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Raad kiest voor Rechte Variant als verkeersontsluiting Oude Dorp

Bewoners Thamerlaan zijn
zwaar teleurgesteld in politiek
Uithoorn - Voor de bewoners van
het ‘Thamerlint’ was de bijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen donderdagavond 23 februari een cruciaal gebeuren. Dan immers zou er door de leden van de
raad in meerderheid worden besloten welke variant het zou worden voor de verkeersontsluitingsroute Oude Dorp. Het college – in
persoon verwoord door wethouder Maarten Levenbach (PvdA) –
stelt de Rechte Variant voor om alle verkeer, inclusief de mogelijkheid vrachtverkeer toe te laten en
zowel de Prins Bernhardlaan als de
Thamerlaan in te richten als een 50
km weg, plus de aanleg van aparte fiets(suggestie)stroken. En dan
moet er ook nog wat ruimte overblijven voor groen… Werd het deze of een die meer in de lijn ligt met
de bewoners? Die waren ook deze
avond weer in groten getale naar

het gemeentehuis getogen, sommigen getooid in een groene outfit,
een boom voorstellend of gekleed
in een T-shirt met 30 km beperking
erop en een verbod voor vrachtverkeer. Het zou hen niet veel helpen,
want de wethouder bleef in alle termijnen dat hij het woord kreeg bij
zijn eerder ingenomen standpunten.
De raad koos na ampele discussie voor een van de vijf ingediende
amendementen, namelijk die welke was opgesteld door de drie coalitiepartijen PvdA Uithoorn/De Kwakel, VVD en DUS! welke samen de
meerderheid vormen. Ook CDA en
Gemeentebelangen stemden er uiteindelijk mee in, zij het schoorvoetend. Er waren geen voorstanders
voor hun eigen amendement wat zij
hadden ingediend. Terwijl die juist
veel meer tegemoet kwamen aan de
wensen van de bewoners, vooral dat
van het CDA. Maar ook de inbreng

van Ons Uithoorn, Groen Uithoorn
en Gemeentebelangen behartigden
de belangen van de bewoners veel
meer. Maar hun voorstellen haalden
het bij lange na niet.Gekozen werd
voor het amendement waarmee de
wethouder zijn ideeën kan doordrukken. Voor de bewoners echter
de meest slechte keuze. Zij krijgen
niet alleen doorgaand personenverkeer voor hun deur langs, maar ook
vrachtverkeer, bestemmingsverkeer
of niet. Geen wonder dat men zich
door de politiek (lees: coalitie) in de
steek gelaten voelt, sterker nog, niet
eens serieus genomen. Want aan
de door hen ingediende Verbeterde
Gespreide Variant, zoals die afgelopen week in deze krant als een ingezonden stuk was geplaatst, werd
geen of nauwelijks aandacht geschonken. Hoezo inspraak?
Lees verder elders in deze krant

Bijzondere wijze van betonstorten onder de Amstel
Regio - De aanleg van de nieuwe
N201 tussen Hoofddorp en de Amstelhoek door de provincie NoordHolland bestaat uit een aaneenrijging van kleine en grote bouwwerken. Een van deze zogeheten kunstwerken is het Aquaduct onder de
Amstel bij de gemeenten Uithoorn
en De Ronde Venen. Op dit moment
wordt het onderwaterbeton voor dit
aquaduct onder de Amstel gestort.
De bouw aan het aquaduct onder de Amstel vordert gestaag. In
de bouwkuip aan de Utrechtse zijde van de Amstel wordt onder water

het beton gestort voor de vloer van
het aquaduct. Dit gebeurt met behulp van een betonpomp. Het vloeibare beton gaat vanuit deze pomp
via een lange arm de Amstel in. Met
een lengte van 62 meter, wordt hier
gebruik gemaakt van de langste
arm van Nederland.

Als het beton is gestort en uitgehard, kan het water uit de bouwkuip
worden gepompt. Hierna wordt verder aan dit deel van het aquaduct
gewerkt. Volgens planning wordt
het aquaduct onder de Amstel eind
2013 opgeleverd.

N201+
De werkzaamheden maken onderdeel uit van de omlegging van de
N201 in het gebied tussen Hoofddorp en de Amstelhoek. In het
N201+ programma werkt de provincie Noord-Holland samen met de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
De Ronde Venen, Haarlemmermeer
en Uithoorn.
De omlegging van de N201is hard
nodig om dit economisch belangrijke gebied rondom Schiphol vitaal te
houden. De nieuwe weg verbetert
de leefbaarheid, bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied.

fiNal sale
vrijdaG 2 eN zaterdaG 3 maart

laatste daGeN Op=Op!

Gebraden
gehaktballen

jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler

500

4 stuks

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Zie advertentie
elders in dit blad

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

tOt 70
kOrtiNG
%

kids sale

tOt 80%
kOrtiNG

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

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

Wij zijn zaterdag a.s. open
van 10.00 tot 18.00 uur

AH Jos VAn den Berg sPonsort
Kees JAn KoedAm
Voor AlPe d'Huzes

zie advertentie elders in dit blad

KiJK oP www.meerBode.nl

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

ADVERTEREN?
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

Legmeerplein 18,
Uithoorn

Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

EXTRA KOOPJE

IN DE

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!

troy 50810

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

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Verkoop Kwakelboxers levert 300 euro op

Opbrengst gedoneerd
aan Kwakelse Scouting
De Kwakel - De opbrengst van de
verkoop van de Kwakelboxers is afgelopen week gedoneerd aan de
Kwakelse Scouting. Deze verkoop
heeft totaal 300 euro opgebracht
die in zijn geheel rechtstreeks gedoneerd is aan de Kwakelse Scouting, die nog steeds wat extra’s kunnen gebruiken voor de laatste kosten aan hun nieuwbouw.
Afgelopen jaar is op persoonlijke initiatief Kwakelboxers ontstaan
met het nobele idee om de gehele
winst uiteindelijk aan de Scouting
vereniging St. Joannes te schenken.
Kwakelboxers zijn speciale boxershorts met daarop in de rand de

tekst ‘DE KWAKEL’. De boxers zouden in eerste instantie ingeweven
worden maar door gebrek aan bestellingen is er een alternatief aangeboden. Het alternatief is de heren
een boxers met op alleen de voorzijde ‘DE KWAKEL’ geborduurd. Voor
de dames zijn er slips of strings met
op de voor- of achterzijde ‘DE KWAKEL’ bedrukt. Bestellen van de Kwakelboxers kan nog steeds en hiervan wordt de winst wederom volledig aan de Kwakelse Scouting gedoneerd. Bestellen kan via de website www.mijnwebwinkel.nl/winkel/
kwakelboxers of google op kwakelboxers , mail naar kwakelboxers@
telfort.nl of bel naar 06-49136725.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket 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
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

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
Buurt in Beeld, doet u ook mee?
De gemeente heeft de taak om de
kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt
te beoordelen. U gaat dan samen met
andere bewoners van de wijk op pad
om verslag uit te brengen over hoe de
openbare ruimte erbij ligt. Wij bieden u
een workshop aan waarin u leert hoe
zo’n beoordeling in zijn werk gaat. De
ingevulde kwaliteit van de beoordeelde punten geeft aan of het onderhoud
van de gemeente effect heeft. We willen graag blijvend meten hoe u als bewoner denkt over het onderhoud van
uw buurt. Natuurlijk zullen we ook laten weten welke kwaliteit er uit Buurt
in Beeld komt.
De resultaten van de eerste Buurt in
Beeld ronde kunt u vinden op de website van de gemeente www.uithoorn.
nl/buurtinbeeld
De workshop vindt plaats op 27 maart
2012. U mag uiteraard iemand meenemen naar de workshop. Dus kent u
iemand die geïnteresseerd is, geef u
dan samen op, via buurtinbeeld@uithoorn.nl Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen dus geef u snel op.

Het programma voor de workshop
is als volgt:
16.30
Inloop met koffie/thee in
kamer 23 en 24 van het
gemeentehuis
17.00
Inleidende presentatie
17.15
Korte instructie beoordeling
17.30
Gezamenlijk oefenen op
buitenlocatie
18.30
Broodjes
18.45
Optioneel: nabespreking
19.15
Einde
De workshop begint vroeg in verband
met het tijdstip van de zonsondergang
in deze periode. Na de workshop krijgt
u een kaart waar de punten op staan
die beoordeeld kunnen worden. Binnen elke buurt liggen verschillende
punten. U beoordeeld met elkaar binnen vier weken de punten en levert de
formulieren in bij de gemeente. De resultaten worden tijdens een evaluatie
met u besproken. De gemeente gebruikt deze resultaten om het beheerplan van de buitenruimte bij te stellen. De evaluatie zal ’s avonds plaatsvinden op 8 mei 2012 in de raadszaal
van het gemeentehuis. Hierover informeren wij u nog via de website en gemeentepagina.

Raad kiest tracé hoofdontsluiting Oude Dorp
De gemeenteraad heeft op 23 februari jl. besloten om, na omlegging van de N201, de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan aan te
wijzen als hoofdontsluitingsroute
voor autoverkeer van en naar de
Amsterdamseweg vanuit het centrum. Beide straten blijven eenrichtingsverkeer. In overleg met
de bewoners, winkeliers en buurtbeheer wordt de inrichting, inclusief groen, van de straten bepaald. De Zijdelweg en de Amsterdamseweg worden in 2013 op de
nieuwe, omgelegde, N201 aangesloten. Daarmee zijn ze dan de

twee belangrijkste hoofdontsluitingswegen van Uithoorn. De Amsterdamseweg wordt een belangrijke route van en naar het Dorpscentrum. Het verkeer rijdt straks
onder het busbaanviaduct door.
De gemeenteraad heeft ook besloten dat de Thamerlaan en de
Prins Bernhardlaan niet opengesteld wordt voor vrachtverkeer.
Een uitzondering wordt gemaakt
voor bestemmingsverkeer in het
gebied tussen Tromplaan, de Stationsstraat, de Wilhelminakade,
de huidige N201 en de rivier de
Amstel.

invordering van de aanslag
gemeentelijke belastingen
Net als vorig jaar gaat Cannock
Chase in 2012 voor de gemeente
Uithoorn de invordering van de gemeentelijke belastingen uitvoeren.
Cannock Chase is een professionele
organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van grootschalige invorderingsprocessen. In 2012
krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente
Uithoorn daarom weer via Cannock
Chase.
wat betekent dit voor u?
Er verandert niets als u altijd contant
betaalt, met een acceptgiro (in twee
termijnen), via internetbankieren of
als u al gebruik maakt van een automatische incassoregeling. Heeft u
nog geen automatische incasso afgegeven, maar wilt u hiervan wel gebruikmaken? Vul dan het machtigingsformulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met
uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012.
Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke heffingen of belastingen, of wilt u
meer weten? Dan kunt u voor de beantwoording terecht bij:
Cannock Chase
Zij behandelen de vragen over automatische incasso, betalingster-

mijnen, betalingsregeling, rekeningnummer of verzoek om uitstel. U kunt hiervoor contact opnemen via tel. (0487) 518517 van 8.4516.30 uur. Correspondentieadres:
Postbus 103, 6650 AC Druten.

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

weRK in
uitVOeRinG

BAGGeRweRKZAAmHeDen eLZenLAAn

In de week van 5 maart 2012 start
aannemer W.A. Benecke b.v. met
baggerwerkzaamheden op de Elzenlaan. Het betreft het baggeren van de
ligplaatsen van de woonarken aan de
Elzenlaan.
Aanleiding werkzaamheden
Waternet gaat in het gebied rondom
het Zijdelmeer meer doorstroming
creëren om de overlast van blauwalg in de zomer te bestrijden. Om
de doorstroming te creëren worden
(onder meer op de Watsonweg) stuwen verwijderd. Hierdoor wordt het
waterpeil in de Elzenlaan iets verlaagd. Door de geringe verlaging van
het waterpeil in de Elzenlaan kan er
scheefligging ontstaan van de woonarken in de Elzenlaan. Om dit te voorkomen, gaat de gemeente Uithoorn
de ligplaatsen verdiepen.
wat gaan we doen?
De vrijkomende bagger zal via een

overslaglocatie uit het water worden gehaald en worden afgevoerd.
Er worden 3 locaties ingericht waar
de bagger uit de watergang wordt
verwijderd. Als eerste zal een locatie worden ingericht op de Boterdijk
t.h.v. huisnr. 53 en 55. Tijdens de
werkzaamheden op de locatie zal
de Boterdijk worden afgesloten voor
(auto)verkeer. Voor fietsers en voetgangers zal een omleiding door borden worden ingesteld. ’s Avonds is
de Boterdijk gewoon bereikbaar voor
alle verkeer. Een andere overslaglocatie wordt ingericht op de grasberm
langs de Watsonweg (t.h.v. Elzenlaan nr. 4). Voor deze locatie is het
noodzakelijk om het fiets- en voetpad
langs de Watsonweg af te sluiten. De
omleiding voor fietsers en voetgangers vindt plaats via de Elzenlaan
en wordt door borden aangegeven.
De derde overslaglocatie wordt ingericht op de parkeerplaats langs de
Watsonweg. Voor alle genoemde locaties geldt dat deze slechts 3 á 4 dagen in gebruik zijn. Na afronding van
de baggerwerkzaamheden zal Waternet de stuw uit de Watsonweg verwijderen.
Contactpersoon
Voor vragen of opmerkingen over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. E. Valkenburg van
de afdeling Leefomgeving, bereikbaar onder telefoonnummer: (0297)
51 31 11 of per e-mail: gemeente@
uithoorn.nl

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

of op een andere plek, van alles is
mogelijk. U kunt deze actie houden
op zaterdag 10 maart tijdens de Landelijke Opschoondag, maar ook op
een andere dag in de Week van Nederland Schoon.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande contactgegevens kunt u zich aanmelden. In overleg plannen we uw actie in en kunt
u ondersteuning krijgen met materiaal zoals grijpers, vuilniszakken en
een veegwagen. Om de acties goed
in te plannen en te organiseren vragen wij u om contact op te nemen met
de gemeente. Dit kan telefonisch via
0297-561127 of via e-mail nederlandschoon@uithoorn.nl . Zet daar dan bij
‘Opschoondag’. In de periode tot aan
de Week van Nederland Schoon zullen wij regelmatig contact met u houden om de actie goed voor te bereiden.Een schoon Uithoorn staat centraal, maar ook gezelligheid en bewustwording zijn belangrijk voor een
geslaagde week. Ook met cadeautjes en ludieke acties willen we van
de Week van Nederland Schoon een
geslaagd evenement maken. Houd
de website van de gemeente en de
gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode goed in de gaten.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, krijgt een speciaal
opvallend hesje. Wij vragen u daarop te letten en tijdens de acties extra
voorzichtig te zijn in het verkeer.
wist u dat?
• Jaarlijks belanden er in ons land
50 miljoen blikjes en flesjes in de
leefomgeving.
• Jongeren tussen 18 en 25 zijn de
grootste vervuilers, maar 18 procent van de zwerfvervuilers is 50
of ouder.
• De boete voor het op straat achterlaten van blikjes en papiertjes is
€ 45 als de overtreder 15 jaar of
jonger is en € 90 vanaf 16 jaar!
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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.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
29 feb.
1 mrt.

Sport en spel in De Scheg, 12.00 – 14.30 uur. Voetballen, hockey, trefbal en nog veel meer! Info: Natascha Halici E:nhalici@
cardanus.nl / M: 06-52646156.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272

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

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

Bioscoop in ’t Buurtnest, 12.00 – 15.00uur. Kom gezellig een
leuke kinderﬁlm kijken. Info: Natascha Halici E:nhalici@cardanus.nl / M: 06-52646156.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00—
tot 15.00 uur. Inlichtingen tel. 525556.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin
schrijving 10-12 uur of 14-16 uur. Info: 06-50562903.
Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewoners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de eenakters “de koningin”en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 uur.
Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw

30 mrt.
3 apr.
7 t/m
9 april
15 apr.

20 apr.
25 apr.

26 apr.

ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot
01.00 uur en maandag van 09.00 tot 14.00 uur, Uithoornse
Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn
en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info:
www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een
sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van
verschillende activiteiten. Per kind kost het € 2,- om mee te
doen. De opbrengst van
de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Evenementen vanaf mei 2012
staan op www.uithoorn.nl

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

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu.
Ter inzage 1 maart t/m 11 april 2012
Contactpersoon mw. R. de Noo - 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anton Philipsweg 5b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een verdiepingsvloer. Ontvangen 15 februari 2012.

De Kwakel
- nabij Vrouwenakker, aanvraag omgevingsvergunning voor het repareren van
betonschade ter plaatse van de toegang tot de bewegingskelder van de brug.
Ontvangen 21 februari 2012

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Wikke 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 20 februari 2012
Dorpscentrum
- Amstelplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kiosk
in de passage van Winkelcentrum Amstelplein. Ontvangen 20 februari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bergeend 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een privacyscherm aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 21 februari 2012
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Chrysantenlaan 70, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 5 april
2012.
- Wilgenhof 36, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in
de voorgevel. Bezwaar: t/m 2 april 2012.
Dorpscentrum
- Oranjelaan 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 2 april 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 2, Vergunning aan de exploitant van De Fransche Slag
voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 februari 2015;
- een drank- en horeca vergunning;
Bezwaar t/m 3 april 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3, Verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainings
Club voor het organiseren van wedstrijden in het kader van de BMX West Competitie op 18 maart 2012 van 09.00 tot 15.00 uur.
VERKEERSBESLUIT

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de woning Prinses Margrietlaan 134 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Tevens wordt de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 17 opgeheven. Dit verkeersbesluit ligt tot en met
woensdag 11 april 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
WET MILIEUBEHEER, KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING FLOWER DIRECT ACTIVITEIT MILIEU

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
om positief te beschikken op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu van Flower Direct B.V. gevestigd op het perceel Randweg 121 A te
Uithoorn. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 1 maart
2012 tot en met 11 april 2012 ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de receptiebalie. Tegen vergoeding
van de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken
verstrekt. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren
worden ingezien. Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de
gelegenheid naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn). Mondelinge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak
- uitsluitend naar voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Publiekszaken (tel.
0297-513111).
Uithoorn, 29 februari 2012

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE UITWERKINGSPLAN TEN BEHOEVE VAN VERVANGENDE NIEUWBOUW AAN
HET LEGMEERPLEIN TE UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde
in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 15 februari 2012 de anterieure overeenkomst inzake uitwerkingsplan ten behoeve van vervangende nieuwbouw aan het Legmeerplein zijn aangegaan met Ultimo-Grutterij
VOF. Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) het perceel kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummer 9732. De zakelijke beschrijving van
de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit
ruimtelijke ordening vanaf 1 maart 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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

DoktersDiensten

APotHeek

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Ook is er weer een koffie- en theehoekje waar u voor weinig geld even
kunt uitrusten van uw speurtocht
tussen de oude spullen onder het
genot van een kopje koffie of thee
met een stuk eigengebakken taart.

HUISHOUDEN
Door Flavoring
De lente hangt in de lucht en dus was er afgelopen week het evenement voor de Nederlandse vrouw, de huishoudbeurs. Het schijnt
dat er door miljoenen vrouwen naar uit wordt gekeken, maar kennelijk val ik niet in deze specifieke categorie ‘huishoudvrouw’. Ik kijk er
niet naar uit, het staat niet in mijn agenda, maar vind het fenomeen
wel grappig.
De eerste officiële Huishoudbeurs vond in 1950 plaats in Den Haag,
maar sinds 1955 worden ze steevast in de Amsterdamse RAI gehouden. Daar kunnen huisvrouwen kennismaken met de nieuwste snufjes op huishoudelijk gebied. Het tijdstip van de jaarlijkse expositie
was zeer bewust gekozen: het was de tijd van de voorjaarskriebels.
En die kriebels werden omgezet in vlijtig schoonmaken.
Ook in de jaren vijftig ging het op de huishoudbeurs om ‘noviteiten’:
om nieuwe en vernieuwde elektrische apparaten die nog sneller, nog
praktischer werkten. Zo was het synthetische vaatdoekje het wonder
van 1951 en zorgden de wasautomaten in 1952 voor grote ogen. (http://www.geschiedenis24.nl)
En net als vele vrouwen voor mij en met mij, heb ik de 67e editie van
de huishoudbeurs dit jaar bezocht. Ik heb me laten verleiden door
een vriendin om mee te gaan op koopjesjacht. Je kunt je natuurlijk
afvragen of het wel echt koopjes zijn, als de entreeprijs om binnen te
komen al 18 euro bedraagt. En als ik de cijfers uit de krant mag geloven, is de omzet van de exposanten gestegen van 19,7 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro dit jaar. Uit een steekproef van de
Huishoudbeurs bleek dat bezoekers gemiddeld voor 101 euro de portemonnee trokken. Als je dit zo leest, geloof je niet dat we in Nederland midden in een recessie zitten.
Maar goed, de beurs is dus zeer succesvol en heeft maar liefst
246.998 bezoekers getrokken. De huishoudbeurs draait allang niet
meer om het thema huishouden.
Tegenwoordig is het een grote shopping experience, te vergelijken
met de diverse outlets in ons land. Het leuke van de beurs is dan wel
dat de diversiteit heel groot is, van kleding, tot etenswaren en zelfs de
sexshop heeft er een stand staan.

link, allebei bioloog én natuurfotograaf, hierover het Handboek Natuurfotografie geschreven. Meer informatie vindt u op
www.centrumvoornatuurfotografie.nl.
Op 6 maart houdt Edo van
Uchelen een lezing over dit onderwerp met uiteraard veel aansprekende foto’s. U kunt op deze avond ook het handboek
aanschaffen. Daarnaast is er
een kleine expositie van de fotowerkgroep van het IVN.
Al met al een interessante en
inspirerende avond voor de natuurfotograaf, beginnend en
gevorderd! De lezing is gratis.
Aanmelden is niet nodig. Meer
informatie: tel. 0172-407054.

ROM-koor rommelt
zaterdag geld bij elkaar!

Er is natuurlijk weer van alles te
koop: snuisterijen, boeken, CD’s,
glas- en aardewerk, kleding en ga
zo maar door.

Nog even een kort overzicht welke werkgroepen er binnen
Uithoorn momenteel actief zijn.
Masterplan Dorpscentrum, City Marketing en nog een paar
hieronder kort omschreven werkgroepen en commissies.
Eentje had ik vorige maand nog niet genoemd, deze staat
dan nu ook bovenaan in het onderstaande overzicht!

DierenArtsen

Inspirerende IVN-lezing
over natuurfotografie

Mijdrecht - Op zaterdag 3 maart
organiseert het ROM-koor weer
een ROMmelmarkt. De ROMmelmarkt wordt gehouden in het oude
pand van Rijkenberg aan Bozenhoven nr. 63. U bent van harte welkom
tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Hier dan alweer de tweede editie van de maandcolumn, een
initiatief van de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De kwakel gevestigde
Ondernemersverenigingen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel.
Er is wederom flink vergaderd en gesproken binnen de diverse werkgroepen, al dan niet samen met de Gemeente.
Voortaan houd ik u in de laatste editie van de maand op de
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze
Ondernemersfederatie.
Elke editie zal ik er een werkgroep of onderwerp uitlichten
en deze nader aan u voorstellen.

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

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

En evenals vorige keer is er weer
een kleurrijke prijzenboom waaraan vele roosjes hangen en waarin
meer dan 250 prijzen zijn verborgen.
Voor één euro per stuk mag u zelf
uw roosje plukken.
De opbrengst is bestemd voor de
uitvoering van de ‘Night of the
ROM’s’ op zaterdag 21 en zondag
22 april a.s.
Dan zal het ROM-koor een spetterende uitvoering verzorgen met medewerking van Dansschool Nicole
en een groot aantal blazers.
Uiteraard vormt zang de hoofdmoot.
Dus heel wat om naar uit te kijken!

EDITIE FEBRUARI
Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

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

www.mEErBoDE.nl

De Ronde Venen - Op dinsdag
6 maart organiseert IVN afdeling De Ronde Venen een inspirerende lezing over natuurfotografie. De lezing wordt gehouden in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis en begint om 20.00
uur.
Vogel- en natuurfotografie is
populair. Voor geslaagde foto’s
heb je geen exotische natuur of
soorten nodig. Maar wel goede
apparatuur, inzicht in composities, veldkennis van planten en
dieren en het allerbelangrijkste:
fantasie. Ook is het belangrijk te
weten hoe je de dieren het beste benadert. Om mensen hiermee op weg te helpen hebben
Edo van Uchelen en Bart Siebe-

Mijmeringen

Als ik naar mezelf kijk, laat ik me niet zozeer verleiden door de zogenaamde koopjes. Nee, ik vind het heerlijk om op de beurs iets heel
anders te doen. Het is mijn ultieme hobby die nooit verveelt, namelijk mensen kijken.
En er lopen wat mensen rond op zo’n huishoudbeurs. Het blijft een
feest om te kijken naar alle mensen, groepjes vrouwen die lopen te
slepen met trolley’s vol met net aangekochte producten.
Ik heb heerlijk door de hallen geslenterd met mijn vriendin en op deze wijze een leuke dag gehad.
Als nu ook die voorjaar- en schoonmaakkriebels toeslaan bij me, dan
kan ik het achteraf helemaal een geslaagde dag noemen.

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood- beigeachtig middelgroot
tam konijn.
Gevonden:
- Vinkeveen, Groenlandkade: zwart-witte kater met witte bef en
pootjes.
- Burg. Des Tombeweg, Abcoude: bruin-beige kat met bruine
ringen in poten en donkere oren.
- Vinkeveen, Waverveensepad: zwart-witte kat met witte bef en
witte sokjes aan voor- en achterpoten; heeft witte vlek op buik.
- De Hoef, Westzijde: rode kater.
- Mijdrecht, Rozenobel: cyperse grijs-zwarte kater.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: kater: rood-oranje met witte bef,
gestreepte staart en witte poten.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

Werkgroep opzetten Ondernemersfonds:
Door het opzetten van een Ondernemersfonds komt er een
geldstroom op gang waarmee allerlei activiteiten zullen
kunnen worden gerealiseerd t.b.v. de ondernemers. Meest
voor de hand liggend plan is om deze geldstroom via een
geringe verhoging van de OZB op bedrijfspanden te laten
lopen. Op deze manier betaalt iedere ondernemer in Uithoorn die in het bezit is van een bedrijfspand hier aan mee.
Bijdrage zal naar rato zijn van de waarde van het onroerend
goed object, naar onze mening een eerlijke verdeling. Inning zal geschieden door de Gemeente, de kas zal echter
worden beheerd door de ondernemers. Een Ondernemersfonds is niet alleen van toepassing voor het Bedrijventerrein
Uithoorn, maar is tevens van toepassing op de Winkelgebieden en Winkelgalerijen.
Een reden temeer voor nog niet aangesloten ondernemers
om dit alsnog te doen, ze kunnen dan via hun Ondernemers- of Winkeliersvereniging tevens aanspraak maken op
hun z.g.n. trekkingsrecht, dit om een deel van het Ondernemersfonds ook daadwerkelijk in te kunnen zetten voor juist
lokale projecten.
Nogmaals mijn advies aan nog niet georganiseerde ondernemers: bezoek eens een keer een meeting van een Ondernemers- of Winkeliersvereniging om te zien hoe deze opereert om de belangen van hun aangesloten leden te behartigen en sluit u aan, voor de kosten hoeft u het beslist niet
te laten!
Parkmanagement:
Gekeken wordt met name naar de verdere uitbouw van
de collectieve belangen op het Bedrijventerrein Uithoorn.
Naast de veiligheid en beveiliging gaan beheer openbare
ruimte en gezamenlijke dienstverlening meehelpen het bedrijventerrein een betere uitstraling te geven.
Vorige maand is deze werkgroep uitgebreid al door mij over
het voetlicht gebracht. Verdere ontwikkelingen worden
nauwgezet gevolgd en uiteraard ook weer met u als lezer
gedeeld.
Ondernemersplatform de Hollandse Plassen:
Er is inmiddels een tweetal bijeenkomsten geweest van het
Ondernemersplatform (OP) de Hollandse Plassen.
Hierin wordt onderzocht om de vaarwegen in de regio te
verbeteren door beter op elkaar aan te laten sluiten en de
Watersport in het algemeen te bevorderen.
We zijn nog op zoek naar een ondernemer met kennis op
watersportgebied die Uithoorn en de SUB kan vertegenwoordigen op komende bijeenkomsten.
Info en aanmelding graag via mijn mailadres, zoals onderaan deze column is vermeld.
Bestemmingsplan Amsterdamseweg:
Al diverse malen uitgebreid in het nieuws geweest, maar
ook in de Uithoornse Gemeenteraad besproken.
Nu wil ik wat dieper op deze kwestie ingaan.
In de laatste raadsvergadering, aangaande de Amsterdamseweg, heeft de wethouder de deur opengezet naar zowel ondernemers als Gemeenteraad, om in een open discussie gezamenlijk tot de beste oplossing en indeling van de
Amsterdamseweg te komen.
Alle partijen zien wel degelijk het grote belang van deze
nieuwe ontsluitingsweg voor niet alleen het bedrijventerrein, maar ook voor het oude dorp en Amstelplein.
Uiteraard zullen wij als ondernemers toezien en blijven toezien op een voor ieder zo gunstig, veilig en praktisch mogelijk ontwerp te komen.
Mijn dank en waardering gaan dan ook uit naar zowel de
Raad, voor het overnemen en verdedigen van het standpunt van de ondernemers, als ook de Wethouder met zijn
uitspraak open te staan voor externe adviezen, zoals Transport en Logistiek Nederland.
Daarbij behoort zelfs een heroverweging van zijn reeds eerder ingenomen standpunt tot de mogelijkheden.
Een diepe buiging en petje af, of moet ik in het geval van
Wethouder Levenbach zeggen ‘hoedje af’, voor de toezegging mee te willen werken aan een optimale en vooral veilige ontsluiting en inrichting van de Amsterdamseweg!
Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een betere informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Nog niet aangesloten ondernemers zou ik willen adviseren
eens een bijeenkomst van een van de deelnemende leden
van de SUB bij te wonen en te overwegen zich aan te sluiten.
Hoe meer ondernemers zich aan zullen sluiten, hoe beter
we ondernemend Uithoorn in kaart kunnen brengen en verbeteren, ook het netwerken tussen ondernemers onderling
kan hiermee worden bevorderd.
Graag zou ik u wederom in de gelegenheid willen stellen op
deze column te reageren.
Ik ben benieuwd naar uw mening hierover, maar ook uw vragen of opmerkingen zou ik graag willen zien.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via
mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tegemoet!
Spreuk van de maand:
Als alles op je afkomt zit je in de verkeerde rijbaan, bij geen tegenliggers hebben we samen de juiste rijrichting gevonden!
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking
Besluit Wmo 2012
Het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
gemeenschappelijke regeling AalsmeerUithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar

chronisch zieken en
gehandicapten kunnen
zorgkosten terugkrijgen

De raad voor chronisch zieken en
gehandicapten laat u precies zien hoe u
zorgkosten naar aanleiding van ziekte of
handicap kunt terugvragen via de aangifte
van de inkomstenbelasting.
Chronisch zieken en gehandicapten maken
jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld
medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor
een groot deel aftrekbaar via de belastingen.
Op de website www.meerkosten.nl van de
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
(CG-Raad) kunt u precies zien hoe u dat moet
aanpakken.
Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze
site een praktische handleiding bij de aangifte
inkomstenbelasting over het jaar 2011,
die voor 1 april ingediend moet zijn bij de
Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u
honderden euro’s
terugverdienen.
De aftrek geldt
voor zogenaamde
‘specifieke
zorgkosten’, zoals
medische hulp,
voorgeschreven
medicijnen, dieet
op doktersadvies
en vervoer van
en naar het
ziekenhuis.

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit
financiële tegemoetkomingen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn
2012. Hierna te noemen Besluit Wmo 2012.
In het Besluit Wmo 2012 is de hoogte
van de financiële tegemoetkoming van
voorzieningen opgenomen in de Verordening

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind
of ander familielid, vriend of kennis.
Het gaat bij mantelzorg om intensieve
zorg voor langere tijd. Er is sprake van
mantelzorg als er meer dan 8 uur per
week hulp wordt geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige
zorgverlener, maar geeft zorg omdat
hij of zij een persoonlijke band heeft
met diegene voor wie hij of zij zorgt.
De mantelzorg wordt verricht naast de
werkzaamheden en activiteiten van het
dagelijkse leven, zoals het gezin, werk en
sociale contacten. Voor een steuntje in
de rug bij de Mantelzorg kunt u terecht bij
het Mantelzorg Steunpunt.
Het mantelzorg Steunpunt
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt
mantelzorgers en mensen die zorg
nodig hebben, met een breed scala aan
producten. Hierbij kunt u denken aan:
het bieden van hulp bij mensen die thuis
willen sterven,
■ het bieden van hulp bij gehandicapte
kinderen en hun ouders,
■ het bieden van hulp bij gehandicapten,
chronisch zieken en hun mantelzorgers,
■ het bieden van hulp bij dementerenden
en hun mantelzorgers,
■ het bieden van een luisterend oor en
emotionele ondersteuning,
■ het uitwisselen van uw ervaringen
en zorgen delen met andere

Wmo 2012. Het Besluit Wmo 2012 is
met terugwerkende kracht per 1 januari
2012 vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur van het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 17 februari
2012. Het Besluit Wmo 2012 ligt van
5 maart 2012 tot en met 16 april 2012
ter inzage in de gemeentehuizen van
Aalsmeer en Uithoorn.
mantelzorgers tijdens cursussen en
contactbijeenkomsten,
■ het bieden van themabijeenkomsten
over financiën, til technieken,
ziektebeelden,
■ een vraagbaak zijn voor mogelijkheden
tijdens en op vakantie ten aanzien van
overname van de zorg tijdens vakantie
mantelzorger,
■ Alzheimer café (alleen Uithoorn),
■ bijeenkomsten voor mantelzorgers van
een dementerende en gespreksgroepen
voor kinderen van een ouder met
dementie (beide alleen Aalsmeer),
■ de mantelzorgmakelaar, deze speciaal
opgeleide persoon kan regelzaken van
de mantelzorger overnemen. Dit kan hulp
zijn bij het regelen van een Persoons
Gebonden Budget, eigen werk en
inkomenszaken, zorgverlof regelen etc.
Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend
op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres:
Laan van de Helende Meesters 431
(gebouw Amstelring),
1186 DK Amstelveen.
Postadres: Postbus 2318,
1180 EH Amstelveen.
Telefoonnummer: 020-3335353

Bekendmaking
vaststelling
Beleidsplan
schuldhulpverlening
op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad
van Aalsmeer en op 23 februari 2012
heeft de gemeenteraad van Uithoorn het
Beleidsplan schuldhulpverlening 20122015 Aalsmeer – Uithoorn vastgesteld.
Het Beleidsplan schuldhulpverlening
geeft invulling aan de manier waarop
schuldhulpverlening binnen de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn wordt uitgevoerd.

controle
hondenbelasting

Bent u een baasje van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven bij
de gemeentelijke belastingen? Doe dit
dan snel, want binnenkort komt er een
controleur namens de gemeente langs
om dit te controleren.
De Gemeente Uithoorn heft al jaren de hondenbelasting. Uit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het belangrijk,
dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk
hondenbelasting betaalt. Vandaar dat de
gemeente binnenkort controleurs inzet die
dit huis-aan-huis gaan controleren. Wanneer
u één of meer honden heeft, betaalt u voor
2012 het tarief van €78,48 per hond. U bent
verplicht om aangifte te doen. Doet u dit niet,
dan kan de gemeente u een boete opleggen.
Dus heeft u een hond, die u nog niet heeft
aangemeld, doe dit dan direct via het
e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden
via het digitale loket op de website van de
Gemeente Uithoorn. Liever per post?
Dan kunt u het aangifteformulier aanvragen bij het team WOZ/belastingen van de
gemeente, telefoon 0297-387530. Het zou
jammer zijn als de controleur u voor is.
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Raad kiest voor Rechte Variant
als verkeersontsluiting Oude Dorp

De hoofdontsluiting oude Dorp zorgt ook voor verkeersstromen richting Meerwijk

Uithoorn - Waar eerder sprake van was ‘dat het Oude Dorp en het Amstelplein, in overeenstemming met
het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) voor alle verkeer ontsloten moesten worden via de Zijdelweg
en de oude (bestaande) N201, waarbij de Thamerlaan
en Prins Bernhardlaan zoveel mogelijk gespaard moeten worden voor vrachtverkeer, is door de raad besloten dat deze onderdelen nu zijn gewijzigd in ‘Te kiezen voor de Rechte Variant als hoofdontsluitingsroute voor het dorpscentrum, met dien verstande dat de
Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan niet opengesteld
worden voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer ten behoeve van het gebied dat in
de huidige situatie omsloten wordt door de Tromplaan,
Stationsstraat, Wilhelminakade, de huidige N201 en de
rivier de Amstel.’ Zo staat het letterlijk in het amendement. Geen woord over een 30 of 50 km weg. ‘Dat zal
ter sprake komen bij de herinrichting en in overleg met
de bewoners, zoals zoveel andere zaken, waaronder het
groen’, zegde wethouder Levenbach toe. Geen wonder
dat deze na afloop in zijn nopjes was met de keuze
van de gemeenteraad. Hem wordt nagenoeg geen strobreed in de weg gelegd het eerder door het college
voorgestelde plan te gaan uitvoeren. Weliswaar wordt
de herinrichting van de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan ‘samen met participatie van de bewoners’ of wat
men zich hierbij moet voorstellen van beide lanen gedaan, maar wel binnen de gestelde kaders… Vrachtverkeer met bestemming Oude Dorp en verder (Amstelplein) wordt straks veel gemakkelijker, waardoor de
onderdoorgang onder de busbaan hoger moet worden
dan 3,40 meter, want anders kunnen de bevoorradingswagens van de supermarkten AH en C1000 er niet onderdoor. Hetzelfde geldt voor tankwagens (met olieproducten?). Juist die 3,40 meter is de kritieke hoogte voor
de bewoners. Want als bestemmingsvrachtverkeer onder de busbaan kan doorrijden, kan ander (doorgaand)
vrachtverkeer dat ook! En wie controleert dat? Permanent een politiepost bij het viaduct inrichten? In het andere geval kan er alleen maar licht vrachtverkeer onderdoor.
Vrijbrief
Wat dat betreft had het CDA het beter voor elkaar in
haar amendement, namelijk dat men het authentieke karakter van het Thamerlint (beide lanen) wil behouden en bovendien kiest voor behoud van groen en
een 30 km zone. Daarnaast wijzen Jaap Baak en Jordy Keimes erop dat de raad in 1994 had besloten om
de Thamerlaan juist niet te betrekken bij de (toekomstige) verkeersontsluiting. De noodzaak om te komen tot
een goede verkeersontsluiting via het Oude Dorp stond
nu echter niet ter discussie. Robert Timmers (Gemeentebelangen) en Jaap Baak lieten gezamenlijk eerder
weten dat de ondernemers in het Oude Dorp en aangrenzende gebieden natuurlijk wel bevoorraad moeten
kunnen worden, maar op een veilige manier en zonder
de kans dat doorgaand vrachtverkeer ‘meelift’. Ook dat
bewoners als die willen verhuizen een verhuiswagen
voor de deur moeten kunnen krijgen. Bestemmingsvrachtverkeer echter kan ook via de Zijdelweg, de bestaande N201 vanaf het Park Krayenhoff richting Amstelplein, dan wel via de Amsteldijk-Zuid en Laan van
Meerwijk het centrum en de winkels bereiken. Een en
ander vice versa. Dat is ook overeenkomstig de lijn met
het in 2008 vastgestelde UVVP en de afspraken die gemaakt zijn in 1994. Maar wellicht heeft voortschrijdend

Het Thamerlint moet zijn authentieke
(groene) karakter behouden

inzicht geleid tot andere gedachten. Er werd en passant ook nog even naar het kostenplaatje gekeken of
bijvoorbeeld de Gespreide Variant goedkoper of duurder uitviel dan de Rechte Variant.
Overigens was volgens Kees Veltman, een van de insprekers tijdens het Informerend Raadsdebat op 9 februari jl., in 1994 de heer Levenbach mederaadslid en
een fel tegenstander van de veel besproken onderdoorgang en een verkeersontsluiting langs de nu gekozen weg... Na het raadsdebat en de keuze voor de
specifieke ontsluiting waar straks gegarandeerd ook
het vrachtverkeer anders dan het bestemmingsverkeer
gewoon zijn gang kan gaan, zei Veltman helemaal klaar
te zijn met de raad en het college. Zelf heeft hij zitting
in commissies en overlegorganen die de leefbaarheid
van het Oude Dorp moeten waarborgen en waar het
kan vergroten. “Als er ergens een kans was voor de gemeente om het ondernemerschap te combineren met
een leefbare omgeving voor de bewoners, dan was het
nu wel. Dat is niet gebeurd. De VVD-fractie kiest duidelijk voor economische bedrijvigheid en de ondernemers; het woongenot van de bewoners zetten ze op
een laag pitje. Samen met de andere coalitiepartijen
hebben ze een amendement in elkaar gesleuteld wat
de wethouder een vrijbrief geeft en de bewoners geen
been om op te staan. Want je kunt nog zo tegen de
Rechte Variant en het gevolg ervan zijn, het besluit is
genomen. De noord-zuid verbinding komt er en let op,
het wordt ook nog gewoon een 50 km weg met doorgaand vrachtverkeer! Daar heeft de wethouder zijn zinnen op gezet. Achter de busbaan ligt het industriegebied. Het verkeer draait daar straks de Amsterdamseweg op richting N201 of deze kant op als men richting
De Meerwijk, Vrouwenakker/Nieuwveen gaat. In feite
is dat ook bestemmingsverkeer. Wie gaat bij de onderdoorgang handhaven welke wagen wel mag en welke
niet? Dat is onbegonnen werk. En wat wij als een verbeterde variant hebben aangedragen kan nu kennelijk de prullenbak in. Wat heeft het nog voor zin om iets
in te brengen, het gebeurt gewoon allemaal zoals het
bedacht is”, aldus een verbolgen Veltman die met lede ogen aan ziet dat het laatste authentieke dorpsgezicht binnenkort al verdwijnt met het oog op de vervanging van de riolering en het ophogen van het plaatselijke wegdek. Daarvoor moet al het groen wijken. Een bewoonster op de Thamerlaan in de buurt van de rotonde
met de Prinses Christinalaan merkt op dat het wegdek
niet verbreed kan worden ten koste van de middensloot
omdat die van het waterschap dezelfde breedte moet
behouden. “En straks ligt de drempel van mijn voordeur
bijna een meter onder het niveau van het wegdek. Ben
benieuwd of ik een trap naar beneden krijg of een glijbaan. Bovendien zal bij zware regenbuien mijn tuin en
misschien het huis wel onderlopen.” Anders gezegd, de
huizen aan de Thamerlaan worden weer echte ‘huisjes
aan de dijk’ met alle lusten, maar voornamelijk lasten
van dien. Of je daar blij mee moet zijn?...
Ingrijpende gevolgen
De fractie PvdA Uithoorn/De Kwakel liet zich in een
ingezonden mededeling in deze krant van 22 februari uit dat zij tegen doorgaand vrachtverkeer via het
Oude Dorp is, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Dat liet men al weten vóór dat men een dag later met de andere raadsleden in debat ging! Bovendien
viel men de eigen wethouder af door te stellen dat van
doorgaand vrachtverkeer geen sprake kan zijn, waar de

wethouder dit gewoon wil toestaan. Tenslotte gaat het
‘slechts’ om 500 vrachtvoertuigen per etmaal… Aan de
andere kant wilde de fractie net zoals de andere partijen het authentieke karakter van beide lanen zoveel
mogelijk behouden. Tevens werden de bewoners bedankt voor hun inspraak op 9 februari en aangedragen
informatie. Dat is in elk geval netjes.
De VVD-fractie spaarde de kool en de geit door voor de
Rechte Variant te kiezen omdat die volgens Marvin Polak de meest logische is, uitsluitend vrachtverkeer voor
bevoorrading van de ondernemers toe te laten, oplossingen te zoeken om eventuele schade aan woningen
te voorkomen, dat de wethouder creatief omgaat met
groen en de bewoners veel inspraak krijgen bij de herinrichting van de lanen. Hij merkte ook op dat de ‘knip’
in de Irenebrug er sowieso gaat komen (raadsbesluit)
en dat de ontsluiting van het Oude Dorp los staat van
het Masterplan…
Benno van Dam van Ons Uithoorn gaf aan dat het
raadsvoorstel ingrijpende gevolgen heeft voor de directe leefomgeving van bewoners en dat het veel maatschappelijke onrust oproept, er nog geen duidelijke resultaten zijn uit nog plaats te vinden onderzoekingen
wat de effecten zijn voor de huizen bij het openstellen van de lanen voor doorgaand verkeer. Voorts dat
de ontsluitingsroute onlosmakelijk verbonden is met
het Masterplan voor het Oude Dorp en de ‘knip’ in de
Irenebrug. Van Dam vroeg zich af of dat plan überhaupt
haalbaar is. Hij wilde om die reden de ontsluitingsroute voorlopig opschuiven totdat haalbaarheid is gebleken en eerst de uitkomsten van de (trillings)onderzoeken afwachten. Uitstel is echter geen optie omdat de
aanleg van de N201 en de bouw van het aquaduct onder de Amstel gewoon doorgaan en Uithoon in 2013
klaar moet zijn met aansluiting van haar wegennet op
de Provinciale weg.
Wethouder Ria Zijlstra (DUS!) benadrukte dat de beide
lanen weer een groen profiel zullen krijgen en dat dit
zal gebeuren in samenspraak met de bewoners. Wethouder Levenbach hield bij zijn beantwoording van
vragen uit de raad vast aan de 50 km zone, die hij voor
een ontsluitingsweg ‘verantwoord’ vond. “Onderzoek
heeft uitgewezen dat er in de toekomst minder verkeer zal rijden over deze ontsluitingsweg, dus kan het
vrachtverkeer daar best onderdeel van uitmaken. Een
30 km zone is dan niet gewenst.” Een beetje vreemd,
want in Mijdrecht zijn bijvoorbeeld de Anselmusstraat
en de Hoofdweg óók ontsluitingswegen en daar is de
30 km wél op van toepassing. Ook daar rijden naast
personenwagens vrachtverkeer en bussen, samen met
fietsers. “Verder wordt er natuurlijk schade vergoed
mocht die aan huizen ontstaan, waarbij het niet gaat
om planschade”, aldus de wethouder. Een heel ander
geluid dan veertien dagen geleden. Toen was schadevergoeding helemaal niet aan de orde! Zou dit ook onder het voortschrijdend inzicht vallen?
Arjan Koopmans van Groen Uithoorn tenslotte droeg
in zijn amendement het college op de raad een nieuw
voorstel voor te leggen met als voornaamste punten dat
o.a. de gekozen variant in lijn is met de wens van de bewoners zonder doorgaand autoverkeer, maar met behoud van het authentieke dorpsgezicht. Het doorgaand
verkeer zou via de Tromplaan naar het viaduct moeten worden geleid. Het dorpscentrum moet onaantrekkelijk worden gemaakt voor automobilisten om door
het dorpscentrum te rijden. Zoals reeds vermeld haalde deze variant het niet, maar oogstte wel waardering

Handhaving bij de onderdoorgang busbaan:
wie wel en wie niet?

vanaf de publieke tribune, zoals dat eerder ook bij het
voorstel van het CDA het geval was.
Rondweg via Meerwijk?
Omdat de verkeersontsluiting Oude Dorp ook gewijzigde verkeersstromen voor de Meerwijk tot gevolg heeft,
volgt een aantal bewoners daar de ontwikkelingen met
meer dan gewone belangstelling. Inmiddels is een en
ander onderwerp van gesprek bij buurtbijeenkomsten
en klankbordgroepen. Sinds 2009 wordt bijvoorbeeld
door inwoners van de Meerwijk de wethouder voorgehouden dat de Laan van Meerwijk/Polderweg met
daartussen de bussluis, onderdeel moet gaan uitmaken van de nieuwe rondweg in Uithoorn. De wethouder en zijn verkeersspecialisten vonden dat een belachelijk idee want de onderdoorgang van de busbaan bij
de Thamerlaan/Bernhardlaan was te laag om vrachtverkeer toe te laten. Bovendien leende het historische
tracé zich daar niet voor. Maar zie, het gaat nu toch gebeuren en volgens inwoners van de Meerwijk komt de
rondweg er door de oost- en westwijk nu waarschijnlijk toch! Ook al omdat de wethouder naar eigen zeggen voornemens is op termijn de bussluis op te heffen.
Met de knip in de Irenebrug (oude N201) worden de
hoofdverkeersstromen straks noord-zuid v.v, waar die
altijd oost-west v.v. zijn geweest. Voorts werd altijd de
stelling gehanteerd dat de voormalige N201 tussen de
Zijdelweg en het Amstelplein zal worden gebruikt als
bevoorradingsroute voor de winkels in het centrum en
het Oude Dorp. Dit staat volgens insiders in schrille tegenstelling met het beeld dat de gemeente ruim voor
2009 al aan de directie van de basisschool De Springschans (gelegen naast de bussluis) presenteerde in de
vorm van artist impressions. Die lieten totaal iets anders zien, waaronder een verlegde Laan van Meerwijk
en woningbouw op de plaats van de N201 die daarbij geheel verdwenen was. Dat de gemeenteraad, nota
bene onze volksvertegenwoordigers, zich steeds maar
weer bij de neus laat nemen door projectambtenaren
en de wethouders, wordt door velen als onbegrijpelijk ervaren. Ziet niemand het, wil niemand het zien of
hebben de inwoners van Uithoorn de moed opgegeven wat de politiek betreft en nu alle vertrouwen in hun
vertegenwoordigers verloren, zo vraagt men zich in de
Meerwijk zich af. En niet daar alleen…
Nog kansen
Bewoners van het Thamerlint hoeven echter nog niet
te wanhopen. Zij krijgen immers nog een kans om hun
poot strak te houden in de overlegsituaties met de wethouder bij de herinrichting van ‘hun lanen’. Zoals inspraak bij het behoud van het authentieke dorpsbeeld,
bij te dragen in een oplossing om doorgaand (vracht)
verkeer te weren en een 30 km zone te eisen. Dat gaat
de komende maand al van start. De wethouder heeft
namelijk haast. Want kort daarop staan de werkzaamheden voor vervanging van de riolering op het programma. Begin 2013 wordt dan gestart met de herinrichting van het Thamerlint wat dan in augustus gereed moet zijn. De hoofdontsluiting wordt pas geopend
als de omgelegde N201 in gebruik wordt genomen. Dat
duurt nog wel even, want naar verwachting wordt pas
eind 2013 het aquaduct opgeleverd. Dus zoveel haast
hoeft men nu ook weer niet achter het project te zetten.
Vanzelfsprekend volgen wij in deze krant de komende
ontwikkelingen bij het betrekken van de bewoners bij
de herinrichting.

Deze weg is vooralsnog ongeschikt voor
(doorgaand) vrachtverkeer. en de fietsstrook?...
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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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Gemeenteraad laat kans liggen op
behoud authentiek Dorpscentrum
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College en gemeenteraad zeggen maximale
participatie bewoners bij inrichting toe!

1994, de gemeenteraad kiest unaniem voor de
Gespreide variant; belangrijkste overweging: verkeersbelang, veiligheid en leefomgeving.
2012, de gemeenteraad kiest unaniem voor de
Rechte variant; belangrijkste overweging: verkeer
en veiligheid.
Dit besluit doet afbreuk aan het behoud van het
Dorpscentrum, zoals verwoord in het Masterplan.
Volgens het college en de raad biedt de Verbeterde
Gespreide Variant echter te weinig garanties voor
de veiligheid van vooral fietsers. Vanzelfsprekend
vinden ook de bewoners van het Thamerlint de veiligheid belangrijk. De Verbeterde Gespreide Variant
biedt echter ook mogelijkheden die de veiligheid
vergroten. De tijd heeft helaas zowel voor de raad
als voor de Commissie Thamerlint ontbroken om dit
goed te onderzoeken. Het besluit is naar de mening van de Commissie Thamerlint dan ook genomen zonder goede argumentatie en gedegen onderzoek. Het besluit is genomen: de Rechte variant gaat er komen.
Helaas heeft de raad de kans laten liggen de wethouder concrete toezeggingen te laten doen voor
behoud van het authentieke karakter van het Thamerlint.
Vrachtverkeer

Unaniem heeft de raad besloten de Thamerlaan en
Bernhardlaan niet open te stellen voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
van het Oude Dorp, vastgesteld in een amendement van PvdA, VVD en DUS. De bewoners van
de Thamerlaan en Bernhardlaan bedanken de raad
voor dit zeer goede streven! Inderdaad een streven,
want is dit streven uit te voeren en te handhaven.
Het amendement zegt niets over het viaduct Amsterdamseweg–busbaan. Dit viaduct zal binnen de
huidige besluiten worden opgehoogd tot 4,3 meter,
zodat het grote vrachtverkeer hier gebruik van kan
maken. De huidige besluitvorming doet hiermee
geen recht aan het UVVP, waarin wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft dat het vrachtverkeer
met bestemming Oude Dorp gebruik maakt van de
Zijdelweg en de huidige N201.
Hoe werkt dit in de praktijk? Vrachtverkeer komende vanuit Mijdrecht met bestemming Phone House,
mag via het industrieterrein, Amsterdamseweg, viaduct, Thamerlaan en Irenelaan naar de Dorpsstraat. Vrachtverkeer komende vanuit Mijdrecht
met bestemming AH Jos van den Berg, mag niet
via het Thamerlint, dus rijdt via Zijdelweg en huidige N201. Hoe ga je dit aangeven op borden op de
nieuwe N201? Hoe ga je dit handhaven? Op deze laatste vraag had de Burgemeester, mevrouw
Oudshoorn, portefeuillehouder ‘handhaving’ geen
antwoord. Jordi Keimes van het CDA gaf tijdens de
raadsvergadering aan dat hij wel weet hoe dit gaat
met handhaving: dit is NIET te handhaven. De politie heeft andere prioriteiten.
Kortom, de intentie van de raad om vrachtverkeer te weren op de Thamerlaan en Bernhardlaan is goed en alleen uitvoerbaar als dit vracht-

verkeer gebruikmaakt van de oude route via Zijdelweg en huidige N201. Dit kan vorm gegeven worden binnen de inrichting, waarbij het viaduct Amsterdamseweg–busbaan alleen toegankelijk is voor
voertuigen tot 3,4 meter hoogte.
30 km-zone
Een onderdeel van de Verbeterde Gespreide Variant
is een 30 km-zone. Het
college ziet hier niet de
voordelen van en blijft van
mening dat dit niet mogelijk is op een gebiedsontsluitingsweg. De Commissie Thamerlint heeft diverse voorbeelden voorgelegd van andere gemeenten waar dit wel is toegepast, ondanks hogere
aantallen voertuigen.
Wel is unaniem door de raad aangegeven dat het
toepassen van een 30 km-zone een onderdeel is
van de inrichting. Met betrekking tot de inrichting
start de gemeente een participatietraject waarbij
de bewoners betrokken worden.
Inspraak bewoners door participatie
Het goede nieuws is dat het raadsbesluit de bewoners de feitelijke inrichting laat bepalen door een
participatietraject. De gemeenteraad heeft aangegeven hier op toe te zien. Vanzelfsprekend is de
Commissie Thamerlint daar graag bij betrokken.
Inspraak heeft betrekking op breedte van stoep,
fietspad en rijbaan, maar ook op het eventueel invoeren van een 30 km-zone. De raad heeft toegezegd dat als blijkt dat een 30 km-zone toegevoegde waarde heeft voor het behoud van de authenticiteit van Oude Dorp, dit serieus in overweging
wordt genomen. Inspraak gaat ook over de inrichting van groen en bomen en heeft betrekking op de
inrichting van het viaduct Amsterdamseweg–busbaan. De VVD bracht tijdens de raadsvergadering
naar voren niet voor de bewoners te willen beslissen; inrichting ligt bij de bewoners.
Het voor ons liggende participatietraject is een uitgelezen kans voor de gemeente om zich op dit vlak
te bewijzen. In een rapport van de rekenkamer van
2010 wordt aangegeven dat participatie van bewoners en buurtbeheer in Uithoorn verbeterd kan
worden. We zijn blij dat het college en de raad deze kans pakken!
De Commissie Thamerlaan bedankt:
Benno van Dam, Ons Uithoorn, voor de kans die hij
de bewoners wilde geven om toch nog te mogen
inspreken tijdens de raadsvergadering
Het CDA voor het indienen van een amendement
voor het inrichten van een 30 km-zone
Gemeentebelangen en het CDA voor het indienen
van een amendement voor het afsluiten van het viaduct Amsterdamseweg–busbaan voor alle vrachtverkeer Gemeentebelangen voor het indienen van
een motie voor inspraak van bewoners, met als inzet het behoud of herplanten van bomen en pleiten voor een goed onderzoek naar de mogelijkheid
van een 30 km-zone
Ons Uithoorn die heeft gepleit voor meer onderzoek voor het nemen van een besluit.
Groen Uithoorn die pleit voor een autoluw dorpscentrum
DUS, PvdA en VVD voor het indienen van een
amendement dat pleit voor het weren van zo veel
mogelijk vrachtverkeer door de Thamerlaan en
Bernhardlaan
De VVD die nadrukkelijk pleit voor inspraak door
participatie van bewoners, inclusief 30 km-zone
Wethouder Levenbach voor toezegging participatie
bewoners bij volledige inrichting van huis tot huis
De bewoners van Thamerlaan en
Bernhardlaan
Commissie Thamerlint,
Kees Veltman, Ingeborg Dijk, Mark Wierda,
Jaap Dijkstra, Ellen Asselbergs, Yvonne de
Rooij en Arjen Postma

Vrachtverkeer Thamerlint
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 februari werd de belangrijke ontsluitingsweg voor het
dorpscentrum behandeld in de raad. Er waren zo
veel bewoners van de Bernhardlaan, Thamerlaan en
omliggende straten dat de schuifdeuren tussen de
raadzaal en de hal van het gemeentehuis opengesteld moesten worden. Er was voor de aanwezigheid
van twee BOA’s gezorgd, maar echt nodig was dat
gelukkig niet, want de bewoners gedroegen zich ondanks de aanwezige emotionele gevoelens uiterste
correct.
Het college had voorgesteld om deze ontsluitingsweg open te stellen voor alle verkeer, dus inclusief
vrachtverkeer.
Gemeentebelangen vroeg zich af voor welk probleem
dit een oplossing was.
Tijdens de eerste termijn werd al snel duidelijk dat

een meerderheid van de raad het openstellen niet
zag zitten en dat dus doorgaand vrachtverkeer moet
worden geweerd.
Het ingediende amendement van Gemeentebelangen en CDA ging nog een stapje verder door te
stellen dat ook alle vrachtverkeer met bestemming
dorpscentrum via de oude N201 naar en van de te
bevoorraden winkels en bedrijven zou moeten gaan.
Een situatie die nu ook al van kracht is en voor zover
ons bekend is geen enkel probleem oplevert.
In dit amendement werd geregeld dat het viaduct onder de busbaan fysiek afgesloten zou worden voor alle vrachtverkeer met uitzondering van hulpdiensten.
Wethouder Levenbach ontraadde dit ten zeerste,
maar vergat daarbij dat dit een situatie is die al jaren
bestaat. Onder aanvoering van de VVD kwamen de
drie coalitiepartijen met een amendement dat minder

Gemeenteraad voert
toneelstuk op
Donderdag 23 februari ben ik aanwezig geweest bij de
gemeenteraadsvergadering waar het besluit genomen
moest worden over de ontsluiting van de nieuwe N201
via de monumentale Thamerlaan. Ik woon zelf op de
Thamerlaan en heb wellicht een gekleurde mening, dit
zijn ook enkel mijn persoonlijke observaties.
Daar ben ik me van bewust. Los van de uitslag ben
ik echter geschokt over wat ik daar heb ervaren. Het
voelt alsof ik naar een toneelstuk heb gekeken waar
het script vooraf al van geschreven was.
Tijdens een schorsing vertelde iemand van de gemeente mij dat al meer dan een half jaar heel zorgvuldig gewerkt wordt aan het voorbereiden van dit plan,
bewust is er voor gekozen de bewoners hier niet bij te
betrekken want die zouden het toch niet eens zijn met
deze variant.
Besluit
Slechts een paar weken voor de definitieve besluitvorming zijn ze geïnformeerd. Het omleggen van de N201
speelt al tientallen jaren, deze besluitvorming moest
opeens in enkele weken. Voor aanvang van de vergadering werd gevraagd of een vertegenwoordiger van
de bewonersgroep zou mogen spreken. Het reglement
van orde zou daarvoor moeten worden
aangepast, een mogelijkheid die er kennelijk was. De
gemeenteraadsleden stemden massaal tegen. Bewoners hadden immers geen rol in dit script.
Amendementen
Verschillende amendementen werden tijdens de vergadering ingediend. Voor mij als toeschouwer leek
het op een zandbak waar kinderen elkaars zandtaartje kapot aan het maken waren. Als de ene partij iets
inbracht was de andere tegen en bracht een eigen
voorstel in, wat natuurlijk weer door de volgende partij werd getorpedeerd.
Voor de bewoners nauwelijks te volgen. Wethouder
Levenbach lichtte kort zijn voorstel toe en werd door
de gemeenteraad bevraagd. Ik heb hier met verbazing naar gekeken. Op een rechtstreekse vraag ‘wat
het verschil in kosten tussen twee varianten was’ werd
enkel gezegd dat hij de getallen even niet paraat had,
maar ach, waarom zou je omrijden als je rechtdoor
kan? Ik vraag me wel af waarom we de oude N201
hebben omgelegd, die ging immers ook rechtdoor? Ik
weet wel dat als ik op mijn werk in een commercië-

le omgeving zo onzorgvuldig antwoord zou geven op
een serieuze vraag, ik echt teruggestuurd zou worden
om mijn huiswerk te gaan doen. Kennelijk gelden dergelijke regels van zorgvuldigheid niet in een gemeenteraad.
Debat
Tenslotte heb ik nog naar een debat zitten kijken dat
niet misstaan had in politiek Den Haag. Grote woorden en boze gezichten van gemeenteraadsleden over
niet betrouwbare politiek. Daar kon de VVD zich wel
druk over maken, over inhoudelijk zorgvuldig bekijken
van de argumenten niet. Wonderlijk. Uiteindelijk werd
heel duidelijk dat er iets gekozen werd waar geen enkele bewoner zich in kon vinden. De acteurs in deze tragedie voelden dat ze het publiek gingen verliezen. Er werd een compromisvoorstel gedaan, zodat alle gemeenteraadsleden weer gerust konden slapen.
Op papier een mooi voorstel, maar in de praktijk niet
te handhaven, maar handhaving was nu geen onderdeel van de besluitvorming. Het besluit werd dus genomen maar de bewoners kregen inspraak bij de invulling. Het is net alsof je een onterecht ter dood veroordeelde vraagt of hij mee wil denken over hoe hij ter
dood wil worden gebracht. Wat een keuze! De raad
gaf ook nog aan wel het laatste woord te willen hebben. Dus, als de uitkomst haar niet aanstond, ze hierover zelf wilde
beslissen is mijn vertaling.
Kortom, ik heb heel veel grote ego’s gezien, te groot
voor een gemeenteraad van een dorp, met volksvertegenwoordiging en zorgvuldig luisteren naar je klanten, wat de burgers toch zijn, had het niets van doen.
Ik werk zelf bij een commercieel bedrijf. Als ik zo met
mijn klanten om zou gaan zou ik meteen bij Radar zitten. Kennelijk gelden er andere regels voor een gemeenteraad.
Mijn kinderen gaan met plezier naar school in Uithoorn. Als dit niet het geval zou zijn zou ik beslist verhuizen naar een gemeente waar de gemeenteraad
nog wel binding heeft met haar burgers. De huidige
N201 wordt omgelegd, een nieuwe gecreëerd via de
Thamerlaan, het laatste restje historie van Uithoorn
verkwanseld.
Vanessa van der Does

Thamerlaan en
Prins Bernhardlaan
Bij de raad ligt een voorstel om een besluit te nemen
over de Hoofdontsluitingsroute van het Oude Dorp.
Het voorstel is om ten 1e te besluiten over de variant en daarbij te kiezen voor de Rechte Variant en ten
2e te besluiten dat die route zo wordt ingericht dat
ook alle vrachtverkeer er gebruik van kan maken.
Dat zijn de punten waarover nu besloten wordt.
In het 2e voorliggende besluit kan DUS! zich niet vinden. Wij vinden het niet logisch om het vrachtverkeer
door deze authentieke woonstraten te halen, waar dat
ook niet nodig is, gelet op de reeds aanwezige route
via de huidige N201 en Zijdelweg. Alleen het vrachtverkeer dat zijn bestemming in het Oude Dorp heeft
mag er komen. Om dat besluit te wijzigen heeft DUS!
samen met de PvdA en VVD een amendement ingediend. Het voorstel om te kiezen voor de Rechte Variant lijkt een logische keuze. Waarom omrijden wanneer rechtdoor even zo goed is? Maar zijn de Rechte Variant en de Gespreide Variant, ofwel de Verbeterde Gespreide Variant zoals door de bewoners van
Thamerlaan en Berhardlaan ingebracht, even goed?
In deze Gespreide Variant zal met name de fietser op
diverse punten het autoverkeer kruisen. Dat komt de
veiligheid niet ten goede. De Rechte Variant heeft dus
duidelijk de voorkeur.

Duidelijk is ook dat het viaduct onder de busbaan pas
open gaat wanneer de N201 is omgelegd en de knip
in de huidige N201 is aangebracht.
Over de inrichting van de wegen kunnen de bewoners
meedenken. Hun zorg om de ruimte voor groen en
bomen delen wij. Daarom hebben wij van de wethouder de toezegging gevraagd dat er voldoende ruimte voor groen en met name bomen blijft waardoor het
groene aanzien van de straten geheel terugkomt.
De beperkte ruimte die er is in Thamerlaan en Bernhardlaan maakt dat niet alles optimaal kan worden
uitgevoerd. Het authentieke karakter van de straten
moet wat DUS! betreft blijven c.q. terug komen. Indien daar aanpassingen van eerder genomen besluiten voor nodig zijn, zoals een inrichting voor een
30km-weg, dan horen wij dat graag. Voor een ontsluitingsroute is dat geen probleem. In het kader van verbeterde handhaving willen wij ook meegeven het idee
voor een hoogtebeperking van het viaduct, waarbij de
hulpverlening er door kan maar de grote vrachtauto’s niet.
Peter Timmer
Namens DUS!

Verbinding Amsterdamseweg
met het dorp
Heel hartelijk bedankt voor het duidelijke artikel over
de verbinding van de Amsterdamseweg met het dorp.
Als je de situatie ter plaatse gaat bekijken kom je al
gauw tot de volgende vragen:
1. Wat vinden verkeersdeskundigen van de Kromme
Variant (Viaduct-Tromplaan-Christinalaan)?
2. De Tromplaan heeft meer bebouwing (aan beide zijden van de weg) en veel meer bewoners dan de Thaver ging, namelijk: afsluiting voor doorgaand vrachtverkeer en dit te regelen via een inrijverbod voor doorgaande vrachtwagens.
VVD voerde nog aan dat dit gemakkelijker voor de
ondernemers van het dorpscentrum zou zijn die bevoorraad moeten worden. Echter al jaren komen deze
vrachtwagens over de oude N201 aanrijden, dus wat
zou het werkelijke probleem dan kunnen zijn? VVD
is in principe een voorstander voor het zo veel mogelijk openstellen van alle wegen en het is hun uitgangspunt dat, waar mogelijk, het wegennet beschikbaar voor alle verkeer dient te zijn. We respecteren
dat standpunt uiteraard ten volle. PvdA en DUS ! hadden helemaal geen specifieke uitleg waarom het viaduct opengesteld moet worden voor vrachtverkeer,
maar ook niet waarom het viaduct niet fysiek afgesloten zou moeten worden. Typisch geval van meelopen
in de coalitie pas.
We weten allemaal hoe deze verbodsborden werken.
Op dit moment staan die er ook en we weten ook allemaal hoe vaak er vrachtwagens toch het dorpscentrum inrijden op basis van hun GPS systeem of uit
onwetendheid omdat ze de borden niet (goed) lezen.
Op een vraag hoe het college dit denkt te gaan hand-

merlaan. Wat vinden deze bewoners van de Kromme
Variant?
3. Om welke reden moet de sloot gehandhaafd worden als de Thamerlaan gespaard moet worden?
Als de gedempte sloot bij de Bernhardlaan wordt gevoegd is het probleem opgelost.
Met vriendelijke groet,
H. Munscher, bewoner Legmeer
haven werd dan ook volmondig door de verantwoordelijke portefeuillehouder van handhaving (burgemeester Oudshoorn) gesteld dat het college niet weet
hoe men dit verbod denkt te gaan handhaven. Wel
een heel eerlijk antwoord en daar hebben we respect
voor, maar het draagt niet bij aan een oplossing voor
het probleem.
Gelukkig werd er wel een toezegging gedaan door het
college dat de inrichting van het Thamerlint zal geschieden in overleg met een vertegenwoordiging van
de bewoners en daarna nog ter beoordeling naar de
raad terug komt. Hopelijk zal bij nadere invulling van
de inrichting de noodzaak om het viaduct af te sluiten
voor vrachtverkeer met uitzondering van de hulpdiensten ingezien worden. Echter met het nu aangenomen
amendement zal het vrachtverkeer over met name de
Thamerlaan waarschijnlijk toenemen en de fractie van
Gemeentebelangen vindt dat niet acceptabel.
Fractie Gemeentebelangen
Uithoorn – De Kwakel
Klaas Bijlsma - Sjaak Verhaar - Robert Timmers
- Herman Bezuijen
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stentie van Carolien Klijn en Willem
van Eck aangeleerd, hoe ze moesten
handelen bij een ongeluk of ziekte
van een medemens. Dat varieerde
van stabiele zijligging en reanimatie met gebruik van de AED tot het
aanleggen van een mitella of brede
das bij botbreuken, het koelen van
brandwonden, het aanleggen van
een wonddrukverband bij ernstige
bloedingen. Er moest verteld worden wat shock was en flauwte, wat
er bij vergiftigingen gedaan moest
worden en bij kneuzingen en verstuikingen. Waar je als EHBO’er allemaal op moest letten: de befaamde 5 punten van de EHBO.

Veertien blije geslaagden
bij EHBO Uithoorn

Uithoorn - Op dinsdagavond 21 februari is in sport- en activiteitencentrum De Scheg het examen afgenomen voor het diploma eerste hulpverlener.
Tijdens een spannende avond
moesten de cursisten aan een examenteam, bestaande uit een medisch adviseur en een docent eerste hulp, met behulp van twee Lo-

tussen laten zien en vertellen wat
ze hadden geleerd tijdens de EHBO
lessen. Het examen werd afgelegd
door 14 kandidaten, die allen slaagden.
De geslaagden zijn: Jolanda Bierhaalder, Robert van Blankenstein,
Linda Britsemmer, Monique Eldermans, Nicole Geurs, Laura Jansen,

Rianne Kole, Esmeralda Könst, Dennis van Kruiselbergen, Karlijn Plooij,
Frans Roodvoets, Joyce Smits, Marcel Toebes en Truus Westera.
Cursisten
De EHBO cursus was begonnen in
september 2011. Onder leiding van
EHBO docent Ria van Geem werd
de cursisten in 16 lessen met assi-

Heeft u belangstelling?
Bij voldoende belangstelling organiseert de K.N.V. EHBO afd. Uithoorn
op de dinsdagen 10 en 17 april een
opleidingscursus reanimatie inclusief AED training. Deze cursus
duurt twee avonden van 2½ uur.
Hebt u interesse hierin, dan kunt u
zich nu al opgeven, óf via de website www.ehbo-uithoorn.nl óf via een
e-mail naar de secretaris. Bij een reanimatie is de overlevingskans ongeveer 10-15%. Als er een AED ingezet wordt kan de overlevingskans stijgen tot wel 70%! Tevens
start EHBO afdeling Uithoorn een
opleiding EHBO kind. In drie avonden van 3 uur (10, 17 en 24 april
a.s.) wordt u opgeleid voor het officiële certificaat EHBO kind van Het
Oranje Kruis. Dit certificaat is verplicht voor gastouders. In september 2012 wordt wederom gestart
met een nieuwe cursus voor het diploma eerste hulp inclusief het gebruik van de AED.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de
vereniging Ria van Geem, tel. 0297–
560160 of via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net

Op maatschappelijke

Recreatie Midden-Nederland
Onder leiding van vrijwilligers van
Recreatie Midden-Nederland gingen de tweede klasleerlingen de afgelopen maanden naar het Bosdijkgebied achter Vinkeveen om daar
wilgen te knotten en elzen te snoeien. De klassenmentor en enkele ouders begeleidden hen erheen en tijdens het snoeien zelf.

Voordat deze activiteit zou plaatsvinden hadden de leerlingen een
introductie snoeien en veiligheid
en een uitvoerige uitleg over maatschappelijke stage ontvangen in de
school.
Harde wind maar niet koud
Tijdens de snoeidag was het onder
anderen Paul van Vlaanderen van
RMN (Recreatie Midden-Nederland) die de leerlingen uitleg gaf en
de organisatie van het snoeien begeleidde. Afgelopen dinsdag was
klas A2a aan de beurt om te gaan
snoeien. Aan de Gageldijk te Portengen arriveerden zij om half tien
in de ochtend, kregen een korte uitleg en gingen vol goede moed aan
de slag. Hard werken was het devies want met de harde westenwind

moesten de leerlingen het vooral
niet koud krijgen. Vol goede moed
werden de elzen aangevallen, ‘per
tweetal een stronk’ zoals Paul het
noemde.
Onderuit
Na enige tijd vielen de eerste takken
op de grond, soms wel acht meter
lang. Het ‘onderuit’ was niet van de
lucht. De leerlingen werden steeds
enthousiaster. Na de eerste stronk
vielen ze een nieuwe aan. Zo heeft
deze klas bijna tweehonderd meter
‘kaal getrokken’.
Tijdens de korte thee- en later de
lunchpauze vertelde Paul iets over
het gebied waar de leerlingen in
werkten. Zo was iedereen verbaasd
te horen dat Mijdrecht ooit aan zee
heeft gelegen en dat de restanten, te weten verhogingen in het
landschap, nog overal te zien zijn
(Westerlandweg in Mijdrecht bijvoorbeeld). Ook was een nieuwtje dat Spengen een verbastering
is van Spanje. Vroeger werkten hier
Spaanse arbeiders om de moeras-

Juwelier Ed Koek:

“Oud goud en unieke juwelen
zijn veel geld waard”
Mijdrecht - Juwelier Ed Koek, juwelenmakelaar, specialist in trouwringen, unieke sieraden en bijzondere horloges kan er niet genoeg op
hameren dat ‘oud en liggend goud’
vandaag de dag heel veel geld
waard is. Hij bedoelt daarmee (oude) gouden sieraden, zoals hangers,
kettingen, (trouw)ringen, gouden
horloges, versleten of delen daarvan, in welke karaat dan ook die niet
meer worden gedragen.

1.700 US dollar per troy ounce (=
31,1 gram). “Het is voor iedereen tijd
om eens in alle kasten en laden te
kijken, of er ergens nog ‘oud goud’
ligt. Misschien vergeten sieraden of
erfstukken uit grootmoederstijd. Is
dat het geval, kom er mee naar ons
toe voor een (gratis) taxatie,” nodigt
Ed Koek uit. “Het hoeft helemaal
niet zo te zijn dat ze dan voor het
goud wat er aan zit ‘gesloopt’ moeten worden.

Maar ook gouden munten, kronen
of tanden. Veelal liggen die ergens
in een juwelenkistje of kluis opgeborgen, vergeten of waar niet naar
wordt omgekeken. Ze kunnen een
kapitaal in goudwaarde vertegenwoordigen! Waarom wordt er door
de eigenaar (of nabestaanden) niets
mee gedaan, zo vraagt hij zich af?
Nog nooit was de goudprijs zo hoog.
Die schommelt momenteel rond de

De mogelijkheid bestaat ook om juwelen via een speciale website van
ons te koop aan te bieden. Wij hebben een dergelijke website nu bijna
een jaar lang in gebruik en er blijkt
heel veel belangstelling te bestaan
van derden die zoeken naar een bepaald type gouden sieraad. Vooral als blijkt dat het nergens meer in
die setting te koop is omdat het niet
meer wordt gemaakt, willen liefheb-

Meldpunt Amstelland
Uithoorn - Vanaf 1 maart aanstaande worden drie meldpunten: Meldpunt Zorg en Overlast, Steunpunt
Huiselijk Geweld en Meldpunt Ouderenmishandeling, samengevoegd
tot één Meldpunt: Meldpunt Amstelland.
Bij het Meldpunt Amstelland kunnen bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers terecht
uit de gemeente Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel.
Zij kunnen advies en ondersteuning
krijgen wanneer zij zich zorgen maken om (buurt)bewoners, bij het terugdringen van overlast, wanneer
zij vragen hebben omtrent huiselijk
geweld of ouderenmishandeling of
daar een melding van willen doen.

Hoe kunt u melden?
Het meldpunt Amstelland is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur via
020-5430440.
U kunt een melding mailen naar
meldpuntamstelland@vitawelzijnenadvies.nl of wanneer u het prettiger vind om dit persoonlijk te doen,
kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen voor het maken van een
afspraak.
Meer informatie over het meldpunt
Amstelland en de thema’s zorg en
overlast, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunt u lezen op:
www.meldpuntamstelland.nl

Open huis Hobbyclub
Fantasie ’83 groot succes

stage voor klas 2 VLC
De Ronde Venen - De winter is bijna voorbij, hetgeen betekent dat bijna alle tweede klasleerlingen van
het VeenLanden College het winterdeel maatschappelijke stage
hebben gelopen. Wilgen knotten
was voor hen het devies. De enkele
klassen die dit nog niet gedaan hebben zullen dit de komende paar weken alsnog gaan doen.

Drie meldpunten samengevoegd:

bers daar best een mooie prijs voor
betalen als dat nu juist het sieraad
is dat ze zoeken. Dan komt het weer
in omloop, is de koper heel blij en
houdt de verkopende partij er een
aardig bedrag aan over. Dat is beter
dan het maar in een donkere la of
kast te laten liggen. Bovendien levert verkoop als geheel meer op dan
wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt
aangeboden. Want vaak is het zonde om een prachtig gouden sieraad
te slopen om daarvan dan weer iets
anders te maken. Bovendien is dat
weer heel duur. Dat moet worden
voorkomen. Wij hebben hele goede
ervaringen met de website en onze
klanten met ons. Wie zich wil oriënteren doet er goed aan de site www.
juwelenmakelaar.nl eens te bekijken. Daar staan heel veel mooie sieraden en juwelen op die worden
aangeboden.”
‘Win-win-winsituatie’
Vanwege de schrikbarend hoge goudprijs is de handel in nieuwe gouden sieraden nagenoeg tot
stilstand gekomen. Reden om bestaande gouden sieraden en die
waar goud onderdeel van uitmaakt,
eens tevoorschijn te halen. Ed: “Tenzij je er zo aan gehecht bent dat je

sen te bewerken maar ook Demmerik is een verbastering van Denemarken. De arbeiders die in Kamerik werkten kwamen uit het Franse
Cambrai en zo had Paul nog mooie
dingen te vertellen.
Kerkhof
De mooiste vraag echter was de
volgende: “Wie ziet hier een kerkhof
liggen”. Niemand wist het antwoord
maar Paul natuurlijk wel. In het weiland achter de Gageldijk ligt een
houtbosje - en dat is raar want de
boeren hadden wel bosjes bij huis
- de zogenaamde geriefhoutbosjes, die belangrijke leveranciers waren van kachelhout. Dit bosje echter bleek een miltvuurbosje te zijn.
Een plaats waar de boer dode koeien (miltvuur is zeer besmettelijk) en
andere dieren begroef. De mond
van begeleiders en leerlingen viel
van verbazing open. Zo werd deze
dag een leerzame dag met een nog
belangrijker doel: ‘Iets betekenen
voor de maatschappij’ door middel
van vrijwilligerswerk.
het niet kwijt wilt, maak het dan te
gelde. Kom er mee naar ons toe om
het te laten zien en om de waarde
vast te stellen. Samen kan dan besloten worden hoe te handelen: ofwel op de website te koop aanbieden, of dat wij het innemen als
‘sloopgoud’ waarvoor men in ruil
een mooi bedrag aan geld krijgt.
Dat kan in contanten maar we kunnen het geld op verzoek ook via een
bankrekening overmaken. Voor alle drie partijen is er dus een ‘winwin-winsituatie’ mogelijk. Wat er op
de website aan sieraden en juwelen
wordt aangeboden is uniek in Nederland. De sieraden zijn bovendien
verzekerd als die hier voor taxatie
en dergelijke korte tijd in huis zijn.
Kortom, het is een eigentijdse manier om uw sieraden en juwelen onder de aandacht te brengen en te
verhandelen,” zo laat Ed Koek weten.
Wie meer wil weten over het aanbieden c.q. verkopen van zijn/haar
oude gouden sieraden en juwelen
kan behalve oriëntatie op de website ook even rechtstreeks bellen met
Ed Koek voor meer informatie: tel.
06-53811601.

De Kwakel - Vrijdagavond 24 februari was er weer het jaarlijkse
open huis bij de hobbyclub. Deze
keer viel dit samen met het 20-jarig jubileum van het dorpshuis in De
Kwakel.
Om half zeven was de bovenverdieping van het dorpshuis waar de
hobbyclub is gevestigd gereed, de
werktafels met activiteiten stonden klaar en de snoepbar was uitgestald, dus niets stond er meer in
de weg om er een gezellige drukke
avond van te maken.
Om zeven uur stonden de eerste
kinderen met hun ouders, opa’s en
oma’s, broertjes en zusjes klaar om
lekker twee uur te gaan knutselen.
En geknutseld werd er, van timmeren tot schilderen, figuurzagen tot
het maken van egels van papier.
De leiding, goed herkenbaar aan
de blauwe shirts voorzien van hun
naam, had de handen vol om iedereen te helpen waar dat nodig was.
Gelukkig waren vele ouders meegekomen die samen met hun kinderen
aan de activiteiten konden deelnemen. Zo rond een uur of acht waren er zo’n 90 personen aanwezig,
ook van beneden waar het jubileum van het dorpshuis gevierd werd
kwamen vele mensen even naar boven om een kijkje te nemen. Natuurlijk was er ook tijd voor een kopje
koffie en een praatje.
Hoe komt de hobbyclub aan al die
spullen? En hoelang bestaat dit al?
Gelukkig weten vele mensen de
club te vinden en als ze dan materiaal over hebben is het al snel van
‘dat kunnen jullie vast gebruiken’.
Maar ook de leiding zelf scharrelt
van alles bij elkaar, van afvalhout bij
een doe-het-zelfzaak vandaan tot
bollen wol van familie.
Snoepbar
Ook bij de snoepbar was het de hele
avond een drukte van belang, Ria,
of te wel ‘oma snoep’ draaide op
volle toeren. Op deze avond tijdens
het open huis konden ook de deelnameformulieren voor het weekendje weg in april door de kinderen
worden ingeleverd.

Voor de kinderen die normaal gesproken wel op de hobbyclub zitten maar nog geen deelnameformulier hebben kan deze nog afgehaald
worden op de clubavond. De voorbereidingen voor dit weekend zijn
al in volle gang en zeker de jongere
leiding heeft al leuke ideeën.
De hobbyclub is ook erg blij met
de jonge aanwas van leiding, deze
moet toch in de toekomst de hobbyclub gaan draaien. De hobbyclub is
ontstaan in 1958 en is een begrip in
De Kwakel, dat blijkt wel uit het feit
dat bijna elke vrijdagavond zo’n 60
kinderen de club weten te vinden.
De hobbyclub houdt zich natuurlijk
ook bezig met veiligheid, er wordt
immers gebruik gemaakt van boormachines en decoupeerzagen en de
leiding leert de kinderen hier mee
om te gaan. Ook een ontruiming in
geval van een calamiteit wordt geoefend. Dit vond een week geleden
in samenwerking met de brandweer van Uithoorn en de beheerder van het dorpshuis plaats. Twee
personen van de hobbyclub waren hiervan op de hoogte en nadat
de brandweer een rookgordijn had
aangelegd kwam het signaal dat er
brand was en dat de kinderen rustig
met de leiding het dorpshuis moesten verlaten. Dit ging allemaal zonder paniek en iedereen wist wat er
gedaan moest worden. Nadat de
kinderen limonade en een zakje
chips hadden gekregen kon er weer
verder geknutseld worden. De hobbyclub heeft zich voorgenomen om
elke jaar de ontruimingsoefening te
herhalen.
Al met al was het open huis een
zeer succesvolle avond waar iedereen het erg naar zijn/haar zin had.
Een goede reden om ook dit volgend jaar weer te herhalen
Kinderen vanaf 8 jaar t/m groep 8
zijn natuurlijk vrijdag weer welkom
om voor een euro vijftig lekker twee
uurtjes te knutselen.
Mocht u noch vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met JanPieter Meijer.
Tel: (0297)530852 of e-mail janpietermeijer@online.nl

Interkerkelijk Koor United
gaat nieuwe CD opnemen
Uithoorn - Ben je een liefhebber
van mooie muziek en vind je het
leuk om met een groep enthousiaste mensen samen te zingen?
Het Interkerkelijk koor United gaat
zich dit voorjaar voorbereiden op de
opname van een nieuwe CD.
Het koor bestaat uit zo’n 50 zangers
en zangeressen uit de regio Amstelland. Onder deskundige leiding
van dirigent Rob van Dijk wordt een
prachtige collectie kerstmuziek in-

gestudeerd, variërend van gospel
tot licht klassiek.
Nieuwe leden welkom
Voor dit project zijn nieuwe leden
van harte welkom om mee te repeteren en mee te zingen bij de opname van de CD. United repeteert elke
maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur in kerkgebouw De Schutse aan
De Merodelaan (winkelcentrum Zijdelwaard).
Meer informatie via de website
www.koor-united.nl
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20 jaar Dorpshuis De Quakel
In het dorpshuis zijn 5 dagen in de
week, verdeeld over de ochtend-,
middag-, en avonduren, meerdere verenigingen, groepen en instanties werkzaam. Van de peuterspeelzaal tot muziek, creativiteit en seniorenactiviteiten, waaronder gymnastiek en kaarten. Van
film tot vogels, van toneel tot tafeltennis. In de weekenden zijn er
regelmatig uitvoeringen van of extra mogelijkheden voor de betreffende verenigingen.
20 Jaar geleden is het dorpshuis
gebouwd voor de gemeenschap
in De Kwakel. De meeste verenigingen zijn dan ook al die 20 jaar
actief en stellen graag de deuren
open voor mensen die eens een
kijkje willen nemen en sfeer willen proeven.
Afgelopen vrijdagavond was het
feest! Dit gezellig samenzijn was
vooral bedoeld om alle verenigingsleden, vrijwilligers en belangstellenden te bedanken en
een hart onder de riem te steken
voor een nog veel langer bestaan
van dit bruisend dorpshuis.
En gezellig was het. Vele dorpsgenoten kwamen even een hapje en een drankje halen en ook kijken naar de opnamen die de filmen videoclub afgelopen tijd heeft
gemaakt. Deze video gaf een mooi
beeld hoe veelzijdig de activiteiten in het dorpshuis wel zijn.
Meer foto's zijn te bekijken op
www.verheijfotografie.nl

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 29 februari 2012

Damesmodezaak My Fashion
aanwinst voor Oude Dorp
Uithoorn - Het Oude Dorp is wederom een aantrekkelijke winkel rijker. Dit keer een licht en ruimtelijk
ingerichte damesmodezaak onder
de naam My Fashion, sinds 10 februari gevestigd aan de Dorpsstraat
21. Eigenaresse Jolanda Matthiessen heeft er een fraai ingerichte damesmodezaak van gemaakt met
aantrekkelijk geprijsde en enigszins
trendy kleding in de damesmaten
van 36 tot 46. Jonge en de wat ‘gevorderde’ dames zijn hier van harte welkom om een keuze te maken
uit de collectie die om de paar weken een wisselend karakter draagt.
Daardoor heeft de kleding iets exclusiefs om te dragen. Behalve kleding heeft Jolanda ook de nodige
bijpassende accessoires zoals leuke
tassen, sieraden en sjaals. De modezaak oogt ruim, maar toch sfeervol en nodigt uit om er eens vrijblijvend binnen te stappen.
De winkel kan worden gezien als
een aanwinst in de Dorpsstraat. Jolanda runt vol enthousiasme haar
winkel, daarin enkele dagen per
week bijgestaan door haar charmante dochter Michella. Veel dames die kleding kopen zullen Jolanda kennen van vroeger, want
zijn heeft jarenlang kledingparty’s
in Uithoorn en omstreken verzorgd
onder de naam ‘Jolanda Mode’.
Dat deed zij samen met kledingadviseuses die de kleding aan huis
showden en verkochten. Te vergelijken met de Tupperware party’s. Jolanda kent het modevak als
geen ander want zij is tevens 30 jaar
werkzaam geweest in de groothandel bij het Confectiecentrum Amsterdam. Inkoop, verkoop, boekhouding en presentatie van kleding, zij
is er haar leven lang al mee bekend.

Een eigen zaak
Stilaan werd het tijd voor een eigen
damesmodewinkel om al die factoren te verenigen. De huidige winkelruimte stond te huur en Jolanda waagde de stap. In eigen beheer is de winkel opgefrist en heringericht, inclusief twee paskamers.
Het aanbod is uitnodigend. Bezoekers krijgen desgevraagd een goed
en prettig advies over de verschillende soorten kleding en accessoires die Jolanda aanbiedt. Zij beheert
en doet alles zelf, tot het aankleden
van de etalage aan toe. Voorts werkt
zij met eigen financiële middelen.
Daarbij wordt in eerste instantie gelet op de kosten om die in de hand
en overzichtelijk te houden. Durf
en goed ondernemerschap zijn iets
wat Jolanda niet ontbeert en dat is
een compliment waard. Zeker in
deze tijd waarin soms het uiterste
van ondernemers wordt gevraagd.
“Mijn doelstelling is om zowel jonge als de wat ‘gevorderde’ dames
een aantrekkelijk aanbod in modieuze en trendy kleding te bieden
met wisselende collecties. Daarbij
ook passende accessoires als sieraden, tassen, sjaaltjes en zelfs schoenen. Een en ander onder het motto ‘my fashion, your fashion’. Dat betekent dat wij hier een divers aanbod aan klanten in de winkel kunnen verwachten.
Die ontvangen wij laagdrempelig
en gastvrij met koffie of thee in een
gezellige en vriendelijke sfeer”, laat
Jolanda weten die nauwelijks kan
wachten op een stukje bekendheid
van haar winkel. Daarbij is mondtot-mondreclame heel belangrijk
en via de social media, zoals op Facebook (Myfashion Uithoorn) waar
belangstellenden de modezaak
kunnen volgen.

Niet te duur
“Met de nieuwe collecties die ik inkoop speel ik in op de vraag van nu
al de zomercollecties met als felle modekleuren koraalblauw, smaragdgroen, rood en geel. Maar er is
ook een aanbod in de tinten wit en
zand voor mensen die niet zo van
felle kleuren houden.
Daar houd ik allemaal rekening mee.
Het zijn ook geen grote collecties
die ik afneem; ik kies daarbij eerder
voor iets exclusiefs wat ik kan aanbieden. Aan koopavonden doe ik
niet. Daarentegen wil ik af en toe op
een vrijdagavond een ‘lady’s night’
organiseren, gecombineerd met een
hapje en een drankje. Daarbij nodigen we ook onze (voormalige) klan-

ten van de kledingsparty’s uit. We
zijn dus volop bezig er wat van te
gaan maken, maar merken nu al dat
we in de aandacht staan gezien het
aantal nieuwsgierige mensen dat bij
ons binnen stapt.
De winkel zit natuurlijk goed in
de loop, precies in het korte stukje Dorpsstraat tussen de oversteekplaats bij de N201 en de C1000.
Daar lopen dikwijls heel veel mensen die boodschappen doen of even
gaan winkelen. Het aantrekkelijke van onze kledingcollectie is ook
dat we niet te duur zijn. Ons aanbod
varieert in prijs van 19.95 euro tot
150,00 euro. Voor elk wat wils dus,
waarbij men toch iets draagt dat
niet iedereen aan heeft. Anders dan
anders en dat moet bekend worden
bij de consument.” Aldus Jolanda.
My Fashion is geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30
uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. ‘s Maandags gesloten. Tel. 0627402737.

St. Camillus supergezond
en weer wijzer!
Uithoorn - Onlangs was het alweer de laatste lesavond van het
seizoen voor EHBO-vereniging St.
Camillus. En die werd zeer interessant ingevuld met een lezing
over EHBO bij gelaryngectomeerden, ook bekend als “stembandlozen”. Larynx=strottehoofd, ectomeren= operatief verwijderen. De dame die de lezing gaf praatte met
enthousiasme de avond vol. Zijzelf
had strottenhoofdkanker gehad en
als gevolg daarvan is het strottenhoofd (larynx) geheel weggenomen.
Zij heeft geen stembanden meer en
kan niet meer op normale manier
spreken. De meeste stembandlozen leren weer praten met hulpmiddelen. Deze dame doet dat via een
‘kunstneus’. Dat is een soort dopje
op het gaatje in de hals. Als zij deze
indrukt dan werkt het als een soort
ventiel waarmee zij kan praten op
de luchtstroom. Het klinkt heel mechanisch en is bijna een sport: praten voelt nu bijna als het continu opblazen van ballonnen.
Ademhalen kan niet meer door neus
en mond, omdat deze niet meer in
verbinding staan met de luchtpijp.
Daartoe heeft zij een kunstmati-

ge opening (stoma) in de voorkant
van de hals waarin de luchtpijp uitmondt. De aanwezigen mochten
ook, zoals zij het zelf lachend zei, in
‘haar gaatje’ kijken en voelen hoe de
luchtstroom via de hals verliep.
Er zijn in Nederland momenteel
ca. 2500 stembandlozen. Dus als
EHBO’er kun je dus best wel eens
een slachtoffer aantreffen die stembandloos is! Het allerbelangrijkste is:
nooit het hoofd te ver opzij draaien
(sluit de luchtpijp af) en mond-opmondbeademing wordt in dit geval
mond-op-halsbeademing. De dame
vertelde dat zij vroeger veel had gerookt. Bij de vraag wie van de aanwezigen rookte, ging er geen enkele vinger omhoog! Ze zijn dus gezond bezig bij Camillus! Met nieuwe wijsheid werd er na afloop nog
gezellig geborreld om het seizoen af
te sluiten.
In het voorjaar wordt er weer een
EHBO-cursus gegeven, inclusief reanimatie en bediening van de AED.
Als je belangstelling hebt:
www.ehbo-camillus.nl of mail naar
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl.
Bellen kan ook: A.van Zanten:
tel. 0297-561758.

Zaterdag 3 maart:

Knotgroep in herkansing
Uithoorn - Hooien van het Landje
van Vermeij. Dat was vier weken terug niet mogelijk. De strenge vorst
plus het laagje sneeuw verhinderden het maaien van het gras.
Dus was er ook niets te hooien.
Maar het zagen ging toen prima:
in de tintelende heldere vrieslucht
heeft de Knotgroep de wilgen langs
de Boterdijk geknot.

Dat is pittig werk, maar geeft veel
voldoening vooral als je er zomers
weer eens langs loopt. De Knotgroep start om 09.00 uur vanuit de
Werkschuur op de hoek BoterdijkElzenlaan. Om 13.00 uur is de klus
wel geklaard!
Iedereen die het leuk vindt om een
ochtend actief te zijn in de natuur is
van harte welkom. Vele handen maken licht werk. De Knotgroep zorgt
voor gereedschap, handschoenen,
koffie met koek en als afsluiting
heerlijke soep. Zorg zelf voor een
beker met lepel. Laarzen zijn aan te
raden in het landje van Vermeij.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172 of de website
www.knotgroepuithoorn.nl .

Bronsgietworkshop bij Atelier Mark
van Kuppevelt

Zaterdag 3 maart is de herkansing
voor de Knotgroep om het Landje
van Vermeij te hooien. Op donderdag wordt er gemaaid en op zaterdagochtend harkt de Knotgroep het
maaisel bijeen en voert het af naar
de Boterdijk waar het vóór de middag wordt weggehaald.

De Kwakel - Beeldend kunstenaar
Mark van Kuppevelt maakt, al dan
niet in opdacht, bronzen beelden
en gedenktekens zoals urnen. Dat
hij hier zijn gevoel en persoonlijkheid in kwijt kan is duidelijk zichtbaar in zijn prachtige werken. Mark
heeft zijn compleet uitgeruste atelier
op De Banken in De Kwakel. Aangezien Mark zijn inspiratie voor zijn
kunstwerken uit de natuur haalt, is
deze locatie, in de schitterende polder met oer-Hollandse landschap,
voor hem een fantastische plek. Zijn
vrouw Ilse Blesing heeft hier ook
haar werkruimte. Haar veelzijdige
schilderkunst heeft vooral te maken
met haar innerlijke gemoedstoestand. Zo schildert zij lieflijke kleurige portretten, meest van dieren die
terecht kunnen in bijvoorbeeld een
kinderkamer, maar daarnaast grote explosieve schilderijen met abstracte kunst en veel donker. Door
deze creativiteit in haar, beeldhouwt
Ilse daarnaast sinds een paar jaar
ook met groot succes. En dan vooral

Stille Omgang door het
hartje van Amsterdam

hoofden. “Eigenlijk meer markante
mythische koppen”, aldus Mark. Zijn
enthousiasme is aanstekelijk en deze karaktereigenschap kan hij goed
gebruiken voor de bronsgietworkshops die het kunstenaarsechtpaar
ieder eerste weekend van de maand
geeft. Mark steekt van wal: “Bij ons
in het atelier krijg je de mogelijkheid
om in één weekend je eigen bronzen kunstwerk te maken. Op zaterdagmorgen om half tien vertellen wij hoe het weekend eruit komt
te zien en na een mok koffie met
iets lekkers erbij beginnen we meteen met het boetseren met was. Je
kunt al een thema in je hoofd hebben, maar als je nog niet weet wat je
wilt maken dan helpen wij daarbij.
Dat kan iets abstracts zijn of symbolisch. Er zit overigens veel meer
inspiratie en creativiteit in mensen
dan zij zelf vaak denken. Die ontdekking is al leuk.”
Helemaal zelf gemaakt
Omdat de cursus voor maximaal

Eerste ronde derde cyclus
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 23 februari
was er de eerste ronde van de derde en laatste cyclus van dit seizoen
bij Bridgeclub ABC.
Het was wel even wennen voor een
aantal paren, omdat er enige gepromoveerd zijn en ook een zelfde aantal paren dat gedegradeerd
was. Het nam wel even tijd in beslag voordat iedereen in de juiste lijn zat. Het leek wel of een aantal paren met tegenzin in de nieuwe
lijn plaatsnam, maar toen de wedstrijdleiding even optrad, kwam alles toch voor elkaar en kon het brid-

gen een aanvang nemen. Er werd
aan 13 tafels gebridged. Zeven in de
A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Tilly en Arnold
van Dijk met 57,99%. Dit paar gaat
vroeg met vakantie en daarom moeten zij gedacht hebben: ‘de eerste
klap is een daalder waard’, zodat
zij met een gerust hart naar Spanje kunnen vertrekken.
Tweede werd het paar Bep Soppe en Ben Leeftink met 55,56%, dit

acht personen gegeven wordt, kunnen Mark en Ilse hun aandacht goed
verdelen. Na het boetseren van het
beeld, wordt er een uitgebreide
boerenlunch geserveerd. ’s Middags volgt dan het technische gedeelte, namelijk het maken van een
mal met giet- en ontluchtingskanalen. Mark: “Uiteraard helpen wij je
door dit, eigenlijk wel, ingewikkelde
proces heen maar laten de cursisten het overwegend zelf doen. Het
kunstwerk gaat dan om vier uur in
de oven en hier eindigt dan de eerste dag.” De volgende morgen staat
de kunstenaar al vroeg op, om brons
te smelten en de cursisten moeten
uiterlijk om half tien weer aanwezig
zijn om dit brons in de mallen te gieten. Dit nauwkeurig en ambachtelijk
werkje is een spektakel op zich. Tijdens de koffie kan het brons afkoelen. Daarna worden de mallen met
beleid uitgehakt. “Het is voor iedereen afzonderlijk dan net of ze een
surprise krijgen; langzaam komt
hun eigen beeldje tevoorschijn! Uiteindelijk wordt het beeld bijgewerkt,
gevijld, op kleur gebracht en op een
houten zuil geplaatst. Die finishing
touch is heel belangrijk. ”Op deze

zondag zal er opnieuw een lunch
worden geserveerd en tijdens de
gehele workshop heerst er een ontspannen sfeer. Er wordt veel gepraat en gelachen! De bronsgietworkshop is voor alle leeftijden toegankelijk. Een leuk idee voor een
vrijgezellenfeest, teambuilding-uitje, een familieweekend of gewoon
een groep vrienden en vriendinnen
bij elkaar. Voor slechts 295 euro inclusief alle benodigdheden, bezorgen Mark en Ilse je een fantastisch
verzorgd weekend, waar je ook nog
eens een echt kunstwerk aan overhoudt. Tot slot wil Mark nog kwijt:
“Kun je je misschien nog herinneren
van vroeger, dat je als klein kind een
tekening had gemaakt waar je zelf
dan ontzettend trots op was en aan
iedereen wilde laten zien?

paar is de laatste weken wel erg op
dreef, zij blijven maar hoog scoren.
Derde werd het echtpaar Ria en
Joop Smit met 54,56%, dit paar is
mentaal wel ijzersterk, na het debacle van de eerste tafel hebben zij
zich wonderbaarlijk hersteld.
Het valt wel op dat deze week de
scores heel dicht bij elkaar bleven,
het belooft een spannende competitie te worden.

delijk een paar dat zo snel mogelijk
weer in de hoogste lijn wil spelen en
daar ook de potentie voor heeft.
Derde is het paar CorryH Snel en
Netty Walpot met 58,33 %.
De schrijver van dit verslag zal eens
proberen te achterhalen waar de H
in de naam van Corry (HSnel) voor
staat, want het is intrigerend, het
lijkt wel Amerikaans, daar heeft bijna iedereen een extra letter in zijn
naam. Het heeft wel iets, met zo’n
naam kun je voor de dag komen.
In de B-lijn liggen de scores beduidend verder uit elkaar dan in de Alijn.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 65,00%.
Dit paar blijkt zo snel mogelijk weer
terug te willen naar de A-lijn, waar
zij naar mijn mening ook thuishoren.
Tweede werd het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 60,42%, dui-

Nou, ik garandeer je dat je met dát
ouderwets trotse gevoel ons atelier
op zondagmiddag verlaat. Trots over
een beeld dat je helemaal zelf hebt
gemaakt!” Voor meer informatie en
data kijk op de website www.markvankuppevelt.nl Adres: De Banken
1a, De Kwakel, telefoonnummer
06-54981504.

Volgende week spelen de bridgers
van ABC de tweede ronde van de
derde cyclus, dus weer competitiebridge.

Regio - Nadat het Mirakelwonder
in 1345 in Amsterdam had plaatsgevonden is de traditie ontstaan
dit eucharistisch wonder ieder jaar
te gedenken. Door het houden van
een stille bedetocht door het hartje
van Amsterdam met een Eucharistieviering in één van de Amsterdamse kerken herdenkt men ieder jaar
dit wonder. Deze bedetocht staat ieder jaar in het teken van een the-

ma ter overdenking. Dit jaar luidt het
thema: ‘Passie voor Eucharistie’.Treffend en passend zijn de woorden
van Christus: “Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven
en Ik zal hem uit de dood opwekken
op de laatste dag”.
Aanmelden: W. van Tol, Gerberalaan 2, tel: 0297-560924 of T. van der
Hoorn, Vrouwenakker 8b, tel: 0297568640. De kosten zijn 15,- euro p.p.

Kwakelse scouts collecteren
voor Jantje Beton
De Kwakel - Komende week is het
de nationale Jantje Beton collecteweek. De opbrengst van de collecte is voor 50% voor het Jantje Beton
fonds en het andere deel gaat naar
de collecterende club, in De Kwakel
gaat dat naar Scoutingvereniging
St. Joannes.
Voor het derde jaar op rij komen de
Kwakelse scouts van de St. Joannes
groep langs vanaf maandag 5 maart
t/m zaterdag 10 maart. Dit jaar zijn
het de jeugdleden die samen met
hun leiding langs de deuren komen.
Houdt uw deurbel dus in de gaten,
ze komen pas in de avond. De Kwa-

kel zal in vier avonden gedaan worden, dus ze kunnen op maandag-,
woensdag-, donderdag of vrijdagavond bij u langs komen.
Heeft u ze gemist en wilt u zowel
Jantje Beton als de Scouting vereniging St.Joannes steunen, dan kunt
u geld overmaken naar 36.35.77.165
ovv Jantje Beton collecte 2012. kunt
eventueel ook contact opnemen
met een van de collecte coördinatoren Bart Burggraaf, Nikki Langelaan
of Vincent Hofer.
Mailen kan ook naar het volgende:
bestuur@st-joannesgroep.com

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap 2012
De Ronde Venen - Op vrijdag 9,
zaterdag 10 en zondag 11 maart organiseert biljartclub De Merel voor
de tweeëntwintigste maal het individuele O.R.V. Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimumaantal caramboles is gesteld op 27. Ook kaderspelers kunnen meedoen. Iedereen
heeft kans want er wordt gespeeld
volgens het knock-outsysteem. Er
wordt op twee biljarts gespeeld onder deskundige leiding. De winnaar
van de prachtige wisseltrofee mag
zich een jaar lang ‘Open Ronde Venen Kampioen’ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit
kampioenschap opgeven door middel van een inschrijfformulier, te ver-

krijgen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43 of via een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 euro,
te voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
Café De Merel, tel. 0297-263562 of
264159 na 20.00 uur.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag
6 maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in of bel
naar het clubhuis. Als u het formulier per post stuurt, adresseer het
dan als volgt:
Café “De Merel“
Postbus 16
3645 ZJ Vinkeveen.
Mailen kan ook naar:
caty.jansen@casema.nl of
cafe de merel; thcw@xs4all.nl
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Legmeervogels zondag
verliest op punten

Uithoorn - Het verschil in punten was bij de aanvang van dit duel
slechts tien punten. In het veld was
er niets van te merken dat OSM’75
titelkandidaat is in de derde klasse. Als men het percentage balbezit
zou hebben gemeten dan was Legmeervogels daar als overwinnaar uit
de bus gekomen. Helaas werkt het
niet zo. Diegene die de meeste geldige doelpunten weet te maken is
uiteindelijk de ploeg die met de drie
punten in de koffer huiswaarts mag
keren. In dit duel is het uiteindelijk
OSM’75 dat met deze zo belangrijke drie punten huiswaarts mocht
keren.
Legmeervogels begint met Rowan
Hogenboom, Sjors de Hollander
en Mels Bos in de voorste lijn. Stefan van Pierre speelde op het middenveld samen met Rowan Hogenboom, Danny Versteeg. In de laatste lijn speelde Patrick Brouwer op
doel. Linkerverdediger Bart v.d.Tol,
Rigi Graanoogst en Sebastiaan van
Dijke speelden in het hart van de
verdediging en rechterverdediger is
Mitchell Verschut. Het is Legmeervogels dat de aftrap mag nemen en
Stefan van Pierre ziet zijn eerste actie bijna beloond worden met een
treffer. Dan is het de 6e minuut. Het
is de eerste aanval van OSM’75 en
deze is gelijk raak. Legmeervogels
kijkt na zes minuten tegen een 0-1
achterstand aan. Dit is voetbal en
je hebt dan nog 84 minuten om de
stand recht te trekken. Legmeervogels pakt de draad weer op en krijgt
weer wat kansen. Laurens v.d. Greft
geeft van links een voorzet af die
komt bij de vrijstaande Stefan van
Pierre maar zijn kopbal verdwijnt rakelings naast het doel van OSM’75.
Even later is het Mels Bos die er op
rechts langs gaat, maar dan is er
niemand van Legmeervogels in het
strafschopgebied van OSM’75 te
vinden om zijn voorzet af te ronden.
Enkele ogenblikken later heeft Pierre geen geluk als de doelman van
OSM’75 zijn inzet met een katachti-

ge reactie toch nog tot corner weet
te verwerken. OSM’75 is een ploeg
die zijn tegenstander lekker laat
spelen en dan via de counter wil
verrassen. Bijna was zo’ n actie succesvol afgelopen maar de speler die
uiteindelijk weet te scoren staat dan
wel in buitenspelpositie zodat deze
treffer terecht wordt afgekeurd. In
de laatste vijf minuten van de eerste helft komt OSM’75 er niet aan
te pas. Vrije trappen van Sebastiaan
van Dijke komen niet terecht waar
zij eigenlijk terecht zouden moeten komen, namelijk bij een speler van Legmeervogels. Legmeervogels krijgt ook een 4-tal corners op
rij maar ook daar werd niets meegedaan. De rust gaat dan ook in met
nog steeds de 0-1 stand op het sco-

Door deze opstelling ontstaat er
ruimte voor de gasten en dan is het
Patrick Brouwer die met een groot
aantal reddingen zijn ploeg behoedt
voor een grotere achterstand. In de
laatste vijftien minuten probeert
Legmeervogels er nog van alles aan
om de stand een beter aanzicht te
geven. Het lukt gewoon niet om het
gat te vinden in de verdediging van
OSM’75. Tenslotte is het scheidsrechter J.v.d. Hoff uit Den Helder
die Legmeervogels na 90 minuten
uit het lijden verlost. Legmeervogels
verliezen met 0-2 van OSM’75.
Aanstaande zondag speelt Legmeervogels wederom een thuiswedstrijd, dan komt er een andere titelkandidaat naar Uithoorn.
Nieuw Utrecht, de nummer drie,
komt op bezoek. De eerste wedstrijd in Utrecht verloor Legmeervogels kansloos met 6-1. Dit duel, Legmeervogels–Nieuw Utrecht
is tevens de start van de derde en
laatste periode. Een periode waarin er misschien wel wat te halen
valt voor Legmeervogels? Ook Legmeervogels 2 werkt op deze zondag
weer een thuisduel af. Hoofddorp 3
dat samen met Legmeervogels 2 en
RKDES 2 volop in de strijd is voor
het kampioenschap in de reserve 2e
klasse.

Kaarten zijn geschud bij BVK
De Kwakel - Op donderdag 23 februari zijn in Dorpshuis De Quakel de beslissingen gevallen inzake
promotie en degradatie uit de 3 verschillende lijnen bij de BVK.
Voordat wedstrijdleider Cor de uitslag bekend kon maken moesten er eerst nog wel even 24 spellen gespeeld worden. Sommige paren konden dat vrij van enige vorm
van stress doen omdat er toch niets
meer op het spel stond, bij andere
paren gierden de zenuwen door de
keel. ‘Gaan we het nog redden/kunnen we nog promoveren/kunnen
we degradatie voorkomen?’ Gelukkig hoefde de brandweer niet uit te
rukken om oververhitte gemoederen te blussen en ook de traumahelikopter kon aan de grond blijven,
want er werd alleen figuurlijk hier
en daar met het mes tussen de tanden gespeeld en er vielen dan ook
geen gewonden.
In de A-lijn was al min of meer duidelijk dat Wim en Rita Ritzen deze
cyclus op hun naam zouden schrijven en zij bevestigden hun superioriteit in deze serie van 6 speelavonden door voor de 3e achtereenvolgende keer meer dan 60% te scoren, waarmee hun gemiddelde op
60,14% uitkwam. Deze avond werden zij 2e met 61,81% en zij moesten alleen Geke en Jaap Ludwig
voor zich dulden met 63,26%. Die
eindigden in de totaalstand als 2e.
De 3e plaats was deze avond voor
Bep Verleun en Ria van Zuylen met
55,76%. Cor Hendrix mocht zichzelf
met invaller Jos Bader aankondigen
als nummer laatst en dat betekende dat hij met de paren Ria Broers/
Loes Schijf, Hilly Cammelot/Mieneke Jongsma en Tiny en Adriaan
Kooyman de volgende 6 weken mag
uitkomen in de B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats deze avond gereserveerd voor Piet v.d.
Poel en Gerard de Kuijer met 59,58%
en met die score nestelden zij zich
in de totaalstand op de 4e plaats en
dat was dus goed voor terugkeer
naar het Walhalla van de BVK. Emmy en Gerard van Beek eisten de 2e

plaats op met 59,17% en ook Hennie en Jan van der Knaap scoorden
weer eens een vermeldenswaardige
3e plaats met 58,75%.
In de totaalstand eindigden Eefke Backers en Marianne met een
straatlengte voorsprong en een
gemiddelde van 60,51% op de 1e
plaats. Op de 2e en 3e plaats vinden
we resp. Leny Heemskerk/Agnes de
Kuyer en Trudy Stokkel/Huub Zandvliet en die paren promoveren dus
ook.
Aan de onderkant van de ranglijst
viel het bridgedoek voor Greet de
Jong en Roel Knaap, Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh en
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk. Die
kunnen dus de komende tijd proberen terug te komen uit de C-lijn.
In de C-lijn gaven 2 combiparen de
toon aan. Bij afwezigheid van PietHein en Eefke Backers waren hun
partners deze avond ook aan de
bridgetafel aan elkaar gekoppeld.
Huub en Marianne Kamp stelden
hun partners niet teleur en zij veroverden dan ook de 1e plaats met
67,36%. In de totaalstand nemen
Piet-Hein en Huub ook die positie in
met 59,65% gemiddeld.
Het 2e gelegenheidspaar werd gevormd door Nico Koning en Paula Kniep en dat bleek een goede
greep, want zij kaartten een keurige
61,81% bij elkaar en werden daarmee 2e. Riet en Wim Beyer continueerden hun goede vorm van
de laatste weken door deze avond
3e te worden met 61,46, waardoor
zij en passant ook nog even de 2e
plaats in de totaalstand en dus promotie naar de B-lijn bewerkstelligden. Toos Boerlage en Corrie van
der Peet mogen de volgende cyclus
ook één niveau hoger laten zien
dat hun promotie geen toeval was
en ook Janny Snabel en Vrony van
Veen bekroonden een goede serie
met promotie naar de B-lijn.
Volgende week zien de diverse lijnen er dus weer heel anders uit en
kan een aanvang worden gemaakt
met de 4e en laatste serie van de
parencompetitie.

BVU halverwege vierde
parencompetitie
Uithoorn - Op maandag 20 februari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de derde ronde in de 4e parencompetitie. De uitslagen zijn als
volgt:
A-lijn:
1. Tineke van der Sluijs
& Anke Reems
66,67%
2. Wim Baars
& Marcel Dekker
61,11%
3. Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
58,75%
4. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
57,29%
5. Bep & John de Voijs
56,25%
B-lijn:
1. Hennie
& Sierk Goedemoed
65,00%
2. Tini & Johan Lotgerink
58,13%

KDO 2 overtuigend langs
concurrent NFC/Brommer 2
De Kwakel - Voor KDO 2 stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen NFC/Brommer 2 op het programma. De Amstelveners hadden
op voorhand één punt meer verzameld dan de Kwakelaars en stonden daarmee op de tweede plaats.
Het tweede van KDO was er alles
aangelegen om een gunstig resultaat tegen NFC/Brommer te halen
om zodoende een prominente rol te
blijven spelen bovenin de ranglijst.
Na een aftastend begin waarin beide ploegen elkaar uittestten, brak
de wedstrijd na een half uur spelen open. Rechtsback Ernst Bouma
kwam ver op naar voren en wist de
combinatie met Patrick van de Nesse te maken. Van de Nesse wist vervolgens Ernst vrij voor de keeper te
zetten, waardoor Bouma uiterst bekwaam de 1-0 binnen kon schieten. Voor het tweede leek deze openingsgoal als bedrijving te werken,
want het spel van KDO werd alsmaar beter. Met een 1-0 stand werd
de rust uiteindelijk bereikt. In de rust
deed trainer Richard van Dijk er alles
aan om zijn ploeg scherp de kleedkamer te laten komen, want de eerste tien minuten waren o zo belangrijk. Tot grote opluchting voor iedereen die KDO lief had, onderschepte middenvelder Guido van Egmond
de bal op het middenveld en kon hij
na een prima steekbal Fabian van
der Hulst vrij voor de keeper zetten. Fabian aarzelde geen moment
en omspeelde de Amstelveense
doelman, waardoor hij in een leeg
doel koelbloedig de 2-0 binnentikte. Tien minuten later ontving spits
Elton Shehu de bal aan de rechter-

rebord. Bij de start van de tweede
helft neemt Legmeervogels weer het
initiatief en zet de verdediging van
OSM’75 onder grote druk. Helaas
wijkt deze verdediging in deze fase
niet. Na een fraaie actie van Laurens
v.d.Greft wacht deze net even te lang
met schieten waardoor een verdediger nog net kan ingrijpen. Mels Bos
wordt verrast als bij de redding van
de doelman van OSM’75 de bal zo
maar voor zijn voeten komt. Ook deze kans gaat dan verloren. Ook Rowan Hogenboom heeft de zo verdiende gelijkmaker op zijn slof maar
zijn inzet gaat via de paal naast. Het
zit Legmeervogels in deze fase van
de strijd niet mee. De gelijkmaker
zou dik verdiend zijn geweest. In de
64ste minuut probeert trainer Hen-

ny Snel het op een andere manier.
Sjors de Hollander wordt naar de
kant gehaald. Kenneth van der Nolk
van Gogh komt in het veld. Stefan
van Pierre verhuist naar de spitspositie. Bart v.d.Tol schuift een linie op en Kenneth van de Nolk van
Gogh gaat spelen op de linksachterpositie. Dit verhoogt dan wel
even de druk op de verdediging van
de gasten maar levert nog geen direct resultaat op. Dan volkomen uit
het niets weer zo’n snel uitgevoerde counter van de gasten en Patrick
Brouwer wordt voor de 2e maal gepasseerd in dit duel. Toch geeft Legmeervogels het niet op en gaat alles
of niets spelen.

kant van het veld. De balvaardige Elton hield de bal vast en zag invaller
Chesney Vosveld in vrijstaande positie vlak voor de goal staan. Elton
deed wat hij moest doen, waardoor
A1-junior Chesney de wedstrijd op
slot gooide en daarmee de wedstrijd
definitief besliste, 3-0. Een gigantische ontlading aan Kwakelse kant
was het gevolg! In het restant van
de tweede helft gebeurde er weinig noemenswaardig, waardoor de
overwinning van het tweede geen
moment in gevaar kwam. Door deze keurige 3-0 overwinning is het
tweede gestegen naar de tweede
plaats op de ranglijst. Door de riante
5-0 winst van AGB 2 op Buitenveldert 2, blijft AGB lijstaanvoerder met
één punt meer dan de Kwakelaars.
Aanstaande zondag speelt KDO 2
om 11.30 uur thuis tegen DCG 3. In
de uitwedstrijd eerder dit seizoen
verloren de Kwakelaars ongelukkig
met 4-3, kortom: KDO heeft nog een
appeltje te schillen met de ervaren
Amsterdammers, zorg dat u erbij
bent! Na vier weken zonder competitievoetbal, hervatte het eerste van
KDO afgelopen zondag de competitie tegen koploper Geinburgia. De
ploeg uit Driemond was in de winterstop soeverein leider in de vierde klasse E, maar door een gevoelige 5-0 nederlaag tegen concurrent
Ankaraspor en een 6-2 oefennederlaag tegen Argon 2, wist KDO dat er
deze middag mogelijkheden zouden
zijn tegen Geinburgia. Op het mooie
nieuwe complex in Driemond speelden de Kwakelaars onder leiding
van hoofdtrainer Raymond de Jong
de wedstrijd op het kunstgrasveld.

KDO 1 startte de wedstrijd daarom ook zeer geconcentreerd en na
twee minuten spelen kwam het eerste op een 0-1 voorsprong. Middenvelder Patrick Schijff ontving de bal
op zo’n 25 meter van het doel en
schoot de bal kogelhard in de linkerbovenhoek, 0-1. De Driemonders waren hier duidelijk van slag
van en reageerden hun frustratie
af op de Kwakelaars. Dit resulteerde onder andere in een grove tackle
op Jochem Kok, maar gelukkig kon
Kok de wedstrijd hervatten. Na een
half uur spelen was het Kok zelf die
Sven Vlasman wist te bereiken, Sven
stond hierdoor vrij voor de keeper
en schoot de 0-2 binnen. Een comfortabele uitgangspositie op dat
moment en dit smaakte naar meer.
Vlak voor rust beslisten de Kwakelaars de wedstrijd definitief nadat
rechtsbuiten Mathijs van Rijn de 0-3
aantekende. Na de rust bleef KDO
doorgaan met hetzelfde spel als in
de eerste helft en na een uur spelen kregen de Kwakelaars een vrije
trap aan de linkerkant van het veld.
Ronnie Oltshoorn meldde zich achter de bal en wist Sven Vlasman op
zijn hoofd te bedienen. Sven kopte
uiterst fraai de bal tegen de touwen,
waardoor er een 0-4 tussenstand op
het scorebord verscheen. In het restant van de tweede helft speelde het
eerste de wedstrijd geconcentreerd
uit. Door de prachtige 0-4 overwinning stijgt KDO, door de nederlagen
van Diemen en Ankaraspor, naar
de derde plaats op de ranglijst. Volgende week zondag speelt het eerste uit, tegen FC Amsterdam. In de
heenwedstrijd mocht KDO blij zijn
met een gelijkspel. FC Amsterdam
staat op dit moment op een achtste plaats.
De wedstrijd begint om 14.00 uur op
sportpark Strandvliet nabij de Amsterdam Arena.

3. Thea Stahl & Thea Kruyk 57,50%
4. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg en
Ineke Hilliard
& Elisabeth van den Berg 55,83%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal De Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Melchers helpt MdR de
winter door
Uithoorn - Voor de kanopoloërs
van Michiel de Ruyter is het belangrijk om het hele jaar door met
een bal te trainen. Omdat het daar
in de wintermaanden te koud voor
is, wijken de vijf teams van de vereniging uit naar het Veenweidebad
in Mijdrecht. Deze relatief dure trainingen worden vanaf 2012 gesponsord door hypotheekadviseur Albert
Melchers.
Voor de lezers die kanopolo niet
kennen: het is een dynamische
balsport die vanuit kleine eenpersoonskano’s wordt gespeeld. Twee
ploegen van vijf spelers proberen

zoveel mogelijk goals te maken. Het
spel is zeer spectaculair. Kano’s varen over en onder elkaar door, spelers in balbezit mogen worden omgeduwd en er vallen doelpunten bij
de vleet.
Bij de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter beoefenen inmiddels maar liefst vijf teams
de sport.
De ploegen trainen in hun eigen
krachthonk en houden hun conditie op peil op de Amstel, maar oefenen niet in spelvormen. Het is niet te
doen om de natte bal vast te houden

zonder stijfbevroren vingers te krijgen en omduwen is natuurlijk helemaal niet aan de orde.
Het spreekt voor zich dat de club blij
is met de steun. Ook de kersverse
sponsor toont zich content met de
overeenkomst: “Michiel de Ruyter
behoort inmiddels tot de absolute
top van het kanopolo. Maar ook de
kayakwalk is in één woord geweldig!
Onderschat dat niet. Dat gaat beslist
ooit een Guinness vermelding worden! Het is een voorrecht om te mogen bijdragen aan deze schitterende vereniging”, aldus Melchers.
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Adembenemende stoelendans bij
Bridgevereniging De Legmeer

Kinderen ‘de Vuurvogel’ beleven
veel plezier aan schooljudo
Uithoorn - Afgelopen zes weken
hebben de kinderen van de groepen
3 en 4 van basisschool de Vuurvogel
vol enthousiasme meegedaan aan
de judolessen.
De lessen werden gegeven door
een professionele judomeester en
elke week gingen de leerlingen gemotiveerd en met plezier aan de

slag met het oefenen en perfectioneren van hun judotechnieken. Wat
hebben ze veel geleerd! Een judorol,
een achterwaartse val, een kanteltechniek, echte houdgrepen en nog
veel meer.
De judolessen werden afgesloten
met een examen. Dus was de zesde les wel erg spannend. Alle kin-

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 21 februari speelden de Hartendames in De
Scheg de vijfde zitting van de laddercompetitie Top-integraal. Er waren twee lijnen van zestien paren.
Aan de top stonden Trudy Fernhout
met Ciska Goudsmit, zij scoorden
65,14%. Proficiat, dames! Zij werden gevolgd door Gerda Bosboom
met Nel Hamelijnck en behaalden
64,13%. Op de derde plaats Reina Slijkoord met Rita Vromen goed
voor 62,36%, de vierde positie met
60,56% was voor Ank Reems met
José Möller, de vijfde plaats was
voor Kokkie van den Kerkhoven met
Corry Smit met 57,78%, op de zes-

de plaats Gertrude Doodkorte met
Floor Janssen goed voor 56,67%,
met 55,56% op de zevende plaats
Geke Ludwig met Margo Zuidema,
Elly van Brakel met Vera van Wessem noteerden 53,19% goed voor
de achtste positie, negende werden
Mieneke Jongsma met Hilly Cammelot met 52,78% en de tiende positie met 52,08% was voor Froukje
Kraaij met Anneke van der Zeeuw.
Dan de competitiestand na vijf zittingen: In de koppositie is weinig
veranderd:
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
Geke Ludwig & Margo Zuidema

deren lieten zien dat zij de judotechnieken beheersten en legden
het examen met zeer goed gevolg
af. Met dit diploma kunnen de kinderen ook nog zes weken na school
gratis naar de judoschool Tai-Otoshi
of Ryu Kensui, wat de judopret nog
meer zal vergroten. De leerkrachten
zijn trots op hun leerlingen!

4. Ank Reems & José Möller
5. Nel Bakker & An van der Poel
6. Renske Visser & Francis Terra
7. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
8. Reina Slijkoord & Rita Vromen
9. Elly van Brakel &
Vera van Wessem
10. An van Schaick & Lea Wit
11. Door hun prachtige score hard
de ladder opgelopen Trudy Fernhout
& Ciska Goudsmit;
12. Ted Brand & Alice Oostendorp.
Volgende week de laatste keer ‘ladderen’. Voor inlichtingen over Hartenvrouw kunt u terecht bij het secretariaat: Mieneke Jongsma, tel.
0297-565756 of je kunt ook mailen:
wjongsma1@hotmail.com.

Combinatiefunctionaris sport
interviewt Bartho & Emma
Uithoorn - Zeven Uithoornse basisscholen, waaronder OBS de Toermalijn, sloten donderdag 23 februari het programma Schooljudo.nl af.
Het zesweekse lesprogramma voor
de groepen 3 en 4 leerlingen werd
tijdens de reguliere gymlessen aangeboden door Sportbedrijf Amstelveen en de combinatiefunctionaris sport, H. van der Putten. Aan de
hand van judovormen werd gewerkt
aan normen, waarden, weerbaarheid, samenwerken, conditie en coordinatie. En dat het leuk was bleek
wel uit de reactie van twee leerlingen... De combinatiefunctionaris sport interviewde Bartho Postma (groep 3) en Emma van Walraven (groep 4).
‘Sensei Roeland was echt een lieve meester en echt heel erg grappig!’, vertelt Emma enthousiast in
haar geleende judopak na afloop
van de laatste judoles. Het leukste wat Bartho zich kan herinneren was het achtbaantrucje: ‘Dan
glijdt er iemand over je schouder zo
in een houdgreep’. Eigenlijk was het
schooljudo een soort ‘bijles’ voor
Bartho. Hij judoot namelijk ook wekelijks bij Judoschool Blaauw in Uithoorn.
Kinderen die enthousiast zijn ge-

worden na de schooljudolessen
kunnen vier keer gratis en geheel
vrijblijvend meedoen bij judovereniging Tai-Otoshi in de brede school

Legmeer, zo staat op de flyer die
de kinderen meekregen. ‘Ik ga aan
mijn pappa vragen of ik op twee
sporten mag, judo is echt leuk!’

Uithoorn - Nog één zitting te gaan
en van de zestien promotie- en degradatieplaatsen lijken er slechts
zeven al beslist bij Bridevereniging
De Legmeer. Voor de overige negen
in de drie lijnen verkeren er nog zeker veertien paren in het ongewisse
over hun bridgelot.
In de C- lijn stelden Sonja & Hans
Selman zich veilig met een superscore van 66,25%, waarmee ze de
B- lijn al praktisch binnen zijn.
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman kwamen eindelijk eens
goed in hun spel en vergaarden de
broodnodige 59,58 procenten waarmee ze zowaar nog een kansje hebben om niet naast de B-stoel te vallen. Ook Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans hielden met 58,33%
als derde oogcontact. Voor Maria Baas & Ria Wezenberg lijkt hun
vierde plaats met 54,17% toch wat
te weinig om hoop te houden, terwijl
Atie de Jong & Evert Wevers als vijfde met 50% precies nog wel in het
spoor bleven. Heleen & Mees van
der Roest hadden een uitglijder met
hun 46,25%, maar enig creatief rekenwerk, doordat ze een keer in een
hogere lijn moesten invallen, zorg-

de ervoor dat hun gemiddelde hoog
genoeg is om hun kalmte te bewaren.
In de B-lijn deden Gerda van Liemt
& Els van Wijk goede zaken als eerste met 61,46% en kunnen zich
gaan voorbereiden op een carrière
in de A-lijn. Dat geldt ook voor An &
Jan van Schaick die nu vierde werden met 55,73% en zo ook genoeg
marge overhielden. Froukje Kraaij &
Rini Tromp werden fraai tweede met
57,08% maar stonden te ver achter
om nog illusies te kunnen koesteren. Dat geldt niet voor de nummers
drie van deze avond, Tini Geling &
Jo Wevers, die met 56,25% voorlopig
op de vierde promotieplaats staan.
Ze voelen echter de hete adem in de
nek van nog zeker twee paren die
slechts op tienden volgen.
De degradatieplaatsen zijn door uitval van diverse paren door ziekte, op
één uitzondering na, niet goed in te
schatten.
In de A-lijn eisten Andre van Herel
& Cora de Vroom de eerste plaats op
met 59,17%. Dit was echter lang niet
genoeg om Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister in het totaalklassement
nog te kunnen bedreigen ondanks

hun zesde plaats nu van 51,25%.
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter herstelden zich als tweede met
57,92% knap van de glisser van een
week ervoor. Cobie Bruine de Bruin
& Trudi Zandbergen presteerden als
derde met 56,67% uitstekend, maar
of het genoeg is om de schopstoel
te ontlopen is de vraag.
Dat geldt ook voor Wim Slijkoord &
Francis Terra, nu vierde met een prima 54,17%, maar de eerder behaalde resultaten waren op het randje of
er net over!
Vijfde werden Wouda Roos en Gijs
de Ruiter met 51,67%, maar die
staan nog vrij comfortabel.
Onderin is het doek praktisch gevallen voor Gerda Bosboom en Anneke van der Zeeuw en Floor Janssen
& Tonny de Jonge.
Ook opgewonden geworden van dit
dansen, kom dan meegenieten van
het spektakel bij Bridgevereniging
De Legmeer. Elke woensdagavond
in de barzaal van sporthal De Scheg
vanaf 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat;
e-mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon (0297)567458.

Mooie prestatie NK indoor
atletiek Erwin Koopstra
Uithoorn - In het weekend van 25
en 26 februari werd in het Omnisport
indoorcentrum in Apeldoorn het NK
atletiek indoor gehouden. Diverse
atleten van het Steenbok RunningTeam deden aan het NK mee. Erwin
Koopstra (lid van de AKU) kwam uit
op de 800 meter bij de mannen. De
atleet uit Aalsmeer had geen ideale voorbereiding doordat hij de afgelopen weken geplaagd werd door
rugpijn. Daardoor is er nog erg weinig op snelheid getraind. Uitgangspunt is het voorkomen van blessures in de aanloop naar het komende
outdoorseizoen. Erwin controleerde
zijn race in de series van de 800 meter en hij dook meteen onder de 2
minuten grens: 1.59,61. Het was zijn
eerste 800 meter race indoor. Deze
tijd laat zien dat hij op de goede weg
is om deze zomer zijn persoonlijk record van 1.57 flink aan te scherpen.
Sander van der Eijk was eveneens
gehandicapt, nu met een mindere
voorbereiding door een flinke verkoudheid. In de series op de 400
meter liep hij nog naar een mooie
49,56 wat voor Sander een persoonlijk record indoor betekende met

ruim 1,3 seconden. Hij plaatste zich
daarmee als één van de tijdsnelsten
voor de halve finale. In de halve finale kwam Sander in baan 1 te lopen, wat vooral indoor een enorm
nadeel is. In die halve finale bleek
de verkoudheid van afgelopen week
zijn tot had geëist en kwam Sander
al na 200 meter in de verzuring. Met
zijn tijd in die halve finale (50.93)
was Sander dan ook niet tevreden,
maar hij heeft er uit gehaald wat er
dit weekend, gegeven de voorbereiding, in zat.
Tinka Offereins liep een keurige 800
meter in een mooie tijd van 2.19,35.
Daarmee bleef ze weer eens onder
de 2.20 en zij was daarmee sneller
dan twee weken geleden bij het NK
indoor voor junioren. Het ging de
eerste 600 meter heel erg makkelijk
maar helaas zat er in de laatste ronde geen versnelling meer in. Na afloop was ze wel tevreden met haar
tijd en ze weet ook dat er met dit
resultaat het komende outdoor seizoen nog meer in zit.
AKU atlete en voedingsdeskundige van het SRT Jolanda ten Brinke
is afgelopen week uitgeroepen tot

Sportvrouw van 2011 in De Ronde
Venen. SRT- en AKU atlete Anouk
Claessens was één van de 3 genomineerden maar moest dit jaar
de eer aan Jolanda laten. Toch erg
mooi dat van de 3 genomineerden
er 2 bij AKU trainen!

Legmeervogels zaalvoetbal 1
neemt overtuigend revanche
Uithoorn - Afgelopen vrijdag moest
Legmeervogels aantreden tegen
Plein83 2. Men had nog een appeltje
te schillen met deze ploeg, omdat uit
werd verloren met 4-3. Plein83 2 is
een ploeg die bestaat uit doven, van
wie een aantal spelers uitkomt voor
het Nederlands doven zaalvoetbalteam. Het is een goed voetballende ploeg die ook een paar keer
per week in de zaal traint. Maar gezien de stand op de ranglijst moest
er deze wedstrijd met een overwinning van het veld gestapt kunnen
worden. Zeker ook gezien het feit
dat Legmeervogels volop meedoet
om het kampioenschap in strijd met
RCH en Voorland. De spelers waren
dan ook gebrand op een overwinning. Gelukkig was de opkomst van
het aantal spelers voldoende om op
volle sterkte aan te kunnen treden.
De spelers die het moesten gaan
doen waren Jasper en Jordi van Gelderen, Sjors de Hollander, Patrick
Woerdeman, Stefan van Pierre, Mels
Bos, Dimitri Sahertian en Tim Mollers. Het begin van de 1e helft was
een fel Plein83 te zien dat Legmeervogels gelijk onder druk zette. Duidelijk was te zien dat zij graag van
de koploper wilden winnen. Ze probeerden met veel positiewisselingen
en een snelle balcirculatie de verdediging van Legmeervogels te ontregelen. Legmeervogels had het wat
lastig in deze fase. Het resulteerde dan ook in een 0-1 achterstand
in de tweede minuut. Bij een aanval van Legmeervogels werd de bal
door Plein naar voren getrapt richting de spits van Plein. Jasper kwam
wel uit zijn doel, maar trapte de bal
tegen de tegenstander aan, waarbij
de bal heel gelukkig voor de voeten
viel van de spits van Plein, en deze de 0-1 kon aantekenen. Na deze vroege tegengoal werd Legmeervogels wakker geschud, zoals wel
vaker het geval, en nam vanaf dat
moment de regie in handen. De tegenstander werd onder druk gezet
en kwam er nauwelijks meer aan te
pas. Het goede spel werd beloond

met de 1-1 in de 12e minuut, waarbij Stefan de bal in kon schieten bij
een afvallende bal die via de keeper voor zijn voeten kwam. Twee minuten later was het alweer 2-1 voor
Legmeervogels. Mels schoot op de
keeper en Dimitri stond goed op te
letten bij de 2e paal en werkte de
afvallende bal van de keeper met
een sliding het doel in. De voorsprong was volkomen verdiend en
Legmeervogels ging door met aanvallen en kansen creëren. In de 19e
minuut ging Stefan door op rechts
en gaf de bal voor op de inkomende Patrick, die deze kans niet onbenut liet en er 3-1 van maakte. Vervolgens werd het 2 minuten later
4-1. Bij een overtreding werd een
vrije trap toegekend die door Jordi
koelbloedig in de linkerhoek werd
geschoten. Helaas werd het een
minuut later 4-2 door onoplettendheid in de verdediging. Bij een bal
die vanaf rechts werd voorgegeven
verloor een verdediger zijn man uit
het oog, waardoor deze speler gemakkelijk een goal kon maken. Nu
werd het toch weer een beetje spanend en werd de rust ingegaan
met een 4-2 voorsprong. In de rust
werd de boel weer op scherp gezet
en werd aangegeven dat er op deze voet moest worden doorgegaan.
Dat gebeurde ook. Legmeervogels
nam weer het initiatief en gaf de tegenstander geen kans. In de 5e min
werd het alweer 5-2 bij een scrimmage voor het doel, die werd ingetikt door Stefan van Pierre. Toch probeerde Plein nog wat terug te doen.
Bij een aanval van Plein werd een
speler onderuitgehaald wat een vrije
trap voor Plein opleverde. Deze vrije
trap werd onbereikbaar voor Jasper
hard en hoog in het doel gewerkt,
5-3 in de 14e minuut. Legmeervogels zette daarna weer een tandje bij en boorde de hoop van Plein
op een goed resultaat gelijk weer
de grond in. Een voorzet van Dimitri
werd vanaf links strak voorgegeven
en belandde via de voeten van een
verdediger het doel in, 6-3 in de 15e

minuuyt. Bij Plein83 ontstond irritatie bij een aantal spelers vanwege
de grote achterstand. Daardoor wilden zij er een fysieke strijd van maken met vervelende overtredingen,
waarbij er soms flink geschopt en
geduwd werd. Een speler van Plein
werd terecht met geel naar de kant
gestuurd, wat leidde tot een lichtelijk opstootje tussen spelers van
Plein en supporters van Legmeervogels in de kantine. Gelukkig werd dit
snel gesust door de goedleidende
scheidsrechter en kon de wedstrijd
weer worden voortgezet. De rest
van de 2e helft kwam Legmeervogels niet meer in gevaar en liep het
makkelijk uit naar een 8-3 overwinning. Eerst via een goal van Stefan
die de bal aangespeeld kreeg van
de goed spelende Tim Mollers en de
bal uit de draai fraai binnen schoot.
Door het harde spel van de tegenstander kreeg Legmeervogels in
de 23e min een penalty toegekend.
Jordi nam de verantwoordelijkheid
op zich en schoot de bal koelbloedig in de linkerbenedenhoek. Legmeervogels kreeg nog genoeg kansen om het doelsaldo op te krikken,
maar helaas werd er niet meer gescoord en stond de eindstand van
8-3 op het scorebord. Een zeer verdiende overwinning, waarmee overtuigend revanche werd genomen
op de verloren uitwedstrijd eerder
dit seizoen. Helaas is nog niet bekend wanneer de volgende wedstrijd gaat plaatsvinden. De tegenstander zal waarschijnlijk Zuidoost
United zijn, welke gespeeld zal worden in het Bijlmer Sportcentrum.
Twee weken geen competitie dus
voor Legmeervogels, waarbij er misschien nog wel een bekerwedstrijd
kan worden ingelast.
Om kampioen te worden moeten
de laatste vier wedstrijden in winst
worden omgezet. Dit zal zeker niet
makkelijk worden, maar gezien de
tegenstanders moet dat op papier
mogelijk zijn. Er wacht dus nog een
spannend competitieslot.

