetje
wil zetten door een muzikaal optreden te organiseren met
een hapje en drankje. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die eenmalig een klus voor ons willen doen, zoals
het bakken van een (of meerdere) taarten en/of het maken van hapjes. De kosten hiervoor worden vergoed. Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die op deze morgen
koffie/thee willen schenken, een drankje kunnen serveren
en willen opruimen. Wilt u meer informatie en of aanmelden voor deze klus? Belt u dan naar Bernadette Verhaar/
Monique Sintenie op 0297-567209.

VRIJDAGMIDDAG 25 MAART
MODESHOW H EN A MODE
Na afloop pannenkoeken eten!
Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord gezegde. Op vrijdagmiddag 25 maart om 14.00 uur, presenteert
H en A Mode in samenwerking met Vita welzijn en advies
de nieuwe zomercollectie in een wervelende modeshow.
Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De
zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode voor dames vanaf ca. 50 jaar. H en A Mode biedt
u een zeer gevarieerde sortering kleding in de maten 38
t/m 56, uiteraard volgens de laatste modekleuren. Na afloop van de modeshow staan, in de speciaal ingerichte
winkel, de H en A modeadviseuses voor u klaar, zodat u
de kleding op uw gemak kunt passen, bekijken en eventueel kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets. Na dit
alles kunt u weer gezellig blijven eten als u dit wilt. Kaarten
voor de modeshow, incl. 2 kopjes koffie/thee en cake: 1.50
euro. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven, maar u kunt bij
entree betalen. Kaarten voor de modeshow met eten na
afloop 6.50 euro. Hiervoor kunt u een kaart kopen aan de
bar t/m maandag 21 maart.

SPELLENMIDDAGEN EN ONTMOETING
Op maandag 15.00-16.45 uur in KNA gebouw Legmeer
Op dinsdag 13.30-16.00 uur in WSP Bilderdijkhof
U kunt gezellig iedere maandag-, dinsdag- (behalve de
2e dinsdagmiddag in de maand)in de verschillende wijksteunpunten/buurthuizen komen kaarten, sjoelen, een
spelletje triominos, scrabble, of rummikub spelen. Natuurlijk kunt u ook gezellig iets creatiefs doen, zoals een kaart
maken, breien en/of haken. Hiervoor neemt u dan uw
eigen materiaal mee. Op deze tijden kunt u ook biljarten
of gewoon een tijdschrift of een krant lezen (alleen Bilderdijkhof). Neem gerust uw buur, vriend of vriendin mee, u
hoeft nergens lid van te zijn. Voor informatie kunt u bellen
naar 0297-567209.

OPEN EETTAFEL APETITO MAALTIJDEN
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen
zin om te koken? In samenwerking met Apetito hebben
wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere
dinsdag van 11.45- 13.00 uur terecht kunt voor een warme
maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee
wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn
en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U bent
absoluut niet verplicht om iedere week te komen eten. U
geeft zich op wanneer u dit wilt. Heeft u belangstelling,
neem dan contact met ons op, telefoon 0297-567209. De
kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan
volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje.
Let op: als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u korting
krijgen op deze maaltijden. Voor informatie kunt u bellen
naar 0297-567209.

EETINSTUIF
Op de laatste donderdag van de maand is er de ‘Open Eettafel’, beter bekend als de ‘Eetinstuif’. Er wordt 1 keer per
maand, in aangename sfeer door vrijwilligers een eenvoudige lunch (broodmaaltijd) geserveerd. U bent welkom op
24 februari en 31 maart om 12.00 uur. Hiervoor hoeft u zich
niet van te voren op te geven, u kunt zo aanschuiven en mee
eten. U betaalt hiervoor 3 euro.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532 327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na telefonische
afspraak zie bovenstaand telefoonnummer.
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen telefonische spreekuur van
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Op deze dagen voor vragen en afspraken te
bereiken tussen 9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag:
Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag:
Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193
U kunt hen ook bereiken op de
werkdagen in wijksteunpunt
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Legmeer KNA gebouw
Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn (ingang Melde)
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Meer informatie of opgave cursussen?
Bel dan naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
op 0297-567209/-532327/06-11919198

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TELEFOON 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430
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Ruitenboerbridge bij
BV De Legmeer

Clubkampioenen bekend
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 17 februari was de achtste en laatste ronde
van de tweede cyclus bij bridgeclub
ABC. Men zag veel bleke gezichten
binnenkomen, want het ging er om
voor diverse paren, vooral die paren
die nog voor promotie of degradatie
in aanmerking kwamen.
Ook kwamen er paren gespeeld zeer
nonchalant binnen, maar dat was
maar schijn, men zag hun handen
trillen. Voor aanvang van de bridgedrive vroeg de wedstrijdleidster Ria
Prager - wat heeft ABC aan haar
toch een geweldige wedstrijdleidster
- de aandacht om mede te delen dat
het bestuur besloten had om de volgende week direct door te gaan met
de eerste ronde van de derde cyclus.
Om deze beslissing had hun goed
ingevoerde en meedenkend literair
medewerker al enkele weken gevraagd, in verband met de planning
van de komende vakanties.
Er werd aan 13 tafels gebridged, helaas was de spanning voor enkele
paren te groot.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Tilly en Arnold van
Dijk met 64,24 %. De schrijver van
dit verslag heeft de wedstrijdleiding
niet voor niets geprezen!
Tweede was het echtpaar Henny en
Lucas v.d. Meer met 58,68 %. Uw
verslaggever wil verder niets zeggen,
maar... Lucas is ook lid van de wedstrijdcommissie (!). Een heel mooi
resultaat, gezien de spanning waarin
zij de laatste weken geleefd hebben.
Derde werd het paar Siep Ligtenberg en Piet Prins met 55,21%, Siep
heeft beloofd zich weer volledig op
het bridgen te concentreren.
Geen record
In de B-lijn, dit keer geen clubrecord, maar toch mooie resultaten.
Eerste werd het paar Ria Wezenberg
en Hanny Hamacher met 58,33%, Ria
kwam onder de wedstrijd nog even
vertellen dat er zulke leuke stukjes
in de krant stonden, maar dat heeft
niets met de uitslag te maken. Zoals
bekend staat uw verslaggever boven

de partijen en is bijna niet om te kopen. Tweede werden Corry Olijhoek
en Nelly de Ruiter met 57,08 %, Corry had wel haar eigen bril op, maar
Nelly was niet de hele week ziek geweest en dan moeten beiden in orde zijn, anders werkt het maar gedeeltelijk.
Derde werd het echtpaar Ans en
Joop Zoethout met 55,00 %.
En nu de kampioenen:
In de A-lijn is dat geworden het paar
Addie de Zwart en Jeannet Vermey
met een gemiddelde score van 56,92
%.
Halverwege de bridgeochtend kwam
Addie al langs met een heerlijke versnapering, de bridgers dachten ‘die
weet nu al dat zij kampioen gaat
worden’, maar het bleek dat zij 45
jaar gelukkig is en haar man 45 jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd,
ook met jullie kampioenschap.
Hele cycles
De tweede plaats is voor Siep Ligtenberg en Piet Prins met 56,60 %,
de hele cyclus hebben zij geprobeerd Addie en Janet van de eerste
plaats te stoten maar dat is niet gelukt.
Derde is het echtpaar Ria en Joop
Smit met 53,57 %, zij spelen heel degelijk hun partij mee.
In de B-lijn werd kampioen het paar
Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter
met een gemiddelde score van 58,55
%, dit zat er al weken aan te komen,
zo goed als zij spelen.
Tweede is het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 55,59 % geworden, zij lieten de jonkies ver achter zich.
Derde werd het paar CorryH Snel
en Netty Walpot, zij drieën en Bert
Morshuis en Wim v.d. Wilk, een van
de paren waar de spanning te groot
voor was, promoveren naar de A-lijn.
Volgende week speelt bridgeclub
ABC de eerste ronde uit de derde en
laatste cyclus.
Iedereen begint met een schone lijn
en zeker in het begin, ontspannen
aan deze ronde.

Uithoorn - Voor de één een beproeving voor de ander de ultieme uitdaging, de meningen over landelijk top
in integraal bridgen zijn verdeeld. In
het algemeen zijn de iets avontuurlijke bridgers in het voordeel, immers
durven afwijken van de gebaande
paden loont hier. Je kunt het natuurlijk ook gewoon stom geluk noemen!
Voor de eerste stelling pleit de score
van Luuk Smit in de A-lijn. Befaamd,
of bij de slachtoffers berucht, om zijn
verrassende biedingen behaalde hij
samen met coryfee Erica Noord de
top met 62,92%. Ze moesten deze
delen met de eveneens uitstekende bridgers Ruud Lesmeister & Toon
Overwater, maar ook aan deze zijn
improvisaties wel besteed.

Kledingponsor voor het
KDO-volleybal-jeugdteam
De Kwakel - Het jeugdteam van de
volleybalafdeling van KDO, dat nu
voor het derde jaar aan de door de
nevobo georganiseerde CMV-toernooien deelneemt, heeft Truijens
Administratiekantoor uit Uithoorn
kunnen aantrekken als kledingsponsor. Dit team dat in die drie jaar
is opgeklommen van niveau 2 naar
niveau 4, gaat steeds beter. Het laatste toernooi in Hoofddorp zijn ze zelf
eerste geworden in hun poule.

Op de foto het trotse team met de
sponsor Nico Tuijens.
Zaterdag 12 februari hebben zij in
de nieuwe tenues in sporthal De
Scheg in Uithoorn gespeeld, waar
het CMV-toernooi plaatsvond.
Als kinderen het leuk vinden om te
volleyballen, zijn ze van harte welkom op elke dinsdag van 18.00 uur
tot 19.00 uur in de KDO-sporthal in
De Kwakel.

dwang gehouden door verdedigers
Michael Meijer en Frank Hogerwerf.
In de 70e minuut gebeurde er iets
waar KDO geen rekening mee had
gehouden, want op ruim twintig meter afstand schoot Mounhir Ghannoun de fantastische wijze de 1-2
via de binnenkant van de rechterpaal in het doel. Dit was een mokerslag voor KDO. In het vervolg van de
tweede helft kwam bij KDO BartJan van der Jagt binnen de lijnen en
dit gaf de Kwakelaars een positieve impuls. Ex-RKDES speler Jochem
Kok kreeg in de 80e minuut de bal
in het zestienmetergebied, maar
kon tussen drie verdedigers niet
op doel schieten. De RKDES-keeper wilde de bal wegschieten, maar
raakte op schlemielige wijze één
van zijn verdedigers. Uit de voortkomende kluts pikte Jochem Kok
de bal op en schoot tussen de benen van de keeper door de 2-2 binnen. Een geweldige opsteker voor
KDO dat vervolgens nog hoopte op
de volle buit. Vlak voor tijd was het
opnieuw Kok die voor onrust zorgde bij RKDES achterin. Jochem omspeelde op de achterlijn zijn mannetje en werd hier opvolgend gevloerd
in het zestienmetergebied. Ook voor
dit voorval wilde de scheidsrechter
de bal niet op de stip te leggen, zodat beide ploegen met een 2-2 eindstand het veld verlieten.
KDO kan terugkijken op een geslaagde wedstrijd, waarbij er met
een beetje meer geluk de volle buit
werd binnengesleept.
Inzamelingsactie levert
ruim 1.150,- euro op
Afgelopen zondag hebben KDO en
RKDES zich van de positieve kant
laten gelden door veel geld in te
zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Er werden maar
liefst 750(!) loten verkocht ter waarde van 1,- euro voor de blinde poule rondom KDO-RKDES. De winnaars van deze poule, Gerard Vork
en Kees van Egmond, wisten beiden
maar liefst 125,- euro op te strijken oftewel 1/3 van het totale prijzengeld. Daarnaast werd er een officieel Ajax-shirt geveild, dat uiteindelijk het prachtige bedrag van
500,- euro opleverde. Tot slot deed
de kiengroep van KDO nog een bijdrage van ruim 150,- euro, zodat het
totale bedrag boven de 1.150,- euro uitkwam.
Via deze weg wil KDO iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage en gaat zij er vanuit dat het
Ronald McDonald Kinderfonds een
juiste bestemming weet te vinden
voor dit fantastische bedrag!

In de B-lijn trokken Ria van Geelkerken & Thea Kruyk aan het langste
eind met een top van 60.42%.
Tweede
Voor Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman was de tweede plaats met 58,13% een zeer welkome opsteker. Na de vrije val van
de afgelopen weken was er opeens
weer “something in the air”. Tini &

In de C-lijn haalden Gerda van Liemt
& Els van Wijk hun gram. Door een
computermisser vorige week ten onrechte tot een onderste plaats veroordeeld lieten ze nu even zien hoe
de krachtsverhoudingen echt liggen! Eerste met een percentage
van 59,58% zal alle vriendinnen en
bekenden weer geruststellen. Lidy
Krug & Ada van Maarseveen kwamen netjes op plaats twee uit met
58,33% en Mick & Sybren Frantzen
lijken het echt onder de knie te hebben met een derde plaats en 56,25%
of kunnen goed anticiperen op onverwachte biedsituaties? Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers en
Klaas Verrips & Truus Overmars vulden de plaatsen vier en vijf in met
respectievelijk 51,25 en 50,83%.
Wilt u ook eens uitproberen hoe
inventief u in onverwachte situaties handelt, kom dan kaarten
bij Bridge Vereniging De Legmeer. Iedere woensdagavond vanaf 19,15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen
het secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Opnieuw 70+’er bij Bridge
Vereniging De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen donderdag
17 februari is er in Dorpshuis De
Quakel wederom een paar in geslaagd de magische 70% grens te
overschrijden.

KDO 1 pakt in slotfase
een dikverdiend punt
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 1 de streekderby
tegen RKDES op het programma.
KDO-trainer Ron Langhout kon deze middag geen beroep doen op
de geschorste Timo Kas, voor hem
keerde Jelle de Jong terug in de basis. De wedstrijd startte om 14,00
uur in een sfeervolle ambiance op
het sportpark aan de Vuurlijn. In het
begin van de wedstrijd begon het
aftasten tussen beide ploegen. RKDES, dat vorige week met 0-6 verloor van ZSGO/WMS zocht duidelijk
naar eerherstel, terwijl KDO er alles
aan deed om een stunt te bewerkstelligen in De Kwakel. In de 25e minuut kregen de Kwakelaars een corner, waarbij de inzet van spits Martin Bax ternauwernood kon worden gered door een Kudelstaartse
verdediger. In de rebound was Jochem Kok erg scherp en schoot op
prima wijze de 1-0 in de linkerbenedenhoek. Een grote opluchting aan
KDO-zijde was het gevolg en het
besef om een goed resultaat neer
te zetten nam alleen maar toe in De
Kwakel. Lang kon KDO echter niet
genieten van de voorsprong, want
na een half uur spelen kwam RKDES op gelijke hoogte. Via via belandde een inzet van middenvelder
Mounhir Ghannoun vanaf 25 meter
achter doelman Peter Onderwater,
1-1. De wedstrijd bleef op en neer
golven en uiteindelijk werd er met
een 1-1 stand de rust bereikt.
In de tweede helft kwam KDO sterk
uit de kleedkamer en drukte RKDES
terug naar achteren. In de 55e minuut ontving de goedspelende Jochem Kok de bal aan de rechterkant van het veld en omspeelde zijn
directe tegenstander. In zijn ooghoek zag hij Joeri Stange ter hoogte
van het zesmetergebied vrijstaan en
speelde Stange daarom ook in. Joeri
aarzelde geen moment en schoot de
bal hard in de richting van het doel,
maar zijn inzet kon met veel moeite
worden gekeerd door een RKDESverdediger. Pech voor KDO, maar
nogmaals een bewijs dat de Kwakelaars echt niet kansloos waren deze
middag. In de 60e minuut omspeelde middenvelder Sven Vlasman de
Kudelstaartse doelman, Ivo Peters.
Peters had nog één middel om Vlasman te stoppen en pakte Sven met
beide benen vast in het zestienmetergebied. Tot grote ontstentenis
van KDO wees de scheidsrechter
niet naar de stip, maar wuifde deze overtreding op onverklaarbare
wijze weg. RKDES bleef hopen op
de uitbraken van aanvallers Edwin
van Maris en Roald Pothuizen, maar
beide spelers werden prima in be-

Beide paren kregen als bonus flessenwijn, die voor de twee bovenste
plaatsen in alle lijnen waren gereserveerd. Nel & Adriaan Koeleman
deden het ook prima als derde met
53,33%, de rest van de lijn bleef onder de helft steken, toch te traditioneel geboden?

Johan Lotgerink tekenden voor de
derde plaats met 56,25% en ook de
plaatsen vier, vijf en zes kwamen boven de helft uit. To van de Meer &
Anne Tolsma 52,50%, Cobie Bruine de Bruin & Trudie Zandbergen
52,08% en Tonny & Otto Streegstra
51.04%.

Handbaldames Legmeervogels
in het nieuw gestoken
Uithoorn - De handbaldames van
Legmeervogels zijn door sponsor
The Pool Shack in het nieuw gestoken. Eigenaar Rowdy is al langer
fan van het goed draaiende team en
heeft besloten de dames te voorzien
van nieuwe trainingspakken, wedstrijdshirts en een ruime tas.
De dames zijn erg blij met dit gebaar en zijn voorafgaande aan de
wedstrijd in Bunnik voor het gezellige café op de foto gegaan.
Het team draait goed mee in de 2e
klasse en doet ook nu weer mee om
de bovenste plaatsen. Helaas heeft

het de pech dat Westsite met een
team van oud-internationals deze poule domineert waardoor de 2e
plaats het hoogst haalbare is.
Om deze 2e plaats vast te houden
dient het team de komende wedstrijden wel te winnen. En dat zal zeker geen makkelijke klus gaan worden want er zitten nog wat sterke
tegenstanders bij.
Maar aan de kleding zal het zeker
niet liggen, want het team loopt er
goed verzorgd bij en zal met trots de
naam van The Pool Shack uitdragen
op het veld.

Een daverend applaus viel dan ook
ten deel aan Geke en Jaap Ludwig,
die dit kunststukje in de A lijn wisten te realiseren, een A lijn die deze
avond met een aantal bizarre spellen werd verblijd, al was niet iedereen er even blij mee, maar dat terzijde.
70,42% was hun exacte score en
daar beten alle andere paren natuurlijk hun tanden behoorlijk stuk
op. Het minst ver van hen verwijderd waren Elly en Jaap van Nieuwkoop met 58,33% en tot hun eigen
verrassing werden Trudy Stokkel en
Huub Zandvliet 3e met 53,75%, mede dankzij hun laatste tafel waar zij
95%(!!) scoorden.
Helaas ging dat ten koste van uw
nederige correspondent, die met
name schutterde op het allerlaatste spel en daarmee partner Anneke
Karlas bepaald niet vrolijk stemde.
Adrie Voorn was weer eens opgetrommeld om in te vallen en hij deed
dit met Hans Wagenvoort. Zij scoorden weliswaar boven de 40%, maar
veroverden hiermee wel de rode
lantaarn in deze lijn.
Leek de koppositie in de totaalstand
na 4 ronden nog onaantastbaar voor
Gerda Bosboom en Rina van Vliet
met een voorsprong van 2,5% gemiddeld op de toenmalige nummer
2, de uithaal van Jaap en Geke betekende voor hen ook de 1e plaats in
de totaalstand met een voordelige
marge van 0,7% op Rina en Gerda.
Onderin strijden nog 5 paren om 3
degradatieplaatsen te ontlopen en
de verschillen zijn gering.
B Lijn
In de B lijn een gedeelde 1e plaats

voor de paren Trudy Fernhout-Thecla Borggreven en Han MannRia van Zuylen, die allebei 58,33%
scoorden. Bep Verleun en Cor Hendrix werden 3e met 54,86%, waarmee zij boven de rode streep in de
totaalstand kwamen.
Het duo Joop en Joop (den Blanken en de Jong) haalde de hoogste
score van de 3 deze week. Onderaan eindigden de paren in de 3 lijnen en wel 41,32%. 17% verschil dus
slechts tussen de nummer 1 en de
nummer 14.
Han en Ria gaan aan kop in de totaalstand met nog 1 speelavond
voor de boeg. In totaal lijken er 6 paren nog kans te maken op de 4 promotieplaatsen.
Aan de onderkant van die ranglijst moeten 7 paren nog voor hun
bridgeleven in de B lijn vrezen.
Wie nergens voor hoeven te vrezen zijn Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma, tenzij zij niet in de B
lijn durven te spelen, want met maar
liefst 6% voorsprong gemiddeld (!!)
voeren zij de ranglijst aan in de C
lijn. Voor de 3e keer in een serie van
5 avonden eisten zij de eerste plaats
op, deze keer met een score van
63,19%, waarmee hun gemiddelde
uitkomt op 61,11%.
Lous Bakker en Hans Elias noteerden slechts 57,57%. In de niet helemaal objectieve optiek van Hans
had dat veel meer moeten zijn namelijk, maar het leverde hen wel de
2e plaats op en een 4e (promotie)
plaats in de totaalstand.
In die totaalstand vinden we Addie
de Zwart en Hetty Kesting op de 2e
plaats, mede door hun bronzen ereplak deze avond met 57,01%.
Volgende week vallen de beslissingen en ook daarna gaat het leven
weer gewoon door, of je nu in de A-,
de B- of de C lijn speelt.

Valentijn op bezoek bij BVU

Klaverjasmarathon in De Quakel
De Kwakel - De klaverjasmarathon
in het dorpshuis van De Kwakel heeft
afgelopen zaterdag weer veel deelnemers getrokken. De marathon startte
om 10.00 uur in de morgen en eindigde rond 18.00 uur. De organisatie lag
in handen van de activiteitencommissie van het dorpshuis en samen met
Willem Verkerk werd het een gezellige en spannende dag. Behalve veel
ouderen was er ook een aantal jongere deelnemers zoals Rick Kruit, vorig jaar nr. 68 en dit jaar op de 19e
plaats, en dat maakte het toernooi

des te leuker. In totaal deden er 80
mensen mee. Piet en Tiny zorgden
voor een hapje en een drankje. Er
werden 10 ronden gespeeld, met af
en toe een pauze. Aan het eind van
de middag was de prijsuitreiking.
Uitslag:
1. Thomas Verkerk
17948 pnt.
2. Ton Voorn
17659 pnt.
3. Henny Kouw
17243 pnt.
Op dinsdag 8 maart is er weer klaverjassen en pandoeren in het dorpshuis. Het begint om 13.30 uur en iedereen is welkom.

Uithoorn - Op maandag 14 februari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 4e ronde in de 4e parencompetitie. Vanwege Valentijn werd
iedereen na afloop verrast met een
mooie roos. De uitslagen:
A-lijn:
1. Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
59,58%
2. Thea Stahl & Thea Kruyk 55,42%
3. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
54,51%
4. Wim Baars
& Marcel Dekker
53,82%
5. An Pronk & Bert Pronk
52,43%
6. Marijke & Ger van Praag 52,08%
7. Stenny
& Herman Limburg
51,74%
B-lijn:
1. Tini & Johan Lotgerink
59,90%
2. Marijcke
& Gouke van der Wal
58,85%
3. Monique Verberkmoes
& Corry van Tol
57,81%
4. Cees Harte & Jan Visser 53,65%

5. Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster
53,13%
6. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
51,04%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer meespelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen! Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met haar secretaris Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is na 18.00 uur bereikbaar onder tel.
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Michael Woerden winnaar
van PK Sport Bosdijkloop

Zaterdag boekenmarktje
bij Boule Union Thamen

Vinkeveen - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel
de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop,
met start en finish op de Kerklaan
in Vinkeveen. Vanaf halfelf kon men
inschrijven in De Boei, een fraaie en
ruime accommodatie voor zo’n evenement. Het weer was overwegend
bewolkt, maar wel droog. Drie graden, met een stevige oostenwind,
waardoor het koud aanvoelde. Dat
belemmerde Michael Woerden niet
om voor de derde achtereenvolgende keer deze wedstrijd te winnen.

Uithoorn/De Kwakel - Komende
zaterdag 26 februari organiseert de
jeu de boules vereniging Boule Union Thamen een boekenmarktje in
het clubgebouw van de Honkbal en
Softbalvereniging Thamen aan Vuurlijn 24 in De Kwakel. De leden van
de vereniging bieden hun uitgelezen
boeken aan tegen heel schappelijke
prijzen (1,00 tot 5,00). De opbrengs-

Aantallen
De PK Sport Bosdijkloop trok, ondanks het frisse winterweer, 430
deelnemers. Dat is veel meer dan in
alle voorgaande jaren.
De deelname aan de kinder- en
jeugdloop was iets lager dan vorig jaar. De andere afstanden, vooral de 10 kilometer en de halve marathon, verheugden zich in een toename. De 10 kilometer (altijd de afstand met de meeste deelnemers)
had met 254 deelnemers een aanzienlijk deelnemersveld. Ook de halve marathon was met 109 deelnemers goed bezet.
Op alle afstanden werd volop strijd
geleverd. Bij elk kilometerpunt
stond een afstandsbord. De lopers
waren blij met deze grote borden
langs het parcours; ze konden hierdoor namelijk regelmatig controleren of ze nog op schema liepen.

mannen was voor Rachid Mohammadi uit Amsterdam, in een zeer
snelle tijd van 16:12 min. Bij de dames won de Mijdrechtse Lonneke
Meijer, net als vorig jaar. Zij had een
tijd van 23:54 min.
De afstand van 10 kilometer heeft
altijd een groot deelnemersveld. De
winnaar was Pim Gouw uit Blaricum
met een tijd van 34:22 min. De loper,
die uiteindelijk tweede zou worden,
ging hard van start en liep in het
begin enkele tientallen meters voor
hem. Nadat Pim hem had ingehaald,
moest hij alleen tegen de wind opboksen. Bij de dames won Saskia de
Vries uit Driebergen-Rijsenburg met
een snelle tijd van 36:52 min. Zij had
hulp van een tempoloper, zeker op
de stukken met flinke tegenwind,
want haar man liep voor haar uit.
Halve marathon
De halve marathon is de afstand
die het meest tot de verbeelding
spreekt. De route voert door het
fraaie landschap van het buitengebied van de gemeente De Ronde
Venen, namelijk door de polder via
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en terug naar Vinkeveen. De halve marathon werd om twaalf uur weggeschoten door Pieter Palm, wethouder van gemeente De Ronde Venen.

Jeugd wil bewegen
De voornamelijk jeugdige deelnemers aan de kortste afstand, uit
de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar,
hadden er zin in. De winnaar bij de
jongens was net als de afgelopen
twee jaar Mickey Peters uit Vinkeveen (6:45 min.). De winnaar bij de
meisjes was Esra Zijderlaan uit Polsbroek (7:47 min.). Alle kinderen kregen een medaille als herinnering.

Bij de heren was de winnaar dezelfde als de afgelopen twee jaren, namelijk Michael Woerden uit
Mijdrecht, met een knappe tijd van
1:14:27. Ondanks de harde wind was
Michael daarmee sneller dan vorig jaar. Met een versnelling na het
tweekilometerpunt liep hij weg uit
de kopgroep en snelde alleen verder over het parcours. Hij was oppermachtig en had bij de finish een
voorsprong van bijna vier minuten
op nummer twee. Michael is nu met
drie overwinningen op rij de trotse
eigenaar van de beker.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer

Bij de dames was de overwinning
opnieuw voor Carla van Rooijen uit

Legmeervogels trok weer
aan het kortste eind
Uithoorn - Tegen het veteranenelftal van HBC trok Legmeervogels weer aan het kortste eind. Onder leiding van een scheidsrechter
die meer dan naadloos bij HBC aan
kon schuiven, werd op het hobbelige veld om 14.45 uur door HBC afgetrapt. De eerste dreigingen waren van HBC dat Legmeervogels gemakkelijk kon neutraliseren. Na 10
minuten spelen hielden beide elftallen elkaar in evenwicht. Af en
toe verscheen een aanvaller voor
het doel van de tegenstander zonder dat beide keepers daadwerkelijk in actie hoefden te komen. Het
spel speelde zich hoofdzakelijk af
rond de middencirkel. Het zag er

naar uit dat de eerste helft in de
brilstand zou eindigen. Op het eind
van de eerste helft verscheen HBC
weer eens voor het doel van Legmeervogels. Een schot op doel, dat
meer een afzwaaier was, werd op de
navel geblokt door een Legmeervogelsverdediger. Het massale appelleren van de HBC spelers, dat de bal
met de hand gespeeld werd, werd
door de scheidrechter op veilige afstand beloond. Dit cadeautje werd
door HBC gretig geaccepteerd en
benut, 1-0 in de 45ste minuut. De
aftrap hoefde niet meer, het doelpunt was tevens het rustsignaal. Lopende naar de kleedkamers gaf de
leidsman te kennen dat hij toch wel

ten zijn bestemd voor de vereniging
om een fonds te vormen voor de oprichting van een overdekte accommodatie. Het clubgebouw is op 26
februari geopend van 13.00 tot 16.30
uur. U bent van harte welkom om
uw lectuur voor de komende zomervakantie uit te zoeken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
Henk van Rekum, 0297-565377.

Open Ronde Venen
biljartkampioenschap 2011

Foto van de prijsuitreiking PK Sport Bosdijkloop 2011 gemaakt door Tom Zuijdervliet. Carla van Rooijen en Michael Woerden, de winnaars van de PK Sport
Bosdijkloop 2011.
Aalsmeer. Ook zij was met een tijd
van 1:30:24 sneller dan vorig jaar.
Carla kreeg een wisselbeker.
Organisatie
De organisatie bij start en finish, in
De Boei en onderweg, liep dit jaar
gesmeerd. Daardoor waren er veel
tevreden gezichten. De enthousiaste speaker Peter van Adrichem
zorgde voor een goede sfeer bij de
finish. Door middel van de chip op
de sportschoen kon men direct de
tijden van de lopers registreren. Dat
resulteerde in een snellere beschikbaarheid en hogere nauwkeurigheid
van de uitslag (zie www.uitslagen.nl
en www.ttcdemerel.nl voor de volledige uitslag). De prijswinnaars konden weer vertrouwen op een vlotte en snelle prijsuitreiking. Al met al
spijt had van de toegekende strafschop. Voor de spelers een opmerking waar je niets mee kan en vrolijk van wordt.
Begin tweede helft komt Legmeervogels goed uit de startblokken. Van
af de aftrap ging het richting HBC
doel. Een snelle aanval langs de zijlijn werd door Nick Driehuis met
een mooi schot onder de lat afgerond 1-1 in de 46ste minuut. Even
later is het Bas Righarts die zijn
kopbal op de lat ziet eindigen. Het
lijkt er op dat de Legmeervogels nu
mogelijkheden ziet om HBC onder
druk op eigen helft vast te zetten.
Helaas duurt dit Legmeervogelsoffensief maar 10 minuten en wordt
de wedstrijd gaandeweg een kopie
van de eerste helft. In de 75ste minuut, uit het niets, een voorzet van
HBC in het strafschopgebied van
de Legmeervogels. Met twee HBC
aanvallers buitenspel, word de bal

was de 33ste PK Sport Bosdijkloop
een geslaagd evenement.
De organisatie van dit evenement is
niet mogelijk zonder de vele sponsors, met PK Sport als hoofdsponsor. En verder natuurlijk dankzij de
hulp van veel vrijwilligers, gediplomeerde verkeersregelaars, leden
van TTC De Merel, de EHBO, de
masseur, muziek bij de finish, personeel van De Boei en vele anderen. En uiteraard de lopers die na
het startschot van Pieter Palm door
het mooie en landelijke ‘Bosdijk’
parcours in de omgeving van Vinkeveen liepen.
Tot volgend jaar bij de 34ste PK
Sport Bosdijkloop, op 19 februari:
de derde zondag van februari.
over de doelman het doel ingekopt. De grensrechter vlagt en bleef
na dit doelpunt met zijn vlag omhoog staan. De scheidrechter ging
voor de vorm even de grensrechter
consulteren, luisterde, knikte, keek,
zei iets en liep naar de middenstip,
2-1. Legmeervogels bleef gelukkig,
door zoveel tegenslag, wel voetballen. Het zat er op dat moment nog
in dat het toch nog gelijk zou kunnen komen. Maar door slordig omgaan met de mogelijkheden lukte
dit niet. De doelman van HBC was
in goeden doen en de lange verdedigers hadden geen moeite met de
voorzetten en hoekschoppen. In de
84ste minuut is het dan definitief afgelopen door een eigen Legmeervogels doelpunt 3-1.
De rest van de tijd werd plichtmatig uitgespeeld. HBC heeft de drie
cadeautjes met veel plezier geïncasseerd.

De Ronde Venen - Op vrijdag 11,
zaterdag 12 en zondag 13 maart organiseert biljartclub De Merel voor
de twee en twintigste maal het individuele O.R.V Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimumaantal caramboles is gesteld op 27. Ook kaderspelers kunnen meedoen. Iedereen
heeft kans want er wordt gespeeld
volgens het knock-out-systeem. Er
wordt op twee biljarts gespeeld onder deskundige leiding. De winnaar
van de prachtige wisseltrofee mag
zich een jaar lang “Open Ronde Venen Kampioen“ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit
kampioenschap opgeven door middel van een inschrijfformulier, te

verkrijgen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, of
een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 euro,
te voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
Café De Merel na 20.00 uur: 0297263562 of 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of even bellen naar het clubhuis. Als u het formulier per post stuurt, adresseer het
dan als volgt:
Café De Merel
Postbus 16
3645 ZJ te Vinkeveen.
Mailen kan ook naar: caty.jansen@
casema.nl

Amstelhofrunners actief in
Vinkeveense Bosdijkloop
Uithoorn - Afgelopen zondag stonden 11 lopers van Amstelhof-Running aan de start van de Bosdijkloop. Ondanks de koude oostenwind werden er door vele lopers de
persoonlijke tijden scherper gesteld.
Sandra Klein verbaasde zichzelf op
de 5 km door sneller te lopen dan
ooit en als 2 te finishen in een tijd
van 26.25. Op de 10 km kwamen de
meeste lopers in actie.
Klaus Schneider met een mooie pr.
van 42.26, Ron Melis 42.39 net begonnen bij Amstelhof-Running gaat
zich in de toekomst zeker nog meer
verbeteren. Claudia Schaffer had
haar dag niet helemaal, toch een
prima prestatie van 43.29. Theo van

der Jagt een mooie pr van 46.18,
Jurgen van Avermaete kwam binnen in 46 .47, Roland Bos 46.53, Harmen Coops met mooie pr van 49.16,
Ed Hartsink liep in Uithoorn nog dik
onder de 50 min. nu een mindere
dag kwam in 51.10 binnen.
Astrid Roodenburg liep ook een dikke minuut van haar pr. af. Haar zus
Linda Roodenburg is weer op de
weg terug na een tijdje kwakkelen
met de gezondheid, 1.01.09.
Amstelhof-Running is vol op in beweging. Ook interesse om geheel
vrijblijvend een keer mee te komen
trainen, kijk op
www.amstelhofrunning.nl voor meer
info.

KDO 2 overtuigend langs
Sporting Krommenie 2
De Kwakel - KDO 2 heeft afgelopen zondag knap met 3-0 weten te
winnen van Sporting Krommenie.
Voor de Kwakelaars wisten Elton
Shehu, Doron Borger en Patrick van

de Nesse het net te vinden. Door
deze overwinning verstevigen de
Kwakelaars hun positie in de subtop van de derde klasse. De komende twee weken is het tweede competitievrij.

