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IN prIJS verLaagd!
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Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

Herenweg 260
Een met veel zorg onderhouden
2-onder-1-kapwoning met zeer
royale schuur/garage gelegen
aan doorgaand vaarwater naar
de Vinkeveense Plassen.

vraagprijs: € 474.000,- k.k.

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Geen beleid en budget voor
onderhoud van het Jaagpad
seizoen maar in het voorjaar en de
zomer wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze fiets- en wandelroute, nota bene opgenomen in
een ANWB-fietsrouteplan. Nou, je
laat het wel. Het pad is soms minder dan 60 centimeter breed waardoor passeren onmogelijk is of je
moet uitwijken in het gras ernaast.
En daar zit hem de kneep, want de
greppels en bulten liggen daaronder verscholen en dus ga je op je
gezicht”, laat een van de bewoners
onze redactie weten. De gemeente al gebeld hierover? “Al twee jaar
lang, maar je wordt afgescheept
met de woorden dat het prioriteit
heeft, maar wanneer men van plan
is het op te knappen, dat vertellen
ze je niet. In 2009 niet, vorig jaar niet
en straks begint het mooie weer eraan te komen en dan zullen we de
nodige valpartijen wel weer meemaken als het allemaal bij het oude blijft. Niet elke meter hoeft vernieuwd te worden, maar de scheuren met teer dichten en het pad op
bepaalde plaatsen wat verbreden
als uitwijkplaats om elkaar te kunnen passeren, dat zal al een hele

verbetering zijn.”
Kom op gemeente, neem een beslissing: doe er wat aan óf zet er een
bord neer met ‘gevaarlijk pad’ dan
wel verbiedt het voor fietsers. Alleen
wandelaars kunnen dan van het
Jaagpad gebruikmaken dat ook wel
het Pelgrimspad wordt genoemd en
onderdeel is van de Lange Afstand
Wandelpaden in Nederland. Overigens is het een aardig eind om te
lopen vanaf de Vrouwenakkersebrug tot de Tolhuissluizen. Jammer
voor alle liefhebbers die per fiets
graag gebruik willen maken van dit
zo fraai gelegen Jaagpad. Of wordt
het onderhoud afgeschoven op het
bordje van Waternet?...
Reparatie rijweg
Ons verzoek aan de gemeente hoe
het er nu mee voorstaat werd als
volgt verwoord:
“Het Jaagpad van de Vrouwenakkersebrug tot Bilderdam bestaat uit
meerdere delen. Een aantal delen is
rijbaan en een volgend aantal is bestemd als recreatief fietspad. Dit is
een smal fietspad (50 cm) dat loopt
over de dijk door het natuurgebied
dat ter plaatse wordt onderhouden door Landschap Noord-Holland. Hier lopen ondermeer schapen. Dit fietspad is ook echt recreatief bedoeld en is dus beslist niet
als fietspad Noord-Zuid route”, zo
wordt nadrukkelijk vermeld. Kennelijk zijn er ook minder reacties van
bewoners binnengekomen dan dat
wordt gesuggereerd. “Want bij ons
zijn van slechts drie bewoners meldingen bekend in de afgelopen drie
jaar”, laat een woordvoerder van de

gemeente weten. “In 2007 door een
bewoner met een invalidenauto,
wonend aan het recreatieve fietspad. Dit pad is maar 50 cm breed
en de auto is daarvoor eigenlijk te
breed. Deze bewoner rijdt veel sporen naast het fietspad en heeft hierover diverse meldingen gedaan. Afgelopen najaar heeft de gemeente de berm verstevigd met Gralux
(halfverharding). Dit is nog niet helemaal klaar i.v.m. het vroeg invallen
van de winter. Het werk zal dit voorjaar, als het weer het toelaat, afgemaakt worden. In dat jaar kwam een
andere bewoner van het Jaagpad
met gelijke meldingen als bewoner
één. In 2010 reageerde een bewoner van het Jaagpad met meerdere meldingen. Deze bewoner vindt
het pad te smal en heeft aangegeven dat er kuilen en gaten in de rijweg zitten. Bij controle in het najaar
van 2010 is gebleken dat er inderdaad spoorvorming in de weg aanwezig is. Dit zou eind november gerepareerd worden en hierover is telefonisch contact geweest met degene die het heeft aangekaart. De
reparatie is door het vroeg invallen van de winter (sneeuw en vorst)
niet gelukt. De melder heeft hier op
3 december jl. een brief over gekregen. In deze brief staat dat de gemeente als het weer het toelaat de
werkzaamheden weer gaat oppakken. Wij kunnen aan de breedte van
het fietspad niets doen, de investering hiervoor is hoog en het is geen
beleid voor dit gebied.” Tot zover de
reactie van de gemeente over de
staat van onderhoud van het Jaagpad langs de Amstel.

Ontspannen
Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

Service & Onderhoud voor alle merken

Bosch Car Service Catsman

APK
€ 14,50
www.catsman.nl

Anth. Fokkerweg 16-20 1422 AG Uithoorn 0297-566000
Compleet, goed, betaalbaar

DE SITE: WWW.GROOTGELIJK.NL

IS FOUT!!!

HET IS: WWW.GROOTGELIJK.COM!
Onze excuses!!

Big l. maak Je keuze

final sale
tot en met zaterdag 5 maart

laatste ronde / nieuwe aanvoer
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uit De Kwakel. Het bedrag zal worden gebruikt om o.a. de “Snoezelkamer”, een ruimte waar men naast
rusten ook de zintuigen kan activeren, op te knappen. Daarnaast waren er nog wat kleine klusjes die
nu konden gebeuren. De vertegenwoordiging werd voorgelicht over
het doel en werkwijze van het Kinderhospice en voorts werd er een
korte rondleiding gemaakt door het
gebouw. Op deze manier werd de
zin van deze actie heel duidelijk.

Sporten &

230 m 2 kunst voor iedereen bereikbaar
www.kunstuitleen-timeless.nl

Opbrengst Legmeervogels-KDO
overhandigd aan kinderhospice
Uithoorn/ De Kwakel - Dinsdagmorgen 22 februari jl. heeft een vertegenwoordiging van het bestuur
van Legmeervogels een bezoek gebracht aan het Kinderhospice De
Biezenwaard met als doel de opbrengst van de wedstrijd Legmeervogels–KDO daar te overhandigen.
De totale opbrengst was 2.400,00
euro, bijeengebracht uit de entreegelden van de wedstrijd, vermeerderd met stortingen van Herbergh
1883 uit Uithoorn en Cafetaria Vork

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

+ veel keuze in
kleine priJsJes

5,- / 10,- / 15,g-star
esprit
pall mall
only

Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
www.Bigl.nl

GroenLinks zet Knotgroep
Uithoorn in het zonnetje!
Uit hoorn - Het was zaterdag
grijs en regenachtig weer. Desondanks waren er weer veel vrijwilligers van de Knotgroep Uithoorn
aan het werk bij het Zijdelmeer om

het gemaaide riet bij elkaar te harken en af te voeren. De Knotgroep
doet veel verschillende werkzaamheden in het kader van landschapsbeheer in Uithoorn en wijde omge-

Jack & Jones
cars
garcia
vero moda

openingstiJden
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

ving. Zij doen dit in samenwerking
met verschillende organisaties zoals
Landschap Noord-Holland. Dit gebeurt in het winterseizoen gemiddeld iedere twee weken. Het is een
enthousiaste groep mensen die het
leuk vinden om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor
een mooi Uithoorn met een goed
beheerd landschap. Ondanks het
weer, vond GroenLinks dit meer dan

troy 50432

Uithoorn -Hoewel deze krant vorig
jaar zomer al uitgebreid aandacht
heeft geschonken aan de slechte toestand van het Jaagpad langs
de Amstel, zegt een aantal aanwonenden nog geen enkele activiteit
te hebben gezien die zou moeten
leiden tot verbetering daarvan. De
bewoners langs het Jaagpad constateren in toenemende mate fietsers die met geschaafde en blauwe plekken gesierde lichaamsdelen en schade aan hun fietsen de
dijk afkomen. “Voor zover wij hebben gezien is er nog niets gebeurd
en wordt het er alleen maar slechter op. Recreatieve fietsers en met
name ouderen die graag een mooie
tocht langs het kanaal willen maken, ondervinden heel veel last van
het slecht onderhouden Jaagpad.
Zij durven er niet meer langs zo laten zij ons weten. Vaak gingen hier
ook nog wel sportievelingen op de
racefiets bij ons voor de deur langs,
maar dat is ook afgelopen vanwege de vele valpartijen. In het Jaagpad zijn op veel plaatsen scheuren
ontstaan en er zijn stukken afgebrokkeld. Het is nu nog geen fiets-

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

voldoende reden om de Knotgroep
in het zonnetje te zetten en ze een
lekkere zelfgebakken taart aan te
bieden!
Na een ochtend meewerken hebben de dames en heren van GroenLinks alleen maar meer bewondering gekregen voor het nuttige werk
dat gedaan wordt en begrijpen ze
heel goed dat het erg leuk is om dit
met elkaar te doen.

G

e

m

e

e

n

t

C O 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 wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

stemmen in een
AnDeRe Gemeente met
een KieZeRsPAs
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op 2 maart 2011 een kiezer
toegestaan is in een andere gemeente te stemmen met een kiezerspas.
Met de kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezing geldig is.
In het geval van deze provinciale verkiezingen is dit binnen de gehele provincie Noord-Holland.

stemmen Bij VOLmACht
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande ver-

Frequenties RtV noord-holland
in Gemeente uithoorn
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
TV digitaal: CAIW 13
TV Kabel: vanaf oktober 2010 niet meer beschikbaar
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Vrijwilligerswerk in uithoorn

De gemeente Uithoorn is zich ervan
bewust dat heel veel vrijwilligers actief zijn op heel veel terreinen zoals
zorg, kerk, sport en cultuur.
Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband, onverplicht en
onbetaald wordt gedaan ten behoeve van anderen of de samenleving.
Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Vrijwilligerswerk wordt op
heel veel maatschappelijke terreinen
gedaan door diverse mensen en organisaties Dé vrijwilliger bestaat niet.
In Uithoorn gaat het om ongeveer
5.000 a 6.000 inwoners van 18 jaar
en ouder die met enige regelmaat actief zijn als vrijwilliger gedurende gemiddeld 4 à 5 uur per week.
Een goede ondersteuning van vrijwilligers is erg belangrijk. Eén van de
eerste acties was het opzetten van
een door de gemeente Uithoorn gefinancierd steunpunt vrijwilligerswerk
Uithoorn. Ook heeft de gemeente Uithoorn, via de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarnaast lopen leerlingen van het voortgezet onderwijs (Thamen en Alkwin Kollege)
maatschappelijke stages.

Vrijwilligersverzekering
uithoorn

Deze verzekering is bedoeld als secundaire dekking voor risico’s van
vrijwilligers in Uithoorn en De Kwakel
die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk
doen. Inmiddels is de verzekering uitgebreid.. Daardoor vallen ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires onder de dekking van de Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Vrijwillige politie en
vrijwillige brandweer vallen niet onder de dekking van deze verzekering.
Meer informatie over deze verzekering (o.a. dekkingsoverzicht en meest
gestelde vragen) vindt u op de website www.wmo.uithoorn.nl/vrijwilligers
bij vrijwilligersverzekering.

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

kiezing van de leden van provinciale staten op 2 maart 2011 een kiezer
is toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. De volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of
zelf aan de stemming deel te nemen.

nieuws uit de
gemeenteraad

machtiging door
overdracht stempas

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

maatschappelijke stages en
uitbreiding vrijwilligersverzekering

Ondersteuning vrijwilligers

baar te maken. De inspraakperiode
loopt van 2 maart tot 23 maart 2011.
Een reactie per e-mail kunt u sturen
aan gemeente@uithoorn.nl t.a.v. E.J.
Warmerdam. De ontwerptekeningen
liggen tot 23 maart 2011 ter inzage in
de hal van het gemeentehuis.

w

ALGemene inFORmAtie

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

inspraak herstraten Flottielje
In verband met het voorgenomen
herstraten van Flottielje ligt het plan
daarvoor ter inzage. De gemeente
is geïnteresseerd in uw mening over
het ontwerpplan dat nu is gemaakt en
wij nodigen u daarom uit om uw reacties per brief of e-mail aan ons ken-
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maatschappelijke stages
in uithoorn

Maatschappelijke stage is een vorm
van leren binnen of buiten de school.
Daarbij doen leerlingen vanuit school
vrijwilligerswerk en maken zo kennis
met het dragen van verantwoordelijkheid voor een ander en/of een maatschappelijke belang en met het reilen
en zeilen van een vrijwilligers- of nonprofitorganisatie. De maatschappelijke stage levert veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk het is om iets voor een
ander te doen. Scholen breiden hun
netwerk uit en werken samen met
de vrijwilligerscentrale en stagebieders. Deze organisaties krijgen daarmee hulp van nieuwe jonge vrijwilligers. Zo werken we met elkaar aan
een samenleving waarin iedereen
iets voor een ander betekent. Vanaf
het schooljaar 2011-2012 wordt de
maatschappelijke stage wettelijk verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het door de gemeente gefinancierde steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn vervult de makelaarsfunctie voor deze leerlingen
(koppeling vraag en aanbod). Hierbij wordt samengewerkt met de regiogemeenten. Meer informatie over
maatschappelijke stages vindt u op
de website www.mas-amstelland.nl.

steunpunt Vrijwilligerswerk
uithoorn

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn is er zowel voor advisering van
personen die vrijwilligerswerk willen
gaan doen als voor organisaties die
vrijwilligers zoeken. Ook de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages ligt bij het steunpunt. Voor
een afspraak of voor vragen kunt u
contact opnemen met Rob Brink, coordinator, telefoon: 06-20730223, email: rbrink@cardanus.nl, website
www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl
Op woensdagochtend van 9.00 tot
13.00 uur is het steunpunt te vinden
in de buurtbeheerkeet op de weekmarkt op het Marktplein.
Op maandag van 13-16 uur is het
spreekuur in ´t Buurtnest (A.van
Schendellaan 59).

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

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG
10 mAARt 2011
Op donderdag 10 maart 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

informatief Beraad:
-

Presentatie WMO;
Discussienota gemeentelijke bijdrage aan de Stadsregio Amsterdam;
Begrotingswijziging GR Werkvoorzieningschap Amstel en Meerlanden.

Er zijn geen onderwerpen voor het politiek debat. Als hamerstukken staan
vooralsnog genoteerd:
- Grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag &
Braassem
- Bekrachtiging geheimhouding Vinckebuurt
De agenda en de raadsvoorstellen worden vrijdag 4 maart 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 9 maart 2011 staat de agenda
ook op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl.
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
griffie (per telefoon of e-mail).

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

Gezond schoonmaken
Hoe houd je tijdens het schoonmaken rekening met je gezondheid?

stofzuigen

Bij stofzuigen komt veel stof in de
lucht terecht. Sommige stofzuigers
blazen deze stofdeeltjes zelf de lucht
in, maar ook het stofzuigen zelf zorgt
voor veel extra stof in de lucht. Deze
stofdeeltjes bevatten onder andere
materiaal van huisstofmijten en bacteriën. Inademen daarvan kan leiden
tot luchtwegklachten.

wat kunt u zelf doen?

Wanneer u de stofzuigerzak vervangt, reinig dan zo mogelijk ook de
filters. Laat deze goed drogen voor
het terugplaatsen. Zorg dat de stofzuigerzak niet te vol is. Lucht goed tijdens stofzuigen, vegen en afstoffen.

schoonmaakmiddelen

Voor het schoonmaken van woningen worden vaak bleek- of ontsmettingsmiddelen gebruikt. Bij het mengen van chloorhoudende producten
met andere schoonmaakmiddelen
wordt het voor de gezondheid schadelijke chloorgas gevormd.

Daarnaast bevatten schoonmaakmiddelen vaak geurstoffen. Geurstoffen kunnen met andere stoffen in
de lucht reageren en hierdoor irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.
Nogal wat mensen met astma zijn
overgevoelig voor deze geurstoffen.

wat kunt u zelf doen?

Maak schoon met een gewoon reinigingsmiddel zonder chloor. Hiermee
is besmetting door bacteriën prima
te voorkomen. Chloorhoudende producten zijn niet noodzakelijk en bovendien slecht voor het milieu. De
wc kunt u bijvoorbeeld schoonmaken
met vloeibare zeep. Bij aanslag, zoals kalkvlekken, kunt u schoonmaakazijn gebruiken, dit even laten inwerken.

GGD Amsterdam

De afdeling Milieu en Gezondheid van
de GGD Amsterdam houdt zich bezig met een gezonde leefomgeving.
Informatie vindt u op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid.
U kunt ook contact opnemen, via emailadres lo@ggd.amsterdam.nl of
telefoonnummer 020-555 5405.
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WERK IN
UITVOERING

VERKEERSHINDER
ZIJDELWEG EN AFSLUITINGEN ZIJWEGEN

Deze week is de afsluiting bij In het
Rond (noord) verwijderd en kan het
verkeer daar weer de Zijdelweg oprijden. Ook de afsluiting van de Wiegerbruinlaan is voorbij. Gebruikers
van de Zijdelweg blijven echter wel
verkeershinder ondervinden vanwege wegversmallingen. In de meeste
richtingen is maar 1 rijstrook beschik-
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baar en kan er geen gebruik worden
gemaakt van de opstelstroken voor
afslaand verkeer. Deze fase duurt
tot medio mei. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de
Arthur van Schendellaan en In het
Rond (zuid; ter hoogte van Geertruidahoeve) een aantal weken afgesloten. De Arthur van Schendellaan blijft
dan wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente verwacht alle werkzaamheden voor de
zomervakantie af te ronden, mits de
weersomstandigheden het toelaten.

AMSTERDAMSEWEG

Aannemer Heijmans gaat begin
maart de laatste lamellenﬁlter plaatsen in het Industriegebied. De locatie
ligt tegen de Hollandse dijk aan (ﬁetspad). Daar worden proefsleuven gegraven om twee hemelwaterstelsels
aan elkaar te koppelen en de ﬁlter te

plaatsen. Verkeer kan enige hinder
ondervinden van deze werkzaamheden. Nadere info: de heer M. Slamat,
tel.: 0297-513111.

HERINRICHTING BUITENRUIMTE EUROPAREI

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

OPKNAPPEN
PARKEERTERREIN
GEMEENTEHUIS

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

mer Van Amerongen aan het herstraten van het parkeerterrein achter het
gemeentehuis. Deze werkzaamheden duren nog een week. Nadere info: de heer E. Wanningen, tel.: 0297513111.

HINDER VOOR VERKEER
DOOR WERK AAN BUSBAAN (ZUIDTANGENT)

De provincie Noord-Holland legt een
vrije busbaan aan tussen busstation
Uithoorn en de kruising met de Legmeerdijk. Op verschillende plaatsen
zal de aannemer asfalteren, markering op de weg aanbrengen en nieuwe openbare verlichting plaatsen.
Het verkeer moet rekening houden
met enige overlast.

Afsluiting Poelweg van
28 februari t/m 4 maart

Van maandag 28 februari 07:00 uur

tot vrijdag 4 maart 18:00 uur is de
Poelweg afgesloten voor al het autoverkeer. De omleidingsroute loopt
over Noorddammerweg en Randweg. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid.

projectleider, via busbaanuithoorn@
noord-holland.nl

Verkeershinder op N201 van
28 februari t/m 18 maart

Het verkeer kan enige hinder ondervinden van de werkzaamheden bij
het plaatsen van een lamellenfilter
nabij de Amsterdamseweg en de Hollandsedijk (bij het ﬁetspad). Er worden proefsleuven gegraven om twee
hemelwaterstelsels aan elkaar te
koppelen. Hierbij wordt een lamellenﬁlter geplaatst.
Deze zorgt voor een nog betere ﬁltering van het regenwater dat wordt afgevoerd in de sloot. Aannemer Heijmans gaat begin maart de laatste lamellenﬁlter plaatsen in het Industriegebied. Nadere info: de heer M. Slamat, tel.: 0297-513111

Er komt een nieuwe middenberm in
de N201 en daarom wordt het autoverkeer in de richting Aalsmeer van
maandag 28 februari 07:00 uur tot
vrijdag 18 maart 18:00 uur over een
omleiding (over het fietspad) langs
het werk geleid. Fietsers rijden over
de al bestaande omleiding voor ﬁetsers langs de Betula over het terrein
van de Bloemenveiling.

Nadere info?

Heeft u vragen? Dan kunt u deze per email stellen aan de heer E. van Bezeij,

PLAATSEN
LAMELLENFILTER
AMSTERDAMSEWEG HOLLANDSE DIJK

ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
2 maart
2 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
5 maart
5+6 maart
8 maart
8 maart
11 maart
12+13 mrt.

Verkiezingen Provinciale Staten; stemlokalen open van 7.30-21.00 u.
Buurtbeheer organiseert carnaval in ’t Buurtnest voor kinderen van
4-12 jaar; 15.00-17.00 uur. Toegang gratis.
Presentatie over schrijver C.S. Lewis door mevrouw Ferguson; De
Schutse, De Merodelaan 1, 20.00 uur.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vormen van dagbesteding
zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur.
The Mix: Smash!! Hardcore café. Aanvang: 21.30. Entree gratis.
Werkochtend in Egeltjesbos, De Kwakel. 10.00-13.00 uur.
The Mix: Heavy Metal Feest met Kissin’Dynamite (D), Dragonsﬁre (D)
en D&L( NL-covers). Aanvang: 20.30. Entree 10 euro.
Galerie Fort a/d Drecht , Grevelingen 50, verkoopweekend Kunst van
Zolder. 12.00-17.00 uur.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (2,50 euro),
13.30 uur.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis.
The Mix:: Kids@themix, kinderdisco tot 12 jaar. Aanvang: 19.00 Entree: 3 euro.
Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50, 2e verkoopweekend
Kunst van Zolder, 12.00-17.00 uur.

12 maart
15 maart
18 maart
20 maart
20 maart

25 maart
1 april
2 april
3 april
5 april
5 april
10 april
12 april
12 april
12 april
15 april
16+22 april
12 april
19 april
23 april
23 april
30 april

The Mix Motörheadavond met Gunslinger (UK) en Snaggletoöth. Aanvang: 20.30 uur Entree: 7 euro.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
The Mix: Afscheid Dagmar Baartman, jongerenwerkster The Mix. Diverse optredens. Aanvang: 20.30 uur. Entree gratis.
SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink
“Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur. Entree: 12 euro.
Van 14.00-17.00 uur organiseert Crea Uithoorn een workshop kalligrafie in Fort a/d Drecht. Docente Josje Castenmiller- van Breemen. Kosten inclusief materiaal en kofﬁe/ thee: 20 euro. Opgeven bij
Crea, tel. 0297561291.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur.
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15 uur. 1,50 euro
voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30 uur.
Entree 12,50 euro. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl of op
de dag zelf aan de zaal.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, aanvang: 20.00 uur.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie ?, aanvang: 19.30 uur.
SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en Klara Wurtz, cello
en piano; 14.30 uur.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis.
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19:00 uur.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.00 uur.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur.
20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree 7,50 euro.
ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 uur.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 uur. Inschrijving vanaf
12.30 uur. 3,50 euro.

5 mei
10 mei
10 mei
12 mei
27, 28 en
29 mei
28 mei
2 juni
5 juni
14 juni
14 juni
21 juni
12 juli
30 aug.
6 sept.
11 okt.
18 okt.
18 okt.
25 okt.
25 okt.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
13 dec.

Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (2,50 euro) 13.30
uur.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa 20.00 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersprt De Kwakel; 10.0016.00 uur
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00-12.00 uur.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen
11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Europarei 13 december ‘t Buurtnest 19.30 uur

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

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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.

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg
voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperiode 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111
- Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode:
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 212, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een verdiepingsvloer. Ontvangen 23 februari 2011.

WWW.UITHOORN.NL

De Kwakel
- Drechtdijk 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een
rieten dak, het wijzigen van twee dakkapellen, het plaatsen van zes dakramen
en het vervangen van de stalkozijnen. Ontvangen 15 februari 2011.
- Gerberalaan 65, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een
dakkapel aan de rechter zijgevel. Ontvangen 18 februari 2011.
De Legmeer
(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Haas 17 en 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
dakopbouw. Ontvangen 22 februari 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kolgans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
met een garage. Ontvangen 24 februari 2011.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Nabij Wiegerbruinlaan 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen
van drie bomen. Ontvangen 10 februari 2011.
- Potgieterlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 21 februari 2011.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van tijdelijke garageboxen. Beroep: t/m 30 maart 2011.
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Albert Verweylaan 9, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de bestaande erfafscheiding. Bezwaar: t/m 5 april 2011.
- Herman Gorterhof 144, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 april 2011.
De Legmeer
(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler
Trainings Club voor het ten gehore brengen van geluid tijdens wijdstrijden op
27 februari 2011 van 9.30 tot 14.00 uur, 6 maart 2011 van 11.00 tot 14.00 uur,
15 mei 2011 van 9.30 tot 16.30 uur en op 10 juli 2011 van 11.00 tot 14.00 uur.
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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

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

APotHeek

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

matrassen
boxsprings
lattenbodems
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken
dekbedden
kussens

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

sticHting weLzijn

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

weer voor Jantje Beton

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

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

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Slapen iS onS vak Uithoornse scouts lopen

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

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

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!

Filatelisten Vereniging
Uithoorn - De maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn is er
weer en nu komende zaterdag 5
maart. Er is ruimte genoeg om te
parkeren en om postzegels te ruilen
in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij
een kopje koffie. Er zijn altijd leden
van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van
postzegels. Ook is er de mogelijk-

heid, dat er advies wordt gegeven
bij taxatie en verkoop van verzamelingen. Ruilen, kopen, verkopen in
een ontspannen sfeer, dat vind je op
deze ruilbeurs. Ook de vertrouwde
handelaren ontbreken niet.
Zoals elke maand is de jeugd zeer
welkom om te ruilen en/of eventuele vragen over het verzamelen van
postzegels te stellen.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 15.00 uur en vindt plaats in het
Wijksteunpunt aan Bilderdijkhof 1 in
Uithoorn.

WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

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

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

www.112.nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
- PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar
oud en heet Floor.
- Herenweg in Wilnis, rood/wit/zwarte poes van 7 maanden.Ze is pas
gesterriliseerd en heeft dus een kale buik. Ze het “Pipi”.
Gevonden
- Nessersluis in Waverveen., grote cyperse kater met witte vlekken.
- Willem Alexanderpoort in Uithoorn, erg magere grijs-witte kat met grijs
gestreepte staart.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, cypers met witte poes.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, zwarte kat.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, grijs-witte kater.
- Molenland in Mijdrecht, zwart/witte poes.
- Molenwiek in Mijdrecht, grijze hond. Vuilnisbakje.
Goed tehuis gezocht
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt een
lieve baas zonder andere katten.

Workshop kalligrafie bij Crea
Uithoorn - Na een daverend succes
van haar eerste workshop zilverklei
organiseert Crea zondag 20 maart
weer een workshop. Deze keer kalligraferen.
De workshop kalligrafie wordt gegeven door mevrouw Josje Castenmiller-Breemen. Crea is blij dat zij
met haar jarenlange ervaring bereid

is dit voor de stichting nog een keer
in de praktijk te brengen. De workshop begint om 14.00 uur en eindigt
om 17.00 uur. De prijs van deze unieke workshop is 20,- euro, inclusief
materiaal en een heerlijk kopje koffie of thee.
Opgeven kunt u bij Crea, tel. 0297561291 of via www.crea-uithoorn.nl.

‘The Best of Broadway’

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

geloos buiten kunnen spelen. Ook
speelt Jantje een belangrijke rol in
het op vakantie laten gaan van kinderen in Nederland die het even wat
minder hebben. En ten slotte steunt
Jantje alle organisaties die hard aan
met Jeugdwerk bezig zijn. De ouders, welpen en zeeverkenners en
hun leiding van Scouting Admiralengroep Uithoorn gaan samen op
pad voor Jantje Beton. De jeugd
heeft de toekomst zeggen ze wel
eens en ook voor niets gaat de zon
op. Dus zonder instanties als Jantje
Beton krijgt niet elk kind de kansen
dat het verdient. Samen spelen kunnen ze op Scouting elke week, maar
deze week lopen ze dus voor Jantje. Geef gul voor de toekomst van
de spelende kinderen in Nederland
als er komende week een scout voor
uw deur staat!

www.morpheus.nl

vvv/AnwB

OPlAgE: 14.200

Uithoorn - Ook dit jaar gaan de leden van de Scouting Admiralengroep in Uithoorn op pad voor de
Jantje Beton Collecte van 7 t/m 12
maart! Scouting weet als geen ander dat samen spelen erg belangrijk
is in de ontwikkeling van een kind.
En het mooiste is eigenlijk dat vanuit
al die spelelementen de eigen creativiteit wordt ontwikkeld, waarmee
we weer bouwen aan de toekomst
van Nederland. Jantje Beton richt
zich op kinderen die minder buiten
zijn dan ze zouden willen. Oorzaken
hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het
ontbreken van kinderen om mee te
spelen en ouders die kinderen niet
meer buiten (durven te)laten spelen. Daarom initieert, ondersteunt
en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten, zodat kinderen weer zor-

Inbrengdag van Kunst van
Zolder een groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de inbrengdag voor Kunst van Zolder. Ondanks het wat slechte weer
hebben meer dan 70 kunstbezitters
de moeite genomen om naar het
Fort aan de Drecht te komen met
kunst waar ze op uitgekeken waren.
Meer dan 200 werken uiteenlopend
van etsen, olieverven, aquarellen tot
aan pentekeningen.
Aan de muren van het Fort en op
de grond staan tal van landschap-

pen, stillevens, figuratief werk en
nog veel veel meer. Op 5/6 en 12/13
maart is de verkoop en wellicht uw
kans om iets fraais aan de muur
te vinden. Een impressie met een
greep uit het vele ingebrachte werk
treft u aan op de website:
www.galeriefortaandedrecht.nl
of op YouTube. Kunst van Zolder.De
verkoop is van 12.00 tot 17.00 uur in
Galerie Fort aan de Drecht aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Regio - Na het grote succes van de
voorstellingen van ‘Beauty and the
Beast’ in maart vorig jaar heeft OVA
dit jaar voor een wervelende show
gekozen met hoogtepunten uit alle grote musicals van Broadway. In
maart 2011 is het zover. Dan staat
Operette- en musical Vereniging
Amstelveen (OVA) in de Schouwburg Amstelveen met de productie
‘The Best of Broadway’.
Het publiek wordt met zang en dans
meegevoerd langs de stijlvolle jaren
dertig musicals als Sunset Boulevard en Follies, om vervolgens over
te gaan in spetterende dans en wereldberoemde muziek van West Side Story en Chicago. Ontroerende
muziek komt uit De Drie Musketiers
en Jekyll & Hide,, waarna de show

wordt afgesloten met swingende
nonnen in Sisteract en de ongetwijfeld bekende hits uit de Abba musical Mamma Mia. Met prachtige kleding, decor en een professioneel orkest o.l.v. Gerbrand van Kolck zorgt
OVA gegarandeerd voor een fantastische en feestelijke theateravond.
Voor meer informatie over OVA kunt
u een kijkje nemen op
www.ova-amstelveen.nl
De voorstellingen vangen aan op
zaterdag 5 maart om 20.00 uur en
op zondag 6 maart om 14.00 uur.
Kaarten kosten 20,- euro en zijn verkrijgbaar bij de Schouwburg Amstelveen: tel:020-5475175 of
www.schouwburgamstelveen.nl
OVA hoopt u te mogen begroeten
op een van de voorstellingen.

Drie echte Heavy Metal
bands op podium The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag staan
drie echte heavymetalbands op het
podium van The Mix!!!
*Kissin’Dynamite (D)
*Dragonsfire (D)
*Denim & Leather (NL)
Kissin’Dynamite.
De Duitse belofte voor de nabije toekomst volgens UDO!!
Deze zeer jonge getalenteerde band
laat zich het best omschrijven als
Hard –Riff-rock a la Motley Crue,
Whitesnake en Hammerfall met een
flinke saus NWoBHM. Niet misselijk
zou je zeggen, en inderdaad op het
podium is het een en al bruisende
energie! Zanger Hannes Braun voert
de band met zijn enorm bereik naar
grote hoogtes! De debuut cd Steel of
Swabia (2008 )kreeg al veel loven-

de kritiek, de nieuwe cd Addicted to
Metal ( maart 2010) doet daar nog
een schep bovenop! Op deze schijf
doet Udo Dirkschneider (zanger van
de band U.D.O.) zelfs enkele zangpartijen! En dat doet ie niet zo maar..
De band speelt in 2009 op het Bang
Your Head-festival en weet daar
enorm te overtuigen. Evenals op het
Masters of Rock-festival in Tjechie.
KD wordt gevraagd als support door
wederom UDO (december 2009) en
van Primal Fear ( september 2010).
De band speelt nu voor de eerste
keer in Nederland; waar anders als
in The Mix!! Meer info op:
www.kissindynamite.de Je bent welkom aanstaande zaterdag 5 maart
om 20.30 uur in The Mix aan de J.A.
van Seumerenlaan 1. De entree bedraagt 10 euro.

Dierenbescherming houdt
lezing Wereld Natuur Fonds
Regio - Op dinsdag 15 maart a.s.
organiseert de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen), na afloop van
haar jaarvergadering, een lezing
verzorgd door het Wereld Natuur
Fonds. De lezing begint ongeveer
om 21.00 uur en zal plaatsvinden
in het pand van de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. gelegen aan de
Beethovenlaan 122 (1431 WZ) te
Aalsmeer. Niet-leden zijn ook van
harte welkom. De entree is gratis.
Het Wereld Natuur Fonds zet zich
op veel manieren in voor bedreigde diersoorten. Allereerst natuurlijk
door de bescherming in hun eigen
gebied door middel van verschillende veldprojecten. Bijvoorbeeld door
trainen en financieren van antistropersbrigades. Maar ook door samen
met de lokale bevolking te zoeken
naar alternatieve, duurzame bronnen van inkomen en haar te helpen
conflicten met wilde dieren te voor-

komen (bron: www.wnf.nl). Daarnaast beschermt het Wereld Natuur
Fonds bedreigde (dier)soorten, zoals de tijger. Dit imposante dier zal
centraal staan tijdens de lezing.
De jaarvergadering van de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. begint
om 20.00 uur, eveneens op bovengenoemde locatie. Deze lokale afdeling van de Dierenbescherming
onderhoudt onder andere een telefonische infolijn en beschikt over
een inspectiedienst.
Daarnaast werkt zij samen met de
dierenambulance. Ook heeft zij een
eigen afdeling van de Kids for Animals en een eigen hondenschool.
Naast leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd
om de jaarvergadering bij te wonen.
De agenda is te vinden op de website www.aalsmeer.dierenbescherming.nl en/of verkrijgbaar voorafgaand aan de vergadering.
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Er verdwijnt weer een mooi
stukje De Kwakel
De Kwakel – Deze week stuurde de heer
Frans Goossens ons bijgaande foto’s met
de tekst: Een stukje De Kwakel gaat verdwijnen”
Wat komt er voor in de plaats?
Wel 35 nieuwbouwwoningen.
In 2005 besloot Woongroep Holland de 33 woningen langs de Boterdijk in Uithoorn te vervangen door nieuwbouw. Deze woningen staan
over 4 verschillende locaties op de Boterdijk. Architectenbureau BEB uit Amsterdam heeft voor
dit project in totaal 35 woningen ontworpen.
Er komen 17 sociale huurwoningen: vijf eengezinswoningen, zes startersappartementen en
zes seniorenappartementen. De appartementen
komen in drie gebouwen met elk een uitstraling
van een eengezinswoning. De woningen worden gebouwd op locaties 1 en 2.
Ook worden er koopwoningen gebouwd langs de Boterdijk. Dit zijn
14 twee-onder-één-kapwoningen, die komen op locaties 3 en 4. De
inschrijving voor deze woningen zijn op 17 februari gestart en sluit op
7 maart om 12.00 uur. Voor deze woningen gelden geen toewijzingscriteria maar de woningen worden via loting toegewezen. Wilt u op

Uitbreiding van de woning met een
complete verdieping onder het huis!

Tussen de fundering realiseert Funderingsherstel Holland een compleet nieuwe ondergrondse woon- of kantoorverdieping
Uithoorn - Nieuw in de wereld van
de woningbouw, althans voor de regio, is de aanbouw van een volledige verdieping onder de woning. En
dat kan bij talloze huizen die op funderingen (palen) staan. Zelfs als er
sprake is van meerdere woonlagen
kan de woning op de begane grond
met een benedenverdieping worden
uitgebreid. In de grond dus. De woning op zich kan op die manier aanzienlijk worden vergroot, standaard
tot wel 50 procent. Wie een tekort
aan ruimte heeft kan dat op die manier laten realiseren en hoeft niet te
verkassen naar een ander (groter)
huis. Immers er komt gewoon een
verdieping bij. Het bedrijf dat dit uitvoert is Funderingsherstel Holland
BV, gevestigd in Uithoorn en een
relatief nieuwe werkmaatschappij van de Schijf Groep. Het bedrijf
heeft zich al veertig jaar gespecia-

liseerd in het herstellen van eventuele funderingsschade, scheefstand,
scheurvorming en alle bijbehorende
renovatiewerkzaamheden aan funderingen.
Door deze werkzaamheden is stilaan het idee ontstaan om de ondergrondse ruimte tussen de funderingspalen te gaan gebruiken. Dit in
de vorm van een volledig geïsoleerde, waterdichte en energiebesparende betonnen (woon)ruimte die
in vrijwel elk denkbare afmeting kan
worden gecreëerd. Voordeel is dat
er geen extra ruimte voor een uitbouw naast of achter de woning nodig is. Het gaat zelfs niet ten koste
van de aanwezige tuin.
Niet in de laatste plaats is er het
voordeel dat het ondergronds gebouwde object onderhoudsvrij is.
Verder heeft de bewoner zelf geen

last van de werkzaamheden en kan
die gewoon in het huis blijven wonen. Van te voren wordt wel een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
wat er mogelijk is. Inmiddels heeft
Funderingsherstel Holland BV dit
soort projecten gerealiseerd in Amsterdam en Zaandam en doet men
dit voor de eerste keer in Uithoorn
nu ook bij een woning aan de Ebro
in Meerwijk-Oost. Daar komt 60
vierkante meter ruimte bij.
Hoe werkt het?
“Het is een heel bijzondere, maar
bovendien eenvoudige methode.
Wij zien het als een gat in de markt.
Je kunt er ruimteproblemen bij en
in woningen mee oplossen. Zonder
dat omwonenden er last van hebben én je ziet niet dat er iets is bijgebouwd. Het zit immers in de grond
met binnen een trapverbinding naar

de verdieping (begane grond) erboven. Ofwel met een toegang aan
de buitenkant via een trap naar beneden, zoals je bij grachtenpanden
in Amsterdam wel ziet,” legt Jan
Scheppers van Funderingsherstel
Holland uit. “Je kunt onder de bestaande woning eenvoudig 50 procent meer ruimte winnen. Dat geldt
niet alleen voor bestaande (oude)
panden, maar ook voor nieuwe als
daar behoefte aan is. Via de voor- of
achtertuin wordt grond verwijderd
en aldus een weg tot onder het huis
gegraven. De grond wordt voor een
deel afgevoerd en er worden damwanden geplaatst. Indien nodig zetten we er pompen bij om het grondwater af te voeren. Het huis blijft
gewoon op de bestaande fundering
rusten. Vervolgens worden extra palen geplaatst en een vloer met wanden gestort. Kortom, er wordt tussen de palen een complete betonnen bak gemaakt die aansluit op de
kruipruimte van de woning erboven.
Die blijft bestaan en wordt vanuit de
onderverdieping toegankelijk via de
begane grondvloer en naar wens
afgewerkt met een systeemplafond.
Daartussen lopen de bestaande leidingen en afvoeren. Er verandert
dus helemaal niets aan de bestaande woning. Kortom, in de grond
wordt een complete woonunit gerealiseerd die je geheel naar wens
kunt isoleren en inrichten, van water en licht kan voorzien, etc. Hoewel er in de grond wordt gebouwd
is er niettemin een bouwvergunning voor nodig. De gemeente Uithoorn voorziet daarin. Wij voeren
het noodzakelijke grondonderzoek
en alle berekeningen uit, zorgen
voor tekeningen en het aanvragen
van de vergunning. De opdrachtgever hoeft dat zelf dus niet te doen.
Natuurlijk is er overleg omtrent specifieke wensen, zoals het toelaten
van daglicht. Daar is een heel vernuftig periscoopachtig systeem voor
bedacht. Dat is nauwelijks te zien
als de grond rondom het huis weer
is aangebracht en de tuin op orde
is gemaakt. Eventueel kan er een

de hoogte blijven? Schrijf u vast in op www.wonenaandeboterdijk.nl
U bent dan als eerste op de hoogte.
Men verwacht dat in de loop van 2011 gestart kan worden met de
sloop van de woningen die er nu staan. Als alles voorspoeding verloopt start de bouw in de zomer.

trap aan de zijkant en ook een koekoek, voorzien van een rooster, worden aangebracht. (Een koekoek is
een kleine ‘erker’ onder de grond.)
Dan heeft de ruimte een eigen opgang én toegang van daglicht. Wel
zo handig als de ruimte als kantoor
wordt ingericht. Want dat moet belastingtechnisch gezien een eigen
opgang c.q. neergang hebben. Al
met al zorgt de nieuwe woonlaag
ook voor een stijging van de waarde
van het pand.”
De kosten? Die vallen gunstiger uit
dan bij een vergelijkbare extra aan-

bouweenheid bovengronds. Die
heeft bovendien een kostenpost
voor (jaarlijks) onderhoud. Daarnaast vergt een aanbouw extra tuinof terrasruimte.
Voor realisatie van een onderbouw
zijn er ook subsidieregelingen. Wie
belangstelling heeft kan voor verdere inlichtingen of het maken van
een afspraak terecht bij het bedrijf,
de heer Jan Scheppers, tel. 0297522144, e-mail:
info@funderingsherstelholland.nl of
kijk eerst op de website
www.funderingsherstelholland.nl.

ROM-koor viert feest met
operette ‘Im Weissen Rössl’
Regio - Het Regionaal Operetteen Musicalkoor (ROM-koor) bestaat dit jaar 25 jaar en zal dit jubileum vieren met een uitvoering
van de bekende operette “Im Weissen Rössl” van Ralph Benatzky. Op 2
en 3 april zal de Meijert in Mijdrecht
omgetoverd zijn tot “Hotel Weisses
Ross” in St. Wolfgang aan de Wolfgangsee. Deze operette zou je kunnen zien als de tegenhanger van de
Amerikaanse musicals. Het is een
lichtvoetig verhaal dat opgeluisterd wordt met zang en muziek en
met, uiteraard, een goede afloop.
De operette wordt gespeeld en gezongen in het Nederlands (“Het Witte Ros”) en is vanuit het originele
script vertaald, en wordt ook geregisseerd, door Toine Paauwe. Voor
het muzikale gedeelte is Ferdinand
Beuse verantwoordelijk, dirigent van
het ROM-koor.
Het ROM-koor is 25 jaar geleden
opgericht en heeft haar sporen in
De Ronde Venen wel verdiend. Een
aantal operettes en musicals zijn
in de afgelopen jaren uitgevoerd.
Deze keer is bewust gekozen voor
“Im Weissen Rössl”. Het allereerste
stuk dat 25 jaar geleden gezongen
werd, was een selectie van melodieen uit deze operette, dus een beetje nostalgie komt er wel bij kijken.
De Meijert zal zijn omgebouwd tot
een groots theater met een, speciaal
voor deze gelegenheid opgebouwd
breed decor! De 250 zitplaatsen geven de toeschouwers het idee dat ze
allemaal eregasten zijn!

De aanvangstijden zijn: zaterdag
2 april 20.00 uur en zondag 3 april
14.15 uur. De kaarten kosten 18,per stuk en zijn vanaf begin maart
verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij Slijterij Vreeland in Vinkeveen.
U kunt ook kaarten reserveren per
e-mail: info@romkoor.nl
Zodra ze in de handel zijn krijgt u
daarvan bericht en liggen ze, nadat
uw betaling per bank is ontvangen,
klaar aan de ingang van de zaal.
Deze jubileumuitvoering van het
ROM-koor wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie uit onder
andere het RABO Dichtbij Fonds,
het Schipholfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds en het Elise Mathildefonds.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 2 maart 2011
palen borden bevestigd worden met
vermelding van de afhaalochtend.
Verder werd gesproken over de
leef- en gedragsregels zowel voor
de binnen- als de buitenruimte. Deze, op borden door de professionals
binnenkort te maken, zullen het sociaal bewustzijn stimuleren.
Op dit moment is de boete voor het
naast de afvalbak plaatsen van een
vuilniszak 76,- en voor groot afval
naast de bak plaatsen 186,-. In 2010
heeft de gemeentewerfambtenaar
(BOA) 73 bewoners, die zich niet
aan fatsoenlijk afvalgedrag hielden,
aangesproken met een waarschuwing en 72 bewoners kregen een
boete.

Met elkaar bezig zijn met
de vuilafvoer in de buurt
Uithoorn - Op woensdagavond 23
februari met elkaar bewust bezig
zijn met de vuilafvoer in de buurt,
dat was het doel. Rond de 40 mensen verdiepten zich in het onderwerp. Harm Boud-coördinator, Giel
Payens-adviseur en Ruben Basjes
-BOA van de Gemeentewerf Uithoorn gaven alle drie presentaties
in ‘t muisstille ‘t Buurtnest over hoe
de gemeente haar vuilafvoer al jarenlang beheert. De overgang van
bovengrondse afvoer naar ondergrondse afvoer, de scheiding tussen
restafval, grof vuil, plastic en papier/
karton en het hergebruik van afvalstoffen werden helder uitgelegd. Er
werd een beroep gedaan door de
professionals op de eigen verant-

woordelijkheid en op het milieubesef. Want de grondstoffen op Moeder Aarde raken op. Op onze planeet drijft op dit moment een “plastic soep” (voortkomend uit het wegwerpen van plastic in ons milieu) in
de oceaan zo groot als 34 x Nederland, oei!
Tips
Tips werden gedeeld, zoals:
- boodschappentas meenemen in
plaats van steeds meer plastic
zakken aanschaffen
- grote flessen frisdrank gebruiken in plaats van al die kleine
flesjes,
- het effectief gebruiken van de
plasticafvalzakken: goed in el-

kaar drukken van de inhoud: dan
doe je langer met een zak
- voor grof vuil gebruik maken van
het scheidingsdepot op de Industrieweg 25, of de werf bellen als je het zelf niet kunt vervoeren voor 11,- euro, dan wordt
het op woensdag opgehaald met
een vrachtauto
- de maandagochtend gebruiken
om de plastic afvalzak buiten te
zetten
Proef
Afgesproken werd dat, naar aanleiding van de proef bij de Romeflat,
palen voor de plastic zakken bij alle appartementgebouwen geplaatst
worden. Bovendien zullen aan de

EHBO steekt de koppen
bij elkaar met AED project

Wassen containers
Het wassen van de diverse containers kreeg ook aandacht. Op dit
moment gebeurt dit 3 x per jaar. Afgesproken is dat dit verhoogd wordt
naar 5 x per jaar. Er is per gezin 1
sleutel, wat als te weinig wordt ervaren. Afgesproken is dat een 2e
sleutel per woning erbij gaat komen. Woongroep Holland/Eigen
Haard werkt samen met de Gemeentewerf om goed gedrag te stimuleren. Woonconsulente Brenda Eikelenboom legde uit hoe deze
samenwerking werkt in de praktijk.
Als mensen bellen of mailen, is het
belangrijk dat de mensen antwoord
krijgen. Dat houdt het contact tussen verhuurder/gemeentewerf vitaal en zo blijven bewoners gemotiveerd. Een voorstel werd gedaan
om bakken te adopteren, zodat die
hygiënisch blijven, schoon blijven.
Er waren bewoners aanwezig die
dit willen doen. De plezierige avond
werd afgesloten met de prijsuitreiking voor de beste bak door juryvoorzitter Marcel Paul aan mevrouw
Ursula Pol:“Daar komt er weer één.
Je wilt het niet weten.
Het wordt vast weer hier neer gesmeten!”
Tenslotte: Waarschuw bij irritatie de
huismeester of bel de werf: (0297)
513111. Allemaal veel succes!
Om dit project een kans van slagen
te geven zijn er 3 voorwaarden:
- voldoende vrijwilligers die actief
uit gaan rukken op reanimatiemeldingen
- voldoende financiële middelen
voor de aanschaf van alarmeringsapparatuur
- sponsoren die een AED 7/24 uur
beschikbaar willen stellen.
Om een en ander te verduidelijken
worden er twee informatieavonden
gehouden:
Op 10 maart a.s. in De Kwakel
Locatie: kantine van voetbalvereniging KDO
Aanvang: 19.30 uur
Op 22 maart a.s. in Uithoorn
Locatie: Sport- en activiteitencentrum De Scheg
Aanvang: 19.30 uur
Op deze avonden zullen twee presentaties gegeven worden:
Wat is het doel en de opzet van een
AED project in de gemeente Uithoorn en De Kwakel?
Waarom zijn de 6 minuten zo cruciaal (www.6minuten.nl)

Uithoorn - De drie EHBO verenigingen in Uithoorn en De Kwakel,
St. Camillus, K.N.V. EHBO afd. Uithoorn en St. Vincentius, hebben afgesproken dat ze gaan samenwer-

ken in het AED project. Een AED
(Automatische Externe Defibrillator)
dient ervoor om slachtoffers met
een acute circulatiestilstand een
stroomstoot toe te dienen waardoor

Rotary steunt de Scouting
Vereniging Sint Joannes
Regio - Donderdag ontvingen Jeannette ten Brink en Jaap Hoogenboom van Scouting Vereniging Sint
Joannes in De Kwakel een cheque
van 1.500 euro uit handen van Rinze Bruinsma van de Rotaryclub

Aalsmeer-Uithoorn. Het geld wordt
door Sint Joannes besteed aan de
bouw van een nieuw houten onderkomen in het centrum van De Kwakel. Scouting Vereniging Sint Joannes bestaat dit jaar officieel 65 jaar

het hart weer op gang gebracht kan
worden. Alleen reanimatie is niet
voldoende hiervoor. De inzet van
een AED maakt dat de overlevingskansen aanzienlijk vergroot worden.
en is van oorsprong rooms-katholiek. Tegenwoordig staat men echter open voor alle geledingen binnen de maatschappij. “Iedereen is
welkom”, zei Jeannette ten Brink in
haar dankwoord.
De vereniging is een van de 1.100
scoutinggroepen in Nederland en
maakt deel uit van de regio Amstelland. Momenteel telt Sint Joannes
35 kaderleden en 110 leden, verdeeld over vijf groepen jongens en
meisjes van 7 tot 16+ jaar oud.

Deze presentaties worden gegeven
door de heren Peter van den Nouland en Peter Dik.
Deze informatieavonden zijn vrij
toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Aan het eind van de avond
kunt u zich ook opgeven voor dit
project. Daartoe zullen formulieren gereed liggen. Als er voldoende
aanmeldingen zijn, zal er een stichting opgericht worden die de verantwoordelijkheid neemt voor dit
AED project.
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn is
een serviceclub met 38 leden die
onder meer met acties geld bijeenbrengt voor maatschappelijke doelen in (voornamelijk) het clubgebied
tussen Mijdrecht en Aalsmeer. Rinze Bruinsma bij de overhandiging
van de cheque: “Wij hopen dat onze bijdrage de realisering van jullie nieuwe clubgebouw een stapje
dichterbij brengt. Want wij werden
erg aangesproken door zowel de locale als maatschappelijke functie
van jullie scouting vereniging.”

Egeltjesbos Werkochtend

Jaap Hoogenboom (l) en Jeannette ten Brink nemen de cheque in ontvangst
van Rinze Bruinsma (r).

De Kwakel - Kom helpen wilgen
snoeien, gemaaid rietafvoeren of
wilgenstobben steken! Iedereen die
de natuur een warm hart toedraagt
is welkom om aanstaande zaterdag
5 maart vanaf 10.00 uur te komen
helpen om het Egeltjesbos in De
Kwakel zich nog beter te laten ontwikkelen. De Vrienden van het Egeltjesbos organiseren deze werkochtend in nauwe samenwerking met
de gemeente Uithoorn. Er wordt om
10.00 uur verzameld bij de ingang
van het Egeltjesbos aan de Irislaan
in De Kwakel. Om 13.00 uur is het
werk klaar. Kinderen tot 15 jaar zijn

welkom onder begeleiding van een
volwassene. Je kunt je eigen schop/
spade meenemen, en trek oude kleren en laarzen aan, het kan drassig
zijn! Voor koffie, thee, limonade en
iets lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen met daarin je naam, adres en
telefoonnummer (mocht het onverhoopt niet doorgaan) en het aantal personen waarmee je komt naar:
egeltjesbos.dekwakel@live.nl
of
stop een briefje in de bus bij ‘Egeltjesbos Werkochtend’, Irislaan 66,
De Kwakel.
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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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Help Irene uit Mijdrecht te
winnen: stem op haar!
‘Allereerst zal ik mij even voorstellen: ik ben Irene Rövekamp.
Ik kom uit Mijdrecht, maar ben
een zeer groot PSV-fan.
Mijn verhaal begon toen ik
8 was. Vanaf de tijd dat ik
schoolvoetbal speelde ben ik
verslaafd aan deze sport. Met
de steun van mijn ouders ben
ik toen gaan voetballen bij
CSW. Later heb ik ook nog bij
KDO gevoetbald. Ik trainde
meestal in het shirt van PSV en
ik ben er nog steeds trots op.
Er werd een oproep gedaan
voor vrouwelijke PSV-fans.
Dus ik heb mij voor de grap
ingeschreven voor PSV-model. Tussen 200 meiden ben ik
uit gekozen om een fotoshoot
te doen. Deze fotoshoot vond
plaats op 12 februari. Wat een

onwijs leuke dag is dat geweest! Samen met de hulp van
Irene van de Laar en de fotograaf is deze mooie foto gemaakt.
Er is nog meer. Er is namelijk
een stemmingsronde. Diegene
die de meeste stemmen heeft,
komt op de voetbalkalender.
Daarom ben ik hard op zoek
naar jullie steun! Op dit moment sta ik vierde, dus ik kan
alle stemmen goed gebruiken.
Mijn vraag aan jullie is, of jullie een oproep voor mij in de
krant kunnen zetten?
Er kan gestemd worden op dit
adres:
http://psvmodel.omroepbrabant.nl/3654/4365/Irene.html “
Wel Irene, bij deze!
Redactie Nieuwe Meerbode

Beetgenomen door
de politie
Wat zondag 27 februari jl. een
mooie viswedstrijd had moeten worden werd algauw verstoord door een overijverige
Uithoornse politieagente.
Mijn zoon en ik gingen met de
visclub lekker een dag vissen.
Nou ja, lekker? Het was superslecht weer, regen en nog
eens regen. Dit mocht echter de pret niet drukken. Mijn
zoon stond aan de waterkant
in Meerwijk, terwijl ik zelf een
straat verder stond te vissen
vlakbij mijn auto.
Tijdens hun route door Uithoorn kwam de politie langsrijden en sommeerde mijn
zoon om zijn visvergunning te
laten zien, waarop hij direct
zijn vispas kon tonen. Overigens nam de agente zelfs niet
eens de moeite om uit de auto
te stappen vanwege het slechte weer.
Het laten zien van de visvergunning was volgens de agente echter niet voldoende, hij
moest ook namelijk ook een
boekje kunnen tonen met de
viswateren. Mijn zoon meldde dat hij dit boekje in de auto (een straat verder) had la-

ten liggen. Vanwege het slechte weer zou hier namelijk niets
van overblijven. Wel bood hij
meteen aan om deze even te
gaan halen. De auto stond
maar op een paar minuten lopen. De politieagente nam hier
echter geen genoegen mee en
reageerde: “Nee, want een rijbewijs hoor je ook altijd bij je
te hebben.” Een bon van maar
liefst 70 euro werd zonder pardon uitgeschreven.
In mijn ogen een belachelijke
zaak! Voor zover je kunt spreken van een overtreding staat
dit niet in verhouding tot de
hoogte van de boete. Een jongen van 16 jaar moet hard
werken om 70 euro bij elkaar
te verdienen!
De volgende dag is mijn vrouw
voor nadere uitleg naar het
bureau in Uithoorn gegaan;
maar ook nu was de betrokken
agente niet voor rede vatbaar!
Waar gaat dit over? Hoe leg ik
deze onredelijke actie uit aan
mijn zoon?
L. van Tol
Nes aan de Amstel
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Winst en verlies voor het
pupillenteam G-voetbal KDO
De Kwakel - Na een oefenwedstrijd en bijna een jaar te hebben
getraind was het dan eindelijk zo
ver. Het team van KDO G2 met kinderen tussen de 7 en 12 jaar mochten hun eerste wedstrijden spelen
in de Friends League. G-voetbal is
bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn
in hun bewegingsmogelijkheden.

Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het “reguliere” voetbal. Let wel: G-voetbal
wordt bij KDO gewoon als voetbal
beschouwd. En ook de KNVB biedt
dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast
wanneer dat nodig is. Jongens en
meisjes in de leeftijd van 6-17 jaar
met een beperking kunnen mee-

doen met de G- teams van KDO.
Bij KDO zijn nu 2 teams actief in de
Friends League. Een juniorenteam
en een pupillenteam.
In de voorjaarscompetitie van de pupillen wordt gespeeld tegen FC VVC
uit Nieuw–Vennep, Only Friends uit
Amsterdam Noord en NVC uit Naarden.
De eerste wedstrijd tegen FC VVC
ging in het begin wat onwennig.

Renners UWTC domineren
het regiokampioenschap
hij klaar voor zijn allereerste wedstrijd op de weg. Twaalf rijders aan
de start in categorie 7, waarvan hij
er enkelen kende vanuit het veldrijden. Bart had een goede start maar
kon helaas het begintempo net niet
volgen. Hij kwam in de eerste ronde in een groepje van vijf achter de
kopgroep te rijden. Een aantal rondes bleef dit zo. Eén rijder kon mee
met de koploper van cat. 5-6, Marco Mook. Twee rijders konden het
tempo niet volgen en zo bleef Bart
een tijd samen met Jelmer van de
Hoek rijden. Op een gegeven moment haalden zij Menno van Capel in. Menno kon bij Bart en Jelmer aanhaken en aansluiting vinden
bij een aantal rijders van cat 5-6, die
voor hem reden. Bart werd door 7
renners op een ronde gezet, maar
zelf heeft Bart ook nog 2 renners op
een ronde weten te rijden. Uiteindelijk wist Bart op de tiende plek te finishen en was weer een hele ervaring rijker.
Regio - Terwijl de Amateurs van
UWTC onder prachtige omstandigheden kilometers in de benen draaiden op Gran Canaria, stond voor de
jeugd van UWTC onder koude en
druilerige omstandigheden op zondag 20 februari het kampioenschap
van de Zaanstreek bij de Zaanse
Wielerclub D.T.S. op het programma. U begrijpt natuurlijk dat hier de
krachtpatsers van de toekomst worden gevormd. ’s Morgens om 10.00
uur bij een temperatuur van net boven het vriespunt en een harde oostenwind stonden 3 jeugdrennertjes
van de U.W.T.C. aan de start. Tristan
Gelijn (cat. 1-2), Owen Gelijn (cat.
3-4) en Menno van Capel (cat. 5-6).
Tristan eindigde na een felle strijd
op een mooie 4e plaats. Owen kopieerde bijna de wedstrijd van zijn
broertje en ontsnapte in een vroeg
stadium met nog 4 renners uit een
verbrokkeld peloton. In de eindsprint legde Owen beslag op de
3e plaats. Menno kon na een goede start het tempo van de kopgroep
uiteindelijk niet volgen en eindigde verdienstelijk in de middenmoot.

Ondanks de kou en de harde wind
konden de renners met een voldaan
gevoel naar huis.
Kampioenschap
Op woensdag 13 februari werd voor
de Jeugd het Kampioenschap van
Waterland verreden. Om 10.00 uur
startte categorie 1-2 en 3-4. Tristan
behaalde een mooie vierde plaats
bij cat. 1-2. Owen kon goed meekomen bij ‘grotere’ rijders en zat
in een groep achter de twee koplopers. Met een knappe eindsprint
kwam hij helaas toch net naast het
podium, want net als zijn broer werd
hij vierde. Om half elf ging categorie 7 van start, gevolgd door categorie 5 en 6. Bij categorie 5-6 reden
Menno van Capel en Daniel Wiegmans mee. Daniel moest helaas de
strijd na enkele ronden staken, terwijl Menno in het middenmoot wist
te eindigen. Bij de categorie 7 stond
alleen Bart de Veer namens UWTC
aan de start. Na vorige week zijn
laatste veldrit wedstrijd gereden te
hebben waren er nu draadbanden
op zijn cyclocrossfiets gezet en was

Aftrap voor derde ronde
paren bij BV De Legmeer
Uithoorn - Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister lieten er geen misverstand over bestaan, ze zijn nu eenmaal de besten, voorlopig! Een eerste plaats met 65,97% in de A-lijn
gaf de concurrentie alvast een flinke psychologische opdoffer bij deze eerste zitting. Na afloop werd aan
de bar door de deze avond in de onderste regionen geëindigde minderbedeelden zelfs wat zuur gereageerd, afgunst waarschijnlijk. Dat
gold niet voor Frans Kaandorp &
Gerda Schavemaker die met 60,83%
tweede werden en ook niet voor
Wim Slijkoord & Francis Terra als
derde met 55% precies. Jaap Kenter & Toon Overwater en Jan Scha-

vemaker & Lijnie Timmer deden ook
volop mee met 54,17% voor beide
paren. Sonja & Hans Selman presteerden zelfs uitstekend door als
kersvers gepromoveerden zesde te
worden met 53,82%.
In de B-lijn namen Luuk Smit &
Jos van Leeuwen het voortouw met
64,93% en deden Marianne & Huub
Kamp en Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen het ook prima
met 61,46 en 60,42% in die volgorde.
Vaste waarde
Floor Janssen & Tonnie de Jonge
bevestigden hun vaste waarde in de
B met een vierde plek en 59,03%. To

Amateurs
Afgelopen zondag 27 februari heeft
Henk de Jong uit Mijdrecht het regiokampioenschap van Uithoorn
voor Amateurs op zijn naam geschreven. Clubgenoot Gerben van
der Knaap uit Uithoorn werd fraai
2e. De wedstrijd werd verreden onder zeer regenachtige weersomstandigheden op het clubparcours
van Uithoorn. Naast Henk en Gerben stonden ook Edwin de Graaff
en Michael van Meerland namens
UWTC aan de start. Deze wedstrijd
stond in het teken van een lange
ontsnapping van de teamgenoten
Henk en Gerben (zie foto: links Gerben, rechts Henk). Na drie ronden
koers gingen deze twee UWTC rijders samen in de aanval en werden
niet meer bijgehaald. Het peloton
werd zelfs na een uur koers gedubbeld. De eindzege zou tussen deze
twee renners gaan. Henk rekende
in de sprint af met Gerben en haalde zo zijn eerste zegen van het seizoen binnen. Het trainingskamp van
UWTC op Gran Canaria heeft nu al
zijn vruchten afgeworpen.
van der Meer & Anne Tolsma gingen ook goed van start, het geworstel om degradatie te ontlopen kennelijk beu scoorden ze maar gelijk
een vijfde plaats met 52,43%.
Lidy Krug & Ada van Maarseveen,
ook net gepromoveerd, schaarden
zich netjes bij de beste helft als zesde met 51,39%.
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman moesten het weer eens
In de C-lijn proberen. Ondanks zes
maal te moeten uitleggen hoe het zo
gekomen was, grepen ze gelijk hun
kans en werden eerste met 59,90%.
Lous Bakker & Debora van Zantwijk deelden met Elly Belderink &
Ans Voogel de tweede plaats met
54,69% en ook Tini van Drunen &
Woude Roos kwamen op de vierde plek van 50,52% niet alleen uit,
maar samen met Lenie Pfeiffer &
Anneke Bonink.
Wanneer Anneke de tegeltjeswijs-

KDO was met 12 spelers gekomen
en de tegenstander had maar 7 spelers. Dus moesten een hoop spelers wachten op hun invalbeurt. Tot
de 1-1 ging de wedstrijd gelijk op.
Doordat de verdediging zwak stond
opgesteld moest doelvrouw Sarah
Lee zich alleen zien te redden. FC
VVC liep uit naar 7-1. Door het inbrengen van extra spelers werd het
moeilijker voor FC VVC om te scoren. De extra inzet van Max, Meike
en Niels bracht FC VVC in verwarring. KDO kwam in de slotfase door
doelpunten van Luca terug. Deze
eindspurt werd iets te laat ingezet.
Eindstand was 7-6 in het voordeel
van FC VVC.
De tweede wedstrijd was tegen Only Friends, KDO’s gastheren voor
deze dag. In de beginfase kwam
Only Friends, door goed over te spelen, diverse keren op keepster Kelly af. Van de vele kansen wist Only Friends er niet veel te benutten.
Dit was ook grotendeels te danken
aan Kelly. Door op het juiste moment uit te lopen werd het voor de
aanvallers van Only Friends moeilijk
om te scoren. Halverwege was de
score 3-1 voor Only Friends, terwijl
het misschien wel 10-1 had kunnen
zijn. Het kantelpunt van de wedstrijd ontstond na een onoverzichtelijke situatie voor het doel van KDO.
Hierbij kreeg Jack een gele kaart.
Only Friends was hierdoor van slag
en verwaarloosde de verdediging.
Door snel uitverdedigen van KDO
stond Luca 5x alleen voor de keeper
en faalde niet. Eindstand 5-6 in het
voordeel van KDO.
Voor meer info over het G-voetbal
bij KDO kijk op www.kdo.nl of www.
friendsleague.nl
Gran Canaria
Op donderdag 10 februari vertrokken zeven UWTC-ers: Remco Kuylenburg, Michael van Meerland,
Edwin de Graaff, Gerben van de
Knaap, Bas de Bruin, Henk de Jong
en streekgenoot Pieter Homan voor
10 dagen naar Playa del Ingles om
zich voor de bereiden op het nieuwe wielerseizoen. De heren vlogen
vanaf Charleroi, dus men diende
vroeg te vertrekken voor de vliegreis. Playa del Ingles staat zomers
bekend om de uitgaansmogelijkheden, maar in de wintermaanden
vormt het een ideaal decor wielrenners in voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Gran Canaria kenmerkt zich door veel bergen, zon,
warme temperaturen, dus uitstekende omstandigheden om je voor
te bereiden. Het eiland is van vulkanische oorsprong met als hoogste
punt: de Pozo del Las Nievas. Deze
berg kent een hoogte van 1945 meter en vormt daarom een belangrijke trainingselement. Er zijn verschillende beklimmingen te vinden, zo
zijn er lange geleidelijke klimmen,
maar ook klimmen met percentages tussen de 15-20%. Het rondje eiland is ook een zeer fraaie trainingsroute met mooie wegen langs
de kust. Dit rondje kent een totale lengte van 200 km. Deze rit werd
ook door enkele renners gereden. In
totaal is er 40 uur getraind en 1000
km gereden en aardig wat hoogtemeters meegenomen. Door deze
stage hebben de renners een belangrijke stap gemaakt richting het
nieuwe seizoen. Nu zullen de renners zich weer gaan melden voor de
verschillende wedstrijden in Nederland. In het inmiddels verreden regiokampioenschap van Uithoorn is
wel gebleken dat deze trainingstage
een hele goede bijdrage heeft geleverd op de prestaties in het nog prille wegseizoen.
Volgende week staat het regiokampioenschap van Haarlemmermeer
op het programma. Dit zal verreden worden op het clubparcours
van De Bataaf in Zwanenburg. Vrijdagavond 4 maart vindt de jaarlijkse ploegenvoorstelling plaats van
UWTC, deze vindt plaats bij de Rabobank te Uithoorn. Deze ploegenvoorstelling luidt het startschot voor
het nieuwe wegseizoen voor alle categorieën in, waarbij de renners en
rensters aan het publiek worden gepresenteerd.
heid ‘spreken is zilver maar zwijgen
is goud’ wat meer in praktijk brengt
zit er wellicht nog wat meer in het
vat!
Volgende avond de ontknoping van
het viertallen met team Lesmeister
(wie anders) op pole position.
Wilt u ook eens testen hoeveel
staal uw zenuwen bevatten, kom
dan bridgen bij Bridge Vereniging
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal De Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker, tel: 0297 567458 of per e- mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Jeugd Rugbydag bij KDO
De Kwakel - Komende zaterdag 5
maart organiseert sportvereniging
KDO in samenwerking met de Nederlandse Rugby Bond een zogenaamde TBM dag bij KDO.
TBM staat voor Turven Benjamins
en Mini’s, ofwel rugby’ers van 7 jaar
tot en met 12 jaar.
Bij rugby draait het om respect en
fair play. Voor de tegenstander, de
scheidsrechter, je teamgenoten en
natuurlijk voor jezelf. Alle factoren voor een leuk en snel spel zijn
aanwezig en het is voor iedereen te
spelen. Met de jeugd speelt KDO
eerst het zogenaamde touch rugby
waarbij het verboden is om te tackelen, maar waarbij het juist aankomt
op beweeglijkheid en techniek. Een
snelle en stoere sport die zich op dit
moment enorm aan het ontwikke-

len is. Ook bij rugby wordt er in verschillende leeftijdscategorieën gespeeld waarbij het verschil zit in het
aantal spelers, de grootte van het
veld en de grootte van de bal.
De TBM’ers spelen nog niet op een
heel veld, maar op een gedeelte
daarvan. Hierdoor wordt het spel
zeer snel en is iedereen continu in
beweging. In totaal verwacht KDO 5
turven, 6 benjamins en 6 miniteams.
Deze teams komen van de volgende
verenigingen: ’t Gooi, RC The Bulldogs, Oost Combinatie, RC Delft en
BSN. De KDO leden zullen door de
teams worden gemixed.
De dag begint om 10.30 uur en eindigt rond 14.00 uur. Wil je eens kijken hoe rugby wordt gespeeld of
kijken of het iets voor is, kom dan
gerust langs!

Spanning snijdend bij BVU
De Kwakel - Op maandag 21 februari speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de vijfde ronde in
de 4e parencompetitie. De spanning
is te snijden, volgende week de laatste ronde en er is nog van alles mogelijk.
De uitslagen:
A-lijn:
1. Anke Reems &
Tineke van der Sluijs
61,46%
2. An & Bert Pronk
61,11%
3. Stenny &
Herman Limburg
56,60%
4. Marineke Lang &
Martin Kok
56,25%
5. Ans Breggeman &
Lia Guijt
52,43%
6. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
52,08%
7. Ada Keur &
Marion Wiebes
51,74%
B-lijn:
1. Tini & Johan Lotgerink
2. Hennie &
Sierk Goedemoed
3. Marijcke &
Gouke van der Wal
4. Ineke Hilliard &
Benjamin Klooster

63,19%
61,46%
58,33%
56,60%

5. Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
51,39%
5. To van der Meer &
Andrew de Graaf
51,39%
7. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
50,69%
7. Tiny & Bram van Klaveren 50,69%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer meespelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Konin(g)klijk besluit van
de derde parencyclus BVK
De Kwakel - De 3e van de 4 cyclussen van de parencompetitie van
de BVK zit erop, de promovendi en
de degradanten uit de diverse lijnen
zijn bekend en het normale leven
herneemt gewoon zijn loop.
De kop boven dit artikel oogt wellicht wat vreemd, maar toch dekt
de vlag de lading, want er werd in
de C lijn een vorstelijk einde gemaakt aan deze 3e serie door Jannie en Nico Koning, die een verpletterende 71,88% lieten optekenen en
daarmee de kop van de ranglijst een
heel ander aanzien gaven. Alle reden dus om dit keer met die C lijn te
beginnen. Paula en Klaas Kniep eisten met 59,72% de 2e plaats op en
die werden daardoor ook in de totaalstand 2e. De 1e plaats in die totaalstand stond al weken vast, want
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma stonden al een straatlengte
voor en eindigden op een ongelofelijk gemiddelde van 61,11% over 6
avonden. De 3e plaats deze avond
was voor Riet Koot en Gerbrand van
Nigtevegt met 57,29% De 2 andere
paren die promoveren zijn het hierboven al genoemde koninklijke stel
en Jan en Hennie van der Knaap,
die nipt 4e werden. Overigens waren er minimale verschillen tussen de nummers 5 en 9. Die scoorden resp. 51,71%, 51,69%, 51,68%,
51,61% en 51,60%. In de B lijn vormden Truus Langelaan en Toos Boerlage een gelegenheidskoppel en zij
deden dat zeer naar behoren, want
met 61,46% bleken zij aan het eind
van de avond het totale veld voorgebleven te zijn en door dat resultaat
steeg echtpaar Langelaan in de totaalstand van 7 naar 2 en dus promotie. Er werd door nog 2 paren boven
de 60% gescoord en wel door Huub
en Marianne Kamp, ook al een gelegenheidspaar aan de bridgetafel,

die 2e werden met 60,76% en het 3e
gelegenheidsduo Cor Hendrix-Joop
de Jong met 60,42%. De B lijn werd
winnend afgesloten door Jose Moller en Yvonne Koestal. In hun overgang naar de A lijn worden zij naast
echtpaar Langelaan vergezeld door
Han Mann met Ria van Zuylen en
Wan en Atie Overwater. Corrie Bartels en Ruud Doeswijk eindigden
niet alleen deze avond als laatste,
ook in de totaalstand nemen zij die
plek in. Dat betekent dus een stapje terug naar de C lijn, waar zij de
komende weken ook Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer en Tiny en
Adriaan Kooyman kunnen tegenkomen, want ook die konden zich niet
handhaven in de B lijn. In de A lijn
was de hoofdprijs deze avond weggelegd voor Kitty en Huub van Beem
met 63,19% en werden Geke en
Jaap Ludwig 2e met 55,9%. Door dat
resultaat wisten zij voor de 2e achtereenvolgende keer de A lijn winnend af te sluiten en zijn zij topfavoriet voor het clubkampioenschap
paren over dit seizoen. De 3e plaats
was verrassend voor Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh met
53,47%, maar dat kon hen toch niet
redden in de strijd tegen degradatie. Dat trieste lot was ook beschoren aan echtpaar Van Beek en Anneke Karlas en Jaap Verhoef, mede door hun laatste plaats op deze
slotavond.
Volgende week start de 4e en daarmee dus laatste cyclus van 6 avonden voor de parencompetitie in de
nieuwe samenstellingen van de diverse lijnen, waarin de degradanten van nu zullen trachten het verloren terrein te herwinnen en de promovendi zullen willen laten zien dat
zij niet voor niets gepromoveerd zijn.
Dat kan dus weer voor het nodige
vuurwerk zorgen.
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‘The Wiz’

Mijdrecht - Het VLC daagt je uit. En
dit jaar hebben ze weer een nieuwe uitdaging. Na het succes van
o.a. ’Sjiekagoo’, ‘Stairway to Fame’
en ‘Night Fever’ zet het VeenLanden College dit jaar, na maanden
van voorbereiding door docenten en
een grote groep leerlingen, de vrolijke en kleurrijke musical ‘The Wiz’
op de planken.
Het verhaal van ‘The Wiz’’ speelt zich
af in New York. De jonge enthousiaste docente Dorothy staat voor een
grote keuze in haar leven. Blijft ze
daar waar ze zich veilig voelt, op 243
Prospect Place? Of neemt ze de stap
en gaat verder dan Amsterdam Avenue. Blijft ze bij haar oom en tante?
Is het lesgeven aan kleine kinderen
echt dat wat ze moet blijven doen?
Of gaat ze de wijde wereld in.
De avond na de verjaardag van tante Em verandert haar leven. Toto,
de hond van Dorothy, loopt weg en
Dorothy gaat achter hem aan. Dan
komt ze in een storm terecht. Wanneer ze weer wakker wordt, is alles anders. Ze is in een andere wereld beland. Het land van Oz. Het
land van ‘The Wiz’. Daar ontmoet
zij bijzondere personen, de vogelverschrikker, de blikkenman en de
leeuw. Samen gaan ze op zoek naar
de tovenaar van Oz. Hij zou moeten
kunnen helpen. Hij zou de vogelverschrikker hersenen, de blikkenman
een hart en de leeuw moed, moe-
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AKU met Karin Versteeg
in de prijzen in barre loop

ten kunnen geven. En Dorothy helpen om weer naar huis te kunnen
gaan. Maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet. En ze belanden in een
spannend avontuur.
Benieuwd naar de afloop?
Het belooft in ieder geval weer een
spektakel te worden. Dus kom kijken ! De voorstellingen zijn op donderdag 10 en vrijdag 11 maart. De
voorstellingen vinden plaats in de
aula van het VeenLanden College
in Mijdrecht. De zaal is open vanaf
19.30 uur en de voorstelling begint
om 20.00 uur. Kaartjes kosten drie
euro. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via srs@hetvlc.nl (o.v.v.
naam, dag en aantal kaartjes).

Dammers K&G in goed
evenwicht met Den Helder

Gohdar Massom (PvdA)
op bezoek in Zijdelwaard

Regio - De wedstrijden tussen de
damteams uit De Kwakel en Den
Helder vonden om geografische
redenen plaats in Zaandam. Daar
vocht het 1e team van K&G om de
degradatie te ontlopen, en vocht het
2e team nvan K&G voor eventuele
promotie. Het 2e team ging slecht
uit de starblokken, de gebroeders Harte verloren vrij snel. Kopman Wim Konst bracht weer hoop
in de Kwakelse harten door mooi
te winnen 2-4. Nestor Leo Hoogervorst bleef knokken als een leeuw
en zag zijn strijdlust met een fraaie
overwinning beloont, eindstand 4-4.
Met dit resultaat eindigde het team
van Leo op de derde plaats in de
1e klasse, een mooie plek maar net
niet voldoende voor promotie. Het
eerste team kwam ook niet verder
dan een 4-4 gelijkspel en zal waarschijnlijk door dit resultaat volgend
seizoen een stapje terug moeten
doen. Ook in deze wedstrijd zat er

weer meer in, Rene stond beter en
Piet had goede remise kansen. Leo
Hoogervorst en Wim Keessen wisten deze avond wel de Th Voornprijs veilig te stellen. Zij behaalden
de beste prestaties van hun team.
Op 7 maart speelt K&G de laatste
bondswedstrijd tegen Enkhuizen, er
zal dan dik gewonnen moeten worden om het hoofdklasserschap te
behouden.
In de onderlinge competitie stonden
belangrijke wedstrijden om de titel
van K&G op het programma. Daarin deed Piet van der Poel een goede zaak door al snel van Leo Hoogervorst te winnen. Adrie Voorn wist
Wim Keessen van het lijf te houden
door remise te spelen. In de onderste regionen ging de sterk opererende Huib Arends onderuit tegen
Piet Terlouw en won Jan Bartels van
de ongelukkige Bert van Wermeskerken.

Weer weerspiegelt het
spel van Qui Vive heren 1

Uithoorn - In de aanloop van de
provinciale verkiezingen van woensdag 2 maart a.s. hebben diverse politieke partijen zich op zaterdag 26
februari jl. weer op geslaagde wijze
in het winkelcentrum “Zijdelwaard”
te Uithoorn gepresenteerd.
Er werd een groot aantal kranten en
flyers onder de passanten verspreid.
Iedereen werd op het hart gedrukt
om vooral aanstaande woensdag
te gaan stemmen. Vooral deze keer
is de stem van de kiezer van doorslaggevende betekenis bij beslissingen die politieke partijen deze regeerperiode gaan nemen. Tijdens
deze verkiezingsmarkt was Gohdar
Massom (PvdA) aanwezig. Gohdar
Massom is Statenlid van de provincie Noord-Holland. Hij staat nu als

kandidaat op plaats 8 van lijst 2. Natuurlijk werden door hem weer de
rode rozen uitgedeeld en ook de
politieke standpunten werden verwoord. Gohdar Massom: ‘Privatiseren is niet altijd de juiste oplossing
gebleken. Goed onderwijs is de basis waarop iedereen zo zelfstandig
mogelijk moet functioneren. Sport,
cultuur en milieu zijn geen overbodige luxe maar een noodzaak. Voorstellen om te investeren of te bezuinigen moeten voldoende draagvlak hebben Leuke mensen gesproken in winkelcentrum Zijdelwaard
te Uithoorn.
Fantastisch zijn al die vrijwilligers
van PvdA Uithoorn-De Kwakel.
Geweldige dag gehad.’ Aldus statenlid Gohdatr Massom.

De Kwakel - Qui Vive trad dit maal
aan tegen Union uit Nijmegen. Na
een goed begin dat zo’n 10 minuten
duurde, zakte het spel van de thuisploeg zodanig in elkaar dat Union
tweemaal wist te scoren.
Ondanks dat de tweede helft qua
inzet een stuk beter was kwam Qui
Vive niet meer tot scoren. Als gevolg leed het een pijnlijke nederlaag
tegen een ploeg die normaal te pakken zou moeten zijn.
Regenbuien vielen ten deel aan eenieder die het waagde om in Uithoorn
aan een hockeywedstrijd deel te nemen of deze te bezichtigen. Eigenlijk liet het weer ook wel goed zien
wat voor wedstrijd het was. De eerste 10 minuten waren nog droog en
Qui Vive kwam dan ook goed uit de
startblokken. Passes kwamen aan,
individuele duels werden gewonnen en enkele kansen gecreëerd.
Echter zoals al vaker is gebleken in
het seizoen komt de thuisploeg niet
zo makkelijk tot scoren en dat bleek
ook nu weer. Het begon weer goed
te regenen en het leek wel alsof met
deze regen het spel in elkaar klapte. Union wist hier dankbaar gebruik van te maken door binnen een
paar minuten 2 hele simpele goals
te maken. De eerste werd door een

Een natte nederlaag voor
de dames van Qui Vive 1
De Kwakel - Zondagochtend, het
regende pijpenstelen en er was inmiddels een stuwmeer aangelegd
op het hoofdveld. De dames van Qui
Vive moesten aantreden tegen de
Terriërs. De ploeg uit Heiloo speelt

al jaren samen en staat bekend als
een sterk team. Zeker op de thuismat, die een ouderwets zandveld is.
Omdat het eerste veld van Qui Vive
onbespeelbaar was verklaard moest
de wedstrijd op het derde veld ge-

speeld worden; een zandveld. Het
regende en het waaide hard, maar
dat hield beide teams niet tegen om
goed van start gegaan.
De eerste helft liep gelijk op. Terriërs had een flink aantal kansen,

kluwen van spelers de cirkel in gebracht en de spits van Union was
net 1 stap sneller om deze bal binnen te tikken. De 2e goal ging vooraf aan een stopfout op het middenveld waar zij dankbaar gebruik van
maakten. In de rust was het voornamelijk boos zijn op jezelf bij Qui
Vive, ze werden afgebluft op eigen
veld en dat kon niet!
De tweede helft was dan ook qua
energie en inzet een stuk beter. Er
werd 1 op 1 gespeeld achterin en
zodoende meer druk naar voren gegeven. Dit leidde tot meer kansen
en een paar strafcorners maar dit
zonder succes. Ook vlogen er weer
enkele (onnodige) gele kaarten over
en weer. Qui Vive stond op een gegeven moment zelfs met 2 spelers
meer in het veld rondom de cirkel
van Union.
Het beslissende tikje kon echter niet
worden gegeven. Zelfs een behaalde strafbal eindigde op de keeper
en zo kwam de wedstrijd niet verder dan 0-2 verlies op eigen veld
voor Qui Vive. De schouders moeten er nu echt onder, om niet verder
af te zakken richting de degradatiestreep. Misschien dat met een zonnetje het spel volgende week ook
wat kan opfleuren.
maar Qui Vive wist zich goed te redden en kon de nul houden. Ook Qui
Vive kwam tot enige mogelijkheden,
maar de thuisploeg kon geen rendement halen. De eerste helft was
afgelopen en de stand bleef 0-0.
De tweede helft ging wederom
goed en fel van start. Beide ploegen
knokten voor een doelpunt, maar
die bleef lang uit. Met name keeper
Leonie Herinckx van Qui Vive blonk
uit met haar goede reddingen. Toch
kon het team uit Heiloo scoren en
was de 0-1 een feit. Qui Vive liep
vanaf dat moment achter de feiten
aan. De thuisploeg wilde koste wat
het kost een gelijkspel spelen en
ging volle druk geven. Na een actie over de linkervleugel van Renée
Broggel werd er een fysieke overtreding in de cirkel gemaakt. Qui
Vive kreeg een strafbal en Imke de
Graaf kreeg de kans om deze te benutten. Helaas liet zij deze kans aan
zich voorbijgaan waardoor de ploeg
uit de Kwakel op een 0-1 achterstand bleef staan. De wedstrijd was
nog niet afgelopen en het was voor
Qui Vive alles of niets. Helaas kwam
daar de man met de hamer om de
hoek kijken en Terriërs maakte een
tweede goal. Met nog maar een
paar minuten te spelen kon Qui Vive
zich niet meer terugvechten en was
de nederlaag een feit.
Volgende week speelt Qui Vive thuis
tegen Aeolus, eens sterke ploeg uit
Rotterdam. Na de goede wedstrijd
tegen Terriërs is er veel vertrouwen,
dus het belooft volgende week een
spannende wedstrijd te worden.

Regio - De vierde wedstrijd van het
Zorg en Zekerheid circuit was voor
de diehards onder de lopers.
Regen, harde wind en een temperatuur van nauwelijks 4 graden vergden het uiterste van de deelnemers.
Gelukkig toeval was door de werkzaamheden aan de A4 de noodzaak
van een afwijkend parcours, welke
door de vrij beschutte Vlietlanden
voerde. Blik vangster van AKU was
deze maal Karin Versteeg die op de
15 km. in een prima 1.06.13 de derde prijs overall opeiste. In haar leeftijdsgroep werd ze hier uiteraard afgetekend eerste mee.
Sjoerd Heemskerk hield de hoop
voor de toekomst levend door als
derde op de 5 km jongens tot 16 jaar
te finishen in een uitstekende 18.19.
Aan de andere kant van het leeftijdspectrum schitterde Paul Hoogers
als vanouds door bij de 55 plus als
eerste op de 15 km. in 57.36 binnen
te komen. John van Dijk was hier de
snelste man van AKU in een flitsende 52.29, waarmee hij overall vierde
en bij de 45 plus tweede werd.
Goede scores waren er verder op de

10 km. voor Wil Voorn in 51.22 als
vierde, Jaap Bouwmeester in 41.45
als vijfde en Baukje Verbruggen in
46.55 als zesde in hun leeftijdsgroepen.
Op de 5 km. bereikten Irma van Balken in 25.25, Joke Haak in 30.17,
Thijs Heemskerk in 24.51 en Anton
Haak in 27.57 de eindstreep.
Op de 10 km. legden Corrie ten
Broeke in 58.21, Corrie van Dam in
66.02 het traject af en deden Harry
Schoordijk in 43.04, Mario Willemse
in 43.28, en John Celie in 43.39 nauwelijks voor elkaar onder. Richard
Mayenburg in 45.49 en Hans Mooy
met 49.32 bleven keurig binnen de
vijftig minuten.
Good old maarten Moraal hield met
zijn 50.06 Jaap Verhoef met 52.30
netjes achter zich. Jeroen Breggeman prikte zijn tijd net binnen het
uur met 59.41, ondanks stijve benen
van de koude regen veroorzaakt
door frivool lopen in korte broek!
Op de 15 km. viel Theo Rekelhof op
met zijn 1.03.31 gevolgd door Guido
van Vliet met 1.07.08 en Arie Ligtvoet
met 1.17.19.

Starten met hardlopen?

Amstelhof Running
organiseert looptrainingen
Regio - Wilt u verantwoord leren
hardlopen of uw looptechniek verbeteren? Amstelhof Running heeft
dé oplossing! Vanaf zondag 3 april
zal Amstelhof Running gedurende
8 weken voor de vierde maal een
loopclinic organiseren voor beginnende- en gevorderde lopers. Het
doel van de clinic zal voor beginnende lopers zijn dat men na 8 weken 5 kilometer achter elkaar kan
hardlopen. Voor gevorderde lopers
zal dit doel 10 kilometer zijn.
De 8 gezamenlijke trainingen vinden plaats op zondag van 09.15 tot
11.00 uur en er zal worden toegewerkt naar de Letterenloop in Haarlem. Deze prestatieloop zal plaatsvinden op zondag 5 juni.

Looptrainingen bij Amstelhof Running zijn uniek door het uitgebreide
pakket en de extra faciliteiten voor
de deelnemers. Alle trainingen worden gegeven door gediplomeerde
trainers van de Atletiek Unie.
Wacht niet langer en schrijf je snel
in!
Lopen bij Amstelhof is fun en tevens
is het aantal plaatsen beperkt.
Meer weten over het pakket, faciliteiten en kosten?
Kijk op www.amstelhofrunning.nl
Amstelhof Running is gevestigd binnen Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
www.amstelhof.com

Petje af bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 24 februari
was de eerste ronde van de derde
cyclus bij bridgeclub ABC.
Iedereen kwam dan ook ontspannen binnen, maar liepen er later
zeer teleurgesteld bij, als het resultaat toch niet zo goed was als men
gedacht of gehoopt had. Voor aanvang heeft uw literaire medewerker
nog getracht de goede stoelen zo
veel mogelijk goed te verdelen, dus
vooral in de A-lijn, maar hij had beter op zijn loopbriefje kunnen kijken,
want hij zat voornamelijk op de harde stoelen. Dit was de hoofdoorzaak
van het slechte resultaat van hem
en hij denkt dat ook Addie en Jeannet hard gezeten hebben.
Natuurlijk werden de periodekampioenen, abusievelijk vorige week
clubkampioenen genoemd, uitgebreid gehuldigd met prachtige bekers en een zoen van de voorzitter.
Addie en Jeannet in de A-lijn en
Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter in
de B-lijn nogmaals van harte gefeliciteerd en dat de beker maar een
mooi plaatsje in jullie huis mag krijgen.
In de B-lijn waren mensen, die helaas uit de A-lijn zijn gedegradeerd,
zo ontspannen begonnen dat zij niet
in de gaten hadden dat zij met de
verkeerde partner aan tafel zaten.
Er werd aan 14 tafels gebridged, he-

laas was er een stilzitronde in de Alijn, voor degenen die tegen paar 16
moesten spelen.
In de A-lijn was de eerste plaats voor
het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot
met 57,29 %, geruchten gaan dat zij
privélessen volgen bij ene J.v.R.
Tweede waren het gelegenheidskoppel Hetty Houtman en Ben Leeftink met 56,60 %.
Derde werd ook een gelegenheidskoppel Ria Prager en Jan Visser
56,25 %.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor weer een gelegenheidskoppel, Nel Groven en Jos Walkers met
65,00 %.
Tweede werden Frits Uleman en
Gerard Prager met 60,83 %, koud
kunstje nu alle goede paren gepromoveerd zijn.
Derde werd het paar Joke v.d. Dungen en Wil Uleman met 60,00%.
Er was een aantal paren teleurgesteld over het resultaat, maar uw literaire medewerker heeft nog nooit
een paar gezien dat zo erg met de
borst vooruit liep, de deuren moesten uitgebroken worden, omdat zij
niet op de laatste plaats gekomen
waren, petje af Wim en Bert.
Volgende week spelen ze bij bridgeclub ABC de tweede ronde uit de
derde en laatste cyclus..

ANBO-bingo op 8 maart
Uithoorn - Op dinsdag 8 maart
a.s. organiseert afdeling UithoornDe Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) de maandelijkse bingomiddag
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan
Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 uur,
de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Ook niet-ANBO leden zijn van harte
welkom bij deze gezellige gebeurtenis ! Er zijn bijzonder mooie prijzen
te winnen, bovendien zijn de consumpties prettig laaggeprijsd. Kom
eens kijken, doe mee en geniet van
de gezellige sfeer die er op zo’n ANBO bingomiddag heerst.

