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Eerste woning beveiligd
met deurkierstandhouder
Uithoorn - Vrijdag 17 februari
schroefden burgemeester Dagmar
Oudshoorn en de directeur van woningcorporatie Eigen Haard, Jan van
den Berg Jeths, in eendrachtige samenwerking de eerste (gratis) deurkierstandhouder aan de deurpost bij
de heer en mevrouw H. de Haas aan
de Prinses Margrietlaan 43. Zij deden dat onder het goedkeurende
oog van zowel de bewoners als politiefunctionaris Martin Verheijen. De
deurkierstandhouder is preventief
bedoeld tegen mogelijke inbraaken woningovervallen en wordt gratis gemonteerd aan de binnenkant
bij de voordeur zodat die bij openen

in eerste instantie slechts op een
kier kan worden gezet. Net genoeg
om te zien wie er aan de straatkant
van de deur staat. Het onderdeel is
in eerste aanleg bedoeld om te worden aangebracht in woningen van
ouderen die dankzij deze voorziening niet door een plotselinge ruk
aan de deur overvallen kunnen worden. Een en ander heeft dus ten
doel dat ongewenst bezoek minder
snel de woning kan betreden en dat
de bewoners zich veiliger voelen.
De gemeente Uithoorn werkt bij dit
project samen met de politie, woningcorporatie Eigen Haard, het bedrijf Probin Aalsmeer en de stichting

Belklus. Bewoners van 65+, minderdraagkrachtigen en mindervaliden
die in een sociale huurwoning wonen, kunnen de stichting Belklus
bellen en een afspraak maken voor
plaatsing van zo’n deurkierstandhouder.
Het telefoonnummer is: 0206471089 of 06-54340370. De medewerker van Belklus die langskomt
zal zich altijd legitimeren. Inmiddels
hebben meer dan tweehonderd inwoners uit de doelgroep zich tot nu
toe aangemeld en te kennen gegeven graag in aanmerking te komen
voor montage aan hun voordeur van
de deurkierstandhouder.

4 slavinken
+ 4 saucijzen
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
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Vijf blije winnaars winkelen 1
minuut bij Deen Supermarkt
Uithoorn - Vorige week woensdagavond 15 februari heeft Deen Supermarkt in Uithoorn vijf winnaars uitgenodigd voor een geweldig feest:
‘1 minuut gratis winkelen’. Ruim voor
de afgesproken tijd stonden de winnaars al in het filiaal te trappelen
van ongeduld. Tijdens het drinken
van een kopje koffie met wat lekkers werd hen de spelregels uitge-

legd. Het was een leuk spektakel met
veel toeschouwers onder wie familie,
vrienden en kennissen. Een kwartiertje voor de afgesproken tijd werd
het startsein gegeven, aangezien alle winnaars aanwezig waren en allen nerveus werden van het wachten.
Als eerste startte Irene Duikersloot,
zij behaalde met 1 minuut winkelen een bedrag van 97,09 euro, ver-

volgens deed Nicolette Gosman haar
boodschappen binnen 1 minuut voor
93,30 euro, Sharon Pennington voor
een bedrag van 102,66 euro en Marco Sunter laadde zijn boodschappenkar vol voor 113,28 euro. Als laatste was Ingrid Wirz aan de beurt, zij
wist binnen 1 minuut haar boodschappen te doen voor een bedrag
van 157,42 euro.

Rotary steunt De Brulboeien
Regio - Donderdag
ontvingen
Koos Maas en Frans de Bok van
het Shantykoor De Brulboeien een
cheque van 600 euro uit handen van
Erik ten Hove van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn.
Met de donatie ondersteunt deze serviceclub het werk van het 25
leden tellende koor dat regelmatig optreedt voor sociale en maatschappelijke instellingen. Het koor
bestaat uit 25 leden uit de regio, van Rijsenhout via Aalsmeer
en Uithoorn/De Kwakel tot en met
Mijdrecht. Rotary Club AalsmeerUithoorn is een serviceclub met 42
leden die onder meer met acties
geld bijeenbrengt voor maatschappelijke doelen in (voornamelijk) het
clubgebied tussen Mijdrecht en Rijsenhout. Erik ten Hove zei bij de
overhandiging van de cheque dat

de bereidheid om zich voor anderen
in de lokale samenleving in te zetten

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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Wij zijn zondag a.s.
open van
10.00 tot 18.00 uur

DE BESTE
SUPERMARKT

VAN NEDERLAND 2011

VRIENDELIJKE

MEDEWERKERS

TOP 3
GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT

Zondag geopend van 12.00 - 18.00 uur
Legmeerplein 18, Uithoorn

fiNal sale
vrijdaG 24, zaterdaG 25 februari 2012
extra! zONdaG 26 februari GeOpeNd (12 tOt 17 uur)
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler

tOt 70
kOrtiNG
%

kids sale

tOt 80
kOrtiNG
%

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

troy 50787

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- | RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

Zie advertentie
elders in dit blad

Multimate Uithoorn

Wiegerbruinlaan 77 • 1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

zowel bij het koor als bij de serviceclub hoog in het vaandel staat.

KiJK OP www.meeRbOde.Nl

Extra bewonersoverleg Centrum

Vlnr: Frans de Bok en Koos Maas (met cheque) van De Brulboeien en Erik ten
Hove van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl
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GA NAAR

zie advertentie elders in dit blad
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Uithoorn - Op dinsdagavond 28
februari is er in buurthuis De Ponderosa een extra bewonersoverleg
voor de buurt Centrum, Uithoorn
aan de Amstel. Op het bewonersoverleg bespreken bewoners met
elkaar wat er belangrijk is voor het
centrum van Uithoorn. Op de agenda voor deze avond staan bijvoorbeeld: stand van zaken project
‘Hoofdontsluiting Oude Dorp’, veiligheid centrum, en deelname actie ‘Nederland Schoon’. Maar ook
wordt er besloten over het al dan
niet organiseren van een tweede
‘Film aan de Amstel’, over het thema
van de kalender voor 2013 en over
de verdere besteding van het buurt-

beheerbudget dit jaar. Verder zal
er ook een nieuwe vertegenwoordiging gekozen worden van bewoners die deelnemen aan de buurtbeheeroverleggen. Dat is nodig geworden nadat de vorige vertegenwoordiging aangegeven heeft hiermee te stoppen. Daarnaast is er in
het overleg ook genoeg tijd ingeruimd om zaken te bespreken die u
als bewoner belangrijk vindt. Iedereen met plannen, ideeën of gewoon
met interesse voor het centrum, is
op 28 februari van harte welkom.
Het overleg wordt gehouden tussen
19.30 uur en 21.30 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met: gdschiffart@cardanus.nl
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket won http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.

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

Plaatsen eerste
deurkierstandhouder
Op vrijdag 17 februari hebben burgemeester Oudshoorn en de directeur
van Eigen Haard, de heer Van den
Berg Jeths, officieel de eerste deurkierstandhouder geplaatst en wel bij
de heer en mevrouw De Haas aan
de Prinses Margrietlaan. Ter
voorkoming van inbraken en
woningovervallen geven
politie, woningcorporatie Eigen Haard en
gemeente Uithoorn aan
enkele

specifieke groepen bewoners de gelegenheid om een gratis deurkierstandhouder te bestellen. Al meer
dan honderd inwoners uit de doelgroep hebben zich aangemeld.
wie kunnen gratis deurkierstandhouder aanvragen?
Bewoners van 65+, minder draagkrachtigen en mindervaliden die in
een sociale huurwoning wonen, kunnen stichting Belklus bellen en een
afspraak maken voor plaatsing van
een gratis deurkierstandhouder. Het
telefoonnummer is: 020-6471089 of
06-54340370. De medewerker van
Belklus die bij u langskomt, zal
zich altijd legitimeren.
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invordering van de aanslag
gemeentelijke belastingen
Net als vorig jaar gaat Cannock
Chase in 2012 voor de gemeente Uithoorn de invordering van de gemeentelijke belastingen uitvoeren. Cannock Chase is een professionele organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van grootschalige invorderingsprocessen. In 2012
krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente
Uithoorn daarom weer via Cannock
Chase.
wat betekent dit voor u?
Er verandert niets als u altijd contant
betaalt, met een acceptgiro (in twee
termijnen), via internetbankieren of
als u al gebruik maakt van een automatische incassoregeling. Heeft u
nog geen automatische incasso afgegeven, maar wilt u hiervan wel
gebruikmaken? Vul dan het machtigingsformulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012.
Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke heffingen of belastingen, of wilt u
meer weten? Dan kunt u voor de beantwoording terecht bij:
1. Cannock Chase
Zij behandelen de vragen over automatische incasso, betalingstermij-

nen, betalingsregeling, rekeningnummer of verzoek om uitstel. U kunt hiervoor contact opnemen via tel. (0487)
518517 van 8.45-16.30 uur. Correspondentieadres: Postbus 103,
6650 AC Druten.
2. Afdeling wOZ/belastingen van
de G2
Zij behandelen de vragen over wat
u moet betalen. Het gaat dan om de
hoogte van de beschikking of de aanslag, dus over de WOZ-waarde, het
tarief en vragen over de verschillende belastingsoorten. U kunt hiervoor
contact opnemen met de afdeling belastingen van de G2 WOZ/belastingen, tel. (0297) 387530.
3. Gemeente uithoorn
De gemeente is het juiste adres voor
informatie over kwijtschelding. Indien u als gevolg van uw persoonlijke financiële situatie problemen heeft
met het betalen van de gemeentelijke belastingen kunt u kwijtschelding
aanvragen. De gemeente gaat vervolgens uw financiële positie na aan
de hand van een inkomens- en vermogenstoets. Een formulier voor het
aanvragen van kwijtschelding is vanaf maandag 27 februari 2012 verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Uithoorn of te
downloaden via de website van de
gemeente Uithoorn.

meer meerwijk!
Aan alle bewoners van Meerwijk.
Wat zijn uw ideeën over de buurt?
Waaraan vindt u dat dit jaar aandacht besteed moet worden? Hoe
zorgen we er met elkaar voor dat
het prettig wonen is in Meerwijk?
Op woensdag 22 februari organiseren we de ‘Meerwijk Meeting’.
De eerste van een voortaan jaarlijks terugkerende bijeenkomst.
Op deze ‘Meeting’ willen we als
bewoners gezamenlijk voor Meerwijk de speerpunten voor het komende jaar vaststellen. Wat vinden we belangrijk en waarvoor
gaan we ons het komende jaar in
het kader van buurtbeheer inzetten. We hebben het dan niet over
bijvoorbeeld een losse stoeptegel

of een overhangende struik; daarvoor kunt u het servicenummer
van de gemeente bellen. Maar
misschien vindt u dat er meer aandacht voor de jeugd of juist voor
ouderen in de buurt moet zijn. Of
vindt u dat er aandacht moet komen voor het parkeren in bepaalde buurten. Misschien moeten we
meer sociale media inzetten. Wilt
u meepraten en meedenken, kom
dan ook op 22 februari!
u bent van harte welkom op:
woensdag 22 februari a.s.
Aanvang: 19.30 uur tot uiterlijk
21.30 uur
inloop vanaf: 19.15 uur
Locatie: Het Rechthuis aan den
Amstel (Schans 32)

Let op: laatste kans om mee te
doen aan het imago-onderzoek
van de gemeenteraad!
De gemeenteraad is er voor u. Raadsleden laten hun stem namens u horen
en denken en beslissen mee over zaken in de gemeente die u aangaan.
Hoe logisch dat ook klinkt, niet iedereen ervaart dat zo. Niet altijd is even
duidelijk wat de verschillende raadsleden voor u als inwoner kunnen betekenen en hoe u hen kunt benaderen.
De Uithoornse gemeenteraad wil u
daarom graag beter gaan informeren
over allerlei zaken rondom de raad.
Om dat goed te kunnen doen, moeten de leden eerst weten hoe u er nu
over denkt en wat u precies verwacht
van informatie uit de gemeenteraad.
Weet u bijvoorbeeld wie de raadsleden zijn en welke politieke partijen ze
vertegenwoordigen? Zijn de raadsleden volgens u voldoende bereikbaar en zichtbaar in de gemeente?
Wat moet anders? Om dat allemaal in

kaart te brengen, is gevraagd om een
imago-onderzoek uit te voeren. En
daarbij is uw medewerking natuurlijk
onmisbaar. Namens de raad vragen
wij u daarom deze enquête in te vullen. Dat kan via de gemeentewebsites www.uithoorn.nl of www.uithoorn.
nl/ris Door het beantwoorden van
een aantal vragen kunt u daar precies aangeven wat u vindt. Door mee
te doen maakt u grote kans een VVVcadeaubon ter waarde van 20 euro te
winnen. Naar 1500 inwoners is al een
enquête verzonden. Aarzel dus niet,
surf vandaag nog naar www.uithoorn.
nl/ris en vul de vragenlijst in, of stuur
een e-mail naar ingrid.straathof@
uithoorn.nl met het verzoek de enquête via e-mail of post naar u te sturen. De resultaten van het onderzoek
zijn vanaf begin april op de website te
zien.

weRK in
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nieuwe inRiCHtinG
GROenstROOK PARK
KRAyenHOFF
De groenstrook tussen Park Krayenhoff en de Watsonweg behoort tot de
ontwikkeling van Park Krayenhoff. In
eerste instantie heeft de ontwikkelaar
(Park Krayenhoff CV) ervoor gekozen
om deze strook niet gelijk met de start
van het plan op te pakken. Nu de eerste fase bijna klaar is en bijna alle woningen zijn opgeleverd, gaat de ontwikkelaar de groenstrook aanpakken.

De nieuwe inrichting is weergegeven
in onderstaande afbeelding. De nieuwe inrichting laat zien dat er parallel
aan de Watsonweg een grondophoging van ca. 2 m. ten opzichte van het
huidige maaiveld en van ca. 1,50 m.
ten opzichte van de Watsonweg gaat
plaatsvinden. Daardoor kunnen de bestaande bomen en beplanting niet gehandhaafd worden, behalve de twee
jaar geleden verplante bomen (Moerascypressen). Deze twee bomen zijn
opgenomen in de nieuwe inrichting.
Aan beide zijden langs de toekomstige ontsluiting komen drie bomen
(Zuileiken) te staan. Op de grondophoging aan de zijde van de Watsonweg zijn gepland: een dichte heesterbeplanting (Krentenboompje, Gele Kornoelje, Kardinaalsmuts, Liguster en Alpenbes) met een paar groepen bomen (Iep, Winterlinde, Moerascypres, Pluim-es en Meidoorn). Langs
de ontsluitingsweg bij de kruising met
de Watsonweg wordt een ondergrondse glascontainer geplaatst.

Zwerfafval? uithoorn schoont op!
Blikjes op straat, sigarettenpeuken
in de bosjes en rondslingerend plastic. Zwerfafval behoort al jaren tot één
van de grootste ergernissen van ons
land. Wist u dat het 50 jaar duurt voordat een blikje vergaat? En kauwgum
doet er 25 jaar over. U kunt uw steentje bijdragen om Uithoorn er weer opgeruimd uit laten zien. Hoe? Door deel
te nemen aan De Week van Nederland Schoon!
wat is De week van nederland
schoon?
Deze Week wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Nederland
Schoon. Er worden dan overal diverse acties georganiseerd om stad en
land schoon te maken. Het resultaat is
niet alleen een prettige leefomgeving,
maar ook een groeiend maatschappelijk bewustzijn. De gemeente Uithoorn
doet al voor de elfde keer mee met deze landelijke schoonmaakactie.
wanneer?
De week van Nederland Schoon vindt
plaats in de week van 10 tot en met
16 maart 2012. Op 10 maart gaat de
week van start met de Landelijke Opschoondag.
succes zit in samenwerking
De gemeente doet deze week extra
haar best om Uithoorn en De Kwakel schoon te maken. Er rijden extra veegmachines, de bermen van
de N201 worden schoongemaakt en
het drijfvuil wordt opgevist en afgevoerd. Maar de Week van Nederland
Schoon is pas echt een succes wanneer ook scholen, verenigingen en inwoners zich inzetten. Vorig jaar gingen diverse scholen en verenigingen
aan de slag. Ruim 1000 inwoners zijn
toen aan de slag gegaan en dit jaar
willen we dit succes graag evenaren.
Helpt u dit jaar ook mee aan de grote
Uithoornse schoonmaak? U bent helemaal vrij om een actie te bedenken,
zolang het maar een schoonmaakactie is. Een grote of kleine actie, in de
directe omgeving of op een andere
plek, van alles is mogelijk. U kunt de-

ze actie houden op zaterdag 10 maart
tijdens de Landelijke Opschoondag,
maar ook op een andere dag in de
Week van Nederland Schoon.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande contactgegevens kunt u zich aanmelden. In overleg plannen we uw actie in en kunt
u ondersteuning krijgen met materiaal zoals grijpers, vuilniszakken en
een veegwagen. Om de acties goed
in te plannen en te organiseren vragen wij u om contact op te nemen met
Giel Payens. Dit kan telefonisch via
0297-561127 of via e-mail nederlandschoon@uithoorn.nl. Zet daar dan bij
‘Opschoondag’. In de periode tot aan
de Week van Nederland Schoon zullen wij regelmatig contact met u houden om de actie goed voor te bereiden. Een schoon Uithoorn staat centraal, maar ook gezelligheid en bewustwording zijn belangrijk voor een
geslaagde week. Ook met cadeautjes en ludieke acties willen we van de
Week van Nederland Schoon een geslaagd evenement maken. Houd de
website van de gemeente en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode goed in de gaten.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, krijgt een speciaal
opvallend hesje. Wij vragen verkeersdeelnemers daarop te letten en extra voorzichtig te zijn bij het zien van
mensen in die hesjes.
wist u dat?
• Jaarlijks belanden er in ons land
50 miljoen blikjes en flesjes in de
leefomgeving.
• Jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn
de grootste vervuilers, maar 18
procent van de zwerfvervuilers is
50 jaar of ouder.
• De boete voor het op straat achterlaten van blikjes en papiertjes is
€ 45 als de overtreder 15 jaar
of jonger is en € 90 vanaf
16 jaar!
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Stichting De Kwakel Toen & Nu op
2e plaats bij Geschiedenis Online
prijs 2011
De stichting heeft meegedaan
aan deze landelijke wedstrijd. De
Kwakel moest alleen het veel grotere Deurne (30.000 inwoners)
voor laten gaan. De Geschiedenis Online Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste historische
website van het afgelopen jaar.
De prijs is in het leven geroepen
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Regels voor het uitlaten van honden in de gemeente Uithoorn

om uiting te kunnen geven aan
de waardering voor een goed toegankelijke historische website.
B&W van Uithoorn hebben het
bestuur van stichting De Kwakel
Toen & Nu een schriftelijke gelukwens gestuurd met deze knappe
prestatie.

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

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

Bon en borden

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

deren op school of thuis komen met
poep aan hun schoenen. De surveillanten zullen dan ook extra opletten op honden in de omgeving van
scholen.
Ook dit jaar kan iedereen, die last
heeft van loslopende honden of
poep op de stoep, een bord aanvragen met teksten. Waar zo’n bord
staat, zal extra worden gecontroleerd.

ACTIVITEITEN KALENDER
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

26 feb/
9 apr.

27 feb/
17 mrt.

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

28 feb.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

29 feb.

18 feb./
22 apr.
22 feb.
22 feb.
23 feb.
24 feb.
24 feb.
24 feb.

Voorjaarsexpositie in Atelier Gerard van Hulzen, Fort aan de
Drecht. Open za. en zo. van 14-17 uur. 10 en 11 maart gesloten wegens concert. Info: tel.: 06 50562903.
Bingo in t Buurtnest, A. van Schendellaan. Zaal open vanaf
13.15 uur. Bingo begint om 13.45 uur en duurt ongeveer tot
16.00 uur. Bingokaartjes kosten € 0,50 per stuk.
Bewonersoverleg Meerwijk in Rechthuis a/d Amstel. Aanvang;
19.30 uur.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0,50 per kaartje.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
Viering 20-jarig bestaan Dorpshuis de Quakel, in het Dorpshuis. 20.00-24.00 uur. Feestelijke inloop met hapje en drankje.
Info bij beheerder P. Kas, tel.: 0297-531528.

28 feb.

1 mrt.

1 mrt.
2 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
15 mrt.

Tentoonstelling van kunstenaarscollectief Formaat in Fort a/d
Drecht. Het collectief toont werk, gemaakt in het afgelopen
jaar, rondom het thema Sporen. Open do/vrij 14.00-16.00 uur
en in het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis. Opening
zondag 26 februari 15.00 uur
De Fotokring Uithoorn organiseert in het kader van haar 40 jarig bestaan een tweede foto-expositie. De expositie wordt van
27 februari t/m 17 maart 2012 gehouden in het Gemeentehuis te Uithoorn en aansluitend van 19 maart t/m 3 mei 2012
in het Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van beide gebouwen en de
toegang is gratis.
Kinderbingo, in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan 1, 12.00 –
15.00 uur. Kaartje per ronde: € 0,50 . Info: Natascha Halici
E:nhalici@cardanus.nl / M: 06-52646156.
Bewonersoverleg dorpscentrum in Ponderosa. Aanvang:
19.30 uur.
Sport en spel in De Scheg, 12.00 – 14.30 uur. Voetballen, hockey, trefbal en nog veel meer! Info: Natascha Halici E:nhalici@
cardanus.nl / M: 06-52646156.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Bioscoop in ’t Buurtnest, 12.00 – 15.00uur. Kom gezellig een
leuke kinderﬁlm kijken. Info: Natascha Halici E:nhalici@cardanus.nl / M: 06-52646156.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00—
tot 15.00 uur. Inlichtingen tel. 525556.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272

16 mrt.
17 mrt. en
14 apr.
18 mrt.
23 mrt.
22 mrt.
29 mrt.

30 mrt.
3 apr.
15 apr.

20 apr.
25 apr.

26 apr.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10-12 uur of 14-16 uur. Info: 06-50562903.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de
eenakters “de koningin”en “De laatste keer”. Aanvang: 14.30
uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op
Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici
spelen op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a.
Haydn en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12.
Info: www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West,
12.15-15.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen
genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €
2,- om mee te doen. De opbrengst van de dag gaat naar een
goed doel: ‘Run4Schools’.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Evenementen vanaf mei 2012
staan op www.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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

TER INZAGE

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

Tijdelijk:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
de woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Cartograﬁelaan 3 t/m 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 14 twee onder één kapwoningen. Ontvangen 10 februari 2012.
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.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 28 en 28A, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 27 maart 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 157, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 28 maart 2012.
- Laan van Meerwijk, vergunning aan de heer Ikelaar voor het innemen van een
incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie voor de periode zo
lang er geschaatst kan worden op het Zijdelmeer. Bezwaar t/m 23 maart 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een schutting. Bezwaar: t/m 29 maart 2012.
- Thamerhorn 1, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten van
Amsterdam Airport Hotel Uithoorn B.V. t/m 31 december 2014.
Bezwaar t/m 26 maart 2012.

De Kwakel
- Drechtdijk 21, vergunning aan de exploitant van café Bolle Pauw voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 23 maart
2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 33, vergunning aan Basisschool De Kwikstaart voor het organiseren van een carnavalsoptocht op 17 februari 2012 van 11.00 tot 12.00 uur.
Bezwaar t/m 29 maart 2012.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommissie van de Legmeervogels voor het organiseren van Sport en Spel weekend
kamp van 8 t/m 10 juni 2012.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARK
KRAYENHOFF FASE 2, DEELFASE 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Park Krayenhoff fase 2, deel fase 3 met ingang van 24 februari
2012 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3 is eerder als uitwerkingsplan door het college van B&W vastgesteld op 6 december 2010. Tijdens de bouw is echter naar
voren gekomen dat de digitale ondergrond, waar de verbeelding van het uitwerkingsplan op ingetekend is, ongeveer een meter ten opzichte van de werkelijkheid
is verschoven. Om dit recht te zetten wordt het plan één op één overgenomen op
de juiste ondergrond in een nieuw bestemmingsplan. Naast de verschuiving wordt
een extra regeling opgenomen over ondergeschikte bouwdelen. Dit artikel wordt
standaard in alle geactualiseerde bestemmingsplannen opgenomen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3 ligt van vrijdag 24 februari 2012 tot en met donderdag 5 april 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het
dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 22 februari 2012

BELEIDSREGELS PROCESKOSTENVERGOEDING IN BELASTINGPROCEDURES

Op grond van artikel 3:40 e.v. Awb maakt de hefﬁngsambtenaar bekend dat met
ingang van 16 februari 2012 in werking treden de Beleidsregels voor het toekennen van een proceskostenvergoeding in belastingprocedures.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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

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

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

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

Nieuwe collectie
Veel nieuwe collectie is al te bezichtigen van de diverse merken die Big
L verkoopt. Het voordeel van 600
m2 shopplezier is dat Big L alles in
huis heeft van a tot z. Van de ‘ouderwetse’ wrangler jeans tot een tren-

Uithoorn - Op de tentoonstelling
van collectief Formaat vanaf komende zondag 26 februari toont het collectief werk, gemaakt in het afgelopen jaar, rondom het thema ‘sporen’. Elke kunstenaar heeft dit thema op haar eigen manier ingevuld.
Er zijn werken te zien in verschillende technieken, zoals acryl, olieverf,
collage, emaille, gemengde technieken, fotografie en ruimtelijk werk.
Het kunstenaarscollectief ‘Formaat’
is afkomstig uit het Gooi. Het is opgericht in 1995 en bestaat op dit
moment uit zeven vrouwelijke kunstenaars. Het is een hechte groep
die met elkaar ervaringen uitwisselt,
elkaars werk bespreekt, inspiratiebronnen deelt en vooral ook samen
exposeert. Het werk van de ‘FORMAAT’-vrouwen varieert van abstract tot enigszins figuratief.
Gezamenlijk
Bij een gezamenlijke expositie werken de kunstenaars meestal volgens eenzelfde thema. U ziet werk
van:
Betty Boor die door middel van foto’s haar interpretatie van het thema
sporen weergeeft.
Marian Mutsaers doet het weer geheel anders, zij heeft als basis de
muzikale sporen die nooit meer
kunnen worden uitgewist, de sporen in de natuur en ontsporingen.
Die zo ook hun littekens kunnen
achterlaten.
Gloria Mulder laat met haar abstracte werken sporen zien vanuit ande-

re landen zoals Turkije, Sierra Leone en Ghana. Haar werken tekenen
zich door het gebruik van gemengde technieken en aardkleuren.
Marja Nieuwendijk heeft ingetogen
kleurrijke composities geïnspireerd
door een gedicht, ’n lied of ’n krantenfoto.
José van ’t Rood laat in prachtige
schilderijen de echo van wat eens
was terugkeren. Melancholische
sporen van het verleden zou je kunnen zeggen.
Verder heeft Els Smit het thema geinterpreteerd met behulp van lijnen. Er is altijd een patroon, een lijn
die de ene vorm met de andere verbindt.
Lijnen, ze komen en gaan maar laten hun sporen na. Het werk van
Annette v.d. Vegte gaat over de sporen die het kind in haar heeft achtergelaten. Zij heeft daarbij stukjes opgedroogde verf, beschilderd
papier, roet, as, marmerpoeder en
acrylverf gebruikt.
De opening zal zijn op zondag 26 februari om 15.00 uur en zal worden
verzorgd door twee leden van de
kunstenaarsgroep met op de piano
Karina Kantarova.
De expositie ‘Sporen’ is te zien op
donderdag/vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur en op zaterdag/zondag van 12.00 tot 17.00 uur in Galerie Fort a/d Drecht aan Grevelingen 50 in Uithoorn. Voor meer
informatie, bezoek de website:
www.galeriefortaandedrecht.nl

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Speel schilderend met kleur!

dy gstar 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 G-Star, Only, Object, 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 leuke jeans, rokjes of blousjes
voor uw zoon of dochter waaronder
de merken Gsus en Outfitters Nation.
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 10.00 uur en sluiten ze weer om 21.00 uur. Op zaterdag kunt u de winkel bezoeken van
10.00-17.00 uur en komende zondag
26 februari dus van 12.00-17.00 uur.
Big L jeans kunt u vinden aan de
Zijdstraat 61 in Aalsmeer.
Voor nog meer info en inschrijving
voor de Big L nieuwsbrief, bezoek
dan de website www.bigl.nl.

SLAAP
Door Flavoring
De sneeuw, het ijs en de vorst zijn verdwenen. De dagen lengen, het
is weer langer licht (heerlijk) en overal zie ik knopjes aan de bomen
en doen de krokusjes en andere lentebloemetjes hard hun best om
tot bloei te komen. Stiekem hoop ik al op de lente, maar het is gewoon winter en mijn lichaam schreeuwt dan ook nog om een winterslaap.
Vraag aan een willekeurige ouder wat een van hun grootste wensen
is en waarschijnlijk krijg je dan als antwoord ‘een goeie nacht ongestoord doorslapen’. En het zijn niet alleen de ouders van de pasgeborenen, want daar verwacht je het nog. Slapeloze nachten horen erbij
en je denkt dat het ook voorbijgaat. Natuurlijk gaat uiteindelijk alles
voorbij en glij je moeiteloos door in een volgende fase. En in elke opvolgende fase loop je weer tegen nieuwe uitdagingen, frustraties en
ook mooie dingen aan.
De fase waarin mijn kinderen zich bevinden is de fase van ‘s nachts
wakker worden van de spanning. Spanning die bijvoorbeeld deze afgelopen week werd opgebouwd, omdat het carnaval er aan kwam.
Het uitkiezen van een passend carnavalskostuum is leuk, maar ook
lastig. Maar dit obstakel hadden we redelijk ongeschonden gepasseerd.
De nachtjes werden afgestreept tot er nog maar één nachtje te gaan
was. Maar die laatste nacht resulteerde in een uitbarsting van de opgekropte spanning, waarin allebei de kinderen wakker werden midden in de nacht en zich al wilden omkleden voor het grote feest. Het
is een prachtig enthousiasme dat kinderen kunnen hebben, er kon
ook wel een klein glimlachje bij me vanaf, maar allesoverheersend
was het gevoel van me om willen draaien en verder slapen. Het was
immers drie uur midden in de nacht!

brAnDweer
& PoLitie

Final Sale bij Big L

Mijmeringen

Tentoonstelling van
collectief ‘Formaat’

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

www.mEErBoDE.nl

Regio - Vanaf vrijdag 24 februari is het final sale bij Big L jeans in
de Zijdstraat in Aalsmeer. 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
Big L grootse kortingen op de wintercollectie 2011-2012. Nog even de
kast bijvullen met een lekkere trui,
een trendy rokje of een leuk bloesje. Kortingen van 50-70% dat wordt
dus bijna ‘hamsteren’. Grijp dus uw
kans de laatste dagen van de uitverkoop bij Big L jeans
Om eens extra te profiteren van de
final sale is Big L in de Zijdstraat
ook komende zondag 26 februari
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Van 26 februari tot en met 9 april:

Uithoorn - Heb je zin én heb je een
plek in je agenda voor een creatieve workshop? In Atelier De Rode
Draad kun je in maart 3x terecht
voor een workshop rond het thema
kleur. Joke Zonneveld geeft les in
Spelend Schilderen. De nadruk ligt
op het werken vanuit de beweging,
het spelenderwijs bewust worden
van schilderregels, ervaring, ontspanning en plezier.
- Zaterdag 3 maart: Spelend Schilderen, geef kleur structuur.
- Zaterdag 10 maart: Spelend Schilderen, back to basic.

- Zaterdag 17 maart: Spelend Schilderen, maak er een potje van! Je
werkt afwisselend met acryl- en
aquarelverf, krijt en toevoegingen.
Alle workshops worden gehouden
van 13.30 tot 16.30 uur aan de Prinses Margrietlaan 86. De kosten bedragen 27,50, inclusief koffie, thee
en alle materiaal. Boek je meerdere workshops, dan betaal je 23,- per
keer. Het atelier is in deeltijd te huur.
Uitgebreide informatie over Atelier
De Rode Draad en de workshops:
020-6418680, info@jokezonneveld.
nl en/of www.jokezonneveld.nl

En ik weet dat er nog wel wat fases zullen volgen, waarin je ook niet
de lange nachten maakt, waar ik van droom. Denk maar aan de puberteit, waarin je kinderen dan ineens later naar bed gaan dan jij. Of
dat ze naar een feestje zijn en dat je dan toch wilt wachten tot ze weer
veilig thuis zijn. Nee, het ouderschap is een bijzonder mooi iets, maar
rust is niet opgenomen in het totaalpakket.
Toch is dat een lastige combinatie, want slaap heb je nodig om overdag goed te kunnen functioneren. En nu las ik laatst dat niet genoeg
slapen ook nog ziek maakt. Onze biologische klok regelt wanneer we
slapen en wakker zijn (nou ja, mijn kinderen en wekker maken vooral uit wanneer ik wakker ben, maar goed). Daarnaast beïnvloedt onze
biologische klok ook onze vatbaarheid voor ziektekiemen. Tel daarbij
op dat als je niet genoeg slaap krijgt, dit ook nadelige gevolgen heeft
voor je gewicht en dan weet ik genoeg. Slaap is een weldaad voor je
lijf en geest, voor je gezondheid op alle mogelijke manieren. Ik ga die
winterslaap regelen, nu meteen.
Welterusten allemaal en tot volgende week.

De ‘500 uur van de Fiat 500’

Nieuwe leerlingen voor KnA
Uithoorn - De afgelopen weken
hebben 14 kinderen van de basisscholen weer lessen blokfluit en
slagwerk gevolgd via de Jeugd Activiteiten Pas van de gemeente Uithoorn.
De 14 jongens en meisjes hebben
vier weken lang in 2 groepjes les
gehad in de basisprincipes van het
blokfluiten en slagwerk. Bij de blokfluit konden zij na 4 lessen al twee
liedjes laten horen aan het publiek
en bij het slagwerk hebben zij Vader Jacob ingestudeerd. De laatste
les was een kijkles waar vele ouders, grootouders, broertjes en zusjes op afkwamen. Na afloop hebben

verschillende kinderen zich opgegeven voor slagwerk of blokfluit.
KnA heeft nog plaats voor meer
leerlingen. Vanaf 7 jaar kun je al leren trommelen op de woensdagavond, trompet leren spelen op de
woensdagmiddag of blokfluiten op
de dinsdagavond.
Vanaf 4 jaar ben je welkom bij de
majorette, zij repeteren op donderdagavond. Iedereen krijgt eerst een
maand proefles zodat je kunt kijken
of je het leuk vindt. Inlichtingen zijn
te verkrijgen op de website van KnA:
www.kna-uithoorn of bij kna.
secretariaat@gmail.com

Regio – De kop boven dit artikel
luidt: de ‘500 uur van de Fiat 500’.
Mensen die snel met rekenen zijn
zien direct dat dit bijna 21 dagen
zijn en gedurende die periode zijn er
mooie voordelen te halen bij de Fiat
dealer. De actie start 20 februari en
loopt 21 dagen. In die periode is er
extra voordeel te behalen op de Fiat
500 en 500C Easy, de nieuwe variant
die tussen de Pop en Lounge valt.
Het voordeel loopt op tot 950,- euro
en daarnaast kan er voor 1000 euro extra een 500C aangeschaft worden. Voor een meerprijs van slechts
1.200,- euro wordt de Fiat 500 uitgerust met 15-inch lichtmetalen velgen, handbediende airconditioning,
chromen sierstrip, chromen spiegelkappen en een chroompakket
(chromen strip rond logo, op bumpers, achterklep en langs raam).
Normaal kosten deze opties 1.810,euro. Tijdens de 500 uur van de Fiat 500 geeft Fiat hierop nog eens

950,- euro voordeel. Zodoende is de
meerprijs van de Fiat 500 Easy tijdelijk 250,- euro en bedraagt de vanafprijs slechts 12.745,- euro.
De Fiat 500 Easy is standaard voorzien van de schone 69 pk 1.2 benzinemotor en Start&Stop-systeem,
waarmee ze zijn vrijgesteld van bpm
en wegenbelasting. Bij zakelijk gebruik geldt het lage bijtellingstarief
van 14%.
Spring Offer op de Fiat 500C
Nog met de lente in de Fiat 500C rijden? Dat kan natuurlijk altijd maar
tijdens de 500 uur van de Fiat 500
geldt een aantrekkelijke meerprijs.
Fiat vraagt tijdelijk, in plaats van
2.800,- euro, slechts 1.000,- euro meer voor de open 500. Tijdelijk geldt er dus een vanafprijs van
14.695,- euro voor de Fiat 500C.
Voor de Fiat 500 actie kunt u terecht
bij Fiat Van Kouwen en Fiat Kooijman.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘De gemeente kan zorgen dat initiatieven elkaar vinden’
toe gaat. Waar het bruist. Daar
is verandering voor nodig,
maar zoals veel gemeenten
beschikt Uithoorn op dit moment niet over het budget om
alle ambities waar te maken.”

motiveren, kunnen we hopelijk zaken in gang zetten.
Nu al zie je dat ondernemers
in het centrum het moeilijk
hebben. Het is daarom tijd
voor actie – we kunnen niet

“Het centrum moet weer de spil
van het dorp worden”

3

Vijf vragen aan
Katja Laugs (VVD)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Katja Laugs. Zij zit namens de VVD in
de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het op deze
plek over hebben?
“Over het dorpscentrum
van Uithoorn. Ik kom uit
Limburg, waar ik praktisch
in de Maas ben geboren,
en ik woon sinds eind 2 0 0 1
in Uithoorn. Ik heb altijd
een zwak gehad voor het
water en Uithoorn heeft de
Amstel. Dat is echt een
geschenk voor het dorp
– we zouden er veel meer

mee kunnen doen. Hopelijk
gaat dat de komende tijd
gebeuren.”

2

Op welke wijze zou
jij het dorpscentrum
willen aanpakken?
“Ik zou de waterkant willen
ontwikkelen, zodat het centrum ook voor bezoekers
een aantrekkelijk gebied
wordt. Denk aan gelegenheid voor winkelen, uitgaan
en cultuur, maar ook aan
mogelijkheden voor watersport en pleziervaart. Het
centrum moet weer de spil
van het dorp worden. De gemeente moet hierin op zijn
minst een drijvende kracht
zijn, zonder dat zij alle investeringen hoeft te doen.”

Je zegt hopelijk,
waarom?
“Op dit moment wordt hard
gewerkt aan de omlegging van
de N2 0 1 . Een goede zaak, want
het dorpscentrum zou niet
Hoe zie je dat voor
slechts een doorgaande route
je, die aansporende
moeten zijn. Het moet een
rol van de gemeente?
plaats zijn waar je graag naar“Door de gemeenschap te

4

gaan zitten wachten tot
de omlegging van de N2 0 1
helemaal voltooid is. Maar

we hoeven als gemeente
ook niet alles te bedenken.
We moeten de juiste mensen
bij elkaar brengen. Gelukkig
is er aan ideeën en plannen
geen gebrek. Daarom moeten
we als gemeente zorgen dat
particuliere initiatieven
elkaar vinden.”

5

Hoe moeten we
ons dat in de
praktijk voorstellen?
“Als VVD hebben we al een

paar keer gezien dat de één
een goed plan heeft, maar geen
middelen, terwijl een ander
eigenaar is van een pand,
maar geen goed plan heeft.
Zulke mensen moet je aan
elkaar koppelen, aan één tafel
krijgen. De VVD heeft veel
vertrouwen in de ideeën van
inwoners en ondernemers.
We zijn ervan overtuigd dat
er dankzij particuliere actie
een levendig dorpscentrum
kan ontstaan.”

Hoofdontsluiting door centrum Uithoorn
Een volle publieke tribune
bij het agendapunt over de
‘hoofdontsluiting’ door het
Oude Dorp: de Thamerlaan/
Bernhardlaan. De discussie
ging vooral over het verkeer.
Handhaaf in de nieuwe situatie het verbod voor vrachtverkeer en richt de wegen in als 30
kilometerzone, waren de verzoeken van PvdA en VVD. Een
onderbouwing voor de keuze
voor ‘de rechte variant’ is waar
het CDA op aanstuurde. De
onderbouwing waar hij om
vroeg, kreeg CDA’er Baak niet.
“De argumenten staan uitge-

breid in het rapport”, was de
korte reactie van wethouder
Levenbach. Ook PvdA en VVD
kregen nul op het rekest: “Dertig kilometer kan niet, vijftig is
echt de minimale snelheid”,
aldus wethouder Levenbach.
Een verbod voor vrachtwagens
is wel mogelijk. DUS! en Groen
Uithoorn wilden allebei weten
waarom er een verschil van
40 0 0 auto’s zit in de verkeers
tellingen. Dat kan volgens
wethouder Levenbach komen
door de werkzaamheden aan
de Zijdelweg tijdens één van de
tellingen. Ons Uithoorn miste

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

de logica: de bewoners mogen
wel meedenken met het
inrichten van de weg, maar
niet de variant kiezen.
Gemeentebelangen maakt
zich zorgen om de ‘beleving’
bij de gemeente. Bewoners gaven aan weinig betrokkenheid
te voelen. De wethouder
benadrukte dat er samen met
bewoners gekeken wordt naar
de
- weg inrichting van de weg.
Handtekeningen uit de hele
Thamerlaan en Bernhardlaan
werden aan het college overhandigd. De bewoners zijn
tegen de ‘rechte variant’.

Raadsagenda
Datum: 23 februari 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Hoofdontsluitingsroute
Oude Dorp 20.00 uur

4

Inrichtings- en
beheersvisie Libellebos
21.00 uur

5

Meerjarenprogramma
duurzaamheid
21.45 uur

6

Rekenkameronderzoek
22.15 uur

Let op: de Tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 15 maart 2012.
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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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PvdA wil geen vrachtverkeer op
Thamerlaan en Prins Bernhardlaan

E
E
N
L
E
Z
E
R

Uithoorn - Aanstaande donderdag besluit de gemeenteraad over het voorstel van het college over
de hoofdontsluitingsroute van het dorpscentrum.
De Partij van de Arbeid fractie is tegen het openstellen van de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan voor doorgaand vrachtverkeer. Het is een te
zware belasting voor deze lanen, en bovendien niet
nodig. Het vrachtverkeer kan eenvoudig omrijden
via de Zijdelweg en de “oude” N201. Zo staat het
ook in het eerder door de raad vastgestelde Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan.
De beide lanen hoeven dan ook niet veel breder te
worden dan ze nu zijn, zodat er voldoende ruim-

Op 8 februari jl. heeft de gemeente Uithoorn tijdens een bewonersbijeenkomst een toelichting gegeven op de laatste fase van het verkeerstructuurplan van De Kwakel, waarin het zich nu bevindt.
De gemeente Uithoorn is in overleg met de werkgroep - die hiervoor is samengesteld - tot een voorstel gekomen dat tijdens deze bijeenkomst aan de
bewoners werd gepresenteerd. Dit voorstel is een
knip (afsluiting voor autoverkeer in beide richtingen) in de Boterdijk en Vuurlijn. Dit is volgens hen
het voorstel met de meeste effectiviteit om de verkeersveiligheid binnen De Kwakel te vergroten.
Veel bewoners van De Kwakel waren aanwezig en
velen hoorden de plannen met grote verontwaardiging aan.
Kwaliteit en integriteit ter discussie
De werkgroep is samengesteld uit een afgevaardigde uit de groep ondernemers, verenigingen, bewoners, werkgroep verkeersveiligheid en gemeente Uithoorn. Zij hebben unaniem besloten (zonder
een enquête te houden onder alle bewoners van
De Kwakel) dat De Kwakel geknipt moet worden in
de Boterdijk en Vuurlijn om de verkeersveiligheid
in De Kwakel te verhogen. Gezien de enorme opspraak van de bewoners tijdens deze bijeenkomst
over deze twee knippen, moeten de kwaliteit en integriteit van deze werkgroep en het eventuele belang van de verantwoordelijke wethouder ter discussie worden gesteld.
Sluipverkeer niet verder geweerd
De twee knippen, in zowel de Boterdijk als de Vuurlijn, bieden juist níet de oplossing die de werkgroep
wil bereiken, te weten een plan met de meeste effectiviteit om de verkeersveiligheid binnen De Kwakel te vergroten. Verkeersveiligheid wordt bepaald
door de verkeersintensiteit en daar hebben ze in
De Kwakel mee te maken. Een groot gedeelte van
het autoverkeer in De Kwakel bestaat uit sluipverkeer dat in de ochtend vanuit Alphen a/d Rijn de
kortste weg kiest naar de Randstad. Dit is verkeer
dat geen enkel belang heeft bij De Kwakel en daar
ook geen gebruik maakt van de voorzieningen op
weg naar het werk. Andersom wordt in de avond
de drukte extra versterkt door verkeer vanuit de
Randstad dat juist naar Alphen a/d Rijn wil.
Wie wordt nu de dupe van dit plan?
Uit metingen is gebleken dat de verkeersdrukte in
De Kwakel het hoogst is in de ochtend- en avondspits. Door een knip te geven in de Boterdijk en
Vuurlijn gaan de werkgroep en gemeente Uithoorn
ervan uit dat de verkeersintensiteit in De Kwakel
wordt verminderd. Naast dat dit voorstel niet de
oplossing is met de meeste effectiviteit om de verkeersveiligheid te verhogen (zie volgende alinea),
vergeten we dat Uithoorn voor veel inwoners van
De Kwakel minder goed bereikbaar wordt om even
een boodschap in Uithoorn te doen of hun kinderen naar en van school te brengen. Vooral de bewoners van de Boterdijk en Vuurlijn zullen vele ki-

“Het bestuur van deze groep heeft
de afgelopen jaren veel initiatieven
ontwikkeld om voldoende fondsen
te werven zodat zij geheel op eigen kracht een nieuw clubgebouw
konden realiseren. Dat is inmiddels
klaar. Bij de realisatie is ongeveer de
hele dorpsgemeenschap betrokken,
met een prachtig Troephuis als resultaat.
De Scoutinggroep is daarnaast al
bijna 60 jaar een belangrijke pijler
van het sociale leven in het dorp en
is een zeer belangrijke factor bij de
vorming van de plaatselijke jeugd.
Sinds enkele jaren organiseert de
groep de dodenherdenking op 4
mei in De Kwakel, waarbij alle kinderen zijn betrokken. Ze doet dat op
zeer indrukwekkende wijze, met een
steeds grotere deelname als gevolg.
We willen daarom graag het bestuur
van de groep in het zonnetje zetten.”

te blijft om zo veel mogelijk bomen terug te planten. Zonder het extra vrachtverkeer is de route via
de Thamerlaan/Bernhardlaan acceptabel voor ons.
De Partij van de Arbeid zal dit standpunt naar voren brengen in de raadsvergadering van aanstaande donderdag en een amendement indienden om
het voorstel van het college te wijzigen.
Fractie Partij van de Arbeid
Jan Mollema
Els Gasseling
Rob de Boer

Wie is hier nu geknipt?
Bericht aan alle bewoners van
De Kwakel en Uithoorn

VVD Noord-Holland verrast
Kwakelse Scouting met taart

lometers moeten omrijden om voorzieningen als
scholen, bibliotheek, apotheek, zwembad, winkelcentra, busstation, etc in Uithoorn te bereiken.
Waarom laten de werkgroep en de gemeente zoveel bewoners onnodig omrijden? Het probleem is
toch niet de bewoners? Niet het sluipverkeer is met
dit voorstel van de werkgroep de dupe, maar de inwoners van De Kwakel zijn de dupe van het voorstel dat er nu ligt.
Mochten de werkgroep en gemeente besluiten de
knippen door te zetten dan zal de verkeersintensiteit niet afnemen maar zich verplaatsen en juist
toenemen vanaf de kruising Dechtdijk/Boterdijk en
vervolgens op Kwakelsepad en Ringdijk. Bovendien
is het zeer aannemelijk dat de bewoners van de
nieuwe wijk De Oker niet door het centrum maar
door de andere woonwijk ‘achter de kerk’ naar de
Ringdijk zullen gaan. Dit is niet wenselijk door een
woonwijk, zeker gezien de kinderspeelveldjes die
naast de weg liggen. De Drechtdijk blijft de hoofdader als het gaat om verkeer dat van en naar N201/
Uithoorn gaat. De verkeersdrukte zal met name in
de ochtend en avond toenemen op Kwakelsepad
en Ringdijk, omdat het sluipverkeer niet buiten het
dorp om wordt geleid en daarnaast alle bewoners
uit De Kwakel via deze route naar Uithoorn/N201
zullen rijden en weer terug. Sluipverkeer blijft over
de Drechtdijk gaan, terwijl fietsers nu al problemen
hebben met de Drechtdijk, omdat veel automobilisten het fietspad niet ontzien bij het inhalen.
Niet geslaagd
De werkgroep is er dus niet in geslaagd als het
gaat om het verhogen van de verkeersveiligheid,
het handhaven van de bereikbaarheid van Uithoorn
en het verlagen van de verkeersintensiteit (sluipverkeer). De werkgroep en gemeente Uithoorn zijn
totaal uit het oog verloren wat het probleem is (verkeersveiligheid binnen het gehele dorp) en waardoor deze problemen worden veroorzaakt (sluipverkeer). Ik betreur het dat in de gemeente als De
Kwakel waar zoveel saamhorig is onder de bewoners, nu bij de vaststelling van dit plan niet gezamenlijk wordt gesproken en gezocht naar oplossingen. Het kan toch niet mogelijk zijn dat deze werkgroep een besluit hierover neemt voor alle bewoners?
Wie is er nu geknipt?
Echter het lijkt er nu op dat de bewoners zich nog
niet realiseren wat er boven hun hoofd hangt. Zoals
het er nu voor staat, bent u de dupe van de plannen van de gemeente Uithoorn. En nee, niet die van
de werkgroep, want deze worden mijns inziens te
veel beïnvloed door de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Uithoorn. Welke wethouder
wilde ook alweer een knip gooien in de Irenebrug?
Ook zo’n idee waartegen velen in opspraak zijn gekomen. Zolang deze wethouder niet gestopt wordt,
blijft hij knippen! Met al zijn knipplannen vragen wij
ons af. Wie is hier nu geknipt?
Olaf Stomphorst , toekomstige bewoner
De Kwakel

Vanaf nu kunt u
een kabaal opgeVen
ia internet
Via

Ga naar
www.meerbode.nl
en klik op de knop
“opgeven”
een kabaal via
e-mail opgeven
is niet toegestaan!

De Kwakel - Afgelopen vrijdag
werd het bestuur van de Kwakelse
scoutingafdeling St. Joannes verrast
met een heerlijke traktatie in het
kader van de jaarlijkse taartenactie van de VVD Statenfractie NoordHolland. Met deze taartenactie, die
zoals gebruikelijk is rondom Valentijnsdag wordt gehouden, worden
mensen of organisaties in het zonnetje gezet, vanwege hun bijzondere inzet voor de gemeenschap in
buurt, wijk, dorp, stad, of regio. Deze taartenactie vond dit jaar voor het
zesde opeenvolgende jaar plaats.
De VVD wil hiermee aandacht
schenken aan het belang van sociale cohesie. Sociale binding is immers van groot belang voor een
goed functionerende samenleving.

Zij laat met deze actie haar waardering blijken voor projecten, initiatieven of persoonlijke inzet, die een
positieve invloed hebben op de leefbaarheid en/of leefomgeving van
Noord-Hollanders.
Tijdens deze actie worden niet alleen vele vrijwilligers in het zonnetje
gezet, maar ook diverse mensen die
op professionele basis zich op een
bijzondere manier inzetten voor een
gemeenschap in Noord-Holland.
Voorgedragen
Door de VVD fractie van de gemeenteraad Uithoorn was het bestuur van de Scoutingafdeling in De
Kwakel voorgedragen. Het aanwezige raadslid Jan Hazen legt uit waarom:

Taarten
Om 19.30 uur arriveerde het Statenlid Petra Kirch met enkele mooie
taarten. Na de traditionele opening
van de spelavond van de groep verkenners werd er door haar een korte toespraak gehouden en de taart
officieel overhandigd aan het bestuur. Er was rekening gehouden
met de aanwezigheid van een grote groep verkenners, zodat er voor
iedereen gebak was. Het eveneens
aanwezige VVD gemeenteraadslid
Charles Poelwijk kon aan de slag
om de stukken te snijden. Dat de
jeugd geen moeite had om de vier
grote taarten ‘soldaat’ te maken behoeft verder geen betoog.
Na een geanimeerd gesprek bij de
koffie volgde nog een rondleiding
door het nieuwe gebouw en namen
de gasten vervolgens afscheid van
de Scoutinggroep.

Feestende examenkandidaten
VeenLanden College in actie
De Ronde Venen - Het 100 dagenfeest op het VeenLanden College is een gezellige, sfeervolle aangelegenheid geworden. De honderden examenkandidaten vermaakten
zich de hele dag prima en sloten de
dag af met een spetterend feest in
dorpscentrum Willisstee in Wilnis.
Skiën en schaatsen
Vroeg in de morgen vertrokken de
bussen richting Den Haag waar een
bezoek werd gebracht aan de Uithof. Men kon hier kiezen uit skiën
of schaatsen en de sportievelingen
van het VLC maakten hier dankbaar
gebruik van. In de middag werd de

terugreis naar Mijdrecht gemaakt
waarna men enige tijd had om zich
op te maken voor het galadiner.
Als de brandweer
Vanaf 17.00 uur kwamen de leerlingen weer naar school, dit keer niet
op de fiets of brommer maar men
werd gebracht in de meest in het
oogspringende voertuigen. Speciaal
hiervoor was eenrichtingsverkeer
ingesteld op de Diamant.
Grote brullende Ford auto´s, een politiewagen met gillende sirene, maar
ook een tweetal brandweer auto´s,
werden ingezet om de kandidaten
in stijl naar school te brengen. Hier

werden de leerlingen opgewacht
door de heer Boonstra die hen een
speciaal welkom heette.
Daarna snel naar binnen waar het
galadiner opgediend werd in de
gymnastiekzalen.
Afsluitend feest
Na het galadiner trokken de honderden leerlingen naar de Willisstee
waar het afsluitende feest werd georganiseerd en waar men welkom
werd geheten door de stampende
beat van de discotheek. Tot in de late uurtjes genoten de examenkandidaten van deze speciaal voor en
door hen georganiseerde dag.

Vanavond bewonersbijeenkomst
buurt Meerwijk in Rechthuis
Uithoorn - Wat zijn uw ideeën over
de buurt Meerwijk? Waar vindt u dat
dit jaar aandacht aan besteed moet
worden? Hoe zorgen we er met elkaar voor, dat het prettig wonen is
in Meerwijk?
‘Meerwijk Meeting’
Vanavond, woensdag 22 februari, organiseren de bewoners die actief zijn binnen het buurtbeheer, de
‘Meerwijk Meeting’. De eerste van
een voortaan jaarlijks terugkerend
fenomeen.
Op deze meeting gaan de bewoners
van Meerwijk gezamenlijk voor de
buurt de speerpunten voor het komende jaar vaststellen. Wat is belangrijk en waar moet het komende jaar in het kader van buurtbeheer op ingezet worden? Het gaat
dan niet over bijvoorbeeld een losse stoeptegel of een overhangende struik; daarvoor kan het servicenummer van de gemeente ge-

beld worden. Maar misschien vindt
u bijvoorbeeld dat er meer aandacht
voor de jeugd of juist voor ouderen
in de buurt moet zijn. Of vindt u dat
er aandacht moet komen voor het
parkeren in bepaalde buurten. Misschien moeten meer sociale media ingezet worden om de onderlinge communicatie te versterken?
Wilt u meepraten, meedenken, kom
dan ook vanavond, woensdag 22 februari!
Budget
De gemeente Uithoorn en de woningcorporatie Eigen Haard stellen gezamenlijk jaarlijks voor iedere buurt een buurtbudget beschikbaar. Voor 2012 is dat voor Meerwijk een bedrag van 15.000,- euro. Dat budget is bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan ideeen en plannen, die de buurt en de
bewoners ten goede komen. Het
kan gaan om grote evenementen

of kleine activiteiten, die ervoor zorgen dat bewoners elkaar beter leren
kennen. Maar het kan ook gaan om
het opfleuren van de buurt met bijvoorbeeld extra bloembakken. Op
deze avond wordt ook voorgesteld,
hoe dit budget in 2012 besteed gaat
worden.
Maar ook over die besteding wordt
gezamenlijk besloten.
Het voorstel van besteding wordt
uiteindelijk definitief vastgesteld in
het buurtbeheeroverleg.
Dus … als u Meerwijk een warm
hart toedraagt, kom dan ook vanavond. Het gaat om uw inbreng!
Woensdag 22 februari
U bent van harte welkom vanavond, woensdag 22 februari, aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30
uur, inloop vanaf 19.15 uur. De bewonersbijeenkomst vindt plaats in
Het Rechthuis aan den Amstel aan
Schans 32.
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Dit keer geen Johannes
Passion, maar Messiah

Gratis workshops breakdance en hiphop
Mijdrecht - Ter promotie van de
breakdance en hiphop lessen in
zijn nieuwe dansschool gaf Sylvain
Veldkamp de afgelopen twee weken weer gratis breakdance en hiphop workshops aan enkele scholen
in De Ronde Venen. In plaats van
een normale gymles kregen de kinderen een hiphop- of breakdancles. De kinderen dansten allemaal
enthousiast mee en keken vol verbazing naar de coole breakdance

moves van Sylvain. Alle kinderen
kregen nog een uitnodiging om nog
een proefles te komen volgen. Daar
werd gretig gebruik van gemaakt.
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar bij de hiphop- en breakdancelessen en kinderen tussen de 8
en 16 jaar kunnen komende weken
nog instromen. Voor meer info kijk
op www.hiphoplessen.nl of zie de
advertentie in de krant.

Reünie en fancy fair
Robert Kennedyschool
De Kwakel - Januari 2007 opent
basisschool De Zon opent haar deuren. Nu in 2012 is het eerste lustrum
bereikt en dat blijft niet onopgemerkt! Op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart wordt dit lustrum gevierd met
een reünie en een fancy fair.
Basisschool De Zon ontstond in
2007, maar blijft voor velen de ‘oude’ Robert Kennedy. Met het nieuwe gebouw werd de naam ook veranderd. Vandaar dat de reünie op 30
maart bedoeld is voor alleen oudleerlingen van de Robert Kennedy
school. Iedereen van 18 jaar of ouder (of einde schooljaar 2005/2006)
is welkom op dit festijn. Wel moeten
er vooraf kaarten gekocht worden.

Kosten hiervan zijn 15,00. Deze prijs
is all-in, wat betekent dat de drankjes en hapjes op deze avond gratis zijn. De muziek wordt verzorgd
door discotheek ‘The Future’. De
verkoop van de kaarten is inmiddels
van start gegaan en loopt bijzonder
goed. Kaarten kunnen verkregen
worden op de volgende adressen:
Tamboer 9 en Nieuwveens
Jaagpad 115 (tussen 18.00 en
20.00 uur), Poelweg 22 (tussen 8.00 en 20.00 uur) en natuurlijk op Basisschool De Zon. Voor
meer info zie facebook Reünie Robert Kennedy School De Kwakel,
www.basisschooldezon.nl of mail
naar: reunie@basisschooldezon.nl.

Zaterdag 31 maart opent de school
haar deuren van 14.00 uur tot 18.00
uur voor iedereen die het leuk vindt
om te komen. Er is dan een fancy
fair ‘nieuwe stijl’.
Voor jong en oud is er wat te doen.
Zo zijn er spelletjes, knutselen en
nog veel meer voor de kinderen en
ontbreekt uiteraard het rad van fortuin niet. Dit jaar wordt het rad weer
gedraaid door ‘good old’ Willem
Klijn. Ook zijn er versnaperingen
en een drankje te verkrijgen, hierbij
wordt uiteraard ook aan de kinderen gedacht!
Kortom: een gezellig middagje uit
voor het hele gezin. Hou deze datum dus vrij in uw agenda!

Regio - Door wat agendaproblemen is het wat later dan eigenlijk had gemoeten, maar wie vrijdag de tiende februari kou en gladheid trotseerde om op de grens van
Mijdrecht en Wilnis de Johannes de
Doperkerk te bezoeken, werd getrakteerd op een coproductie van
twee vriendschapsverenigingen. De
één steunt het monumentale kerkgebouw, de ander het Uithoornse
Oratoriumkoor Amicitia. Samen zorgen zij alweer twaalf jaar voor muzikale opluistering van het negentiende-eeuwse rijksmonument.
Ook al moet de vriendschap daarom
ondertussen vertrouwd voelen, toch
besloten de verenigingen deze keer
wel tot een kleine breuk. Die breuk
ligt in de muziekkeuze. Afscheid is
genomen van de traditie om Bach’s
passiewerk, de Johannes Passion,
uit te voeren. Voor het eerst stond
op het programma de uitvoering van
de “Messiah”, één van de meesterwerken van de Duits-Britse componist Georg Friedrich Händel (1685–
1759). De Messiah, bij het grote
publiek bekend van het uitbundige “Hallelujah”, verhaalt in drie delen over aankondiging, lijdensweg
en uiteindelijke dood en wederopstanding van de christelijke verlosser. Koor en solisten zingen in het
stuk alleen Bijbelteksten; Händel en
zijn tekstschrijver Charles Jennens
hebben geen zelf gedichte teksten
of andere verfraaiingen toegevoegd.
De nadruk moet daardoor liggen op
het mysterie van de Bijbelse overlevering, en niet in het gedramatiseerd vertellen van het levensverhaal van Christus.

Uitdaging
Amicitia nam met de uitvoering voor
de vierde keer in haar geschiedenis de uitdaging van dit werk aan,
dat bekend staat als een technisch
moeilijker compositie. Dirigent Toon
de Graaf sprak in het programmaboekje daarom ook van de noodzaak tot het overwinnen van “zangtechnische moeilijkheden ”, die de
vereniging niet uit de weg wilde
gaan. Dat beloofde wat. Misschien
was het die technische uitdaging
waardoor het koor in eerste instantie wat voorzichtig van start leek te
gaan. De vaste en vertrouwde begeleiding van het Rotterdamse begeleidingsorkest Continuo getuigde in elk geval van grote kwaliteit.
Het orkest zette een even zuivere
als muzikaal overtuigende interpretatie neer, die geen moment werd
gehinderd door de toch vaak lastige akoestiek van een groot galmend
kerkgebouw. Daar zal zeker aan bijgedragen hebben dat dirigent De
Graaf en het orkest goed op elkaar
ingespeeld leken. Toch wist het koor
zich te herpakken en overtuigde het
bij het “All we like sheep have gone
astray” zodanig, dat het bij de pauze al een kort applaus kreeg. Amicitia bracht uiteindelijk het volume
waar het stuk op plekken om vraagt,
en klonk daarbij vooral sterk in de
sopraan- en baspartijen. Alleen de
tenoren leken iets vaker te weifelen, maar dat is een vaker voorkomend euvel dat deze technisch lastiger stemgroep treft.
Applaus
Een enkeling applaudisseerde ove-

rigens zelfs midden in de uitvoering,
na de door bassolist Hans de Vries
krachtig gebrachte aria “The trumpet shall sound”. De Vries wist met
een vol stemgeluid alle hoeken van
de kerk te bereiken, hoewel hij soms
wat veel op één volume zong waardoor zijn uitvoering iets aan spanning verloor. Sopraan Hieke Meppelink betrok juist met kracht de
stilte en verstilling in haar aria’s,
waarmee ze de tekst grote emotionele zeggingskracht meegaf en zo
het publiek bijna dwong tot meeleven bij de vreugde van het “Rejoice greatly, o daughter of Zion!”. Ook
tenor Jean-Léon Klostermann toonde zich een vaardig solist die met
schijnbaar gemak de barokke toonwisselingen in de tekst wist te leggen en daarmee de bedoelde spanning gaf aan de Bijbelteksten. Altsoliste Margareth Beunders leek
met haar vertolking van “He was
despised and rejected of men” een
inspiratiebron die het koor nieuwe
energie gaf, hoewel ook haar uitvoering ruimte liet voor meer variatie in volume en toonkleur. Uiteindelijk overtrof de som afgelopen vrijdag de afzonderlijke delen. De liefde voor muziek die koor, orkest en
solisten bijeenbracht, zorgde voor
een uitvoering die stond als een
huis. Ook de keuze voor een ander
werk dan de Bach-passie bleek een
gouden greep, niet in het minst omdat de kerkbanken weer goed gevuld waren door nieuw publiek. De
vriendschap tussen de Uithoornse koorvereniging en de Johannes
de Doperkerk is er daarom duidelijk
één die het koesteren waard is.

Toneelgroep Maskerade speelt
klassiek meesterwerk

KnA-reünie op zaterdag 7 april:

Zoektocht naar oud-majorettes!
Uithoorn - Op zaterdag 7 april aanstaande organiseert muziekvereniging KnA een reünie voor alle dames die sinds de oprichting in 1970
majorette zijn geweest bij KnA.
Vele oud-majorettes hebben aangegeven het leuk te vinden om elkaar
weer eens te zien om zo oude verhalen en herinneringen op te halen.
Weten jullie het nog? Grote successen op concoursen in de jaren
80 en 90, Nederlands Kampioensti-

tel behaald, met het peloton en solistisch! Dat waren nog eens tijden!
Optredens in Duitsland, bloemencorso’s en niet te vergeten de vele serenades. Te veel optredens om
zo even op te noemen, maar zeker
heel leuk om over bij te praten tijdens een reünie.
‘Het zou ontzettend leuk zijn als zoveel mogelijk meiden zich opgeven’,
aldus de organisatoren van de reunie! Ben jij majorette geweest bij

KnA en ben je nu 18 jaar of ouder?
Meld je dan aan voor deze reünie!
Of ken je iemand die ook majorette is geweest, geef dan even
haar naam door aan muziekvereniging KnA. Stuur een mail naar:
kna.secretariaat@gmail.com
onder vermelding van je voornaam +
meisjesnaam en adres.
Aanmelden kan ook via Facebook
(majorette reunie) of via de website
van KnA: www.kna-uithoorn.nl

Uithoorn - Toneelgroep Maskerade speelt vrijdag 23 en zaterdag
24 maart in het Alkwin Kollege ‘De
Knecht van Twee Meesters’, een komedie van Carlo Goldoni. Deze staat
bol van humor, romantische verwikkelingen én heerlijk eten! Het verhaal speelt zich af in Venetië en
stoelt op verwarring en idiotie, kolder en misverstanden, liefde en het
liefdesverdriet van drie verliefde
stelletjes. Goldoni vertelt het verhaal
van Federigo Rasponi, die vermomd
als zijn zus Beatrice, zijn geliefde
Florinda achterna reist die, nadat zij
per ongeluk de zus van haar Federigo heeft gedood, in allerijl naar Venetië is gevlucht. Het ‘toeval’ wil dat
Federigo en Florinda niet weten: dat
ze beiden in Venetië zijn en beiden
in hetzelfde hotelletje bij Brighella
logeren.
Verwarring
De verwarring in het stuk wordt veroorzaakt door de knecht Truffaldina. Om haar honger te stillen verhuurt zij zich als knecht aan zowel
Federigo als Florinda, zonder dat zij
dit van elkaar weten. Het dienen van

Carnaval op Kindercentrum
De Blokkendoos
Uithoorn - Op Kindercentrum
De Blokkendoos was het donderdag feest voor de peuters. Omdat
er carnaval gevierd werd mochten
de kinderen die dag verkleed komen. Alle prinsen, prinsesjes, tovenaars, piraten en overige mooi

verklede kindjes werden eerst geschminkt. Daarna werd er gedanst
en polonaise gelopen. Natuurlijk
was er ook wat extra lekkers. Op
de website van De Blokkendoos:
www.de-blokkendoos.nl zijn nog
veel meer leuke foto’s te bekijken.

twee meesters tegelijk vraagt natuurlijk om problemen, maar Truffaldina weet zichzelf met een bewonderenswaardige
vindingrijkheid en een tomeloze energie telkens, net op het nippertje, te redden
uit allerlei netelige situaties en misverstanden. De andere personages,
die vooral door hun eigen driften,
lusten en emoties gedreven wor-

den, merken niets van de oorzaak
van de complicaties. ‘De knecht
van twee meesters’ is geregisseerd
door Pitt de Grooth en is te zien in
Het Alkwin Kollege aan Weegbree
55 in Uithoorn. De voorstellingen
beginnen om 20.15 uur en kosten
slechts 10,- euro entree. Reserveren
kan via tel.nr. (0297)533305 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl.
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

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

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto’s...

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Best heel vroeg
Een paar jaar geleden verhuisde
onze
buurman,
de heer Dré van
Egmond, naar Het
Hoge Heem. Hij
verzorgde altijd
deze koerduifjes
en zat er best mee,
toen hij de duifjes
moest achterlaten. Het toeval
wilde dat ze na
buurman’s vertrek
bij ons kwamen
eten, dus gelukkig toch dicht bij
hun oude stekje.
Wij hebben een
oude duivenkooi
van mijn ouders
opgehangen om
dagelijks de duifjes van een beetje
voer te voorzien.
Ook andere vogels
kwamen kijken of
er wat te eten was.
Ieder jaar zaten ze
toch een paar keer te broeden maar het ging steeds mis. Nu, hartje winter, weer op dezelfde plaats, is er eindelijk een duifje geboren. Het is wél
vroeg, want het is nog lang geen mei.
Greet Plasmeijer

Toch wel een unieke combinatie

Poging tot inbraak bij
Sijbrants & van Olst
Uithoorn – In de nacht van afgelopen maandag op dinsdag is er rond
de klok van 04.00 uur getracht in
te breken in de optiekzaak van Sijbrants & van Olst in Uithoorn.
Een donkere man met een bivakmuts op was met een hamer keihard op de glazen deur aan het

slaan waardoor de overbuurman
wakker werd. Hij verjoeg de inbreker en belde de politie.
De politie was er snel en is met honden gaan zoeken naar een donkere
man met een bivakmuts op. Helaas
is de man niet gevonden.

Gasse interieur & advies
geeft kunstenaar de ruimte
Mijdrecht - Kunstenaars hebben
ruimte nodig om hun kunst te exposeren. Omdat exposeren in een
galerie niet altijd een optie is, zoeken veel kunstenaars naar een alternatief. Gasse interieur & advies
in Mijdrecht beschikt over een grote
meubelshowroom, waar kunst door
de wat huiselijke omgeving optimaal
tot zijn recht komt. Daarom heeft
Gasse besloten om (lokale) moderne kunstenaars de ruimte te geven
om hun werk enige maanden in hun
showroom te exposeren. Zo was er
in de afgelopen tijd een afwisselende expositie van Lily Marneffe, Allick
en Pascale Bazille. En het volgende
seizoen zal een kunstenaar van Artence de wanden vullen.

stijlen. Ieder schilderij staat op zichzelf, kleurrijk en boeiend. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.
vanbert.nl, of voor het originele werk
nog enkele weken bij Gasse aan Bozenhoven 53 in Mijdrecht, of kijk op
www.gasse.nl. Gasse is overigens
altijd op zoek naar goede moderne
kunstenaars die in hun showroom
willen exposeren. Kunstenaars die
hierin interesse hebben kunnen een
mail sturen naar info@gasse.nl of
bellen met 0297-283165 en vragen
naar Ben Diepenmaat.

Ben Plasmeijer, De Kwakel

Eindelijk gelukt

Groeten van een (ook) economisch redenerende IVN-er.
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2012 start weer een natuurgidsenopleiding! Zie website
voor meer informatie.
www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
waarin vooral veel dierenportretten
te zien zijn.

Samen praten en delen helpt
De Ronde Venen - Vanaf vrijdag 17
februari is De Baat gestart met een
rouwgespreksgroep in De Buurtkamer Mijdrecht. Mensen die te maken hebben gekregen met het verlies van een naaste kunnen in gesprek gaan met lotgenoten. Mocht
men nog willen aansluiten dan kan
dat nog bij de eerste bijeenkomst
van vrijdag 24 februari. Bij de bijeenkomsten krijgt men de gelegenheid om ervaringen met lotgenoten
te delen en steun te krijgen bij het
verwerken van het verlies. De deelnemer leert op zijn of haar manier
het verlies en gemis een plaats te
geven om daarna de draad weer op
te pakken. Het programma bestaat
uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van
anderhalf uur op vrijdag van 14.00

Jacqueline uit De Kwakel

KnA succesvol bij
twirlwedstrijden in Leiden

Ben je ook geïnteresseerd in de
snelgroeiende majorette- en twirlingsport, neem dan contact op via
kna.twirl@gmail.com.

Bovenstaande
redenering
gaat er dus van uit dat de
overheid op termijn bereid zal
zijn weer meer geld te besteden aan haar natuurbeleid, en
bereid zal zijn daar belastinggeld voor beschikbaar te maken, als rendabele investering
in een natuurlijker Nederland,
en een mooiere Natuur Dichtbij
Huis.

Uithoorn - Van zaterdag 25 februari tot vrijdag 16 maart exposeren leerlingen van Gon Hageman
hun schilderijen, aquarellen en pastels in het Dienstencentrum aan Bilderdijkhof 1.

De Kwakel - Eindelijk is het mij gelukt om de uil te fotograferen. Hij vliegt
hier elke avond rond. Er is hier dan ook genoeg, meer dan genoeg te eten:
muizen zat!

twirlen getoond worden. Over de
uitslag waren de dames en instructrice Sandra Verseput, die zelf op
het wereldkampioenschap uitkomt,
zeer tevreden en de uitslag toont
aan dat de ontwikkelingen erg snel
gaan. Zowel Elvira van Meel als Lotte Tolenaars gingen met een prachtige derde plaats in hun categorie
naar huis. Wie weet dat over enige
tijd de eerste Nederlandse kampioen uit Uithoorn komt.

om er al dan niet geld aan
te besteden. Bij investeren in
natuur is dat helaas nog niet
het geval.
De waarde van de natuur, en
dus van het verlies daarvan,
staat nog niet goed op de balans van de overheid.
Hopelijk gaat dat wel meer
komen in de toekomst, een
betere waardering van de
natuur in Nederland. Investeren in een groene leefomgeving (en bereid zijn daarvoor
kosten te maken) zal voor de
overheid op de lange termijn
voordeliger blijken te zijn dan
steeds maar overheidsgeld
gebruiken om de rommel op
te ruimen, bijvoorbeeld voor
zuivering van vuil water of
verontreinigde grond. Voorkomen is beter dan genezen, en
nog goedkoper ook!

Expositie ‘Schilderen op
Zolder’ in het Dienstencentrum

De feestelijke opening is aanstaande zaterdag 25 februari om 15.00
uur, iedereen is daar welkom. Verder
kunt u het werk bekijken op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het
is een vrolijk en kleurrijk geheel ,

Regio - Afgelopen zondag hebben
twaalf meiden van Muziekvereniging KnA meegedaan aan de majorette- en twirlwedstrijden in Leiden.
De spanning was vooraf voelbaar
bij de meiden variërend van 5 tot 15
jaar. Nadat de prachtige pakjes waren aangetrokken en de opvallende make-up was opgebracht kon de
warming-up beginnen.
In deze snelgroeiende (top)sport
worden dans, behendigheid met de
baton en lenigheid gecombineerd in
een razendsnelle show op muziek.
De meiden kwamen allemaal uit in
de categorie basic strut, een categorie waarin alle aspecten van het

Er is de laatste tijd veel rumoer
over het natuurbeleid van onze
staatssecretaris. Hij bezuinigt
flink op dat terrein. Veel burgers zijn daar niet blij mee. Ook
de Natuur Dichtbij Huis wordt
er helaas niet beter van.
Volgens Bleker moeten andere
partijen maar gaan meebetalen aan het in stand houden
van de natuur en de verdere
ontwikkeling van ons nationale groen. De natuur moet
het maar doen met minder
subsidie van de overheid. Wie
profiteren er eigenlijk van onze
groene leefomgeving?
De natuur levert ons veel op.
Denk aan voedsel, hout, recreatiemogelijkheden, gezondheid (een groene leefomgeving doet mensen goed), energie (groene stroom), lucht- en
waterzuivering, biodiversiteit
en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt dus wel stellen dat investeren in meer en
betere natuur economisch
gezien heel wat meerwaarde
oplevert. En ook dat we daar
met z’n allen flink van profiteren, elke dag weer.
Maar waarom bezuinigt de
overheid er dan op? Dat komt
omdat geld voor de natuur
(nog) niet wordt gezien als een
investering die later een rendement oplevert, maar als kosten, die je wel of niet kunt maken. Vergelijk maar eens met
de aanleg van infrastructuur
zoals wegen of spoorlijnen.
Daar wordt het economisch
nut in de toekomst meegenomen bij de besluitvorming

Bert Slagt
Op dit moment exposeert VanBert bij Gasse. VanBert is het pseudoniem waaronder Bert Slagt zijn
schilderijen signeert. Het afgelopen
jaar is zijn veelzijdig schilderwerk op
maar liefst negen kunstevenementen te bezichtigen geweest, waaronder de Open Art Fair in Utrecht
en De Nationale Kunstdagen in Amsterdam. De collectie van VanBert is
er een met scherpe contrasten tussen onderwerpen, technieken en
De Kwakel - Dit is een voorval van vorige week zaterdag bij het stoplicht
aan de Noordzuidroute/Hoofdweg De Kwakel. Ik zag deze auto voor me
staan en heb er een foto van gemaakt. Het was wel een apart nummer.
‘Wat een combinatie’, dacht ik.

Natuur en
Economie

Kijkmiddag De Stelling
succesvol
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 18
februari was het weer gezellig druk
op de kijkmiddag van De Stelling.
Onder het motto ‘Kopen kan Wel!’
konden belangstellenden zich uitvoerig laten informeren over de
nieuwe regeling “Prijsgarant Eigen
Woning”. Door een gegarandeerde
prijsbuffer bij verkoop van de oude

woning komt de mogelijkheid om
zonder zorgen een nieuwe woning
te kopen binnen handbereik.
Voor degenen die deze kijkdag gemist hebben, bestaat nog de mogelijkheid een afspraak te maken met
de makelaars www.kooplenstra.nl of
www.ekz.nl

tot 15.30 uur in De Buurtkamer
Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers en wordt begeleid door een psycholoog. In de
bijeenkomsten gaat het vooral om
het uitwisselen van ervaringen en
het delen van verdriet. Er is ruimte
voor pijn, boosheid en teleurstelling.
Zij reiken geen kant-en-klare oplossingen aan. Die zijn er ook niet.
Maar samen praten en delen helpt.
Voor meer informatie of aanmelding kan men direct contact opnemen met ouderenadviseur Marianne White van Stichting De Baat (0297) 230 280, of:
m.white@stichtingdebaat.nl
Aan
deelname zijn geen kosten verbonden.
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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.

V
A
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College geeft onvoldoende
argumenten voor Rechte Variant

Bewoners presenteren gedegen
alternatief: Verbeterde Gespreide Variant
Uithoorn - Tijdens het informerend debat op donderdag 9 februari 2012 kon het College bij monde van
Wethouder Levenbach geen steekhoudende argumenten naar voren brengen als onderbouwing voor de
Rechte Variant en het toelaten van vrachtverkeer als tracé in het Oude Dorp. Zowel de insprekers als de
raad stelden kritische vragen, die voor een groot deel onbeantwoord bleven.
Als bewoners van de Thamerlaan en Bernardlaan hebben wij ons verenigd in de Commissie Thamerlint.
In antwoord op het College hebben wij een prima alternatief, de Verbeterde Gespreide Variant. Wij nemen u graag mee in de voordelen.

Thamerlaan

Prins Bernhardlaan

Voortuin

Voetpad

Parkeerstrook

Rijbaan

Groenstrook

Water

Groenstrook

Fietsstraat

Parkeerstrook

Voetpad

Verbeterde Gespreide Variant
Uit het onderzoeksrapport Goudappel Coffeng ‘Effectbepaling hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’, blijkt
dat er bij de uitkomsten tussen de rechte en gespreide variant nauwelijks een verschil is, kijkend naar
het aspect veiligheid, zie hiervoor onderstaande tabel uit het verkeersrapport van Goudappel Coffeng.

Voortuin

Rechte variant, risico’s en nadelen
Bij keuze voor rechte variant ontstaan diverse risico’s en nadelen.
• Zoals u op onderstaande dwarsdoorsnede kunt zien is er binnen de rechte variant geen ruimte voor groen, danwel bomen op het Thamerlint. Het authentieke karakter, mede bepaald door de bomen, gaat volledig verloren.
Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens de informatieavond, waarbij een poster aangaf welke bomen op het Thamerlint moeten verdwijnen als gevolg van de rechte variant (overigens was op de betreffende poster rekening gehouden met de minimale benodigde breedtes voor de wegen).

Prins Bernhardlaan

Thamerlaan

Stichting De Kwakel Toen & Nu:

Tweede bij de Geschiedenis Online
Publieksprijs 2011
Dinsdagmiddag 14 februari verzamelden zich in het Nationaal Archief in Den Haag zo’n 200 mensen om
de uitreiking van de Geschiedenis Online juryprijs en publieksprijs bij te wonen. Hiervoor hadden zich
maar liefst 320 websites uit het hele land opgegeven. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl en het Historisch Nieuwsblad. Het Nationaal Archief trad dit jaar voor het eerst op als partner.
De sfeer was licht gespannen, want iedereen was kanshebber. Uit de verschillende categorieën waren
namelijk de hoogstgenomineerden uitgenodigd. Toch werd er hier en daar meteen al contact gelegd tussen makers van websites. Want de strijd om stemmen was fel geweest en de concurrentie was goed in
de gaten gehouden. Men heeft elkaars websites bekeken en kende dus ook de makers ervan. Zo hadden
De Kwakel en Dreumel (Gld), de latere nummer 3, elkaar al snel gevonden. De site www.tremele.nl vertoont verrassend veel overeenkomsten met die van De Kwakel. Evenals de bestuursleden trouwens; het
was dus meteen gezellig.
Na de ontvangst vond de uitreiking plaats. Allereerst werden de deelnemende websites voor de juryprijs vertoond en de vier genomineerden bekendgemaakt. Voor deze winnaars googelt u best naar
www.geschiedenisonlineprijs.nl Toen was het tijd om de winnaar van de publieksprijs bekend te maken.
Ook hier eerst een ronde langs de deelnemende websites, gevolgd door het bekendmaken van het aantal

Voortuin

Voetpad

Parkeerstrook

Rijbaan

Water

Rijbaan

Vrijligend fietspad

De Verbeterde Gespreide Variant ziet er als volgt uit:
• De basis ligt in de gespreide variant (zoals beschreven in rapport van Goudappel Coffeng):
- Verkeer richting noorden gaat door Bernhardlaan;
- Verkeer richting zuiden gaat door Tromplaan;
- Thamerlaan wordt niet meer ingezet als gebiedsontsluitingsweg;
Omdat de Thamerlaan onderdeel is van het fietsennetwerk zoals omgeschreven in het Uithoorns
Verkeer- en Vervoerplan (UVVP) is gekozen voor een uitvoering als fietsstraat. Hiermee wordt
aansluiting gezocht bij de kenmerken waaraan het fietsnetwerk volgens het UVVP aan moet voldoen:
• aantrekkelijkheid;
• veiligheid;
• comfort.
• Bernhardlaan en Tromplaan worden ingericht als 30 km zone route.
Het inrichten van een gebiedsontsluitingsweg als 30 km zone past binnen de landelijk geldende ontwerprichtlijnen van het CROW.
Dat deze gebiedsontsluitingsweg als 50 km zone ingericht moet worden, is geen eis vanuit het CROW,
maar een keuze van B&W.
• Door inrichten Bernhardlaan als 30 km zone is een aparte fietsstrook niet noodzakelijk en ontstaat er
meer ruimte.
• Door extra ruimte op Bernhardlaan blijft ruimte bestaan voor het behoud of plaatsen van bomen. Het
authentieke karakter van het Thamerlint kan hierdoor behouden worden.
• Op de Thamerlaan blijft tevens ruimte voor een groene strook.
• Einde van de Thamerlaan wordt ontsloten via Bernhardlaan, zodat sluipverkeer voorkomen wordt.
• Verbod voor vrachtverkeer voor Tromplaan, Thamerlaan en Bernhardlaan, wel openstelling voor kleinere busjes. Handhaving hiervan is eenvoudig door viaduct bij Amsterdamseweg/Thamerlaan te verhogen
tot maximaal 3,4 meter.
• Vrachtverkeer met bestemming Oude Dorp kan eenvoudig via Zijdelweg en ‘oude’ N201. De Zijdelweg
wordt hiermee wel extra belast, maar dit beperkt zich tot alleen het zwaardere vrachtverkeer. Busjes kunnen gewoon via viaduct Amsterdamse weg richting Oude Dorp. De huidige situatie.
In het UVVP staat expliciet vermeld dat vrachtverkeer geweerd moet worden uit het centrum en dat het
viaduct onder de busbaan niet opengesteld moet worden voor vrachtverkeer. De logische route voor
vrachtverkeer naar het Oude Dorp is via de Zijdelweg en de oude N201.
• Door inrichting van Thamerlaan als fietsstraat, met alleen toegang voor bestemmingsverkeer en bewoners, wordt de veendijk minimaal belast en is er minimaal risico op schade voor woningen (belangrijke argumenten om in 1994 voor de gespreide variant te kiezen). Toegang voor auto’s over een dergelijke fietsstraat wordt ook elders in Nederland toegepast,.

Parkeerstrook

Graag geven wij u hieronder inzicht in een uitgewerkte Verbeterde Gespreide Variant, met daarbij ook de
onderbouwing voor deze variant.

Vrijligend fietspad

Het college stelt op dit moment voor om te kiezen voor de rechte variant, aangezien dit de beste variant
is kijkend naar het aspect structuur (ook wel logica genoemd).
Veiligheid is vanzelfsprekend een heel belangrijk aspect, maar is dus gelijk bij de verschillende varianten. Wethouder Levenbach heeft de raad hierover dus niet juist geïnformeerd tijdens het informatief debat op 9 februari 2012.
Dit biedt naar ons idee dus voldoende ruimte om serieus te kijken naar de andere alternatieven. Het college geeft op dit moment geen gedegen onderbouwing voor de keuze voor de rechte variant.
Voetpad
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Hieronder ziet u de Verbeterde Gespreide Variant in dwarsdoorsnede uitgewerkt. Waarbij bestaande dwarsdoorsneden uit verkeersrapport Goudappel Coffeng zijn gebruikt.

Voortuin
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• Kosten voor aanpassing van Thamerlaan, Bernhardlaan en Tromplaan vallen waarschijnlijk aanzienlijk lager uit,
dan de geraamde 7,1 miljoen (zie UVVP – uitvoeringsprogramma 2012-2015) aangezien er minder ingrijpende aanpassingen nodig zijn.
• De verbeterde gespreide variant verplicht en realiseert een rustiger verkeersbeeld waardoor de verkeersveiligheid verder kan worden verhoogd.

• Extra belasting van de veendijk, de Thamerlaan. Door openstelling voor vrachtverkeer wordt de kwetsbare veendijk extra belast. Op dit moment heeft het college geen onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de dijk en de
toegestane belasting. De Commissie Thamerlint heeft contact gezocht met Waterschap Amstel Gooi en Vecht/Waternet. Uit de gesprekken en de informatie uit de Keur AGV 2011 komt naar voren dat een vergunning noodzakelijk is op het moment dat er een opwaardering naar een zwaardere verkeersklasse plaatsvindt (dit is het geval bij
openstelling voor vrachtverkeer). Zoals gezegd, hiervoor is gedegen onderzoek vanuit het Waterschap nodig. Op
dit moment is onduidelijk wat de mogelijke kosten zullen zijn voor aanpassing van omgeving en woningen, bij keuze voor rechte variant.
• Bij openstelling voor vrachtverkeer is de kans zeer groot dat er schade zal ontstaan aan betreffende woningen,
zoals in het verleden is gebleken toen de Thamerlaan ook was opengesteld voor vrachtverkeer. NB een aantal van
deze woningen vormen samen een monumentaal dorpsgezicht, waar ook het groen en de bomen een wezenlijk onderdeel van uit maakt. Openstelling voor verkeer en vrachtverkeer doet geen recht aan het behoud van deze woningen en de bijdrage van de woningen aan het authentieke dorpsgezicht. Dit in contrast met de “prettig wonen”
visie van de Gemeente Uithoorn.
• Het streven vanuit het Masterplan om het authentieke Uithoorn en het belang van groen gaat bij keuze voor de
rechte variant verloren.
• Vrachtverkeer vanaf het bedrijventerrein kan via het dorpscentrum rijden en verder via bijvoorbeeld de huidige
N201, dus er ontstaat ongewenst sluipverkeer van vrachtauto’s.
• Er ontstaat ongewenst vrachtverkeer vanuit Zuid Holland, via de N231, Vrouwenakker.
• Hoge kosten, 7,1 miljoen, zie UVVP uitvoeringsprogramma 2012-2015, voor aanpassing Thamerlaan, Bernhardlaan en Tromplaan.
• Grijze asfaltvlakte, alle allure van de straat verdwijnt.
Besluitvorming en benodigde informatie
Uit de gesprekken met de Wethouder en de informatie vanuit het informerend debat komt naar voren dat het College op dit moment een groot aantal zaken onvoldoende heeft onderzocht om een goede keuze te maken.
Het kan toch niet zo zijn dat er eerst een keuze voor een tracé gemaakt wordt en daarna de consequenties van deze keuze pas onderzocht worden en de werkelijke kosten duidelijk worden?
Wij roepen het college en de gemeenteraad op om op basis van gedegen onderzoek en argumenten een juiste
keuze te maken.
Kees Veltman, Ingeborg Veltman, Mark Wierda, Jaap Dijkstra, Ellen Asselbergs, Yvonne de Rooij
en Arjen Postma
stemmen dat iedere deelnemer verzameld had. Onze Gelderse vrienden van Dreumel eindigden op de 3e plaats
(1164 stemmen), De Kwakel eindigde op de 2e plaats (1205 stemmen) en 1e werd www.deurnewiki.nl uit Deurne (1391 stemmen).
De borrel na was uiterst geanimeerd. Felicitaties, complimenten, ideeën en visitekaartjes werden ruimhartig uitgewisseld, waarna het tijd was om weer uiteen te gaan. Vol van een leerzame en interessante middag toog de Kwakelse delegatie weer huiswaarts. En apetrots natuurlijk:
De Kwakel staat op de nationale archiefkaart!
Als gevolg van de jacht op stemmen heeft de websitebeheerder kunnen zien dat in de maanden december en januari het aantal unieke bezoekers aan onze
site enorm steeg: een daggemiddelde van bijna 100 in
december, bijna 130 in januari en maar liefst 180 in februari!!
Het bestuur wil bij deze nadrukkelijk de redactie van
de Nieuwe Meerbode bedanken, alsmede iedereen die
zich anderszins in deze race heeft ingezet voor de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu en uiteraard ieder die heeft gestemd. En voor al de hartverwarmende
reacties die ons daarbij ten deel vielen.
Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com
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Dames 1 gehavend tegen
koploper Volendam

Fietsclub ‘t Muurtje viert
feest voor Alpe d’HuZes

Uithoorn - Na een aantal nederlagen en na opnieuw enkele blessures bij het team moesten we het deze zondag opnemen tegen koploper
Volendam. Met precies 7 speelsters
(incl. keepster) gingen we de strijd
aan, gelukkig kwamen er 2 speelsters van de A-jeugd ons versterken halverwege de 1e helft. Toen
was de stand 7-7, elke minuut een
doelpunt betekende dat er goed
en scherp werd geschoten door de
aanvallers. De verdedigingen hadden het dus erg moeilijk. Volendam
heeft een aantal goede schutters en
daar hadden we zeker in het begin
moeite mee. Maar ook het team in
de shirts van The Pool Shack waren redelijk op schot en daar had
de thuisploeg het weer lastig mee.
Zo konden de gasten elke keer op
voorsprong komen en stonden bij
6-5 voor het eerst achter maar kwamen toch weer terug naar een 7-9
tussenstand. In die periode hadden
intussen alle speelsters al gescoord
en had Volendam het vooral moeilijk als we de bal snel verplaatsten
en bewogen zonder bal. Na nog wat
doelpunten om en om liepen we
uit naar een 9-14 tussenstand door
breaks en een aantal mooie acties.

De Kwakel - Alpe d’HuZes is het
wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zesmaal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen. Niet zomaar,
maar om geld op te halen voor het
Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij
KWF Kankerbestrijding.
In dit kader organiseert fietsclub
’t Muurtje een vette party met live
band, onder leiding van Wim Bartels en top-DJ Daan Brockhoff op
zaterdagavond 21 april in de KDO
kantine! De kaartverkoop is inmiddels gestart en de opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan

Verwachting
De tweede helft moesten we er nog

vol tegenaan, het was zeker nog
niet gespeeld, het werden nog 30
spannende minuten en de verwachting was dat Volendam nu wel uit
een ander vaatje zou tappen. Gelukkig maakten wij het eerste doelpunt en liepen weer weg naar 1217. Volendam moest dus weer in de
achtervolging, dat deden ze ook en
ze kwamen terug tot 14-17. zou het
toch weer spannend worden? Maar
nu scoorden wij 3x achter elkaar
wat een behoorlijke voorsprong opleverde. 1 van de Scheidsrechters
nam nu wat beslissingen in ons nadeel en we raakten even van slag,
weer kon de thuisclub profiteren en
tot 17-20 terugkomen.
Daarna was de focus weer ok en de
laatste minuten echter waren geheel voor Legmeervogels, we speelden het goed uit en vooral de verdediging was de 2e helft behoorlijk
goed op dreef. De aanvalsters van
Volendam konden niet scoren en wij
wel waardoor we uiteindelijk wegliepen naar een 18-24 eindstand.
Dit was zeer zeker een uitstekende teamprestatie van Legmeervogels en de punten die dit opleverde
zijn zeker welkom in deze competitie. Met nog 2 wedstrijden te gaan is
het team nu bijna veilig.

Gezellige receptie 50-jarig
bestaan HSV Thamen
Uithoorn - Afgelopen donderdag 16 februari was het dan eindelijk zover; de officiële datum waarop Honk- en Softbalvereniging Thamen 50 jaar bestond. Deze bijzondere datum mocht natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan en derhalve
had de vereniging een receptie georganiseerd voor de Leden van Verdienste, Ereleden, Oud-voorzitters,
Sponsoren, de Gemeente, Sportverenigingen Uithoorn, de verenigingen uit het Cluster en de commissieleden van Thamen.
Namens het bestuur van de vereniging werd er gespeecht door Linda
van Rekum. Zij bracht de rijke geschiedenis en de mooie toekomst
van de vereniging onder de aandacht van de genodigden. En stipte
daarbij aan dat in de huidige tijd van
economische crisis HSV Thamen
een financieel gezonde vereniging
is en in de toekomst ook zal blijven.
De ambities van de vereniging op
speltechnisch niveau werden toegelicht, waarbij duidelijk werd dat
er veel aandacht is voor training en

opleiding van de jeugd. Wethouder Verheijen sprak namens de gemeente en hij benadrukte dat HSV
Thamen een zeer belangrijke rol in
de regio vervult, vanwege haar grote aantal leden uit Uithoorn en omstreken. De vereniging ontving van
de Gemeente een mooi geschenk
in de vorm van een cheque. Verder werd de vereniging enorm verwend door de overige genodigden
met diverse giften. Uit handen van
de heer Mulder van de KNBSB ontving het bestuur een oorkonde voor
het 50-jarig bestaan en een financiele bijdrage voor haar jeugd-activiteiten. Al met al kan de vereniging
terugkijken op een geslaagde viering van haar 50-jarig bestaan. Met
deze receptie en de reünie van zaterdag 11 februari is de aftrap gegeven voor het jubileumjaar. En hier
blijft het natuurlijk niet bij! Gedurende het hele jaar worden nog diverse evenementen georganiseerd om
dit jubileum te vieren. Wil je op de
hoogte blijven? Check de website
www.thamen.info.

Legmeervogels F3

Chuckie Klussenbedrijf
sponsort trainingsballen
Knallende wedstrijd voor
de meiden van KDO D1
De Kwakel - Met veel energie begon K.D.O. D1 afgelopen zaterdag
de thuiswedstrijd tegen Volendam.
Een gevreesde wedstrijd, want de
meiden van K.D.O. hadden dit team
nog niet eerder kunnen verslaan.
Met Josie op doel , Robin en Lisanne van de D2 had Beau al snel het
eerste doelpunt gemaakt. Volendam liet dat niet op zich zitten en
kwam met een tegen doelpunt. Nadat Lesley al een paar wedstrijden
bijna doelpunten had kreeg ze deze
keer de bal mooi over de doellijn en
ging K.D.O met een voorsprong van
6-3 de rust in. Beiden teams hadden
een wissel van de keepers.
In het vooruitzicht van een zakje chips bij winst aan de kant van
Volendam kwamen het team terug.

Ondanks dat de verdediging van
K.D.O goed in elkaar zat, goed keeperswerk en met mooie pogingen
op het doel van Isa Luna en Anna
kon er niet voorkomen worden dat
de stand de laatste 10 minuten 7-7
gelijk stond. De spanning op de tribune was om te snijden terwijl de
bal in het veld van links naar rechts
vloog. Door een fout van Volendam
kreeg K.D.O een penalty.
Chinouk greep deze kans met beide handen aan en het werd 8-7. Het
was een fanatiek maar vooral sportief duel waar beiden teams gestreden hebben om de winst. In de laatste seconden scoorden K.D.O. nog
een punt en werd het eindresultaat 9-7 en hadden de meiden van
K.D.O. de winst binnen

Uithoorn - Eerstejaarsselectieteam
F3 traint al een paar weken met de
gesponsorde ballen van Chuckie
Klussenbedrijf. Chuckie Klusbedrijf
bestaat nu al 10 jaar. Alle informatie over Chuckie is te vinden op zijn
site.
Dit eerstejaars F-team kwam vorig
jaar nog uit in de 5e klasse. Ze hebben dit afgesloten met een kampioenschap.Seizoen 2011/2012 begon voor de F3 heel goed. Derde
eindigen in de 2e klasse. Een heel
goed resultaat: de competitie waarin voornamelijk teams met kinderen
zaten die een jaar ouder zijn.
Het team heeft ook meegedaan met
het AJAX HETT toernooi. Ze werden
er verdienstelijk, achter Ajax, tweede in de poule. Uiteindelijk, in de

kwartfinale, werden ze door het nemen van strafschoppen, uitgeschakeld.
Ook hebben zij inmiddels een zaalvoetbaltoernooi bij IJselmeervogels
in Spakenburg gespeeld. Dit toernooi kreeg dit jaar de naam van het
overleden jeugdlid Thomas van der
Groep. De F-3 eindigde dit toernooi,
in hun poule als tweede.
In de voorjaarscompetitie is er al een
wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd
eindigde in een gelijkspel. Na een
aantal weken binnen in de zaal te
hebben getraind vanwege de winterstop en de ijspret gaan de jongens weer buiten trainen en kunnen
ze de ballen weer flink in het netje laten rollen want dat zij er zin in
hebben kun je wel zien op de foto.

Legmeervogels te sterk
voor Hoofddorp
Uithoorn - Legmeervogels oefenden zondag 19 februari tegen 2e
klasse Hoofddorp. Onzer winterse
omstandige heden ontspon zich een
leuk duel dat uitstekend werd geleid
door scheidsrechter Leo Ende. Na
een wat afwachtend begin nam Legmeervogels het initiatief in handen
en had de verdediging van Hoofddorp zijn handen vol aan de aanvallers van Legmeervogels. Goed keepers werk dan de Hoofddorp doelman voorkomt dan Legmeervogels
vroeg in dit duel op voorsprong kan
komen. Aa de andere kant heeft ook
de doelman van Legmeervogels nog
wat werk te verzetten om ook zijn
doel schoon te houden. In de 26ste
minuut een fraaie aanval van Legmeervogels dat eindigt in een treffer voor Legmeervogels. Rowan Hogenboom levert, nadat hij een 2-tal
spelers van Hoofddorp het bos had
in gestuurd een voorzet op maat af
en het is dan simpel score voor Jordi de Groot. 1-0. Nog voor de rust
komt Hoofddorp op gelijke hoogte. En fraai genomen vrije trap verdwijnt achter de kansloze Patrick

Brouwer in het doel 1-1. Ook na
de rust is het een aantrekkelijk duel om naar te kijken. Beide ploegen
gingen voor de overwinning is deze vriendschappelijke wedstrijd. Een
in de 76ste minuut toegekende vrije
trap aan Legmeervogels wordt door
Stefan van Pierre in een keer achter de doelman van Hoofddorp geschoten. 2-1.Wat hoofddorp vervolgens ook probeert er wordt niet gescoord. Ook Legmeervogels scoort
in dit duel niet meer zodat het duel
eindigt in een 2-1 overwinning voor
Legmeervogels.
Competitie.
Met ingang van volgende week begint de competitie weer. Voor Legmeervogels staat er een thuiswedstrijd op het programma. Titelkandidaat OSM’75 komt naar Uithoorn.
Legmeervogels zondag 2 heeft ook
een thuiswedstrijd en wel tegen
Velsen. Een week later spelen Legmeervogels zondag 1 en 2 wederom
thuis. Legmeervogels zondag 1 dan
tegen Nieuw Utrecht en Legmeervogels 2 thuis tegen Hoofddorp 3

het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds
bij KWF Kankerbestrijding. Kaartjes
voor dit evenement zijn te verkrijgen bij KDO en alle deelnemers van
Fietsclub ’t Muurtje. Dat zijn Maarten Blonk, Jan Lock, Erwin van Ling,
Tommy Nees, Eric Copier, Kees van
Rijn en Anita en Tino de Heus. Informatie en telefonische bestellingen
bij Kees van Rijn, tel. 0297-569453.
Fietsclub ‘t Muurtje rekent op een
uitverkochte zaal! Dus kom dit feest
meemaken en steun daarmee ook
nog eens het KWF.
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
teams/fietsclub-t-muurtje

Schoolvolleybaltoernooi
2012 komt eraan!
De Kwakel - Vind jij het leuk om
te volleyballen? Lijkt het je leuk om
met een team van 4 vrienden/vriendinnen mee te doen met een toernooi? Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 op
een basisschool in Uithoorn of de
Kwakel? Dan is er in maart een leuk
schoolvolleybaltoernooi voor jou!
Wat: Schoolvolleybaltoernooi 2012
Wanneer: Zaterdag 31 maart 2012
Waar: KDO volleybal (sporthal KDO,
vuurlijn 51)
Kosten: gratis
Het toernooi wordt opgesplitst in

twee groepen: groepen 5/6 en groepen 7/8. Er wordt met aangepaste
regels gespeeld op het toernooi.
Een team bestaat uit 4 spelers/
speelsters (gemengd is toegestaan).
Door de organisatie wordt het op
prijs gesteld als er per team één begeleider aanwezig is.
Wil jij graag meedoen en heb je
een team? Meld je dan voor 1
maart aan bij: volleybal@kdo.nl of
arjanmetselaar@hetnet.nl. Vermeld
bij je inschrijving: de schoolnaam,
groep, teamnaam en een contactpersoon met telefoonnummer.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De Hartenvrouwen hebben relaxed, na de spanning van de
afgelopen week (wel of niet promoveren c.q. degraderen) op dinsdag 14 februari de laddercompetitie
weer voortgezet met de vierde zitting, er werd Top-integraal gespeeld
in twee lijnen van zestien paren.
De gedeelde eerste en tweede
plaats was voor Elly van Nieuwkoop
met Jessie Piekaar en het combipaar Gerda Bosboom met Guus Pielage, beide scoorden 62,22% proficiat dames! De derde plaats was
voor Ank Reems met José Möller goed voor 58,19%, vierde werden Inge Dyrbye met haar nieuwe
partner Thea Stahl met 57,22%, de
nummers vijf, zes en zeven moesten
hun plaats weer delen, namelijk, Ted
Brand met Alice Oostendorp, Renske Visser met Francis Terra en Geke Ludwig met Margo Zuidema, allen scoorden 56,39%. Op de achtste
plaats Ina Melkman met Jetty Wee-

ning met 55,97%, en nummer negen
werd Wil Blansert met Ria Van Geelkerken met 53,47%, een gedeelde
tiende en elfde plaats voor de dames Annet Roosendaal met Rini
Tromp en An van Schaick met Lea
Wit beide noteerden 53,19%.
De competitiestand na vier zittingen (we hebben er drie in 2011 gespeeld) 1: Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar, 2: Gerda Bosboom
& Nel Hamelijnck, 3: Geke Ludwig
& Margo Zuidema, 4: Renske Visser
& Francis Terra, 5: Nel Bakker & An
van der Poel, 6: An van Schaick &
Lea Wit, 7: Ted Brand & Alice Oostendorp, 8: Elly van Brakel & Vera van
Wessem, 9: Kitty van Beem & Agnes
de Kuijer, 10: Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit. Volgende week
weer ladderen.
Voor inlichtingen over Hartenvrouw
kunt u terecht bij het secretariaat:
Mieneke Jongsma tel: 0297-565756
of wjongsma1@hotmail.com.

Parencompetitie BVK
wacht zinderend slot
De Kwakel - Er werd hoog gescoord afgelopen donderdag in de
diverse lijnen in de voorlaatste ronde van de 5e cyclus van de parencompetitie bij de BVK. Zo was een
score van 61,61% in de A lijn niet
voldoende voor een plaatsje bij de
eerste 3.
In die lijn werd wel de hoogste score van de avond genoteerd en wel
door (wie anders?) Wim en Rita Ritzen met 66,67%. Zij stonden al riant
bovenaan in de totaalstand en met
nog 1 speelavond voor de boeg lijkt
de strijd om de 1e plaats in de eindstand al wel beslist.
Geke en Jaap Ludwig rukten op in
de totaalstand naar de 3e plaats
door deze avond 2e te worden met
64,58% en de 3e plaats was weg gelegd voor Gerda Bosboom en Rina
van Vliet met 63,1%.
Waar hoog gescoord wordt zien we
aan de andere kant natuurlijk ook
(zeer) lage scores. Adriaan en Tiny
zijn het spoor volledig bijster en zij
eindigden troosteloos onderaan met
een score die ik niet zal noemen,
want zij willen zich toch in het dorp
kunnen blijven vertonen.
Een stapje terug naar de B lijn staat
voor 2 paren wel nagenoeg vast,
voor de overige 2 plaatsen zijn nog
zo’n 6 kandidaten.
B lijn
In de B lijn was het de beurt aan
de dames van het Jaagpad om uit
te halen. Leny Heemskerk van nummer 15 met partner Agnes de Kuyer werd hier 1e met 60,9%, buurvrouw Greet de Jong eindigde met
Roel Knaap op de 2e plaats met
60,24%. Addie de Zwart en Hettie
Kesting completeerden de top 3 met
59,93%.
De bewoners van de andere kant
van het Jaagpad waren deze keer

minder succesvol, want we vinden
Truus en Piet terug op de ondankbare 14e plaats. Zij wonen vlak bij Tiny
en Adriaan uit de A lijn, dus wellicht
is in die buurt wat voorgevallen dat
de bridgegoden ongunstig gestemd
heeft.
Eefke Backers en Marianne Kamp
kan promotie naar de A lijn niet
meer ontgaan en dat geldt ook voor
Lenie en Agnes en Trudy Stokkel
met Huub Zandvliet, maar voor de
felbegeerde
4e promotieplaats staan nog 4 paren op scherp.
Onderaan is het ook nog niet beslist
en hier moeten ca 7 paren nog flink
aan de bak.
C lijn
In de C lijn ook 3 60+ scores. De
hoogste daarvan was voor Huub
en Marianne Kamp met 64,58%.
Een knappe 2e plaats was er voor
Ineke Hilliard en Huib van Geffen
met 64,24%.
Annie Lauwers toonde aan dat een
behoorlijk gekwetste knie geen belemmering hoeft te vormen voor een
gedenkwaardige
bridgeprestatie,
zeker als je partner al weken in blakende vorm verkeert, want met Irene scoorde zij 62,5%.
De totaalstand wordt in deze lijn
aangevoerd door Piet-Hein Backers
en Huub Kamp. Riet en Wim Beyer gaan ook wel promoveren en dat
geldt ook voor Toos Boelage en Corrie v.d. Peet, maar het verschil tussen de huidige nummer 4 Wim
Maarschalk-Henk Poll) en nummer
5 (Janny Snabel-Vrony van Veen)
is slechts 0,07% (!!) gemiddeld. Dat
wordt dus echt spannend tussen die
2 paren. Het gat met nummer 6 en
lager lijkt te groot om te overbruggen.
Volgende week dus de ontknoping.
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Uithoorn - Vrijdag 17 februari was het groot feest,
basisschool De Springschans vierde carnaval.
Het schoolplein was versierd met vele ballonnen en
carnavalspoppen. ´s Ochtends begonnen de feestelijkheden met vrolijke muziek en een meute dansende en verklede kinderen, leerkrachten en ouders. Prins en Prinses Carnaval werden gekroond en
kregen symbolisch de sleutel van De Springschans
overhandigd. Hierna ging
de hele school in een gro-

te optocht door de wijk, de
Prins en Prinses werden uiteraard gereden en konden zo zien en gezien worden. Het weer was goed en
de vrolijk verklede mensjes en mensen hadden het
prima naar de zin. Eenmaal
terug op school wachtten
eerst een snack en drinken waarna de klassen losgingen in de disco, eerst de
kleinere kinderen, later de
grotere. Er werd veel gedanst en gelachen en naar
elkaars ‘outfit’ gekeken.
Een geslaagde dag zoals
op de foto´s te zien is!
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Vierendertigste PK Sport Bosdijkloop
wederom een groot succes
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 sportwethouder David
Moolenburgh van De Ronde Venen.

Vinkeveen - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel
de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop,
met start en finish op de Kerklaan
in Vinkeveen. De Bosdijkloop trok,
ondanks het frisse winterweer, 452
deelnemers; meer dan in alle voorgaande jaren. Neals Strik uit Baarn
heeft de halve marathon gewonnen
met een knappe tijd van 1:14:03. Bij
de dames was de overwinning voor
de Amsterdamse Anja van het Schip
met een tijd van 1:23:15, een persoonlijk record.
Deelname
De deelname aan de 10 kilometer (altijd de afstand met de meeste deelnemers) was nagenoeg gelijk
aan vorig jaar, namelijk 232 deelnemers. De andere afstanden, vooral
de halve marathon en de 5 kilometer, verheugden zich in een toename. De halve marathon had met 133
deelnemers een aanzienlijk deelnemersveld. Ook de 5 kilometer was
met 74 deelnemers goed bezet.
Bij de start was het zonnig en droog,
later bij de halve marathon een hagelbui. Vijf graden, met een stevige noordwestenwind, waardoor
het koud aanvoelde. Dat belemmerde de lopers niet om op alle afstanden volop strijd te leveren. Met
maar liefst 60 “thuislopers” uit Vin-

keveen. 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.

Bij de heren was de winnaar Neals
Strik uit Baarn met een knappe tijd
van 1:14:03. De eerste zes tot zeven
kilometer samen met Michael Woerden gelopen, kop afgewisseld. Na
zeven kilometer had hij een gaatje. Dit langzaam uitgebouwd naar
27 seconden aan de finish. Stukken met tegenwind waren pittig. Het
weer was goed in het eerste deel
van de loop, zonnig en droog, maar
bij kilometer zeventien viel er een
hagelbui. Het was zijn eerste deelname aan deze loop. Neals kreeg
een wisselbeker.
Op de tweede plaats Michael Woerden uit Mijdrecht (1:14:30). De derde plaats was voor Corné Klein uit
De Kwakel (1:19:32).
Bij de dames was de overwinning
voor de Amsterdamse Anja van
het Schip met een snelle tijd van
1:23:15. Voor haar een persoonlijk
record op deze afstand. Zij was oppermachtig en had bij de finish een
voorsprong van bijna drie minuten
op nummer twee. Ook voor haar
was de wind stevig, met name op
de open stukken in de polder. Anja 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. Bij de finish was
voor het eerst een steiger over de
Kerklaan gebouwd, voorzien van de
tijdklokken. De enthousiaste speaker Peter van Adrichem zorgde voor
een goede sfeer bij de finish. De
prijswinnaars konden weer vertrouwen op een vlotte en snelle prijsuitreiking. Al met al was de 34ste
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 David Moolenburgh
door het mooie en landelijke ‘Bosdijk’ parcours in de omgeving van
Vinkeveen liepen.
De 35ste PK Sport Bosdijkloop, een
jubileum editie, wordt gehouden op
de derde zondag van februari: 17 februari 2013.

Jeugdloop
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 Laurens Burger uit
Mijdrecht (7:10 min.). Bij de meisjes
was de winnares dezelfde als vorig jaar, namelijk Esra Zijderlaan uit
Polsbroek (7:53 min.). Alle kinderen
kregen een medaille als herinnering.

De Kwakel - De topper tussen de
nummerss 1 en 2, K &G en Almere,
heeft geen kampioen opgeleverd.
De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, waardoor in de laatste bondswedstrijd de beslissing pas zal vallen. Maar omdat Almere dan tegen
de nummer 3 Haarlem moet spelen, zal K&G zeker bij de eerste twee
teams eindigen, wat genoeg is voor
promotie naar de hoofdklasse van
Noord-Holland.
Invaller Piet Terlouw, op de plaats
van Rene de Jong, had clubgeschiedenis kunnen schrijven als
hij maandagavond zijn partij in ’t
Fort De Kwakel had gewonnen. Hij
kreeg een grote kans om te winnen
en daarmee het kampioenschap in
de wacht kunnen slepen. Maar Piet
gaf bij een mooie combinatie twee
schijven teveel weg, zijn tegenstander kon daarom nipt naar remise afwikkelen. Kopman Adrie Voorn had
toen al remise bereikt in een matte partij. Wim Keessen kwam ook
tot een puntendeling, maar Wim

Mijdrecht - De Bowling Vereniging
Mijdrecht organiseert in samenwerking met Sportservice Midden Nederland een eerste bowlingavond
voor zgn. G-Bowlers in de Bowling
Mijdrecht, Ontspanningsweg 1A te
Mijdrecht.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer heren was voor Menno Beck uit
Lekkerkerk, in een zeer snelle tijd
van 16:37 min. Bij de dames won de
Mijdrechtse Eveline Zeldenthuis. Zij
had een tijd van 22:12 min.
De afstand van 10 kilometer heeft
altijd een groot deelnemersveld.
De winnaar was Bernard te Broekhorst uit Maastricht met een snelle
tijd van 32:09 min. Bij de dames won
Monique Arkenbout-Andriessen uit
Limmen met een tijd van 39:44 min.

Het is de bedoeling dat de deelnemers onder begeleiding van ervaren
bowlers gaan bowlen en daarmee
kennismaken met de bowlingsport.
Het bowlen is bedoeld voor volwassenen met een lichamelijke (of verstandelijke) beperking. Deze kennismaking met het bowlen vindt
plaats in de bowling Mijdrecht op
maandag 5 maart aanstaande van
19.30 uur tot 20.30 uur. Deelname
kost 5 euro per persoon (cash te betalen op de dag zelf). 5 Maart is de

Halve marathon
De halve marathon is de afstand

het NK, het EK en zelfs het WK in
Orlando in de dansstijlen Streetdance/Hip-Hop, Showdance, Jazz en
Cheerdance. Elke voorronde wordt
je dans beoordeeld op originaliteit,
presentatie, muzikaliteit, techniek,

Promotie voor dammers
Kunst & Genoegen
was na afloop van zijn partij teleurgesteld omdat in de analyse bleek
dat Wim schijfwinst had kunnen afdwingen. Wederom bleef nestor Piet
van der Poel tot laat in de avond in
de damring achter. Deze ring werd
gevormd door al de overige dammers die nieuwsgierig waren naar
de afloop. Eerst stond Piet niet zo
goed (Almere kampioen) later beter
(K&G kampioen). Maar ook kwam
de klok weer om de hoek kijken, Piet
had in het eindspel te weinig tijd om
zijn voordeel winnend uit te buiten.
Na een meeslepend gevecht eindigde deze partij toch in remise en
het duel tegen Almere in een gelijkspel. De beslissing om het kampioenschap zal daarom pas over een
maand in Purmerend vallen. Winst is
voor K&G voldoende voor het kampioenschap, een gelijkspel zal waarschijnlijk een beslissingswedstrijd
op leveren. Dit is afhankelijk van de
uitslag Almere tegen Haarlem, maar
de zekere promotie is alvast een felicitatie waard voor de damclub uit
De Kwakel.

Bowlingavond voor mensen
met een beperking

Showballet Nicole in de prijzen
Mijdrecht - Afgelopen zondag
vond de eerste voorronde plaats van
het Nederlands Kampioenschap Soneo Dance in Drachten. De competitie bestaat uit drie voorrondes
waar men zich kan plaatsen voor

Carla van Rooijen uit Aalsmeer
werd tweede. Zij was met een tijd
van 1:26:28 sneller dan vorig jaar.
De derde plaats was voor Elizabeth
Barker uit Engeland (1:27:05).

formaties en algemene indruk. Je
verdient dan punten en aan de hand
van de hoogte van je punten voor
de verschillende voorrondes mag je
wel of niet uitkomen op een van de
kampioenschappen.

Jazzdance
Showballet Nicole heeft deelgenomen met twee teams in de categorieën jazzdance rules en no-rules.
Selectie 2 mocht beginnen in de norules divisie. De Papimix begon ietwat onzeker en in canon in plaats
van tegelijk, maar dit heeft de jury waarschijnlijk niet opgemerkt.
Al snel was de spirit terug en knalde het nummer van het podium. De
opstellingen stonden goed en de
groep straalde een en al energie
uit, helaas haperde de muziek, maar
ook hier dansten de meiden en heer
gewoon door alsof er niets aan de
hand was. Dit optreden werd beloond met een eerste plaats en hopelijk genoeg punten voor een vervolg tijdens het NK.
Klassiek
Toen mocht het tweede team aantreden in de rulesdivisie. De groep
voor hen had een vrij klassiek nummer met veel hoog technische elementen en dubbele draaien, maar
die laatste hadden zij ook in hun
dans. Dus vol goede moed stapten
ze het podium op om hun Freakinmix te laten zien en dat hebben ze
heel goed gedaan. De juiste posities
werden aangehouden, uitstraling
en focus waren perfect, de dubbele draaien moeten verder geoefend
worden, want alleen hier haperde het een beetje bij een enkeling.
Waarschijnlijk dat ze daarom net
0,3 punt minder kregen dan de eerste plaats. Maar knallen deden ze
zeker, want ze hebben alsnog een
mooie tweede plaats behaald!
Allemaal van harte gefeliciteerd en
na een ijzingwekkende terugreis
over een supergladde A1 ijsbaan wil
Showballet Nicole al het publiek en
de rijdende ouders bedanken voor
hun enthousiasme.
Nu verder trainen en op naar de
volgende voorronde voor nog meer
punten: Dronten, here they come!

aftrap voor G-bowlen op de maandag avond eens in de vier weken.
Bowlen is een sport die gezamenlijk
gespeeld kan worden met valide en
invalide mensen. Wellicht een visie
voor de toekomst is indeling in de
reguliere competitie de elke week
wordt gespeeld. Aanmelden is wenselijk bij Frans Schulte, tel. 0348414629, maar niet noodzakelijk. U
kunt gewoon op 5 maart komen.
Informatie: Voor informatie over
deze avonden kunnen belangstellenden contact opnemen met
Frans Schulte via het genoemde telefoonnummer of via email:
fmjschulte@casema.nl, danwel via
tel. 0297-282957.
E-mail: riet.helmig@tiscali.nl
www.bvmijdrecht.nl/bvm/contact/

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap 2012
De Ronde Venen - Op vrijdag 9,
zaterdag 10 en zondag 11 maart
2012 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 minimum aantal carmboles 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 mid-

del van een inschrijfformulier te verkrijgen in Café de Merel Arkenpark
Mur 43 te Vinkeveen, of een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 te
voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt U bellen naar
Café “De Merel“ telefoon (na 20.00
uur) 0297-263562 of 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 6
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever Uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of even bellen naar ons clubhuis. Als U het formulier per post stuurt adresseer het
dan als volgt:
Café “De Merel“
Correspondentie-adres: Postbus 16
3645 ZJ te Vinkeveen.
Mailen kan ook naar:
caty.jansen@casema.nl of
cafe de merel; thcw@xs4all.nl

Viertal klaverjastoernooi bij
Buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Vrijdag 2 maart organiseert Buurtvereniging Amstelhoek voor de tweede keer dit seizoen haar viertallen klaverjas toernooi. Het opgeven geschiedt per
team van vier kaarters, maar het
spelen gaat individueel. Kunt u geen
team vullen, dan is individueel opgeven mogelijk; de organisatie zorgt
dan voor de completering van het
team. Naast de teamprijs speelt iedere deelnemer in de hoop ook individueel in de prijzen te vallen. Voor
de beste kaarters zijn er mooie prijzen te winnen. Er worden drie rondes gespeeld, met in de pauze ver-

koop van loten voor de loterij. Deelnamekosten bedragen per team 10,. Om de organisatie soepel te kunnen laten verlopen en omdat de zaal
op ’n bepaald moment echt vol zit,
dient u zich viiraf aan te melden bij
mevrouw Felix, tel. (0297)568802.
Dit geldt natuurlijk ook indien u zich
als éénling aanmeldt.
De vorige kaartavond op vrijdag 3
februari was, ondanks het plotseling
slechte weer, met een opkomst van
68 personen, zeer gezellig.
Graag tot ziens in verenigingsgebouw ‘Ons Streven’ aan de Engellaan 3a in Amstelhoek.
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Hockey

Zaalkampioenschap bereikt
voor meisjes Qui Vive D2

Twee badmintonteams van
BV De Kwakel kampioen
De Kwakel - De badmintoncompetitie heeft dit seizoen voor Badmintonvereniging De Kwakel maar liefst
twee kampioenenteams opgeleverd.
Dit seizoen werd er gespeeld in
nieuwe shirts van de Rabobank.
In de jeugdcompetitie hebben één
mixteam en twee jongensteams
meegestreden. Het eerste jongensteam speelde dit jaar voor het eerst
met elkaar. Tim Griemelijkhuijsen,
Wouter Plasmeijer, Thimo Westerbos en Mathijs Wagemaker speelden vorig seizoen nog in de mixcompetitie. Dit nieuwe team bleek al
snel de sterkste in hun poule te zijn
en op 8 januari haalden zij het kampioenschap op papier al binnen. Al
hun wedstrijden zijn met een overtuigende 8-0 of 7-1 score gewon-

nen! Het tweede jongensteam eindigde in dezelfde poule op de vierde plaats. Allen van het jeugdmixteam speelden voor het eerst competitie en zij hebben vele leuke wedstrijden laten zien. Zij zijn op de zesde plaats geëindigd.
In de seniorencompetitie hebben
drie mixteams gespeeld. Het eerste
team is op een mooie vierde plaats
gekomen en het tweede team eindigde als zesde in hun poule. Voor
het derde team bleef het tot de laatste wedstrijd zeer spannend. Bijna
alle wedstrijden werden gewonnen,
maar doordat het aantal punten erg
dichtbij die van de nummer twee
lag kwam het op de laatste speelronde aan. De Kwakel 3 won daarin
met 6-2 en kwam op een totaal van

programma. Onder een strakblauwe hemel, met de steun van ouders,
broertjes en zusjes, toonden de kinderen hun grote inzet bij de diverse
examenoefeningen.
De oudere kinderen gingen na het
inrijden met hun trainers de Uithoornse polder in. Naast het rijden
van heerlijk lange stukken -geen
bochten!- kon er in de polder wor-

start van Amsterdam wat resulteerde in een 2-0 achterstand. Ditmaal
had de MD2 een echte droomstart.
Binnen 10 minuten stond Qui Vive
reeds met 3-0 voor. De spanning
was hierna allerminst uit de wedstrijd. Met tegenstander Amsterdam
weet je het nou eenmaal nooit. Amsterdam kwam terug tot 3-1. Hierna kwam Qui Vive op 4-2 en achtereenvolgens 5-2 dankzij bijna briljante doelpunten. Amsterdam wist
weer terug tot 5-3 te komen. De
spanning nam nog meer toe in de
sporthal. Er volgden diverse strafcorners voor Amsterdam. Het publiek ging nog een keer achter Qui

nog een bezoek aan speelster Jaimy gebracht, die de dag ervoor ongelukkig haar been op twee plaatsen had gebroken en zodoende niet
aanwezig kon zijn. De MD2 is de afgelopen maanden enorm gegroeid.
Bijzonder aan deze MD2 is dat alle 13 meisjes hun aandeel hebben gehad in dit kampioenschap.
Met een uitgestippeld wisselbeleid
door de coaches Nicolette en Sjoerd heeft elke meisje van de MD2 bijna evenveel gespeeld en heeft het
gehele MD2 team ook deelgenomen aan de zaalhockey competitie.
Dat dit met een zeer verdiend kampioenschap kon worden bekroond

hal in Wognum stond de eerste wedstrijd van Qui Vive tegen HBS op het
programma. HBS had in een spannende voorafgaande wedstrijd met
5-3 verloren van Amsterdam en liet
zien dat Qui Vive scherp moest zijn
om 3 punten binnen te slepen. De
MD2 had een goede start en speelde zeer geconcentreerd. Met diverse mooie aanvallen werd HBS onder
druk gezet. Bij het bereiken van de
pauze stond er reeds een 6-1 tussenstand voor Qui Vive op het scorebord. Na het spelen van de 2de
helft was de uitslag van 9-3 bereikt,
waardoor de eerste 3 punten konden worden bijgeschreven.

Vive staan om de meisjes door deze zware wedstrijdfase heen te helpen. Dit pakte goed uit want na een
nieuw fraai Qui Vive doelpunt stond
de stand van 6-3 op het scorebord.
Hiermee was het Amsterdamse verzet definitief gebroken en konden
spelers en publiek de laatste seconden weg gaan tellen.

is helemaal prachtig. Het team en
de begeleiders kijken daarom terug
op fantastische weken met mooi en
goed hockey.
Na de aanstaande voorjaarsvakantie gaat de MD2 weer beginnen met
de veldhockey competitie in de 1ste
klasse. Met de ervaring die nu opgedaan is, is de verwachting dat de
MD2 ook in deze competitie hoge ogen gaat gooien. Het gehele
MD2 team, bestaande uit Yentl, Lisa, Carlijn, Valerie, Milou, Tamara,
Fien, Femke, Irene, Nika, Jaimy, Annemijn en Sanne wil nog een speciaal bedankje richten aan de Qui
Vive zaalhockeycommissie. Dankzij Mirella en Maureen hun inzet en
enthousiasme voor de organisatie
van de zaalhockey competitie, hebben naast de MD2 ook diverse andere teams van Qui Vive zich uitstekend kunnen profileren in de zaal.

66 punten, de nummer twee in de
poule haalde uiteindelijk 64 punten
waarmee De Kwakel 3 kampioen
geworden is. Ook dit team speelde
dit seizoen in een nieuwe samenstelling. Dave Buskermolen, Lars
Griemlijkhuijsen, Marieke Hogerwerf en Naomi Bleekemolen gaan
door hun winst volgend seizoen een
klasse hoger spelen met veren shuttles.
Trots
De vereniging is zeer trots op hun
kampioenen en hoopt volgend seizoen weer vele teams spannende
wedstrijden te zien spelen. Wil jij
ook een keertje een shuttletje komen slaan? Kijk eens op de website
www.bvdekwakel.nl en kom langs!

SV Amstelland op Zijdelmeer
Uithoorn - De leden van de Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland hebben afgelopen zaterdag hun trainingen uitgevoerd op
het Zijdelmeer. Niet zoals gebruikelijk op de Jaap Edenbaan maar op
Uithoorns ijs! Voor de jongste kinderen van alle KNSB verenigingen
stond die dag het eerste onderdeel
van het diploma schaatsen op het

De Kwakel - Zaterdag 18 februari moest koploper Qui Vive meisjes D2 afreizen naar Wognum voor
twee belangrijke wedstrijden. Zowel
HBS als Amsterdam stond op het
wedstrijdprogramma. In groten getale was de MD2 inclusief enthousiast publiek afgereisd naar Wognum. Gelijktijdig aan de wedstrijden van Qui Vive moesten de nummers 2, 3 en 4 uit de poule het onderling opnemen in Amstelveen. Indien Qui Vive nu niet alle 2 de wedstrijden wist te winnen, dan zou de
MD2 afhankelijk zijn van de onderlinge resultaten in Amstelveen.
In de splinternieuwe en fraaie sport-

den geoefend op wat op Jaap Eden
niet hoeft: klûnen!
Aan het einde kwamen beide groepen en de senioren bij elkaar op de
beste plek van het Zijdelmeer: de
koek-en-zopie verzorgd door de ouders van een van de leden! Onder
een stralende zon werd druk nagepraat en genoten van deze schitterende schaatsdag.

Flitsende
Direct hierna moest de MD2 aantreden tegen Amsterdam. Drie weken geleden was Qui Vive in de
wedstrijd tegen Amsterdam aangenaam verrast door de flitsende

Kampioen
Bij het horen van het eindsignaal was het Qui Vive kampioenschap een feit. Spelers en begeleiding zochten elkaar direct op om
de vreugde te delen. De ontlading
was groot. Met een ereronde werd
het publiek bedankt voor de aanwezigheid en steun in de afgelopen 5 wedstrijd weekenden. Inclusief bloemen en kampioenschapbekers kon de reis terug naar Uithoorn
aangevangen worden. Als speciale verrassing werd er luid toeterend

Bridgevereniging De Legmeer

Cees en Ruud slaan terug

Sport en Spel in de voorjaarsvakantie
Aalsmeer/Kudelstaart - De voorjaarsvakantie is dit jaar van zaterdag
25 februari t/m zondag 4 maart. Het
personeel van zwembad De Waterlelie en de sporthallen De Bloemhof en De Proosdijhal heeft van alles georganiseerd voor de kinderen.
Sport & spel instuiven
In sporthal De Bloemhof en De
Proosdijhal kunnen de kinderen van
4 tot en met 12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens de Sport&Spelinstuiven.
Lekker spelen, klimmen, rennen,
knutselen of tekenen, tafeltennissen, voetballen. Kortom: teveel om
op te noemen!
De Sport&Spelinstuiven worden gehouden op de volgende dagen: op
maandag 27 februari in sporthal
De Proosdijhal in Kudelstaart en op
woensdag 29 februari in sporthal De
Bloemhof in Aalsmeer.
De kinderen zijn van harte welkom
van 09.30 tot 12.00 uur. De entree
is 2.50 p.p. of 4.50 voor een patatje en een glas limonade erbij. Ook
de ouders zijn natuurlijk van harte
welkom om met hun kinderen mee
te komen.

Extra veel vrijzwemmen
Ook is er in de voorjaarsvakantie volop gelegenheid om te komen
vrijzwemmen in zwembad “De Waterlelie”. Elke dag kunnen de kinderen komen spelen en zwemmen in
het water met alle speelmaterialen.
Naast de vaste openingstijden in de
weekenden is er extra mogelijkheid
om vrij te zwemmen op de vakantiedagen doordeweeks.

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen
een lastige slag en wat extra aandacht om de puntjes op de i te zetten is soms nodig. In de voorjaarsvakantie worden er borstcrawlinstuiven gegeven voor kinderen v.a. het
paarse of gele lintje t/m opleiding
voor C. Dit geldt voor de kinderen
die deelnemen aan de zwemlessen
of aan de schoolzwemlessen.

Op maandag 27 en dinsdag 28 februari is het zwembad geopend van
10.30-14.30 uur, op woensdag 29 februari van 10.30-15.45 uur, donderdag 1 maart van 12.00-14.30 uur en
vrijdag 2 maart van 10.00-13.00 uur.
Rond de klok van 11.00 en 13.30 uur
organiseert het zwembadpersoneel
leuke spelletjes en wedstrijdjes in
en om het water, dus kom gezellig
meedoen!

De 2 lessen zijn incl. vrijzwemmen
tot 14.30 uur en de kosten zijn 17.40
p.p. Opgeven kan aan de receptie
van het zwembad. Er zijn nog plaatsen vrij.

Het programma voor het banenbad
blijft in de voorjaarsvakantie ongewijzigd, behalve op volgende week
woensdag 29 februari. Dan is het
banenzwemmen van 09.00-12.45
uur en van 19.30-21.30 uur!

Baby & Peuter zweminstuif
Traditiegetrouw is er ook in deze vakantie weer een supergezellige zweminstuif voor de allerkleinste
bezoekertjes en hun (groot)ouders.
Samen spelen, spetteren en meedoen met de lesjes kan op donderdag 1 maart van 09.00-10.30 uur.
Meer informatie over alle activiteiten en actuele openingstijden:
www.esa-aalsmeer.nl of
(0297)322022.

Uithoorn - Vorige week bij de viertallenfinale nog kopje onder gegaan en nu met een straatlengte
voor van 74,17% eerste worden bij
de parencompetitie, ook in de Alijn is dit dus mogelijk. Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister hebben zo
weer even orde op zaken gesteld!
Best of the rest waren Wim Slijkoord
& Francis Terra met een score van
58,33% als tweede, voor Andre van
Herel & Cora de Vroom, Jan Schavemaker & Lijnie Timmer en Renske
Visser & Gijs de Ruiter die respectievelijk 53,75%, 52,92% en 52,50%
binnenhaalden.
Dat het viertallen nogal inhakt op
concentratie en conditie moge blijken uit de vrije val van Gerda Scha-

vemaker & Jaap Kenter die na de
eeuwige roem van een week eerder nu het onderspit dolven met een
percentage van onder de veertig!
In de B-lijn trokken Gerda van Liemt
& Els van Wijk de aandacht met een
keurige eerste plek van 62,08%.
Ook Nel & Adriaan Koeleman kwamen goed voor de dag met 58,75%
als tweede. Anton Berkelaar & Wil
van der Meer bleven Marijke & Ger
van Praag net de baas met 53,75 en
53,33% als derde en vierde en Marianne & Huub Kamp voegden zich
met 51,25% nog net bij de beste vijf
van deze lijn.
In de C-lijn was het applaus voor
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer
met 64,06% als beste.

Vrijbridgen Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 16 februari was
er de tweede ronde vrij bridgen,
volgende week wordt er weer een
competitieronde gespeeld en gaat
het dus weer om de knikkers.
Dat er vrij gebridged werd was ook
wel te merken, niet zozeer aan de
uitslag, maar wel aan de manier
waarop gespeeld werd. Er werd ontspannen gebridged, door een enkeling wel zeer ontspannen.
Het viel wel op dat degenen die na
de tweede cyclus gepromoveerd
zijn, nu als laatste in hun lijn zijn geeindigd, dat geeft toch te denken
over de aanstaande competitie.
Helaas was er op het laatste moment nog een afzegster, zodat de
wedstrijdleiding nog andere loopbriefjes moest produceren en er ook
een stilstaande ronde was in de Blijn. Voor aanvang van het bridgen
werd Roel v.d. Knaap nog even in

het zonnetje gezet, omdat hij met
Greet de Jong met grote overmacht
de tweede cyclus gewonnen had en
vorige week helaas verhinderd was.
Hij nam bescheiden als hij is, in stilte de prachtige bokaal (was het echt
goud, Roel?) in ontvangst. Er werd
aan 13 tafels gebridged. Zeven in de
A-lijn en zes in de B-lijn, met wel in
de B-lijn een stilzitter.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met 64,24%, waarschijnlijk was dit paar niet op de
hoogte dat er een vrije ronde gespeeld werd. Tweede werd het paar
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met
58,68%, dit paar speelt altijd zeer
geconcentreerd, of er vrij of voor de
competitie gespeeld wordt maakt
niet uit. Derde werd het paar Greet

Marianne Jonkers & Ans Voogel werden tweede met 58,33% en
Klaas Verrips, vergezeld door Hetty
Houtman, kwam op 56,25% uit als
derde.
Atie de Jong & Evert Wevers bereikten de vierde plaats met 53,65% en
ook Wim Röling & Ans de Koning
bleven met 52,08% aan de goede
kant van de lijnscore als vijfde.
Er volgen nog twee zittingen van
deze competitieronde en is het zaak
bij de les te blijven om de promotieplaatsen te behouden, degradatie te ontlopen of je er nog tussen
te wurmen.
Wilt u ook uw vermogen tot wurmen
testen, kom dan spelen bij Bridgevereniging de Legmeer. Elke woensdagavond in de barzaal van sporthal De Scheg vanaf 19.45 uur. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon(0297)567458.
de Jong en Roel Knaap met 57,29%,
zij blijven maar doorgaan met hoge
scores te behalen.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Snel en Lenie
Veninga met 57,50%, dit paar raakt
steeds beter op elkaar ingespeeld,
wat de uitslag laat zien.
Tweede werd het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 56,25%,
duidelijk een paar dat zo snel mogelijk weer in de hoogste lijn wil spelen en daar ook de potentie voor
heeft, maar ongelukkig was door de
vakantie van Nelly. Derde is het paar
Leny van Noort en Phini Sutter met
55,21%. Het is opvallend dat deze
week geen van de vijf echtparen in
de prijzen viel, Bridgeclub ABC zal
trachten uit te vinden waar dat aan
zou kunnen liggen.
Volgende week is er weer competitiebridge en gaat het weer om de
punten.
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Aanstaande zondag 26 februari:

Winst in laatste thuiswedstrijd
Vinkeveen - De Vinken 1 heeft zaterdag opnieuw goede zaken gedaan. Tegen het bijna gellijkwaardige Fluks uit Noordwijk was het één
helft spannend. Na de rust stonden de bezoekers ruim een kwartier droog. De intussen opgebouwde marge was voldoende voor de
Vinkeveense winst: 16-14.
Honderdste van Rudy Oussoren
Voorzitter Henk Kroon kon in zijn
aankondiging verklappen dat Rudy Oussoren alweer zijn honderdste competitiewedstrijd ging spelen
voor de Vinkeveense hoofdmacht.
Samen met Kelvin Hoogeboom, Silvia Oussoren en Joyce Kroon begon
Oussoren als vanouds in de verdediging. Fred Straatman had Melanie Kroon en Mariska Meulstee en
de beide Peters (Kooijman en Koeleman) weer geposteerd in de aanval.
De D2-pupillen vormden het enthousiaste team van de week en deze jongelingen kregen zeker waar
voor hun aansporingen.
Na het kringgesprek van Fluks en
het handjeklap van de Abn-Amroploeg zag het publiek overigens wel
een slordige wedstrijdstart. Diverse plaatsfouten in de Vinkenaanval
wogen niet op tegen de goede rebound in de verdediging. Het werd
0-1 voor Fluks.
Een benutte vrije bal (Mariska
Meulstee) leverde 1-1 op en van
afstand nam Noordwijk opnieuw
een voorsprong: 1-2. Ruud Oussoren kon na een fraaie rebound van
Kelvin Hoogeboom in de tiende minuut 2-2 maken. Mariska Meulstee
knalde van afstand de 3-2 erover
heen, maar een simpele omdraaibal
bracht Fluks weer op gelijke hoogte.
Een mooi uitgespeelde aanval resulteerde in een knappe uitwijktreffer
van Silvia Oussoren, direct gevolgd
door een keurige uitwijkbal van Kelvin Hoogeboom.
Na de 5-4 tilde Mariska Meulstee
halverwege de eerste helft de thuisploeg weer naar een tweepunten
voorsprong. Tot aan de rust speelde
Fluks echter net even wat feller, leper en brutaler. Via 6-6 kwamen de
bezoekers op 6-8. Maar nog op slag
van rust scoorde Rudy Oussoren de
belangrijke aansluitingstreffer.

Gebroken
De tweede aanval wist opnieuw met
vlot samenspel de tegenstander te
verschalken. Kelvin Hoogeboom
rondde een fraai uitgespeelde aanval keurig af en kort daarna knalde de gewezen Mijdrechtenaar ook
nog eens 12-8 door het plastic.
Nadat ook Peter Koeleman een
strafworp meekreeg (score Mariska) leek de tegenstand gebroken.
Tot zeven minuten voor tijd bleef de
marge erg ruim. Maar juich nooit
te vroeg. Een mooie doorloopbal
van Kelvin Hoogeboom bracht de
thuisploeg op 14-9. Silvia Oussoren maakte haar derde en Melanie
Kroon rondde de Vinkeveense overheersing keurig af door van afstand
16-10 te scoren.
De laatste treffers van Fluks (waaronder twee stippen) tellen nog
slechts voor de statistieken. Met 1614 konden de Vinkeveners opnieuw
twee punten bijschrijven.
De komende twee weken is er geen
programma. De laatste zaalwedstrijd speelt De Vinken 10 maart uit
tegen Fiks in Oegstgeest.

Bekeravontuur voor meiden
CSW MF1 duurt voort!
Wilnis - Afgelopen weken kon er
door het winterse weer slechts 1x
getraind worden op het kunstgras
van CSW. Maar na al dat sneeuwen ijspret kon er afgelopen zaterdag
gelukkig weer gevoetbald worden.
Op het programma stond de kwartfinale voor de KNVB beker. Al vier
jongensteams op rij werden er door
CSW MF1 verslagen. De tegenstanders werden steeds sterker en groter. Zoals zaterdag morgen vroeg
wel bleek bij aankomst in Huizen
bij Zuidvogels F7. In de eerste helft
was er sprake van licht speloverwicht van Zuidvogels. CSW had iets
meer tijd nodig om in het spel te komen. Het was dan ook een aanval
van Zuidvogels, waarmee 1-0 op het
scorebord kwam. Het was dezelfde
grote aanvaller die onhoudbaar de
2-0 inschoot. Na rust had CSW de

wind mee en kwamen de meisjes
sterk uit de startblokken. Wat ook al
in eerdere wedstrijden werd opgemerkt is dat CSW conditioneel sterk
is en met hun inzet als team daar in
de tweede helft hun voordeel mee
weet te behalen.
Uit een hoekschop en goed afspelen was het Noa die 2-1 scoorde en de spanning terugbracht. Nu
was het CSW die met goed samenspel de wedstrijd bepaalde. Met
een hard afstandsschot van Donna werd het 2-2. En daar bleef het
niet bij. Het was Quincy die goed
stond opgesteld en 2 minuten voor
tijd het winnende doelpunt binnenschoot. Eindstand 2-3 voor CSW en
een plaats in de halve finale van de
KNVB beker. Wat een spannende
en sportieve wedstrijd. Top gedaan
meiden!

De Ronde Venen - Hoewel de winter nog lang niet voorbij is, maakt
toerfietsclub De Merel zich al weer
op voor het voorjaar. Traditioneel
begint De Merel het seizoen met de
Openingstocht. Bij deze eerste tocht
fietsen alle leden, snelle en minder
snelle, met elkaar in een rustig tempo in één groep.
De Openingstocht vindt plaats komende zondag 26 februari. Ook als
niet-lid bent u welkom om mee te
fietsen. De start is bij Eetcafé De
Schans in Vinkeveen.
Fietsvereniging De Merel heeft voor
het komende seizoen weer een
mooi programma opgesteld.
De club organiseert veel tochten
waarbij iedereen, lid of geen lid, van
harte welkom is. Er zijn groepstoertochten waarbij in twee groepen
wordt gereden. De ene groep houdt
een tempo van maximaal 30 kilometer per uur aan, de andere doet het
wat rustiger met ongeveer 26 kilometer per uur.
Daarnaast zijn er zogenaamde vrije
toertochten. Dat zijn uitgepijlde
toertochten waarbij iedereen zijn of
haar eigen tempo rijdt. Van de recreatieve fietser die graag een afstand van 30 kilometer rijdt tot de
prestatieve fietser die zijn hand niet
omdraait voor een afstand van 150
kilometer. Iedereen kan meedoen
aan deze tochten. De Rabobank
Molentocht is met vier afstanden op

20 mei de eerste vrije toertocht van
het seizoen. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Fietst u graag met anderen? TTC De
Merel heeft voor iedereen wel een
geschikte groep om in mee te fietsen. Zondagochtend om 8.30 uur
zijn er de clubritten van 60 tot 80 kilometer, met verschillende snelheden. Op donderdag start er om 9.30
uur een groep senioren; zij fietsen
een afstand van 100 kilometer en
houden halverwege een koffiestop.
In het zomerseizoen is er ook op
woensdagavond een clubtocht van
50 tot 60 kilometer.
Bent u een beginner en wilt u eens
meemaken of toerfietsen iets voor
u is? Dan is het Fiets-Fit programma geknipt voor u. Het programma
bestaat uit zes zaterdagochtenden
waarbij ervaren toerfietsers u tijdens
het rijden van een tochtje de kneepjes van het toerfietsen bijbrengen.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn; dat
kunt u later zelf bepalen.
Alle fietstochten (zowel groepstochten als vrije toertochten) worden in
de media aangekondigd. Dat geldt
ook voor het Fiets-Fit programma.
Kijk voor het programma en meer
informatie op www.ttcdemerel.nl.
Openingstocht: aanstaande zondag
26 februari, start 09.00 uur (melden
vanaf 8.30 uur)
Plaats: Eetcafé de Schans, Uitweg 1,
Vinkeveen.

Veenlopers lopen
Vinkeveense Bosdijkloop

Marge
Wat Fluks in de kleedkamer besproken heeft zullen we nooit weten,

Korfballers De Vinken A1
stunten tegen koploper
Vinkeveen - Nadat De Vinken A1
vorige week verloren had van OKV
A1, konden ze afscheid nemen van
het idee, dat ze wel eens kampioen
konden worden. De derde plek zou
nu waarschijnlijk het hoogst haalbare zijn. Maar dan mogen er in
de laatste wedstrijden niet al teveel
punten verspeeld worden. En dat is
geen gemakkelijke opgave, want de
wedstrijden tegen de nummers 1 en
2 staan nog op het programma.
Afgelopen zaterdag kwam Apollo A1, de huidige nummer 1, op bezoek. De vorige wedstrijd tegen
Apollo A1 werd kansloos verloren
met 14-6. Apollo A1 is een ploeg
met hele goede heren, die niet alleen razendsnel zijn, maar ook van
afstand raak knallen. De dames zijn
van mindere kwaliteit en daar lagen
dan ook de kansen voor De Vinken.
Met Marriëlle Wilde, Nelly Huizinga, Jesper Rijnders en Melvin Pauw
op de bank, begon de equipe van
makelaardij Witte in hun vertrouwde opstelling. In de aanval stonden Mark de Haan, Johan Huizinga,
Annick Stokhof en Eva Hemelaar.
De verdediging bestond uit Pascal Hoogeboom, Jelle Mul, Emese
Kroon en Nelly Huizinga. In de voorbespreking werd duidelijk gemaakt
dat de spelers van deze wedstrijd
moesten genieten. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet en dit
soort wedstrijden maakt je een betere korfballer. De wedstrijd begon
rustig. Na diverse kansen gemist te
hebben kon de thuisploeg de score openen. Het was Mark de Haan
die met een ver afstandschot de 1-0
maakte. Apollo A1 was op zoek naar
de gelijkmaker en kon steeds gevaarlijk doorbreken. Toch was het
weer De Vinken A1, die de score uitbreidde en via een kansje van opnieuw Mark de Haan de 2-0 maakte.
De Vinken had Apollo A1 aardig in
toom. Desondanks kwamen ze wel
op 2-1. De Vinken A1 liet zich niet
van de wijs brengen en met goed en
verzorgd aanvalspel bestreden ze de
tegenstanders. Een verdiende strafworp van Nicky Kroon werd verzilverd door Emese Kroon: 3-1. Nadat Apollo A1 de 3-2 maakte, volgde een schitterende aanval van de
thuisploeg die werd bekroond door
een afstandschot van Eva Hemelaar:
4-2. De Vinken liet de bal geduldig
rondgaan en koos het juiste moment om toe te slaan. Maar Apol-

Openingstocht TTC De Merel

maar er kwam een heel ander team
de tweede helft spelen. Het eerdere elan was er uit. Het relaxte spel
maakte plaats voor gehaast ‘gedoe’
en doordat De Vinken goed in de
wedstrijd kwam was het even gedaan met de Noordwijkse scoringskracht.
Silvia Oussoren scoorde van afstand, Mariska Meulstee vanaf de
stip (nadat Peter Kooijman door
twee man verdedigd werd) en Peter Koeleman tekende van afstand
10-8 aan.

lo kwam steeds beter in het spel en
er volgde een fase waarin de bezoekers op voorsprong kwamen: 4-5.
Ondanks deze tegenslag bleef De
Vinken haar eigen spel spelen. Gevarieerd en niet alleen gericht op
het schot. Vlak voor rust werd deze strijdwijze beloond middels een
strafworp die werd benut door Mark
de Haan: 5-5. In de rust kreeg de
ploeg een groot compliment. Ze
speelden goed, alleen verdedigend
kon het beter. De heren van Apollo liepen er af en toe zo langs en dat
moest voorkomen worden. De opdracht was om verder gewoon lekker te blijven ballen en op elkaar te
vertrouwen. Na de rust kwam Apollo
trefzekerder uit de kleedkamer. Ze
liepen binnen vijf minuten weg naar
5-7 en het was duidelijk dat Apollo het heft in handen nam. Het was
zaak dat De Vinken A1 rustig bleef
korfballen en zich door deze achterstand niet van de wijs liet brengen. Mark de Haan gaf een schitterende pass op de doorgebroken Annick Stokhof en die doorloopbal verzilverde ze ook: 6-7. Het publiek genoot met volle teugen, want dit was
een wedstrijd waarin van alles gebeurde: emotie, vreugde, teleurstelling en gedrevenheid. Na een aantal
kansen gemist te hebben, wist Annick Stokhof uiteindelijk wel de gele
kunststof korf te vinden. Een kansje werd benut, 7-7. De thuisploeg
kwam weer langzaam op stoom,
maar Apollo A1 liet zien over een
uitmuntend team te beschikken,
het werd 7-9. De vraag was of De
Vinken A1 weer terug kon komen.
Het antwoord was positief. De ploeg
toonde wederom veerkracht en Eva
Hemelaar scoorde via een mooi afstandschot 8-9. Maar ook de bezoekers scoorden: 8-10. Nadat De Vinken via een strafworp, die benut
werd door Emese Kroon, op 9-10
was gekomen, was het weer Apollo
A1 dat op twee punten verschil wist
te komen: 9-11. Nadat Annick Stokhof twee keer achter elkaar foutief
afgestopt werd, kon Mark de Haan
tot twee keer toe een strafworp scoren en de stand op 11-11 brengen.
Een zeer spannende slotfase brak
aan. Maar ook een rommelige fase met veel plaatsfouten aan beide
kanten. Gelukkig bleef het 11-11 en
had de ploeg een welverdiend punt.
Een prima prestatie na een zeer
spannende en fraaie wedstrijd.

De Ronde Venen - Om 12.00 uur
loste wethouder van sport David Moolenburgh op de Kerklaan
in Vinkeveen het startschot van de
Bosdijkloop. Hij zorgde er daarmee
voor dat in totaal maar liefst 447 lopers in beweging kwamen voor respectievelijk de halve marathon, de
10 km, de 5km en de kinderloop
over 1,7 km. Het perfect door TTC
De Merel georganiseerde evenement was daarmee een groot succes. Uiteraard liet een groot aantal
Veenlopers deze thuiswedstrijd niet
aan zich voorbij gaan.

Leeuwen deed dat bij de Masters
45. Hij finishte in een mooie 1.26.54.
Frans Woerden was ‘de koning van
de Bosdijkloop’ in 2000 en 2001.
Hij finishte nu in 1.29.07. Voor Henny Kooijman was het een zeer succesvolle loop. Hij liep een schitterend nieuw persoonlijk record met
een tijd van 1.34.39. Andere Veenlopers op de halve marathon: Jos van
den Bosch 1.38.09, Kees Lindhout
1.38.20, Gert van der Geest 1.38.59,
Rene Rijkeboer 1.43.06, Herman van
’t Schip 1.44.14, Leo van Diemen
1.44.28 en Dennis Boon 1.44.40.

De halve marathon is al jaar en dag
de hoofdafstand van de Bosdijkloop.
De loop ontleent z’n naam aan het
recreatiegebied wat op 13 km wordt
gepasseerd. Want verder is het voor
een groot deel het open buitengebied tussen Vinkeveen en Nieuwer
ter Aa dat de deelnemers aan de
halve marathon krijgen voorgeschoteld. De wind en de aangekondigde winterse buien hebben dan vrij
spel. Gelukkig bleef het bij één winterse bui; alleen voor de meeste lopers wel op het open gedeelte van
de Korenmolenweg.

10 kilometer
Op de 10 km vielen er ook persoonlijke records te noteren. De enthousiaste speaker (en tevens trainer van
de Veenlopers) Peter van Adrichem
zag Jaco de Ruiter al na 39.30 weer
terugkeren van zijn ronde langs Zuiderwaard en Westerheul en over
Demmerik en Donkereind. Hij was
daarmee 10 seconden sneller dan
z’n oude toptijd. Ook Jos Bunschoten liep een pr. Gehaasd door Johan
Baas (41.19) liep hij naar een mooie
41.21. En Richard Zeldenthuis haalde maar liefst een minuut van z’n
oude toptijd af: 46.02.
Andere Veenlopers op de 10 km:
Mark Baas 40.37, Theo Noij 42.25
(4e Masters 55), Bert van Diemen
43.12, Karin van Waveren 47.20,
Rob van Zijtveld 48.31, Henk Regelink 49.45, Frank Klokkers 52.28 en
Yvonne van Zalingen 59.35.

Afstend
De Veenlopers deden het goed op
de langste afstand. De tweede plek
bij zowel de senioren, Masters 35
als Masters 45 ging naar een Veenloper. Michael Woerden (2e Masters
35) moest wel zijn titel van vorig jaar
(en 2009 en 2010) afstaan aan Neals Strik uit Baarn. Dat was echter
geen schande; Neals liep nog niet
zo lang geleden 2.18 op de hele marathon. Michael hield hem tot de finish op de Kerklaan in zicht. Hij finishte op 25 seconden in 1.14.25.
Ricardo van ’t Schip liep een goede
halve marathon. Hij behaalde een
mooie tweede plek bij de senioren
in een tijd van 1.21.24. Willem van

Op de 5 km zorgde Eveline Zeldenthuis voor een mooie verrassing. Zij
behaalde namelijk een schitterende
overwinning. Eveline was met haar
tijd van 22.12 17 seconden sneller
dan haar directe opponent. Andere Veenlopers op de 5 km: Leo Kok
20.35, Aad van ’t Hart 24.58, Erik
van Waveren 26.54 en Atie Wesseling 30.49.

Valentijn en Koperberg
door naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café
de Merel te Vinkeveen hebben Theo
Valentijn en Harry Koperberg flink
uitgehaald door hun partijen overtuigend te winnen van Gerry Holzken en Anton Berben die zijn favorietenrol geen moment waar kon
maken.
Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Bart Hoffmans,
Thijs Hendrikx, Bert van Walraven, Wim Bakker, Frank Witzand
en Heny v.`t Hul.Op zondag kwamen daar nog bij Jan van Veen en
Jos Lugtigheid. Martien Heijman,

Jac de Leeuw, Bert Fokker,Dirk –
Jan v.Barneveld, John Vrielink, Gerrit Schuurman, Joop Luthart en Wim
Dokter waren de verliezers in deze eerst ronde, geplaatst waren al
Thijs Hendrikx, Bart Hoffmans, Ronald Schoonhoven, Henk Doornekamp, Ton Driehuis, Ed van Heuven,
Wil Bouweriks en Gijs Rijneveld we
kunnen nog enkele spelers plaatsen
voor dit driebanden toernooi om de
kampioen van verleden jaar Ed van
Heuven te verslaan, opgeven kan in
Café De Merel Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen tel. 0297-263562 of per
mail: thcw@xs4all.nl

Atlantis A2 kampioen met
monsterscore van 28-13!
Mijdrecht - Zaterdag 18 februari 2012 was ‘D-Day’ voor de Atlantis A2; bij winst zou de Mijdrechtse ploeg kampioen zijn. Atlantis A2,
gesponsord door Hassing Rioolservice, moest aantreden tegen Haarlem A2. De wedstrijd werd gespeeld
om 19.10 in Sporthal de Phoenix in
Mijdrecht.
De vorige wedstrijd tegen Haarlem
werd door Atlantis gewonnen met
2-14, maar de ploeg wist dat men
deze tegenstander niet moest onderschatten! Het zou zonde zijn als
deze kampioenswedstrijd werd verloren. Coach Chantal Poolman kon
niet bij de wedstrijd aanwezig zijn,
maar Auke van der Zijden was bereid gevonden om haar te vervangen. Ondertussen was de tribune
volgestroomd en onder het geluid
van toeters en bellen kon de wedstrijd beginnen. Voor Atlantis begonnen in de aanval Robin van ’t
Schip, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Willemijn Schouten en
in de verdediging Timo Jongerling,
Niels van Oudernallen, Iris Façee
Schaeffer en Eva Haspels. In het begin van de wedstrijd ging het gelijk
op naar een stand van 3-3, de doepunten van het Mijdrechtse team
werden gemaakt door Robin, Timo en Willemijn. Toen kreeg Atlantis A2, gesponsord door Hassing Rioolservice, de smaak te pakken en
liep de ploeg uit naar 7-3 via scores
van Iris, Niels en Robina(2x). Atlantis miste daarna wat scherpte waardoor Haarlem terug kon komen naar
8-6. Dit liet Atlantis niet op zich zitten en de ploeg scoorde weer. Een

mooi doelpunt om te benoemen was
een samenwerking van Niels en Timo; Niels ving de bal, maar moest
voorkomen dat hij buiten de lijnen
zou belanden en gooide de bal naar
achteren, precies in Timo zijn handen en die scoorde! Het publiek
ging helemaal uit zijn dak! Dit alles
had tot gevolg dat het bij rust 1410 stond.
In de rust kreeg Atlantis te horen dat
men niet moest denken dat er al gewonnen was, maar dat men moest
blijven volhouden. Ook al zou de
ploeg in een dip belanden waardoor
niet alle ballen door de korf zouden
vallen, het doel voor de tweede helft
was om de 20 doelpunten te halen.
Maar in de tweede helft was er
geen dipje, Haarlem A2 wist na de
rust slechts drie keer te scoren, terwijl bij Atlantis A2 de doelpunten
maar bleven komen! Het spel verliep vloeiend, er werden veel kansen gecreëerd en die werden later
ook afgemaakt! Na het laatste fluitsignaal (stand 28-13) was het zeker:
Atlantis A2 is kampioen! De ploeg
wil het publiek graag bedanken; zoveel mensen zorgde voor een goede motivatie! Atlantis A2 mag trots
zijn, want veertien doelpunten per
helft word niet vaak gehaald! Na de
wedstrijd was er in de kantine gelegenheid om een lekker stukje taart
te eten.
De vele doelpunten werden gemaakt door: Timo (7x), Willemijn
(5x), Iris (3x), Niels (3x), Robina (3x),
Eva (2x), Lusanne (2x), Kariem, Matthijs en Robin (ieder 1x).

