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Zonnepanelen?

Aanschaf nú interessant:
de fiscus betaalt mee!

Uithoorn

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

Informeer bij ons!
Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

vrijdag 24 t/m zondag 26 januari
Administratiekantoor

Ondernemers opgelet!!!
Wij doen graag uw
administratie
Klant worden in
1e kwartaal 2014
BONUS € 250,-

www.dewaalendewaal.nl
Amstelplein 227 • Uithoorn
0297-525005

Stationsstraat voorlopig
afgesloten voor alle verkeer
Uithoorn - Waar het doorgaande en bestemmingsverkeer nog altijd worden omgeleid vanwege de
bouwwerkzaamheden aan de Prins
Bernhardlaan en Thamerlaan, is er
sinds maandag 20 januari nog maar
één doorgaande route vice versa
door het Oude Dorp voor het verkeer naar het Industriegebied Noord
en de N201 en dat is langs de Amsteloever (Dorpsstraat, Marktplein
en Wilhelminakade). Daar zal het
wel druk worden! Want met ingang
van die datum is er tot 1 maart ook

geen verkeer meer mogelijk via de
Stationsstraat van en naar de Adm.
de Ruyterlaan en Tromplaan. De
Stationsstraat wordt ter plaatse tijdelijk afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de kruising en de
nieuwe onderdoorgang bij de busbaan. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat ook de Prins Bernhardlaan
en Thamerlaan voorlopig nog voor
alle verkeer zijn afgesloten. Al met
al blijft het voor elke verkeersdeelnemer in Uithoorn op voorhand dus
behelpen. Woningen zijn wel te voet

en per fiets bereikbaar. Voetgangers
en fietsers kunnen vanaf de Thamerlaan inmiddels wel gebruik maken van een voet/fietspad via de onderdoorgang van de busbaan richting Amsterdamse weg, Thamerweg
en Petrus Steenkampweg vice versa. De Petrus Steenkampweg blijft
voor gemotoriseerd verkeer eveneens nog dicht zolang er wordt gewerkt aan de onderdoorgang van
de busbaan en de aansluiting op de
Amsterdamse weg.
Vervolg elders in de krant.

Kinderboerderij De Olievaar
gaat sluiten

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Uithoorn - Kinderboerderij De Olievaar gaat voorlopig dicht. Anderhalf
jaar geleden stopte de subsidie van
de gemeente. Een paar jaar eerder
was dit afgesproken bij een bezuinigingsronde maar, zoals vaker, werden de gevolgen van die bezuiniging
pas na verloop van tijd goed duidelijk. De subsidie van de gemeente was nodig om de dieren te voeden en te verzorgen en voor het beheer van de kinderboerderij. Dat beheer ligt in handen van Ons Tweede Thuis. De kinderboerderij is een
werkplek voor cliënten van deze organisatie, mensen met een beper-

king. De begeleiding van de cliënten wordt betaald vanuit de AWBZ.
Op verschillende manieren is geprobeerd geld te vinden voor beheer
en dierverzorging (onderdak, voeding, kosten voor de dierenarts, etc.).
Het was helaas niet voldoende. Ons
Tweede Thuis heeft een tijd lang geld
bijgelegd maar ziet zich nu genoodzaakt om de kinderboerderij te sluiten. Temeer omdat er ook bezuinigingen vanuit de AWBZ aankomen.
Voor de cliënten heeft Ons Tweede
Thuis een andere passende werkplek gevonden. De dieren zullen een
ander thuis krijgen. Voor de inwo-

ners van Uithoorn en De Kwakel gaat
de kinderboerderij per 1 maart dicht.
Ons Tweede Thuis blijft wel in gesprek met de gemeente. Delen van
de AWBZ gaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die de
gemeente uitvoert. Mogelijk kan Ons
Tweede Thuis in het kader van de
overheveling AWBZ naar de WMO
op de locatie van de kinderboerderij
nog iets betekenen. Tot die tijd blijft
Ons Tweede Thuis het terrein en de
gebouwen onderhouden zodat het
geheel er netjes uit blijft zien. In de
loop van 2014 zullen de toekomstplannen duidelijk worden.

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

big L jEans disCount | join fashion | www.bigL.nL
zijdstraat 61, aaLsmEEr | maandag t/m zatErdag | tEL: 0297 321177

Zaterdag a.s. Winter-Sale in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - De sale in winkelcentrum Zijdelwaard duurt nog even
voort! Zaterdag 25 januari vindt de
Winter-Sale plaats! Verschillende
winkeliers hebben een kraam bij
de winkel met superkoopjes! Daarnaast is er een kraam waar de bezoekers gratis een beker warme
chocolademelk kunnen krijgen.
De kraam wordt bemand door de
winkeliers van Zijdelwaard. Albert

Heijn, C1000, Boetiek de Boet, Nelson Schoenen, Drogisterij Stoop,
Zijdelfleur, Primera, Bakkerij Hulleman, Jamin, Feeling Good, Trekpleister, Perloplaza en Ten Hoope
Boek en Kantoor hebben allemaal
spetterende aanbiedingen op zaterdag 25 januari tijden de Winter-Sale
in winkelcentrum Zijdelwaard!
Zie ook advertentie elders in dit
blad.

Fietstunneltje een doorn
in het oog

Miele specialist

Eigen technische dienst

Uithoorn – De omwonenden en gebruikers van het fietstunneltje bij het
busstation in Uithoorn lieten ons het
volgende weten: “Het tunneltje bij
het busstation ziet er op zaterdag en
zondag vaak uit alsof er een feestje heeft plaatsgevonden, maar zaterdagochtend jl. spant wel de kroon! Is
dit het gevolg van het verhogen van

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

Na vele jaren eindelijk het
ADVERTEREN? “Sigma- terrein” volgebouwd
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

op dE gEhELE
wintErCoLLECtiE

Geen subsidie meer, geen kinderboerderij meer

HARTELUST B.V.

IN DE

g-star/diEsEL/paLL maLL/jaCK&jonEs
Ltb/Cars/pEtroL/onLy/vEro moda

Uithoorn - Het oud Sigma terrein aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn, wordt dit jaar na tientallen jaren eindelijk volgebouwd. Deze maand is gestart met het laatste stukje open terrein van de bouw
van een hypermodern logistiekcentrum voor het levensmiddelen import en export bedrijf Engel Foreign
Food B.V. Op bijna 8000 meter en 15
meter hoog wordt een centraal magazijn gerealiseerd voor opslag van

14.000 pallets levensmiddelen. Deze levensmiddelen worden geïmporteerd vanuit 45 landen ter wereld. Het bedrijf is bekend van onder meer Aloë Vera dranken, welke geproduceerd worden in een eigen in Taiwan en Yum Yum Noodles
uit Thailand welke in iedere Nederlandse supermarkt verkrijgbaar zijn.
Engel Foreign Food is sedert vele jaren gevestigd in Uithoorn en in 1992
opgericht door de huidige eigenaar

Wim Engel. Na jaren heeft het bedrijf, eind jaren negentig, het logistieke gedeelte verplaatst van Uithoorn naar Oosterblokker in de hallen waar vroeger de Beatles nog opgetreden hebben. Het hoofdkantoor
is altijd in Uithoorn gebleven. Medio dit jaar zal ook het logistieke gedeelte weer in Uithoorn gevestigd
zijn. Mooi voor het industrieterrein
van Uithoorn en goed voor de werkgelegenheid.

de leeftijdsgrens voor alcohol in de
kroeg? Wij zouden het op prijs stellen als jullie de foto plaatsen, zodat er wat tegen gedaan kan worden. Volgens ons wenst geen enkele
ouder dat zijn/haar kind in een tunneltje dronken zit te worden.” Misschien kan de politie eens (onopvallend) gaan controleren?

Tien kappers knippen voor KiKa
en Stichting Haarwensen
Uithoorn/De Kwakel - Vorige week, van maandag 13 tot
en met zaterdag 18 januari, hebben tien kapsalons uit
Uithoorn en De Kwakel in het kader van een gezamenlijke actie voor KiKa en Stichting Haarwensen geknipt.
Dit met het voornemen om geld en haar(!) te doneren
voor het goede doel. De deelnemende kapsalons in Uithoorn waren: Hair Sensation aan het Legmeerplein 28,
De Keijzer Kappers aan de Wilhelminakade 47, Trots op
Haar aan het Amstelplein 22-24, Intercoupe Knipteam
aan de Joost v.d. Vondellaan 41, Kapper Joepsze aan
Zijdelrij 5a, Kapsalon Privé aan de Johan de Witlaan 50,
Knip-Inn aan de Boterdijk 20 en Toff-Up aan de Noorddammerweg 30. In De Kwakel deden de kapsalons Care
for Hair aan de Kerklaan 5 en Hot in Haar aan de Cyclamenlaan 2 mee.
Op deze pagina van elke kapsalon een fotootje en een
verslag van deze prachtige actie. Volgende week leest u
in deze krant de opbrengst hiervan.
PRIVÉ HAARMODE
Jan en Nikkie van ‘Privé Haarmode’ denken succesvol terug
aan de actie ‘Tien Kappers Knippen voor KiKa en Stichting KinderHaarwensen’. Zij bedanken hun klanten voor hun bijdragen aan de KiKa/Kinder Haarwensen Actie. Privé Haarmode
was in deze KiKa actieweek ook hét adres om een KiKa-beer te
kopen: inmiddels hebben vele KiKa-beren een heerlijk warm
thuis gevonden. “Samen sterk” maakt kleine giften groot,
aldus Jan en Nikkie.

ALS IK

Als ik weer gezond be
Klim ik in de hoogstne zei Daan
Dat is wel mijn groot boom
ste droom
Als ik weer gezond be
i Sophie
Ga ik naar mijn panaze
En word ik nooit meerd toe
r moe

KNIPINN HEEFT VEEL PLEZIER BELEEFD
AAN DE ACTIE
“Met veel plezier heb ik meegedaan aan deze geweldige
actie. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook de klanten waren erg enthousiast. Hoe mooi is het, om op deze
manier je steentje bij te kunnen dragen aan een betere
toekomst voor de kinderen die met kanker te maken
krijgen. Niet alleen het geld dat binnenkomt is mooi,
ook het besef dat er met jouw lange haar zoveel moois
gemaakt kan worden voor kinderen die dromen van
een mooie bos haar, maar dat helaas door bijvoorbeeld
een chemokuur niet meer hebben. Zonde om dat in de
prullenbak te laten verdwijnen. Laat het afknippen voor
stichting HAARWENSEN! Dat kan het hele jaar door,
bij al deze kappers. Iedereen die aan deze actie heeft
meegedaan: de klanten, de kappers en de initiatiefnemers, BEDANKT!!”
HOT IN HAAR
Team ‘Hot in Haar’ uit De Kwakel: “Wij vonden het heel bijzonder om mee te mogen doen aan deze actie. Ook door onze
klanten werd het zeer gerespecteerd, we merkten dat deze
stichtingen dicht bij ons staan en veel mensen ook iets extra’s
in de collectebus deden.
We hopen dat we met elkaar een groot bedrag hebben ingezameld en dat er misschien ook andere branches zijn die
ons voorbeeld zullen volgen.”

TROTS OP HAAR
“Wat hebben wij een leuke week achter de rug, leuke reacties, gulle klanten met een extra donatie voor KiKa én blije kinderen, die woensdag- en vrijdagmiddag een leuke ballon, een
schmink of glittertattoo kregen. Jammer genoeg geen haardonatie voor Stichting Haarwensen! Maar het aanbod blijft...
Doneer jij je haar, dan knippen en stylen wij je geheel gratis,”
aldus het team van Trots op Haar.

TWEE EN EEN HALVE
METER HAAR BIJ
TOFFUP
Voor het team van Toffup was
het de eerste keer dat het aan
het initiatief van StichtingHaarwensen en KiKa meewerkte. Henny kijkt terug op
een geslaagde actie: “Ons
team vond het een geweldige ervaring met veel emotie
en positieve energie. Maar
liefst 9 stoere meiden hebben
bij elkaar meer dan 2,5 meter
staart gedoneerd. Helemaal
top Ellen-Fay, Lieke, Martine,
Enny, Tara, Linde en zus, Josephine en Mirjan. Daarnaast
danken we alle klanten voor
hun bijdrage aan de actie. Het
was af en toe een drukte van
jewelste in de salon met trotse ouders en een filmteam
van SBS dat een leuke reportage voor Hart van Nederland
heeft gemaakt.
Uniek dat maar liefst tien
kappers uit Uithoorn en De
Kwakel hebben meegedaan.
Deze actie is zeker voor herhaling vatbaat.”

HAIR SENSATION ERG TEVREDEN
Hair Sensation heeft een mooie en enerverende week achter
de rug: “Met veel afgeknipte vlechten en een goed gevulde
collectebus, is deze week voor ons geslaagd. De week begon
goed. Op maandag hebben wij op radio en tv de gezamenlijke
kappersactie voor KiKa en Stichting Haarwensen goed kunnen
promoten. Elke dag kwamen er spontaan mensen binnen om
geld in de KiKa-bus te doen en ook kwamen er mensen vanuit
Amsterdam en omstreken om hun vlecht te laten afknippen.
We zijn benieuwd wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn en
hoeveel vlechten we met 10 salons hebben geknipt. Voor ons
is deze week zeker voor herhaling vatbaar!!!

Van boven naar onder:
Kim, Henny en Evelien
INTERCOUPE KNIPTEAM
Bij kapsalon Intercoupe Knipteam is de actie succesvol verlopen. Er is bij hen deze week jammer genoeg geen vlecht
gedoneerd, maar het afgelopen jaar hebben zij wel verschillende vlechten naar Stichting Haarwensen mogen brengen.
Wat er in de collectebussen is gedoneerd deze week wordt
volgende week bekendgemaakt.

Als ik weer gez d be
n zei Vera
Maak ik staarten on
in
m
ijn
eigen haa
Mijn pruikje is iets w
at ik altijd bewaar r
Als ik weer gezond be
n zei Tom verlegen
ben ik blij dat ik m
dankzij KIKA hier be ede
n gebleven.
Met deze doelen vo
or ogen,
heeft het team va
n De Keijzer Kapp
ers
staan knippen vo
or KIKA.
Bij donatie van ee
n vlec
wij altijd geheel zo ht knippen
nder kosten.

OOK CARE FOR HAIR
HELPT KIKA EN
STICHTING HAARWENSEN
Knipsalon Care For Hair (De Kwakel) heeft samen met
een aantal collega-kapsalons een inzamelingsactie
voor Kika en stichting Haarwensen gehouden.
Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of worden, zouden
er alles voor over hebben om weer met een volle haardos
door het leven te kunnen. Stichting Haarwensen zorgt
ervoor dat deze kinderen een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar kosten aan verbonden zijn
voor de ouders.
Al een geruime tijd zamelt Care For Hair haar in voor
deze fantastische stichting.
Bij alle kappers die voor stichting Haarwensen knippen
stond een collectebus voor Kika. Ook mensen die een
gewoon bezoek aan de kapper brachten konden geld
doneren voor Kika.
Bij Care For Hair hebben diverse mensen gehoor gegeven aan deze actie. Zo hebben 2 vriendinnen hun
mooie lokken geschonken.
En een moeder en dochter vonden de actie zo waardevol
dat ook zij hun haar in een mooie vlecht lieten afknippen. Uiteraard maakt Care For Hair er daarna een mooi
eigentijds kapsel van.
Uiteindelijk heeft de actie 19 vlechten opgeleverd! Een
prachtige opbrengst waar stichting Haarwensen i.s.m.
Kika weer mooie pruiken van kunnen maken.
Wil je ook je haar doneren?
Kom dan even langs bij Care For Hair,
Kerklaan 5, De Kwakel.
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Postbus 8
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Aanslag gemeentebelastingen
komt in maand januari
De aanslag gemeentelijke belastingen valt eind van deze maand januari al op de mat. Dit is een maand eerder dan de inwoners van Uithoorn gewend zijn. De reden is dat Gemeentebelastingen Amstelland sinds 2013
de belastinghefﬁng uitvoert voor de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
De organisatie heeft het moment van
verzenden van de aanslag voor alle
gemeenten gelijkgesteld en bepaald
op eind januari.
Betaling
De wijze van betaling en de termijnen
zijn niet gewijzigd. U kunt uw aanslag
voldoen via contante betaling, met
een acceptgiro (in twee termijnen),
via internetbankieren of een automatische incassoregeling (in negen termijnen).
Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso
betalen? Vult u dan het machtigings-

formulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
2014.
Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de bijsluiter
bij uw aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl, de website van de gemeentebelastingen Amstelland.
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Gemeentebelastingen Amstelland: Gemeentebelastingen Amstelland, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
Bezoekadres:
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen
tel. 020-5404886
e-mail: belastingen@amstelveen.nl
www.gemeentebelastingenamstelland.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 uur.

Inbraakpreventieavond
Woninginbraak blijft een hardnekkig
probleem in Nederland, zo ook in de
gemeente Uithoorn. Uit onderzoek
blijkt dat senioren vaak het slachtoffer
zijn van een woningoverval en babbeltrucs. Om dit tegen te gaan organiseert de gemeente Uithoorn, samen
met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de

politie, een voorlichtingsbijeenkomst
op 28 januari in de Brede School Legmeer (Randhoornweg 31-39 te Uithoorn)..Deelnemers ontvangen hier
handvatten om zelf het risico op een
inbraak, overval of babbeltrust te verkleinen. U kunt voor meer informatie ook terecht op www.politiekeurmerk.nl.

Planning werkzaamheden
hoofdontsluiting
De werkzaamheden voor de hoofdontsluiting Thamerlaan/Prins Bernhardlaan zijn uitgelopen door tegenvallers in de ondergrond. Bij de graafwerkzaamheden bleken er onbekende kabels, leidingen, funderingen en
een damwand aanwezig te zijn.
Bovendien gaven de werkzaamheden trillingen die voor een aantal woningen te groot waren waardoor een
andere werkwijze nodig was. We

gaan er nu vanuit dat de Prins Bernhardlaan begin februari klaar is. De
werkzaamheden op de Thamerlaan
en onder het busviaduct zijn eind
maart klaar. Dat valt samen met de
openstelling van het aquaduct onder de Amstel en de afronding van de
op- en afritten van de Zijdelweg op
de nieuwe N201. Daarmee is straks
de omlegging van de N201 eindelijk
een feit!

Informatie over de avond
U bent vanaf 19.30 uur welkom en
de voorlichting zal om 19.45 uur van
start gaan. Er zal een korte pauze
plaats vinden en de avond zal ongeveer om 21.50 uur eindigen.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt
zich tot 28 januari aanmelden via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer
en de straat waar u in woont. Er is
een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, hierbij geldt het principe
“wie het eerst komt, het eerst maalt”.
We zien u graag op dinsdag 28 januari.

Mocht u deelnemen aan de avond
dan maakt u ook kans op 1 van de
15 deurkierstandhouders die ter beschikking zijn gesteld.

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 kunt u vinden in het 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

Tijdelijk:
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Inzageperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.
- Aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Inzageperiode vanaf 3 januari 2014 t/m 24 januari 2014. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, T 023 567 88 99.
- Aanwijzingsbesluit toezichthouders ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’. Inzageperiode vanaf 22 januari 2014 t/m 31 januari 2014. Inlichtingen
bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hoofdkantoor) 023-5678899
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. Inzageperiode 24 december
2013 t/m 3 februari 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, R. Jansen - de Noo,
0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Dwarsweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een tijdelijke brug voor een periode van 8 maanden. Ontvangen 10 januari 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 180, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van het
bestaande gebouw in twee woningen. Ontvangen 14 januari 2014.
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
- Tussen de Kalslagerweg en Bilderdammerlaan 23A, omgevingsvergunning
voor het verbreden van een watergang en het realiseren van waterberging.
Bezwaar: 14 januari 2014 t/m 24 februari 2014.
- Nabij Bilderdammerlaan 23A, omgevingsvergunning voor het realiseren van
een stuw en pomp ten behoeve van een waterberging. Bezwaar: t/m 26 februari 2014.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Lorenzo Grillroom voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 april
2014; Bezwaar t/m 21 februari 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog
digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrij-

WWW.UITHOORN.NL

Alles op alles,
zodat mensen met
een nierziekte in
leven blijven en ook
echt blijven leven!

ven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina)
OPENBARE KENNISGEVING KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Uithoorn maakt het volgende bekend: Op dinsdag 3 februari
2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres
Laan van Meerwijk 16 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot
17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:
- De lijsten van kandidaten (model H 1).
- De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
(model H 9).
- De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1).
- De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2).
- De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
- De verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10).
Zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos
voor de kiezers verkrijgbaar. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis
verstrekt.
Uithoorn, 9 januari 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED (ODNZKG)

Bekendmaking Besluit Toezichthouders 2014
De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft
namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woudenberg, Den Helder,
Medemblik, het college van de Provincie Noord-Holland en de Provincie Utrecht
en de dagelijkse besturen/voorzitters van de stadsdelen Centrum, Nieuw-West,
West, Noord, Oost, Zuid en Zuidoost, op 17 december 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 18.2 van de Wet milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.
De aangewezen ambtenaren zijn met ingang van 1 januari 2014 bevoegd toezichthoudende werkzaamheden te verrichten in het kader van bouw-, bodem- en milieuregelgeving en andere regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zullen de betreffende personen voorzien worden van een legitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking en ligt ter inzage bij
genoemde gemeenten, stadsdelen en provincies. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hoofdkantoor) Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam, Postadres: Postbus 209, 1500 EE Zaandam, Inlichtingen: 023-5678899
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ITS-certificaat voor de gemeente Uithoorn
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
mag voor de verandering ook een
keer trots zijn op zichzelf. Het is de
eerste gemeente in Nederland die
overal toegankelijke hoofdroutes
heeft. Daardoor is Uithoorn vooral ook voor mensen met een fysieke beperking goed bereikbaar. Deze mijlpaal werd afgelopen donderdag in het gemeentehuis officieel
bekrachtigd met de uitreiking van
het Internationaal Toegankelijkheid

Symbool (ITS) inclusief bijbehorend ITS-certificaat voor de openbare ruimte. Het certificaat werd
uitgereikt aan wethouder Ria Zijlstra (DUS! Kwaliteit Leefomgeving)
door de heer Robert de Kloe van het
Projectbureau Toegankelijkheid. Het
ITS certificaat kan worden gezien
als de kroon op het jarenlange werk
van college, raad, ambtenaren, ouderenbonden, diverse gelieerde organisaties en inwoners. Van laatst-

genoemde waren enkelen van hen
die een belangrijke bijdrage aan de
totstandkoming van toegankelijkheid hebben geleverd, op de publieke tribune aanwezig. Zij werden
door de wethouder nog eens extra
bedankt voor hun inspanningen en
ontvingen voor hun moeite als cadeau een prachtig fotoboek van Uithoorn. Tot slot werden alle aanwezigen in de raadszaal getrakteerd op
een drankje waarmee de overhan-

Stationsstraat voorlopig
afgesloten voor alle verkeer
Vervolg van de voorpagina.
In een brief die de buurtbewoners
van de gemeente hebben ontvangen wordt de verwachting uitgesproken dat de werkzaamheden
aan de Prins Bernhardlaan begin februari zullen zijn afgerond. Maar die
aan de Thamerlaan en van de onderdoorgang bij de busbaan pas
eind maart/begin april.

De reden van deze langere tijdsduur is dat door tegenvallers bij
graafwerkzaamheden in de ondergrond meer tijd nodig was. Verder
dat door werkzaamheden ontstane
trillingen die schadelijk bleken voor
de aangrenzende woningen, door
aannemer Dura Vermeer een andere werkwijze gevolgd moet worden.
Daar is wat voor te zeggen. Al met
al echter betekent dit drie maanden

uitloop op de eerdere planning. En
zijn daar alle details en afrondende
werkzaamheden (verlichting, bebording, belijning en beplanting) dan in
meegenomen? En hoe zit het met
de reconstructie van de rotonde bij
de Prinses Christinalaan/Irenelaan?
“Wij kennen de planningen van de
gemeente inmiddels. Ze zijn net zo
betrouwbaar als de slappe grond
waarop gebouwd wordt.

Welzijnsactiviteiten met
nieuw elan van start

Uithoorn - Nu stichting Cardanus
met ingang van 1 januari heeft opgehouden te bestaan en dus niet
meer verscheidene welzijnsprojecten in Uithoorn zal verzorgen, zijn
andere instellingen en mensen in
samenwerking met de gemeente bereid gevonden het ontstane

gat op te vullen. Zo blijft ’t Buurtnest bij de Europarei aan de Arthur
van Schendellaan 59 beschikbaar
als een multifunctioneel centrum.
Optisport heeft behalve Sport- en
Activiteitencentrum De Scheg ook
het beheer van dit buurtcentrum op
zich genomen waarvan beheerder

Edwin Konijn eveneens profiteert.
Hij kan als vanouds zijn werk blijven
doen. Sterker nog, met de beschikbare middelen krijgen alle ruimten van het buurtcentrum een stevige opknapbeurt. “Dat is wel nodig ook, want er wordt hier van alles georganiseerd voor jong en oud.
We hebben een gymzaal die wordt
gebruikt om onder meer te linedansen en voor Zumba; er zijn allerlei ruimten om te vergaderen, inloopavonden voor de buurtbewoners, voor buurtoverleg, om exposities te houden, kinder- en jongerenactiviteiten onderdak te verlenen, maar ook ouderen die graag
willen klaverjassen of bridgen kunnen hier volop terecht. Niet te vergeten zijn ook de voorleesmiddagen
voor de kleintjes. Zelfs kunnen bewoners hier hun familie- en kinderfeestjes vieren. Kortom, Er kan heel
veel in overleg met elkaar. Dat alles vindt hier gewoon doorgang en
dat gebeurt ook, want de mogelijk-

diging van het ITS-certificaat werd
gevierd. Het leeuwendeel van de
kosten om dit zover te krijgen heeft
de gemeente betaald. Daarnaast is
er gebruik gemaakt van subsidie
van de provincie Noord-Holland in
het kader van de pilot Wonen, Welzijn en Zorg Aalsmeer-Uithoorn
2005-2008. Het voordeel houdt echter meer in dan alleen een toegankelijke gemeente. Want er is inmiddels ook veel veranderd ‘tussen de
oren’, zowel bij de gemeente als ingezetenen. In gemeentelijke projecten (bijvoorbeeld herinrichting
van een straat) wordt ITS nu regulier meegenomen. En inwoners en
ondernemers zijn zich meer bewust
van het belang van een goede toegang voor iedereen al staat er af en
toe toch nog een scooter, uitgezet
terras of reclamebord op bijvoorbeeld de blindengeleidelijn. Maar
dat probleempje is ter plaatse snel
op te lossen.
In het jaar 2000 al gaf de gemeenteraad de opdracht te zorgen voor
iedereen toegankelijke routes in de
hele gemeente. Vervolgens zijn er
veel initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Zo werden in 2007 de winkels toegankelijk, de bibliotheek in
2009, het gemeentehuis in 2010 en
het gezondheidscentrum in 2012.
De looproutes en de bushaltes werden in de periode 2008-2013 aangepakt en waar nodig aangepast.
Het is nu gerealiseerd. Chapeau!

Het zal mij niet verbazen als er weer
een maandje bijkomt omdat er plotseling weer tegenvallers zijn,” laat
een inwoner terloops weten. “Het is
verder wel erg toevallig dat de afronding van het werk aan het Thamerlint gelijke tred houdt met de
beëindiging van uitgelopen werkzaamheden van de op- en afritten aan de Zijdelweg en het aquaduct in de nieuwe N201. Als het hier
klaar is valt dat samen met de openstelling van de nieuwe N201, zo laat
de gemeente in haar brief weten.
Bij dit gegeven plaats ik vooralsnog vraagtekens...” aldus de bewoner die zijn gedachten daarover de
vrije loop laat.

heden hebben we. Het wijkcentrum
is goed bereikbaar en er is genoeg
parkeerruimte naast de deur”, zegt
Edwin Konijn. Hij is behalve beheerder ook DJ en entertainer. Waar hij
tot voor kort de kinderdisco Kids in
The Mix organiseerde, doet hij dat
nu bij Dans- en Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg onder de naam
Col’inKidz.
Maar er is meer, want tijdens de
raadsvergadering van vorige week
donderdagavond zei wethouder
Welzijn, Ria Zijlstra (DUS!), dat de
‘combinatiefunctionarissen’ bij de
gemeente nu de kinderactiviteiten
coördineren, zoals het voorleesproject in ’t Buurtnest. Het jeugd- en
jongerenwerk, wat ooit door stichting Cardanus werd uitgevoerd,
wordt nu verzorgd door stichting
Tympaan De Baat uit Mijdrecht. Dat
geldt ook voor het jongeren opbouwwerk. Kortom, er is licht aan
het einde van de tunnel verschenen
voor het voortzetten van het welzijnswerk. Dat dreigde in Uithoorn
af te brokkelen. Gelukkig is het tijdig opgepakt en kan het met veel
elan worden voortgezet. ‘Er is immers geld voor’, liet wethouder Ria
Zijlstra onlangs in deze krant nog
weten. Dat is dan bij dezen geregeld!

PvdA: Start van
verkiezingscampagne
Uithoorn - Zaterdag 18 januari begon de PvdA de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart, met een grote landelijke manifestatie in Utrecht. De PvdA afdeling Uithoorn/De Kwakel voert
de komende tijd campagne met de
hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma: goede zorg dichtbij voor
iedereen die dat nodig heeft, een
mooi en leefbaar dorp en goede,
bereikbare voorzieningen. Het hele verkiezingsprogramma is te lezen op de website http://uithoorn.
pvda.nl/standpunten. Op 5 februari organiseert de PvdA opnieuw een
Pubquiz, die deze keer in het teken
van de verkiezingen zal staan. Locatie is opnieuw Cafe Herbergh1883..
Er staat ook nog een Politiek Cafe
op het programma, maar daarvan is
de datum en locatie nog niet helemaal zeker. Actuele campagne-informatie is te vinden op de Facebook-pagina: Pvda Afd Uithoorn-De
Kwakel.
Vragen over vlieghinder
Door nieuwe regels voor baangebruik wordt de Aalsmeerbaan sinds
geruime tijd ook buiten de beken-

de piekuren ingezet als startbaan.
Raadslid Els Gasseling: “de inwoners van Uithoorn en De Kwakel
hebben nu te maken met lawaai
van 7 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s
avonds, 7 dagen per week, nu al
maandenlang. Dat is tegen alle afspraken over hinderbeperking, het
is juist een enorme hinderverzwaring. Dat is slecht voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid in met name
de wijken Legmeer, Zijdelwaard en
De Kwakel. Het baangebruik moet
aangepast worden, de Aalsmeerbaan hoort geen hoofdstartbaan te
zijn.” De PvdA zal in de komende
raadsvergadering hierover vragen
stellen aan wethouder Verheijen, en
hem oproepen alles op alles te zetten om de hinder terug te dringen.
Het is belangrijk dat ook de andere
politieke partijen in actie komen, en
hun invloed aanwenden op alle niveaus, in de regio en bij hun landelijke en provinciale vertegenwoordigers. Voor iedereen die klachten of
vragen heeft: neem vooral contact
op met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol www.bezoekbas.nl
of tel. 020-6015555

Speelgoedbeurs bij
Peuteropvang De Quakel
De Kwakel - Zaterdag 25 januari
organiseren de ouders van Peuteropvang De Quakel een speelgoedbeurs. Dus bent u op zoek naar leuk
speelgoed voor kleine prijsjes?
Kom dan tussen 10.00-13.00 uur
naar het Dorpshuis in De Kwakel.
Tegelijk met de speelgoedbeurs is
er ook een open dag van Peuteropvang De Quakel. Ouders en kinde-

ren zijn van harte welkom om een
kijkje te nemen op de locatie. Voor
de kinderen worden er leuke activiteiten geregeld zoals schminken,
haren invlechten, cakejes versieren, sjoelen e.d. De opbrengst van
de beurs wordt door de ouders geschonken aan Peuteropvang De
Quakel. Peuteropvang De Quakel,
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel.
Tel: 0297-563377

Nieuwe mensen verantwoordelijk

Dierenambulance draagt
stokje over
Regio - Per 1 januari zijn de bekende gezichten Riek en Michel gestopt met hun werkzaamheden als
Dierenambulance de Ronde Venen/
Amstelland. Een nieuwe stichting
met enthousiaste mensen heeft de
werkzaamheden overgenomen.
Miriam Bosman is de drijvende
kracht achter de nieuwe stichting.
Zij is geen onbekende in het lokale dierenwereldje; ze heeft al eerder
op de dierenambulance gereden en
heeft daarnaast ook al enige jaren
de konijnenopvang Rabbit Hutch en
Hondenuitlaatservice Doggie Hutch.
Naast de ritten voor dieren in nood
is Miriam nu druk om (opnieuw)
kennis te maken met o.a. dieren-

artsen en andere instanties waar
de ambulance veel mee te maken
heeft. De Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Zuid is erg blij
dat de overdracht zo soepel is verlopen en dat de noodhulp aan de dieren in de regio op deze manier gewaarborgd blijft. “We gaan uit van
een langdurige samenwerking en
hebben alle vertrouwen in het bestuur van de nieuwe stichting” aldus
regiomanager John van Oossanen.
De dierenambulance is dringend op
zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs voor verschillende dagen en
dagdelen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Miriam Bosman op tel. 06-20634734.

Cultuur met een grote C van… Confucius
Uithoorn - Met trots en met waardering voor kunst en cultuur hebben er deze week enkele presentaties voor o.a. de raad van Uithoorn
en omwonenden plaatsgevonden.
Hierbij is het inhoudelijk concept
van het Cultuurcluster uit de doeken gedaan en de nieuwe naamgeving ervan geïntroduceerd: Confuci-

us. Confucius was een sociaal filosoof die in de woelige periode waarin hij leefde het tij probeerde te keren en een cultuurerfgoed wilde herstellen. Hij doorbrak de traditie om
alleen de kinderen van adel te onderwijzen: hij was een echte volksopvoeder die zijn wijsheden onder
een groter publiek wilde verbreiden.

En met name deze laatste parallel is
door te trekken naar Uithoorn, waar
het nieuw te bouwen multifunctionele cultuurcentrum onderdak zal bieden aan een Grand Café, bibliotheek
en een theaterzaal. Maar naast deze
drie hoofdcomponenten gaat Confucius ook sociaal-culturele-, en commerciële mogelijkheden bieden zoals

repetitie- en lesruimtes, organiseren
van exposities, voorzieningen voor de
passantenhaven of een VVV. Vanaf
nu zullen de vervolgstappen worden
genomen. Een stedenbouwkundige
verkenning zal tot een bestemmingsplan en het uiteindelijke bouwproces
leiden. Het plan is om komend voorjaar de leegstaande panden en het
Resmi-pand aan het Marktplein te
slopen. In samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden
wordt door de bouw van Confucius
aan de vrijgekomen locatie invulling
gegeven. Ook de Waterlijn zal deel
van de plannen gaan uitmaken. Inmiddels zijn er al gesprekken gaande
met een aantal partijen die uiteindelijk tezamen het nieuwe cultuurcentrum Confucius zullen gaan vormen.
In het voorjaar van 2016 zal één van
Confucius’ bekendste citaten ‘Horen, zien & zwijgen’ zichtbaar zijn gemaakt en is het cultuurcentrum operationeel. De ontwikkeling en realisatie van Confucius ligt - in samenwerking met de gemeente Uithoorn - in
handen van de ontwikkelingscombinatie Hart aan de Amstel, terwijl Van
Wijnen Haarlemmermeer de bouw
zal realiseren.

Ons Uithoorn start
campagne met dancefeest
Uithoorn - Ons Uithoorn start haar
verkiezingscampagne met een
dancefeest op zaterdagavond 1 februari in Café Bar Roadies. Bij dit
feest is 80’s/90’s-muziek het thema.
Iedereen uit Uithoorn en De Kwakel is welkom. Benno van Dam (Ons
Uithoorn): ‘Lokale politiek gaat vaak
over serieuze onderwerpen, maar
voor onze vereniging is de fun-factor ook van belang. Daarom hebben
we gekozen voor deze start. Onze gastheer is Cafe Bar Roadies in

het dorpscentrum’. Een professionele DJ staat garant voor een dancefeest met disco-hits uit de tijd van
Avro’s Top-Pop en Ferry Maat’s Soul
Show. Maar vanzelfsprekend kan er
ook van gedachten worden gewisseld over de plaatselijke politiek en
de komende verkiezingen. Aldus het
persbericht van de lokale politieke
partij. Datum: zaterdag 1 februari.
Tijd: vanaf 21.00 uur. De toegang is
gratis. Adres: Koningin Julianalaan
19. Kom op tijd, want vol is vol.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing
door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Open brief aan jongeren
die graag wat drinken
in de speeltuin
Vrijdag 17 januari gingen mijn
tweejarige dochter en ik naar de
speeltuin bij Karveel. Zelfstandig als ze tegenwoordig meent
te zijn, sprintte zij nietsvermoedend en blij richting dat speelbootje. Klimmend en klauterend
bereikte zij haar doel, om daarna trots naar beneden te glijden.
Eenmaal beneden rende zij naar
het klimrek om zich op te trekken. Dat ging prima. Even later
viel mij op dat er bloed van het
rek sijpelde. Ondertussen speelde ze gewoon verder. Echt diepe
snijwonden doen namelijk geen
pijn. Tijdens het verlenen van
eerste hulp riep mijn dochter op
een grappige manier verbaasd:
“Oh bloed, oh bloed!”. Het huilen kwam pas toen ze de ernst
van de verwonding begon te begrijpen.
Kinderen zijn met dit soort dingen minder kinderachtig dan
volwassenen. Dat betekent alleen niet dat (kapot) glas best bij
een glijbaan mag slingeren. Als
je het geluid van brekende bier-

flesjes echt zo onweerstaanbaar
vindt, zou je voor de verandering
eens kunnen testen hoe dat in de
tuin van je ouders klinkt. Op een
betegeld terras rinkelt dat vast
mooier dan op kunstgras. Of in
de glasbak, maar dat vind je vast
niet cool. Die galmt daarentegen
wel lekker. Vooral ’s nachts. Alleen jammer dat ie zover van de
glijbaan staat. Minstens twintig
seconden lopen. Mocht dat glaswerk gaan vervelen, zou je kunnen overwegen om over te stappen op blikjes. Die kun je namelijk op meerdere plekken kwijt.
In openbare vuilnisbakken bijvoorbeeld. Of, als die ook al zo
ver weg zijn, in een van de klikobakken die elke omwonende in
zijn voortuin heeft staan. Elke
keer een verbandtrommel moeten meenemen naar de speeltuin is voor ons als ouders ook
zo’n gedoe. Succes met verbeteren! Ze zit inmiddels teletubbies
te kijken. Wel met een boze blik.
A. Heine, vader van een
gewonde dochter

Waar staat Uithoorn voor?
De verkiezingen naderen. Zittende
partijen schuiven hun vrouwen en
mannen naar voren.
Ook in de Nieuwe Meerbode van
15 januari j.l. (Raadspagina), ieder voorzien van een lijstje met de
beste voornemens. Dat is op zich
niet zo bijzonder, maar heeft u zonder meer daaruit een keuze kunnen maken? Zo van: “Ja, daarin herken ik mij en al het overige
hoeft niet zo nodig!”? Eerlijk gezegd is dat mij niet gelukt. Eigenlijk was er ‘alles bij elkaar genomen’ niets verkeerds aan. Je zou
de lijstjes eigenlijk ook best kunnen wisselen of samenvoegen.
Het lijkt mij bij voorbeeld sterk, dat
de VVD zo weinig om de mensen
geeft, dat prettig wonen en werken
volstaan en dat de overige wensen
slechts materiële zaken – als infrastructuur – betreffen. En dat dan
nog wel met de komende delega-

tie naar de gemeente van de menselijke zorgtaken in zicht! En trouwens, over prettig wonen gesproken: Ik meen toch echt begrepen
te hebben, dat het loslaten van
het toezicht op de kwaliteit van de
woonomgeving – met als gevolg de
toenemende verrommeling binnen
de woonwijken – vooral aan deze
partij te danken is. Of mag ik juist
hoop putten uit het n.b. als eerste
punt vermelde voornemen? Gaat
het roer toch nog net op tijd om?
Dus toch geen welstandsvrije Legmeer, maar daarentegen een duurzaam prettig wonen in het vooruitzicht, bedoel ik? Als dat echt zo is,
dan zou ik misschien nog heimelijk een keus willen maken. Alhoewel... liever ga ik de lijstjes samenvoegen. Komt het toch nog goed
met ons allen en Uithoorn!
Wil Houtepen

Sporten gezond?
Grote ergernis ondervind ik bijna
wekelijks als ik ga sporten in de
Scheg. Het is er meestal zo smerig en vooral stoffig dat je je af kunt
vragen hoe gezond het is om daar
te sporten. Op 13 januari was het
dieptepunt, overal rommel, schillen, peuken en vooral hééééél veel
stof.
De matten zijn eigenlijk niet te gebruiken omdat ook die zeer vuil
zijn. Enige tijd geleden heb ik al
een mail naar de gemeente gestuurd omdat ik mij ook zorgen
maak over de veiligheid. Er is geen
beheerder meer aanwezig en van
de huurders wordt verwacht dat
zij verantwoordelijk zijn tijdens het
gebruik. Dat betekent dat schoolklassen die over verschillende

kleedkamers verdeeld zijn bij een
ontruiming (in het slechtste geval bij brand) door leerkrachten
uit de donkere kleedkamers, toiletten etc. naar buiten geleid moeten worden. Bezuinigen is het modewoord van de afgelopen jaren, maar of daarmee de veiligheid en gezondheid ook gediend
zijn is kennelijk van minder belang.
De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid, je moet bij Optisport zijn, maar die heeft kennelijk
geen belang bij een juiste uitvoering van hun taken. Geld verdienen is kennelijk belangrijker dan
gezondheid. Heeft de gemeente
Uithoorn hier geen verantwoordelijkheid?
J. Bosman, Uithoorn

DUS! onaangenaam verrast over
sluiting kinderboerderij
DUS! is onaangenaam verrast over
het bericht dat de kinderboerderij gaat sluiten. De gemeenteraad
heeft helaas al in 2005 besloten
dat de kinderboerderij geen kerntaak is van de gemeente en heeft
toen de subsidie voor nog maar
voor vijf jaar verleend. 2010 was
het laatste jaar. Toen is besloten de
subsidie nog enige tijd te verlengen om Ons Tweede Thuis, die de
kinderboerderij beheert, de kans
te geven de kinderboerderij over te
nemen. Een mooi plan werd geboren, namelijk een restaurant waar
cliënten van Ons tweede Thuis
konden werken en waarmee de

kinderboerderij in stand gehouden
kon worden. De gemeente verleende haar medewerking door het
bestemmingsplan daarop aan te
passen en in overleg te gaan over
verdere voorwaarden. De gemeente hoorde vorige week donderdag
plotseling dat dit plan uiteindelijk niet door gaat. Wat nu? DUS!
is van mening dat een kinderboerderij in Uithoorn zinvol is, maar de
gemeenteraad heeft in 2005 besloten dat het geen kerntaak is
van de gemeente. Zijn er andere mogelijkheden? Denkt u met
ons mee? Stuur uw reactie naar:
secretariaat@dus-uithoorn.nl.

Gerda Blom 25 jaar bij
muziekvereniging KNA!
Uithoorn - Tijdens de gezellige
nieuwjaarsborrel van Muziekvereniging KnA op 12 januari jl. werd ook
Gerda Blom gehuldigd. Zij is 25 jaar
lid van de vereniging. Zij is ooit bij
VIOS in Mijdrecht begonnen in de
fanfare als trompettist. Toen de fanfare overging in de Showband, heeft
zij samen met haar broer VIOS verlaten en zijn ze overgestapt naar
Kna. Gerda wordt erg gewaardeerd
in de vereniging. Ze speelt nu mee
in de Harmonie en in het Klein Orkest, nog steeds als trompettist.
Altijd overal van de partij; op repetities, concerten maar ook bij de andere aktiviteiten van de muziekvereniging. Vandaar dat zij nu de zilveren speld mocht ontvangen tezamen met een mooie oorkonde!

Gerda is een voorbeeld van hoe leuk
het is om muziek te (leren) maken
en vooral hoe je daar je leven lang
plezier van kunt hebben. Muziek
maken is voor jong en oud! Muziekvereniging KnA investeert dan ook
veel tijd en energie in het enthousiastmeren van nieuwe leden en stimuleren van bestaande leden. Een
voorbeeld hiervan is de voorspeelmiddag op zondag 6 april a.s.. Iedereen die muziek maakt mag meedoen.
Tijdens deze middagen kunnen de
muzikanten laten zien wat ze geleerd hebben en ook wordt deze
middag graag aangegrepen om samen muziek te maken. Veel muzikanten zijn nu al samen bezig muziek uit te zoeken en in te stude-

Kinderkoor Xing
toont haar emoties!
Uithoorn - De 16 kinderen van
kinderkoor Xing hebben de afgelopen maanden heel hard geoefend
op de liedjes van het project “Xing
toont haar emoties!” Het zijn liedjes die gaan over gevoelens die je
kunt ervaren, zoals bang zijn, verlegen zijn, zenuwachtig zijn, iets
niet durven, vrolijk zijn en nog veel
meer. Veertien leuke liedjes, die
de kinderen aan het publiek willen laten horen op zondag 26 januari 2014 om 10.30u bij danscentrum Colijn aan de Industrieweg 20
in Uithoorn. Het optreden staat onder leiding van dirigente Ireen van

Bijnen. Als intermezzo zal de jonge
circusartiest Scott Bovelander (van
Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp) een heel knap jongleeroptreden verzorgen!
Iedereen die het leuk vindt, is van
harte welkom om te komen kijken en luisteren. De toegang is vrij.
Ook kinderen die misschien zelf
wel bij het kinderkoor willen, kunnen komen luisteren. Vanaf februari begint er weer een nieuw liedjesproject en nieuwe kinderen zijn
daarbij welkom! Kijk ook even op
www.kinderkoorxing.nl

ren voor deze middag. De middag is
van 14.00 tot 17.00 uur en natuurlijk

is iedereen van harte welkom! Meer
info: www.kna-uithoorn.nl

De Foto- en Videoclub
‘De Cinesjasten’ Uithoorn
bestaat 35 jaar
Uithoorn - De Cinesjasten is een
gezellige club, waar je leert hoe je
van je foto- en filmmateriaal een
leuk filmpje kan maken, met ondersteuning van muziek, tekst en voice over. Een aantal leden werkt met
Magix, waar we voorafgaand aan de
clubavond ook les in krijgen.
Momenteel zijn er 4 wedstrijden per
jaar, waaraan je geheel vrijblijvend
mee kan doen. De wedstrijd thema’s zijn: de vakantiefilm, de 1 minuutfilm, de montagefilm (een paar
leden zorgen voor foto- en filmmateriaal, iedereen die mee wil doen
krijgt het ruwe materiaal om daar
een filmpje van te maken voor de
wedstrijd) en de wisselprijs film (een
film met een thema, in 2013 was het
thema “GLAS”) Verder vragen we
iedereen om één vrije film per jaar
te laten te laten zien. Alle films worden besproken, zodat we van de positieve/negatieve kritiek kunnen leren. Ook hebben we een feuilleton
film (nummer 1 maakt een filmpje,
nummer 2 krijgt alleen dat filmpje
te zien om een vervolg te maken, zo
krijgt nummer 5 alleen het filmpje
van nummer 4 te zien voor zijn/haar
vervolg). De feuilleton film van 2013
had als thema: Pinnen mag.
Op de clubavonden vertonen we
een of twee vrije films of hebben
een wedstrijd. Maar ook hebben
werkavonden of een gastspreker.
Omdat gezelligheid een onderdeel
van onze club is, hebben we tijdens
de zomerstop een jeu de boules
wedstrijd met aansluitend een barbecue. Vlak voor de Kerst hebben
we een ‘Kerstparty’met diner. Beide activiteiten worden door de leden zeer gewaardeerd.
Hebben we u belangstelling kunnen
wekken, dan is het misschien ook
interessant om iets te weten over
ons ontstaan.
De Cinesjasten, hoe het begon?
Oprichter Sjaak Samshuijzen vertelt:
In 1978 vierde Foto de Boer haar 25
jarig bestaan. Hier moest natuurlijk
vruchtbaarheid aan gegeven worden. Een week lang allerlei acties
met speciale aanbiedingen. Omdat
ik tot een van de jongsten in de personeelsgroep behoorde mocht ik de
acties verzinnen. Met o.a. Een poster-, portret- en camera-actie werd
de publiciteit gezocht. Aangezien ik
zelf een enthousiast smalfilmer was
had ik ook besloten dat we in Uithoorn aan een smalfilmclub toe waren. Uit een reacties van klanten
bleek er voldoende belangstelling te
zijn voor een filmclub.
Samen met Peter van den Born (autorijschool), ook een enthousiaste
smalfilmer en goede klant bij ons,
heb ik het voorbereidende werk gedaan en een avond voor geïnteresseerden belegd. Het werd 30 januari
1979 bij Leenders in De Kwakel. Het
was bar en boos weer met sneeuw,
hagel en ijzel. Ondanks dat slechte

weer waren er ruim 40 belangstellende op komen dagen. De afgehuurde ruimte was eigenlijk te klein
voor zo’n groot aantal mensen. Na
onze bedoelingen duidelijk te hebben gemaakt werd er de mogelijkheid geboden om in te schrijven
als lid. Hieraan gaven zo’n 30 mensen direct gevolg. Op de eerste echte clubavond werd de naam voor de
club bedacht: “De Cinesjasten” de
naamgever was Lou Olfers.
In de periode daarna hebben we
nog een keer een ledenstop ingevoerd omdat onze ruimte te klein
was voor zoveel mensen. In het begin ging alles nog met de filmcamera, dubbel acht werd langzaam
aan vervangen door Super 8 welke films later ook van een geluids
randspoor werd voorzien zodat je
direct, via een speciale Super 8 geluidscamera live geluid op kon opnemen. Of werken met losse recorders (wat een ellende!) om spraak
en of muziek toe te voegen. Op de
clubavond moest je, als je zeker wilde zijn van een goede vertoning,
je eigen projector meenemen. We
hebben menige clubavond doorgebracht met het wisselen van 4 of 5
projectoren welke allemaal opnieuw
ingesteld moesten worden. En altijd
spannend of het goed werkte! Daarna is de video gekomen, eerst nog
als schoudercamera met daarbij een
losse recorder met VHS tape of als
grote verbetering de Sony met ingebouwde Betamax tape. De montage
van deze beelden ging via een montage- videorecorder, later kwamen
steeds meer speciale apparaten om
het monteren en mengen van beeld
en geluid gemakkelijker te maken.
Deze apparaten zoals mengpaneel
en geluidsmontage en titelapparaat
waren vrij kostbaar, van enkele honderden tot wel over de duizend gulden per stuk. Later gevolgd door alles-in-1 apparaten van 2 tot over de
3 duizend gulden.
Tegenwoordig zijn de camera’s zo
vol gestopt met technologie dat je
vaak niet eens alles weet wat die
camera kan. Voor de montage gebruiken we tegenwoordig een laptop met een speciaal video montage programma. Juist al deze mogelijkheden leveren nog wel eens vragen c.q. problemen op welke uitstekend in clubverband besproken
en vaak ook opgelost kunnen worden. Dus lid worden van een de foto/video club zoals we tegenwoordig zijn, is niet alleen leuk maar
ook leerzaam en bovendien gezellig. Kijk ook eens op onze website
www.cinesjasten.nl. U vindt daar
filmpjes en foto’s van onze leden en
wat u verder over de club wil weten. Wilt u de sfeer komen proeven, langs komen mag geheel vrijblijvend. Onze clubavonden zijn op
dinsdagavond eens in de 3 weken in
het dorpshuis De Quakel, Kerklaan
16 1424 BK De Kwakel.“
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.
Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, dikke wangen en tamelijk lang haar. Heeft korte poten en loopt laag
bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.
- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links
van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. Hij
is niet gecastreerd.
- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. Witte
punt op hoofd bij neus. Witte snoet,nek, buik en pootjes.
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.

DUS!taart voor de
knotgroep
Uithoorn - Het was afgelopen zaterdag een prachtig gezicht. Aan
het begin van de Boterdijk was een
groep van rond de 30 mensen op
het land aan het werk om wilgen te
knotten. De zon schijnt en het voelt
al bijna als een eerste lentedag dus
de sfeer zit er goed in. Met kennis
van zaken worden de wilgen onder handen genomen. Vele handen
maken dat de geplande klus goed
opschiet. DUS! (D66 en GroenLinks) brengt graag maatschappelijke initiatieven onder de aandacht. Inmiddels begint het bijna
een traditie te worden om jaarlijks
de knotgroep te trakteren op taart.
De knotgroep past ook mooi bij de
leus ‘Groen aan de Amstel. Natuurlijk!’ van DUS!, één van de slogans in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De knotgroep
draagt belangeloos bij aan het beheer van het ‘groen aan de Amstel’
en dat mag gewaardeerd worden
met zelfgebakken taart bij de koffie. Dat gaat er wel in na een ochtendje werk in de buitenlucht!

Zangers en zangeressen
gezocht
Uithoorn - The Amstel Gospel
Choir uit Uithoorn heeft veel muzikale plannen voor 2014. Het koor
gaat meedoen aan het Nederlands
Korenfestival in mei/juni en is zich
nu al aan het voorbereiden op het
Amstel Gospel Choir concert dit najaar. Het swingende gospelkoor zal
dit concert gaan uitvoeren in samenwerking met de Woodside Big
Band! Ook treedt het koor tussendoor regelmatig op bij o.a. bruiloften. Voor al deze leuke zangactiviteiten is het koor op zoek naar jou!
Kun je goed zingen? Dan is dit je
kans!
Project A
Deelname Nederlands Korenfestival. Duur: januari t/m eind juni 2014

Project B
Nederlands Korenfestival + Concert met big band in het najaar.
Duur: januari t/m medio november
Je kunt kiezen om met één van deze twee projecten mee te doen of
met allebei. Wie weet bevalt het
zingen met dit gezellige koor je zo
goed dat je besluit om voor langere
tijd lid te worden.
Meld je snel aan op www.amstelgospel.nl (Lid Worden) om mee te
kunnen doen! Een auditieprocedure maakt altijd deel uit van het lidmaatschap. Vermeld s.v.p. bij jouw
aanmelding het betreffende project
of bel 06-30163324 voor meer informatie.

Mijmeringen

Blauwe maandag
Ik zou het hele jaar door kunnen schrijven
over zaken die niet leuk zijn, wat ik niet
leuk vind qua gezinsleven en huishouden
tot aan wat ik niet leuk vindt aan de Nederlandse samenleving. Nu doe ik dat in
principe niet, want alles waar je aandacht
aan geeft dat groeit en ik wil geen azijnpisser worden. Maar dan is het januari en de derde maandag in deze maand is bestempeld als blue monday, de meest depressieve
maandag van het jaar. De dag waarop mensen realiseren dat hun
goede voornemens alweer zijn gestrand en het nog heel lang koud,
nat en winter kan zijn. Ik had echter geen blauwe maandag, maar
een trieste woensdag.

Onderhoud, reparatie en occasions

Autobedrijf Ed van Schie
Mijdrecht - Op de Oosterlandweg
29a in Mijdrecht is ruim dertig jaar
het gerenommeerde autobedrijf van
Ed van Schie gevestigd. Hij is bij onder andere veel autosportliefhebbers geen onbekende, want Ed van
Schie nam in zijn wat jongere jaren
niet onverdienstelijk deel aan talloze autorally’s met speciaal daartoe
uitgeruste personenwagens. Veelal van het merk Ford. Het garagebedrijf is destijds ontstaan uit hobby
en liefde voor het autovak en het rijden met auto’s. Onderdeel daarvan
waren de rally’s. Daarvoor moesten
auto’s aangepast en motoren opgepept worden. Vandaag de dag kent
Autobedrijf Ed van Schie veel tevreden klanten die hun auto er APK
laten keuren (inclusief roetmeting
voor dieselmotoren), onderhouden
en repareren. Vakmanschap, service
en klantvriendelijkheid liggen daaraan ten grondslag.
Dat wordt door Ed en zijn vrouw
Sophie met hun vaste medewerkers
Dennis, Jim en Henk met verve uitgedragen. Sophie fungeert administratief als back-up. Het autobedrijf is aangesloten bij de landelijke bond van erkende garagebedrijven, Bovag, is RDW erkend en bovendien een door Innovam erkend
leerbedrijf. “Iedereen is hier met zijn
auto welkom voor keuring, onderhoud en reparatie, ongeacht welk
merk. Behalve personenwagens onderhouden we hier ook lichte bedrijfswagens. En wie een klassieker of een sportwagen heeft is hier
eveneens aan het goede adres voor
APK-keuring, onderhoud en tuning.
Dankzij de jarenlange ervaring in diverse takken van autosport kunnen
we die autorijders uitstekend van
dienst zijn. We kunnen met recht
zeggen dat we daarin specialist
zijn,” laat Ed van Schie weten.

Allround
Maar er is veel meer. Zo kunt u
met uw auto bij Ed van Schie eveneens terecht voor onder andere reparaties van alle voorkomende autoschades met plaat- en spuitwerk,
vervanging van banden – zomer- en
winterbanden plus opslag, diverse
soorten (lichtmetalen) velgen, accu’s, uitlaten, trekhaken, schokdempers, vervanging van autoruiten, verkoop en installatie van (audio)accessoires, carkits en gecertificeerde
alarmsystemen, service en reparatie van aircosystemen, opsporen van
elektronische storingen, zomer- en
wintercontrole van de auto, enzovoort. Niet in de laatste plaats biedt
Ed van Schie een speciale Fordservice. Verder verkoopt men zowel
nieuwe als gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfswagens van alle merken. En zit uw keuze er niet
bij, dan biedt Van Schie een zoekservice om de auto van uw wensen op te sporen. Inruil van auto’s
is eveneens mogelijk. Ed van Schie
heeft momenteel interessant geprijsde auto’s, met speciaal voor de
liefhebber echt mooie en exclusieve auto’s in de verkoop staan. Voor
alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw auto geldt dat
u, indien gewenst, vooraf een prijsopgave kunt ontvangen met de geschatte kosten. Dat voorkomt later
een onverwacht hoge(re) rekening.
Eventueel kan tegen een gering bedrag gebruik worden gemaakt van
een leenauto. Er is ook een thuisservice. Zo kan bijvoorbeeld het
wisselen van een (lege) accu aan
huis gebeuren. Kortom, dit allround
autobedrijf biedt nagenoeg alles
op het gebied van service en mogelijkheden op autogebied. Maak
een vrijblijvende afspraak (0297593431) of kijk op de website www.
edvanschie.nl voor meer informatie.

Sluitingsdatum
schrijverswedstrijd op
1 februari
Uithoorn - De organisatie die het
50-jarig jubileum van De Hoeksteen in 2015 voorbereidt is vol
lof over de reacties op de uitgeschreven schrijversprijsvraag. Het
ziet er nu al naar uit dat één of
meer inzendingen uitstekend geschikt zijn om te gebruiken voor
de beoogde jubileumvoorstelling
en publicatie in de voorgenomen jubileumbundel ligt ook zeker voor de hand.
Vanaf 1 februari gaat de jury aan
de slag met de selectie van het
binnengekomen materiaal. Tot
aan die datum zijn alle inzendingen nog steeds welkom: verha-

len, gedichten, monologen, liedteksten enzovoort. Schrijvers die
nog willen meedingen of anderszins iets kunnen toevoegen
aan de rijke geschiedenis van dit
gebouw, sturen hun inzending
naar het mailadres op de website www.hoeksteen50jaar.nl. Inleveren bij de Bibliotheek aan de
Alfons ArIiënslaan kan ook. De
prijsuitreiking staat gepland voor
zaterdagmiddag 8 maart in De
Hoeksteen. Iedereen die geïnteresseerd is in de uitkomsten zal
bij die gelegenheid welkom geheten worden door de organisatie die zich dan graag voorstelt
aan het Uithoornse publiek.

School
De basisschool is een samenleving op zich. Er is een gemengde
groep mensen (leerkrachten en kinderen), op een vaste locatie, er
zijn duidelijke regels en bij overtreding van die regels zijn er consequenties. Voilà, een mini-samenleving in de dop en voor kinderen vaak hun eerste of tweede ervaring met onderdeel zijn van
een groep (klas) en samenleving (school). Er word een belangrijke,
brede basis gelegd met waarden en normen over samen leven,
samen leren en samen zijn. Regels zijn er om te respecteren en de
ouders moeten hier net zo hard het goede voorbeeld geven. Regels
oftewel grenzen geven veiligheid en duidelijkheid en onze kinderen hebben dat heel hard nodig. Als het in de opvoeding ergens mis
gaat, dan is het vaak dat de ouders niet genoeg veiligheid en duidelijkheid bieden aan de kinderen.
Vroege leerling
Mijn jongste zoon is een vroege leerling. Hij ging voor het eerst
naar school na de kerstvakantie en had daardoor een korte jaargang groep 1. In groep 2 kwam hij dus nog veel zaken tegen die hij
nog nooit had meegemaakt in groep 1. Alles tussen zomervakantie
en kerstvakantie in, bijvoorbeeld sinterklaas en kerstviering en trakteren als je jarig bent geweest. Precies een jaar geleden schreef ik
hier dat het trakteren in groep 2 was mislukt. Door een miscommunicatie was er al getrakteerd zonder dat ik daar als moeder bij was
(Regel: in groep 1 en 2 mogen ouders bij het trakteren zijn, in groep
3 niet meer). Ik was daar zeer teleurgesteld over; in groep 1 had hij
immers niet getrakteerd en in groep 2 was het zijn eerste keer. Maar
gedane zaken nemen geen keer. En ergens in mijn naïeve achterhoofd dacht ik dat er in mijn situatie wel een uitzondering zou worden gemaakt. Met dit verhaal kennende zou ik toch wel bij het trakteren in groep 3 mogen zijn?
Wat als?
Zoals het met zoveel dingen gaat, raken zaken op de achtergrond.
En voor je het weet, ben je een jaar verder. Zat ik vorig jaar nog in de
emotie van teleurstelling, in mijn hoofd was toen het zaadje al geplant dat het volgend jaar vast goed zou komen. Ik zou op tijd even
met de juf praten en het uitleggen. Dit heb ik nagelaten, en achteraf
vind ik dat stom van mijzelf. Ik vergat het en dacht dat het geen probleem zou zijn. Maar ik kreeg de deksel op mijn neus. Regel is regel,
in groep 3 zijn er geen ouders bij het trakteren en als er voor mij een
uitzondering werd gemaakt, dan is het hek van de dam. Dan willen
alle ouders dat. Ik snap dat, maar leuk vind ik het niet.
Wat is er gebleven van de uitzondering op basis van redelijkheid en
billijkheid? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik nu al twee jaar
achter elkaar als mijn zoontje zijn verjaardag op school viert, de tranen van teleurstelling moet verbijten omdat ik er niet bij mag zijn?
Had het anders verlopen als ik eerder aan de bel had getrokken?
Regels veranderen daar niet mee, maar ik vraag het me toch af.
Maak je niet druk
Menigeen zal ook zeggen “Waar maak je je druk om?” en je kunt
niet overal bij zijn. Ook dat is allemaal waar. Ik vraag mezelf ook
af waarom ik me hierover druk maak en waarom ik die gevoelens
van teleurstelling, verdriet en irritatie voel. Een gevoel is een gevoel,
het is er of het is er niet en in deze is het er duidelijk wel. Met mijn
verstand kan ik beargumenteren dat school helemaal gelijk heeft,
mijn gevoel is echter die van een moeder. Een moeder die bepaalde
momenten mee wilt maken, omdat ze die bij haar oudste zoon ook
heeft meegemaakt. En als moeder zijnde wil je geen onderscheid
maken tussen je kinderen en streef je naar gelijkheid en eerlijkheid.
Wat moet ik antwoorden als mijn jongste vraagt “Mama, waarom
was jij er nooit bij het trakteren en alle andere ouders wel?”. Waarschijnlijk zal hij dat niet vragen en dat hoop ik ook, want trakteren
gaat gewoon over zelf even in de spotlight staan en niet over wie er
allemaal bij waren.
Utopia
Sinds kort is Utopia te zien op televisie, een nieuw reality-tv programma over een groep mensen die met elkaar een nieuwe samenleving moeten zien op te bouwen. Net als toendertijd Big Brother
is dit ook een nieuwigheid die veel belangstelling trekt. De ondertitel van Utopia is dan ook ultiem geluk of complete chaos? Ik durf
wel te voorspellen dat het dat laatste gaat worden. De mensen zijn
zo geselecteerd dat er wel ruzie en oorlog van moet komen. Iedereen wil zijn zegje doen, de macht grijpen en bepalen wat er gebeurt.
Dit gebeurt al door de eeuwen heen en zullen we dus nu ook in het
klein te zien krijgen. Hoe mijn Utopia eruit zou zien, weet ik eigenlijk
niet zo goed. Het is net als met die spelletjes waarin je zelf dorpen
en steden moet gaan bouwen. Je kunt het allemaal nog zo goed bedenken, regels en straffen opleggen, je wordt altijd ingehaald door
de werkelijkheid. Er zijn altijd bijzondere situaties waardoor wellicht
regels aangepast moeten worden of waarbij je een beargumenterende uitzondering maakt. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar een
ding weet ik wel…in mijn Utopia was ik bij de bijzondere momenten
geweest die allebei mijn kinderen meemaken!!!
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Mediation Groep Holland biedt
nieuwe dienst in laatste levensfase
Regio - Mediation Groep Holland
richt zich met ingang van januari
2014 met haar dienstverlening ook
op senioren.
Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot

4,7 miljoen in 2041. Dat betekent
dat ook de behoefte aan gesprekken over de laatste levensfase en levenseinde toenemen. MGH biedt in
dat verband ondersteuning bij het
bespreekbaar maken van moeizame
situaties zoals de wens tot bijleggen

van een ruzie in de familie of het
voeren van afscheidsgesprekken,
bij discussies met gemeente, verzekeraars, artsen of zorginstellingen.
Ook het regelen van een levenstestament of erfenistestament, schenkingen en legaten, bij juridische vra-

De mediators van MGH: Peter Clark, Cor Schaap, Virginie de Zanger, Ben Schoenmaker en Jacqueline Klopper

NATUUR
DICHT
NATUUR
BIJ HUIS
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

gen over wilsverklaringen (euthanasie, zorgverlening, levenswens), de
wenselijkheid van een volmacht, het
vastleggen van wensen bij overlijden en uitvaart, enz. kunnen daarbij aan de orde komen.
Mediation Groep Holland is een samenwerkingsverband van 5 onafhankelijke mediators met ieder hun
eigen deskundigheid.
De mediators van MGH zijn allen
bij het Nederlands Mediation Instituut en/of Stichting Register Mediator geregistreerd. Vanuit verschillende deskundigheden én onderlinge samenwerking zijn de 5 partners van MGH zowel particulieren
als organisaties/bedrijven optimaal
van dienst. Naast mediation en de
speciale dienstverlening in de laatste levensfase, levert MGH aanverwante diensten zoals: coaching bij
een conflict, training in conflictvaardigheden, procesbegeleiding in
de vorm van onafhankelijk voorzitterschap, het optreden als vertrouwenspersoon. MGH heeft als visie bij haar dienstverlening, dat elk
mens verantwoordelijkheid neemt
voor zijn eigen situatie en zij/hij
eventuele geschillen in eerste instantie probeert in overleg met de
ander op te lossen.
MGH is gestart in 1997. Het kantoor
van MGH staat in Aalsmeer (0297362561), maar ook elders in de regio kunnen afspraken plaatsvinden.
Voor meer informatie: www.mediationgroepholland.nl

Alkwin Kollege officieel
WON school!
Uithoorn - Sinds afgelopen dinsdag mag het Alkwin Kollege zich
als één van 50 Nederlandse scholen officieel lid noemen van de WON
Akademie. WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie Nederland en
biedt VWO+ leerlingen een leerlijn
wetenschappelijke vaardigheden op
zowel alfa, bèta als gamma gebied.
Op 14 januari kwamen de leerlingen
uit 1G en 1H na afloop van hun eerste WON project in de hal bijeen om
de officiële openingsceremonie bij
te wonen. Zij hadden zich die ochtend gebogen over het ontwerp van
een logo voor de WON lessen. Als
basis hiervoor hadden ze vlak na de
kerstvakantie in groep 8 een enquête afgenomen waar een goed logo volgens hen aan moet voldoen.
Die enquête was zo opgesteld dat
hij aan de wetenschappelijke richtlijnen, die de WON Akademie voorschrijft, voldeed. Nu wachten zij vol
spanning op de verkiezing van het
beste logo dat tijdens de VWO+ in-

formatie avond op 22 januari plaatsvindt. Naast de leerlingen uit de eerste klassen woonden ook een aantal
getalenteerde leerlingen uit 5 VWO
de opening bij. Zij volgen sinds een
aantal maanden een stoomcursus wetenschappelijke vaardigheden als basis voor een profielwerkstuk komend jaar. Daarnaast gaan
zij ook de uitdaging aan om diverse
universitaire trajecten te volgen zoals een digitale aansluitingsmodule
van de UvA over geneeskunde, een
LAPPTOP traject over rechtsgeleerdheid in Leiden of een collegereeks civiele techniek van Junior TU
Delft. Na een speech van de rector
voor deze leerlingen over hun potentie en de onthulling van een plaquette bij de ingang, kunnen de
WON lessen nu officieel van start
gaan! De komende tijd komt u vast
vaker VWO+ leerlingen tegen die u
graag als proefpersoon gebruiken
bij hun experiment, observatie, interview of enquête!

Bloembollen en bijen
Met de winter wil het (nog) niet
erg vlotten dit jaar. Als ik in onze
tuin kijk, lijkt het voorjaar al bijna te beginnen. Ik zie de sneeuwklokjes, krokussen, tulpen en hyacinten al voorzichtig met hun
neus boven de grond komen. In
‘normale’ jaren gebeurt dat pas
aan het einde van de winter periode en is het een teken dat het
voorjaar dichtbij is.
Honing bijen zitten gedurende de
winterperiode in hun kast. In de
zomer hebben ze daar een voorraad honing en stuifmeel aangelegd om die periode goed door
te kunnen komen. Aan het einde
van de winter, of soms al eerder,
begint die voorraad op te raken.
De koningin van het bijenvolk is
dan al een de leg, en het jonge
broed heeft stuifmeel nodig om
zich goed te kunnen ontwikkelen. Als het weer het dan toelaat
(temperatuur boven de 10 graden), komen de bijen de kast uit,
en gaan op zoek naar stuifmeel.
Meestal zijn bloeiende bloembollen de eerste mogelijkheid om
vers stuifmeel te halen. Voor bijen
zijn bloembollen dus belangrijke
planten in het vroege voorjaar.
Najaar 2013 was er een speciaal bloembollenpakket voor bijen verkrijgbaar bij vele tuincentra. Het bevatte een mix van 6
lente bloeiende soorten, die de
tuin van februari tot juni kleur geven en die aantrekkelijk zijn voor

bijen, o.a. krokussen, botanische
tulpen, blauwe druifjes en anemonen. Deze soorten verwilderen
en komen elk voorjaar weer terug
en in bloei.
Ze voorzien bijen zowel van stuifmeel voor hun broed als van nectar om honing van te maken. Als
u in 2013 nog niet een dergelijk
bloembollen pakket heeft aangeschaft, treur niet, najaar 2014 is
er een herkansing. En in het voorjaar van 2014 komt er een speciaal verwilderingsmengsel beschikbaar voor bijen, dat in de
eerste maanden van het jaar geplant kan worden en vervolgens
tot in de herfst kleur geeft aan uw
tuin en voedsel levert aan bijen.
Ook de gemeente kan haar steentje bijdragen aan betere leefomstandigheden voor bijen. Zij kan
grasbermen beplanten met geschikte soorten bloembollen.
Niet alleen mooi om naar te kijken maar ook een aantrekkelijke bron van voedsel voor bijen
en vele andere soorten insecten.
Volgens de mensen die het kunnen weten, hoef je dan nog maar
1 maal per jaar te maaien (na de
langste dag), dus dat is ook economisch interessant in deze tijd
van bezuinigingen.
Bloembollen in tuinen en bermen,
natuur dicht bij huis, mooi om te
zien en goed voor bijen.
Groeten van een bijige IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Martijn Schok en
Greta Holtrop
‘Exclusief bij Gon&Bob

Regio - Zondag 2 februari zal het
publiek in het Theater ‘Exclusief bij
Bob&Gon’ weer worden ondergedompeld in een heerlijk warm muzikaal bad. Martijn Schok en Greta
Holtrop vervullen hiermee een wens
van velen. “Ik heb er zo een zin in’,
verklaart een enthousiaste Greta.
‘Tijdens ons optreden kan het publiek genieten van een verscheidenheid aan muzikale stijlen, ontstaan
in de jaren dertig in Amerika. Hierbij staat de Boogiewoogie en de Pianoblues centraal. Wij nemen onze bezoekers mee op een muzikale reis en vertellen tussen de stukken door over de geschiedenis van
de Boogie Woogie en aanverwante
stijlen zoals Rhythm and Bleus, Jazz
en Swing. Ook zullen onze belevenissen tijdens de reizen en de mensen die wij hebben ontmoet rijkelijk
aan bod komen. Want wie veel reist
beleeft veel en het is leuk om dat te
delen.’ Martijn Schok en Greta Holtrop hebben elkaar in 2001 in het
theater leren kennen en zijn sindsdien samen. Vanaf 2004 hebben zij

aantal kilometers piste etc. etc. Echter wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het laatste moment
geregeld. Om optimaal te kunnen
genieten en om blessures te voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te

De belangstelling voor dit Aalsmeerse echtpaar en hun vijfmans band
(de andere leden zijn de gerenommeerde muzikanten Rinus Groeneveld (tenorsax) Hans Ruigrok
(bas) Maarten Kruiswijk (drums) is
zeer groot! Wilt u verzekerd zijn van
een plaats bestel deze dan bij Espago Ophelialaan 105, waar gastvrouw Gon u ook kan vertellen over
het voordeel van een abonnement.
Bestellen kan ook via de mail www.
crowntheateraalsmeer.nl
De muzikale onderdompeling begint om 15.00 uur, wees erbij!

Wieldoppen van auto weg
Uithoorn - In de avond van donderdag 9 januari zijn alle vier de wieldoppen van een auto gestolen. De Ford Focus stond geparkeerd in de
Sportlaan.

Vier fietsen
gestolen

Uithoorn - Afgelopen week zijn vier
fietsen gestolen vanaf verschillende
locaties in de gemeente. Vanaf de
Noorddammerweg is een Giant Triple gestolen. De herenfiets is zwart
van kleur en het registratienummer
eindigt op 666. Bij de bushalte aan
de Zijdelweg is een onbekende er
vandoor gegaan met een herenfiets
van het merk Track, grijs van kleur
waarvan het registratienummer eindigt op 55M. Vanaf Grauwe Gans
is een dief weggereden op een damesfiets van het merk Batavus, type
Dive en crèmekleurig. Het registratienummer eindigt op 562. Vanuit de
Kerklaan in De Kwakel is een Gazelle Hybride gestolen. De damesfiets is zilverkleurig en het registratienummer eindigt op 821.

Wintersport occasionbeurs
bij Intersport DUO
Regio - Vele Nederlanders zullen
ook deze winter weer gaan genieten van een welverdiende wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden
de diverse bestemmingen met elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres-ski,

een Stichting Boogie Promotions
Holland en organiseren (samen met
Dick en Diana Doorn) evenementen. Zeer succesvol is het jaarlijks
terugkerende Heineken International Boogie & Blues Festival Holland
in Ermelo waar bekende internationale artiesten optreden. Martijn
Schok heeft zeer recent een prestigieuze Award gewonnen: De Duitse
‘Pinetop’ Boogiewoogie Award. Pianist des Jahres 2013/2014.

verkeren. De medewerkers van Intersport DUO staan voor u klaar om
de technische staat van uw materiaal vrijblijvend te beoordelen. Van
donderdag 30 januari t/m zaterdag
8 februari a.s. organiseert Intersport
DUO een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedurende deze dagen wordt een groot
aantal gebruikte ski’s, skischoenen,
snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden.
Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop
aan te bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding) kan
worden ingebracht t/m donderdag
30 januari a.s. bij: Intersport DUO
op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297560329). Na controle op veiligheid
van het materiaal wordt door de
medewerkers, in overleg met u, de
vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport DUO brengt
verder geen provisie in rekening.
Naast het occasion-materiaal vindt
u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen.
Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
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!
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IJspret bij BVU

Verrassende uitslagen bij B.V.K.

De Kwakel - Op maandag 14 januari speelde de BVU de 2e ronde in
de 3e parencompetitie. Ondanks de
sneeuw en gladheid vonden de leden van BVU het bridgespel te mooi
om thuis te blijven. Wel waren er de
nodige uitglijers: Greet en Henk, vorige week goed voor de 1e plek in
de A-lijn, zakten door het ijs. Henk
en Leo daarentegen kregen amper
weerstand, wel namen zij de bocht
tegen Stenny en Herman iets te
krap waardoor hun eindtijd in de lage 60er lag. Loes en Theo begonnen
in de B-lijn weliswaar met een valse
start tegen An en Bert, maar haalden dat met speels gemak in.

De Kwakel - Positieve en negatieve verrassingen werden donderdag 16 januari 2014 bijgeschreven
in de annalen van de BVK. 92 leden bevolkten de bridge-arena in
Dorpshuis De Quakel, verdeeld over
16 paren in de A en B lijn en 14 in
de C lijn. Van de 16 paren in de A
lijn scoorden maar liefst 12 paren
minder dan 50% en het gat tussen
de nummer 4 en 5 van de daguitslag bedroeg bijna 9%. Aan de positieve kant van de scoretabel dus
slechts 4 paren, waarvan Tiny en
Adriaan Kooyman zich de sterksten toonden met 63,39%. Omdat zij vorige week afwezig waren
is dat ook hun gemiddelde, waardoor zij in de totaalstand na 2 avonden ook aan kop gaan. Daar worden zij op de 2e plaats gevolgd door
Rita en Wim Ritzen die deze avond
ook 2e werden met 62,8%. Verrassend hoog werd er gescoord door
Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer die 3e werden met 61,31%. Nummer 4 scoorde 58,04% en nummer 5
49,4%. De grootste ‘verrassing’ deze avond was echter de 16e en dus
laatste plaats met 41,96% voor titelpretendent Nelly Vork en Andre Verhoef die daarmee in de totaalstand
ver terug vielen en dus aardig wat
goed te maken hebben.

De uitslagen:
A-lijn:
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
Wim Baars &
Marcel Dekker
Jos van Leeuwen &
Benjamin Klooster

62,47%
62,11%
58,24%

Ans Breggeman & Lia Guijt 57,23%
Marineke Lang &
Martin Kok
55,86%
B-lijn:
Loes Kroon & Theo Vermeij 67,71%
An & Bert Pronk
66,67%
Cees Harte & Jan Visser
62,15%
Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
62,08%
Hetty Houtman &
To van der Meer
59,03%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder tel. 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl

KDO 1 schudt in tweede
helft Nautilus van zich af
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag haar eerste competitiewedstrijd van 2014 op het programma, in Amstelveen tegen Nautilus. Na een zeer geslaagd trainingskamp in Tolbert en een 4-1 overwinning in een oefenwedstrijd tegen
derdeklasser Alphen, leken de Kwakelaars klaar voor de hervatting van
de competitie tegen de laaggeklasseerde Amstelveners. Trainer Raymond de Jong kon deze middag niet
beschikken over de vakantievierende wintersporters: Tim ten Brink, Timo Kas, Sven Vlasman, Erik Verbruggen en Jelle de Jong. Daarentegen stond de terugkeer van Bobby Uitermarkt die na een langdurige schorsing weer mocht spelen. In
de eerste helft waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Nautilus probeerde met veel inzet en passie het
KDO zo lastig mogelijk te maken. De
nummer twaalf van de ranglijst kon
de Kwakelaars goed partij geven,
terwijl het spel bij KDO onzorgvuldig was. De naar schatting tachtig
meegereisde Kwakelse supporters
mochten vervolgens van geluk spreken dat de thuisploeg verzuimde de
score te openen in de eerste helft.
In de tweede helft kwam KDO beter
voor de dag en nam het verzet van
Nautilus af. In de 65e minuut strafte
Mathijs van Rijn geklungel achterin

bij de Amstelveners af. Door schlemielig mistasten van zowel de verdediger als de doelman, kon Mathijs eenvoudig de bal binnenlopen,
0-1. Even later kreeg diezelfde Mathijs een opgelegen mogelijkheid
om de 0-2 binnen te schieten, maar
zijn inzet (na een prima voorbereidende actie van Joeri Stange) kon
ternauwernood op de lijn gekeerd
worden door een Amstelveense verdediger. Een kwartier voor tijd besliste Michael Meijer de wedstrijd
toen hij uit een rebound rond de penaltystip de tweede Kwakelse treffer aantekende, 0-2. In de 85e minuut was Bart van der Tol de laatste
schakel na een vloeiende aanval via,
de goed ingevallen, Doron Borger
en Joeri Stange, en maakte de 0-3,
wat ook de einduitslag betekende.
Kortom, ook de eerste wedstrijd na
de winterstop is KDO zonder kleerscheuren doorgekomen.
Aankomende zondag volgt de eerste echte testcase van het nieuwe
jaar als nummer drie De Meer op
bezoek komt in De Kwakel. In de
uitwedstrijd eerder dit seizoen verloren de Kwakelaars in Amsterdam
met 3-1 wat het enige puntenverlies
voor KDO tot nu toe is. Het verschil
tussen beide ploegen op de ranglijst
is nu tien punten. De wedstrijd begint om 14:00 uur aan de Vuurlijn.

Op naar de finale bij viertallen
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de voorlaatste zitting viertallen kwamen de leiders
niet echt in de problemen. In de
A-lijn scoorde team Egbers wel is
waar maar 12 punten, maar team
de Vroom profiteerde met een eerste plek van 18 punten bescheiden.
Team Roos werd deze maal tweede
met 16 en Tromp derde met 14 punten. Team ten Brink, na een transfer in een iets gewijzigde samenstelling, moest een veer laten en
haalde slechts 8 punten binnen. De
stand is hier: 1 Egbers met 87, 2 de
Vroom met 79, 3 ten Brink met 76
en vier Timmer met 74, die deze keer
wel een flinke deuk in hun reputatie
opliepen. In de B-lijn staat op team
Visser nog steeds geen maat, hoewel ze de eerste plaats nu met team
Bakker met voor beiden 18 punten
moesten delen. Voor Bakker en de
zijnen een opmerkelijke opsteker,
eigenlijk van uit het niets een sco-

re van 18, ze beginnen het te leren.
Team Voogel kwam ook sterk voor
de dag en liet de tegenstander met
16 tegen 4 in het stof bijten. Selman
speelde een degelijk spelletje en
kwam zo als vierde op 14 punten uit.
De stand: 1 Visser met een torenhoog totaal van 92, 2 de Jonge met
74, 3 Selman met 55 en vier Voogel met 53 punten. In de C-lijn veroverde team Belderink het maximum van 20 punten en zij staan totaal nu op 67 als eerste. De volgende keer de laatste avond viertallen,
waarna de paren competitie weer
wordt voortgezet.
Ook
uw
belangstelling
gewekt, neem dan eens poolshoogte bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de barzaal van sporthal de Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl
tel. 0297 567458.

Team Judo Ryu Kensui
goed op dreef
Uithoorn - Afgelopen zondag 19 januari was Judo Ryu Kensui te gast
in Beverwijk voor de tweede ronde
van de WestFrieseJeugdJudoCompetitie.. De eerste ronde werden alle 3 de partijen gewonnen, de tweede dag ook alle 3 dus er was wat extra spanning. Mooi om te zien was
dat de 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van -27 tot -60 kilogram streden voor elk punt. Ze moesten op
deze derde dag maar liefst tegen
5 andere judoscholen strijden.
De eerste partij tegen Philipoom
wonnen ze overtuigend met 6 gewonnen en 3 verloren wedstrijden.
De tweede partij tegen Judoschool
Hajime ging hen moeilijker af en
ook deze partij sloten ze af met 3
gewonnen en 6 verloren wedstrijden, helaas de eerste verliespar-

Atletiekvereniging AKU organiseert nu al voor de 30e maal deze loop en zal ook dit jaar weer zijn
best doen om een perfecte loop te
organiseren met de hulp van een
grote groep vrijwilligers en sponsors. De loop maakt deel uit van
het Zorg en Zekerheid Circuit en zal

ook nu weer veel lopers trekken op
het snelle en autovrije parcours. Er
worden dit jaar, mede door de gunstige weersvooruitzichten, veel lopers verwacht. Naast het grote aantal atleten dat zich heeft ingeschreven voor het hele circuit (bijna 1000)
hebben zich weer vele lopers van te
voren ingeschreven. De start/finish
en de inschrijvingen vinden plaats
op Sportpark de Randhoorn aan de
Randhoornweg in Uithoorn. Starten
op verschillende afstanden
Hoewel dit loopevenement van
oudsher bekend staat als de 10 Engelse mijlen van Uithoorn, kan er
ook op de 5 en 10 kilometer gestart worden en de ervaring leert
dat de belangstelling voor deze afstanden steeds groter wordt. Daarnaast is er voor de jeugd t/m 11 jaar
een 1 km GeZZinsloop, ouders/fa-

B lijn
In de B lijn waren de verschillen
minder groot, behalve dan het gat
tussen plaats 1 en de gedeelde
2e/3e plaats. Die 1e plaats was voor
Gerda Bosboom en Rina van Vliet
met 60,71%, ook al na een weekje afwezigheid (net als de winnaars
van de A lijn) en ook daardoor kop-

UWTC fietscross
wedstrijden

Atalante H1 pakt vijf
punten in Uithoorn
Regio - Dit weekend mochten de
groen-gelen richting Uithoorn vertrekken om uit te komen tegen
SAS70 H1. Het was meteen van het
begin af aan een moeilijke wedstrijd
voor A-Side Atalante H1. Niet omdat SAS het ze zo moeilijk maakte,
maar om de concentratie goed vast
te houden. Atalante kon maar niet
echt het eigen spelletje spelen en
maakte veel eigen fouten. Pas tegen het einde van de set werd er
weer een beetje op niveau gespeeld
en werd er dan ook meteen het verschil gemaakt. 16-25 was dan ook
de uitslag van de eerste set die maar
moeizaam verliep bij de groen-gelen van A-Side.
De 2e set had ongeveer hetzelfde verloop als de eerste set. Atalante kon maar niet de motivatie en
concentratie vinden om er een mooi
spelletje van te maken. De 2e set
verliep dan ook zeer moeizaam. Er
werden veel servicefouten gemaakt
aan beide kanten, waardoor het spel
een beetje doodbloedde. Tot 10-11
bleef hekkensluiter SAS70 dichtbij maar na een goede serviceserie van Bas en Iwan werd het verschil al snel weer gemaakt en was
SAS70 gedwongen om een timeout
te nemen op 14-21. Maar dat kon
het tij niet keren en Atalante stoomde vrij makkelijk op de winst in de
2e set af. 16-25 was dan ook we-

Keniaanse toploopster naar
Uithoorn op de 10 kilometer
Uithoorn - De Keniaanse toploopster die 2 jaar geleden het parcoursrecord verbeterde op de 10 engelse mijlen, staat zondag 26 januari
ook weer aan de startstreep, maar
deze editie op de 10 kilometer. Na
een blessure is zij snel weer op topniveau gekomen maar in de opbouw kiest ze vooralsnof voor de
korte afstanden. Daarnaast worden
een aantal nationale toplopers verwacht en zullen alle talenten uit de
regio aan de start verschijnen.

tij! De derde partij was de spanning
weg en werd er erg goed en stevig
gejudood door alle judoka’s, tegen
Judoschool Hensbroek werd dan
ook ruim gewonnen met 6 gewonnen en 3 verloren wedstrijden. In de
vierde partij stonden ze tegen Judoschool Asahi-san, groot was het
verschil! En wonnen ze vrij makkelijk met 8 gewonnen tegen 1 verliespartij.
Toen nog de laatste maar we merkte
dat de krachten op het einde liepen!
Deze partij ging ook helaas verloren tegen judoschool Hoebeke met
3 gewonnen en 6 verloren partijen leek het verschil groot maar wat
heeft ons team vreselijk geknokt
voor elke meter op de tatami! Kortom wederom een zeer succesvolle
dag voor het Uithoornse team!

loper in de totaalstand. De gedeelde
2e en 3e plaats was voor Hennie en
Jan van der Knaap enerzijds en Toos
Boerlage en Annie Lauwers anderzijds met 56,25%. Die 2 paren maakten dus ook een aardige sprong omhoog in het klassement, maar de
hoogste regionen blijven nog even
uit zicht. Evenals vorige week weigerden Tilly en Frans Wouda zich
te laten slachten door de zwaardere tegenstanders dan zij gewend
waren en zij scoorden opnieuw boven de 40%, maar wel moesten zij
het voltallige overige deelnemersveld boven zich dulden. In de C lijn
had Hans Elias weer eens reden tot
juichen door met zijn strijdmakker
Lous Bakker (ik flans dit verslagje in elkaar onder de klanken van
het prachtige ‘Brothers in Arms’
van Dire Straits, vandaar die benaming) 59,03% bij elkaar te kaarten
en daarmee waren zij alle andere
paren de baas. Zij slopen hiermee
ook de top 4 in de totaalstand binnen , maar die wordt voorlopig aangevoerd door Janny Snabel en Vrony van Veen, mede dank zij hun 2e
plaats deze avond met 58,68%. Met
57,64% en daarmee een 3e plaats
maakten Addy de Zwart en Hetttie
Kesting duidelijk dat ook met hen
ernstig rekening moet worden gehouden in de strijd om promotie.
Hun huidige 4e plaats is daar genoeg voor maar biedt nog geen enkele garantie met nog 4 avonden
te gaan. Volgende week maar eens
zien of een avondje afwezigheid
structureel voor een sterke eerstvolgende avond garant staat. Het is
aan o.a. Anneke en Jaap om dit uit
te proberen.

milie kunnen met de jongste deelnemers meelopen.
Programma:
10.30u.: 1 km GeZZinsloop
11.00u.: start 5 kilometer
11.10u.: start 10 Engelse Mijlen
11.45u.: start 10 kilometer.
Er is voldoende douche- en kleedgelegenheid bij v.v. Legmeervogels
en er is ook voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in de buurt
van de startplaats. Inschrijving van
9.00–11.15 uur in de kantine van v.v.
Legmeervogels of tot 24 januari via
www.10emvanuithoorn.nl. Waardevolle spullen kunnen in bewaring
worden gegeven en na de finish
zijn fruit en drinken aanwezig en er
is een verfrissingspost aanwezig op
het 8km punt van de 10 EM.

derom de stand. De derde set zelfde
beeld. De 4e en laatste set was Atalante beter gemotiveerd om er nog
wat moois van te maken. De concentratie was weer een beetje terug en er werd een stuk attenter gespeeld. SAS was dan ook helemaal
murw geslagen en geprikt. Er werden door Atalante nog een aantal
mooie staffels gespeeld en Leroy liet
nog een aantal keer zien dat hij zich
op het midden net zo thuis voelde
als op de buitenkant. Iwan maakte aan het einde nog een mooie serie met een zestal kort geserveerde
ballen waarvan er zeker 3 via het net
er langzaam over heen rolden. SAS
was over en uit, ze konden niets inbrengen tegen het geweld wat A-Side Atalante H1 heette. 11-25 en 0-4
was dan ook de eindstand voor de
groen-gelen tegen SAS70 H1.
Hiermee is weer een stap gemaakt richting het kampioenschap.
De nummer 2 en 3 in de competitie Oberon en US hebben weer een
puntje gemorst, waardoor Atalante
nu op een comfortabele 59 punten
uit 13 wedstrijden staat. Oberon en
US staan op respectievelijk 44 en 43
punten uit 13 wedstrijden. We gaan
ervoor!!! :) Brent bedankt voor je inzet en het meedoen met ons. Publiek bedankt en tot de volgende
wedstrijd op vrijdag 24-01-2014 om
21:15 uur in de Boei te Vinkeveen.

Uithoorn - Zaterdag 11 januari en
zondag 12 januari is het NK veldrijden verreden in Gieten/Gasselte. Op zaterdag 11 januari waren de
omstandigheden behoorlijk zwaar,
veel koude regenbuien, zware zandstroken die veelal lopend genomen
moesten worden, diverse klimmetjes, grasstroken en modder. Het
was even wennen voor de supporters om de UWTC leden te herkennen. Speciaal voor het NK waren
een aantal snelpakken vervroegd
gemaakt en dus reden ze allen in
gloednieuwe kleding rond. Als eerste ging Lorena Wiebes van start. Zij
startte achteraan maar ging er vol
tegenaan, dit resulteerde in een hele mooie 10e plaats. Bij de masters
40+ wist ook Pieter Heidema met
de 20e plaats een goede klassering
te behalen. Bij de sportklasse/amateurs lag Bas de Bruin lang op de 6e
plaats in het grote deelnemersveld.
Helaas kreeg Bas pech, met nog anderhalve ronde te rijden, en moest
een heel stuk lopen om van fiets te
kunnen wisselen, hierdoor zakte hij
naar plaats 20. Erg jammer, omdat
er misschien nog meer had ingezeten. Overige klasseringen: 38 Rene
Wiebes, 41 Ben de Bruin, 44 Sjon
van de Berg en 59 Dennis Moolhuijsen. Op zondag 12 januari waren de omstandigheden veel beter
en dat blijkt uit de snelle ronde tijden op het parcours. Bart de Veer
is één van de kleinste juniorenmannen in het veld, rijdt voor zijn doen

een goede race en is tevreden met
plaats 38. Als laatste mocht Joost
Springintveld aan zijn race beginnen bij de elite. Lars van de Haar
was hier ongenaakbaar en werd
met overmacht Nederlands Kampioen. Voor Joost een 23e plaats.
Clubcross competitie
UWTC afgesloten
Zondag 12 januari is de laatste
clubcross verreden op fort de Kwakel. Veel renners maakten van de
gelegenheid gebruik om alvast het
parcours te verkennen voor de Fortcross van 19 januari.
Eindstand clubcross: jeugd 8-9 jaar:
1 Bo Versteeg, 2 Esmee de Rijk.
Jeugd 10-12 jaar: 1 Sem Knook,
2 Joyce de Rijk, 3 Moreno Blom.
Jeugd 13-15 jaar: 1 Roberto Blom.
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Tommy Oude Elferink, 3 Jeroen van Pierre. 40+:
1 Harry van Pierre, 2 Cock Fangmann, 3 Marcel Versteeg
Fortcross
Zondag 19 januari wordt het veldrijden afgesloten met de fortcross op
fort de Kwakel. Deelname is gratis
en op eigen risico. Helm verplicht!
Inschrijven vanaf 09.30 uur.
Starttijden: 10.30 uur jeugd 8 t/m 14
jaar (20 minuten), 11.15 uur recreanten (30 minuten), 12.00 uur 40+
en dames (40 minuten), 13.00 uur
40-. Meer informatie op www.uwtc.
nl/wielren

Bingo bij KDO
De Kwakel - Komende vrijdag 24 januari is er weer een bingoavond in
de kantine van KDO in De Kwakel, aanvang 20.00 uur. Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen. De Bingoavonden voor het voorjaar
2014 zijn op de vrijdagen 21 februari, 21 maart & 18 april .
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Open Kwakels ALS
Rummikubtoernooi groot succes

De Kwakel - Het was vrijdagavond
17 januari weer druk in de KDOkantine voor de 5e editie van het
Open Kwakels ALS Rummikubtoernooi. Ruim 120 deelnemers bogen
zich over het spel met de steentjes
en daarnaast waren er nog vele gasten die liever keken en zich alleen
op ‘versnaperingen’ en de tombola concentreerden. Kortom het was
gezellig, spannend én voor een goed
doel. En vanwege het jubileum was
het door anonieme gulle gevers mogelijk gemaakt een echt “Rummikub-petitfourtje bij de koffie te presenteren. De opbrengst van deze
5e aflevering was 8.000. Ongelooflijk wat zo’n 150 bezoekers en zo’n
80 sponsoren met elkaar op kunnen
brengen. Nieuw was de aanbieding
op bestelling een handgehaakte Boshi wintermuts van niet kriebelende
wol te laten maken in een gewenste kleurencombinatie. Er waren mutsen te koop en te bestellen. Inmiddels is duidelijk geworden, dat iedereen ervan uitgaat, dat in januari
2015 weer het ALS Rummykubtoernooi georganiseerd gaat worden.

De Zon scoort op tafeltennistoernooi

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was de finale van het tafeltennistoernooi voor basisscholen georganiseerd door Tafeltennisvereniging VDO. Na twee voorrondes met
in totaal 26 teams streden op deze
finaledag 5 jongens- en 5 meisjesteams tegen elkaar, waaronder ook
4 teams van basisschool De Zon.
Het was een gezellige drukte in de
zaal bij VDO; Op maar liefst 6 tafels
tegelijk werden de wedstrijden afgewerkt. Alle teams bestonden uit
3 spelers, die allemaal een wedstrijd tegen een speler van een ander team speelden. Er werd fanatiek
gespeeld, maar tussen de wedstrijden door moest er ook opgelet worden, want op dit sportieve toernooi
werd de puntentelling aan de tafels
bijgehouden door de kinderen zelf,
en dat ging prima! Bij de prijsuitreiking bleek dat de teams van Basisschool De Zon het erg goed hadden
gedaan. Bij de meisjes gingen ze er
met de 1e en 2e prijs vandoor, en
de jongens wisten ook de 2e prijs
te behalen. Een geslaagd tafeltennistoernooi voor De Zon, niet alleen
door de behaalde prijzen, maar zeer
zeker ook door de goede organisatie van VDO, dat een gezellig en
sportief toernooi had neergezet.

Certificaatuitreiking
nieuwe leescoördinatoren
Uithoorn - Donderdagavond 16 januari ontvingen 15 leerkrachten uit
het basisonderwijs en medewerkers kinderopvang Solidoe als nieuwe leescoördinatoren in de bibliotheek Uithoorn hun certificaat van
de cursus ‘Open boek’. Zeven basisscholen en kinderopvang Solidoe gaan voor meer eenheid in het
leesonderwijs. Het doel is om kinderen door meer structureel leesplezier beter te laten lezen. Bijna alle
kinderen kunnen goed leren lezen

met voldoende aandacht en plezier
in lezen. ‘Open Boek’ werd georganiseerd door de combinatiefunctionarissen van What’s up in Uithoorn.
De cursus werd afgesloten met inspirerende presentaties van de
leesplannen van de leescoördinatoren voor hun directies en hun collega’s. De coördinatoren en combinatiefunctionarissen zullen door middel van netwerkbijeenkomsten kennis en ervaringen uit blijven wisselen.

Nieuw in Uithoorn:
Starlight Kids★Dance
Uithoorn - Ben jij 4, 5 of 6 jaar? Kan
jij niet stil zitten? Vind je het leuk
om te dansen? Kom dan dansen bij
Starlight Kids★Dance.
De danstechnieken worden op een
speelse manier aangeboden. We
hebben ongeveer 9 thema’s in het
jaar. Waarbij ook verschillende optredens op het programma staan.
Onder andere ons eigen uitvoering

op de 1e zaterdag van november in
Studios in Aalsmeer. De lessen worden verzorgd door gediplomeerd
docent Sandra Verseput.
Waar: KnA gebouw Legmeerplein
49 Uithoorn. Wanneer: Donderdag
van 17.00 uur tot 17.30 uur. Start
vanaf febr. 2014. Kosten 10 euro
per maand eerste 4 tot 6 lessen zijn
gratis. Informatie en inschrijving:
www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl

Papagallo en Nieuwveense voetjes naar de finale
Uithoorn - De tweede damesavond
van het Quakeltoernooi start vanavond met de wedstrijd van Nieuwveen voetjes tegen Solidoe dames.
Beide teams Creëren in de eerst
minuten van de wedstrijd wat kleine kansen, en lijkt het een gelijk
opgaande wedstrijd te gaan worden. Solidoe (dames KDO 3) komen nog wel op voorsprong, maar
Nieuwveen voetjes weet snel daarna op gelijke hoogte te komen. Kort
daarna nemen de Nieuwveense dames zelfs de leiding en geven deze
niet meer uit handen, het word 2-1.
De tweede wedstrijd van de avond
is tussen De Pietertjes en Papagallo. De tweevoudig winnaar komt vrij
snel op voorsprong tegen de onervaren Pietertjes. Zonder al te veel
weg te geven bouwen ze de voorsprong uit naar 4-0. De Pietertjes
proberen in de slotseconden nog de
eer te redden, maar Papagallo weet
eenvoudig met 7-0 te winnen. De 3e

wedstrijd is tussen Family Uithoorn
en de Futsalmutsen. Family Uithoorn komt al vrij snel uit een counter op voorsprong. Beide teams tasten elkaar daarna een beetje af. Uit
een vrije trap komen de Futselmutsen enigszins gelukkig op 1-1.In het
verloop van de wedstrijd komt Family Uithoorn telkens op voorsprong
maar weten de Futsalmutsen elke
keer weer gelijk te maken. De wedstrijd eindigt dan ook in 3-3.
Tweede ronde
In de tweede ronde weten de
Nieuwveense voetjes hun 2e wedstrijd te winnen tegen de Pietertjes.
De Pietertjes die dicht bij hun eerste goal van de avond waren verloren met 3-0. Tijdens de 2e wedstrijd
voor Papagallo en Family Uithoorn is
het lang spannend. Family Uithoorn
moest al snel op zoek naar de gelijkmaker, maar veel kansen werden
er niet gecreëerd. Uiteindelijk weet

Papagallo de 3 punten mee te nemen door met 2-1 te winnen. De 3e
wedstrijd was een confrontatie tussen Futsalmutsen (KDO 4) en Solidoe (KDO 3). Futsalmutsen heeft
het betere van het spel, maar komt
op een 2-0 achterstand. Na een wereldgoal van de Futsalmutsen word
het een spannende laatste minuut.
Futsalmutsen krijg nog 2 goede
kansen om weer gelijk te maken,
maar Solidoe houd toch stand. Het
KDO onderonsje word gewonnen
door KDO 3/Solidoe met 2-1. Na 2
rondes staan de Nieuwveense voetjes en Papagallo op 6 punten, Solidoe op 3, Family Uithoorn en Futsalmutsen op 1 en De Pietertjes op
0 punten.
Koplopers
De 3e ronde begint met beide koplopers tegen elkaar. Papagallo
neemt al snel in de wedstrijd een
ruime voorsprong. De Nieuwveen-

Oplossing landbouwverkeer
over N201 in zicht?
Regio - De sluiting op termijn van
de Prinses Irenebrug in de N201 bij
Uithoorn voor het landbouwverkeer
is sinds vorig jaar veelvuldig onderwerp van gesprek en protestacties
geweest vanuit de agrarische sector. Immers, als de sluiting doorgaat kunnen landbouwvoertuigen
en daaraan gelieerd gemotoriseerd
verkeer niet meer vanuit De Ronde Venen de rivier Amstel en terug
oversteken.
Omdat er een samenwerkingsverband is met landbouw- en mechanische bedrijven aan beide kanten van de rivier, moet er naar een
oplossing worden gezocht. Vorig
jaar hebben de vijf betrokken instanties, te weten de gemeenten
Uithoorn en De Ronde Venen, de

Stadsregio Amsterdam en de provincies Utrecht en Noord-Holland
verscheidene keren overleg gehad
om een oplossing van het probleem
te bedenken. Er zijn enkele varianten, maar die hebben onvoldoende draagvlak. Deels vanwege eerdere afspraken, deels om technische redenen. Vorig jaar 12 december zou de oplossing door wethouder Levenbach (PvdA, Verkeer en
Vervoer) van de gemeente Uithoorn
worden verwoord tijdens de laatste
raadsvergadering in het gemeentehuis. Tientallen agrariërs bevolkten
toen de publieke tribune en hadden zelfs met enkel tractoren het
plein voor het gemeentehuis ‘bezet’.
Zij moesten echter onverrichter zake huiswaarts keren omdat de wet-

houder hen toen nog geen oplossing in het vooruitzicht kon stellen.
Het overleg was op niets uitgelopen
en men ging 10 januari dit jaar verder praten. Daarover werden tijdens
de raadsvergadering van afgelopen
donderdag vragen gesteld. De wethouder kon kort van antwoord zijn:
er was enige vooruitgang geboekt,
want van de verschillende varianten
waren er twee overgebleven waaruit een keuze zal worden gemaakt.
Hij liet zich niet verleiden te zeggen
welke die waren. Wel gaf hij aan dat
dit op 5 februari aanstaande tijdens
een nieuwe overlegronde bekend
zal worden gemaakt. Wij zijn benieuwd en veel agrariërs ongetwijfeld met ons.
Wordt vervolgd dus!

se dames dringen nog wel aan in de
slotminuten, maar Papagallo schut
deze aanval vrije makkelijk af, en
wint de wedstrijd met 4-2. De volgende wedstrijd speelde Solidoe
Dames tegen Family Uithoorn. In
een spraakmakende wedstrijd was
Family Uithoorn de sterkste en won
met 0-2. De Pietertjes, nog met nul
punten, pakten de voorsprong tegen de Futsalmutsen. De Futsalmutsen pakten de draad op en keerde
de wedstrijd naar 1-3. Nieuwveense
voetjes wist op fantastische wijze de
wedstrijd tegen Family Uithoorn te
winnen. In de laatste minuut besliste Nieuwveense voetjes de wedstrijd
en maakte hierdoor een goede stap
naar een finalepaats. De wedstrijd
van Papagallo tegen de Futsalmutsen krijg vanaf het begin een leuke wending, Futsalmutsen komt op
voorsprong tegen het nog ongeslagen Papagallo. In de 7e minuut komen de Futsalmutsen zelfs op 2-0,

dit is ook de eindstand. In de laatste wedstrijd van de 4e ronde weten de Pietertjes hun eerst punt van
de avond te halen. Met veel strijd en
werklust, en flinke aanmoedigingen
van de fanatieke fans op de tribune
weten ze Solidoe op 0-0 te houden.
De in 5e ronde beginnen we meteen met een beslissende wedstrijd.
Nieuwveen voetjes met 9 punten
neemt het op tegen de Futsalmutsen met 7 punten. Alleen bij winst
kunnen de Futsalmutsen nog door
naar de finale. In de 10e minuut komen de Nieuwveense dames op
voorsprong. In de 13e minuut maken de Futsalmutsen gelijk. Maar in
dezelfde minuut neemt Nieuwveen
voetjes weer de leiding en met nog
weinig resterende tijd lijkt het een
onmogelijke opdracht voor de ervaren Futsalmutsen. 1-2 is dan ook
de eindstand, en hiermee zijn de
Nieuwveense voetjes geplaatst voor
de finale. De andere finale plaats is

ook al bekend, Papagallo is namelijk ook al verzekerd van de finale.
Die spelen in de laatste wedstrijd alleen nog om de eerste plaats. In de
voorlaatste wedstrijd spelen de Pietertjes nog tegen Family Uithoorn,
deze wedstrijd eindigd in een 4-0
overwinning voor de Uithoornaars.
In de laatste wedstrijd van de avond
wint Papagallo overtuigend van Solidoe en verzekerd zich daarmee van
de eerste plaats op deze avond. Papagallo en de Nieuwveense voetjes voegen zich bij het al eerder geplaatste Zero Hero’s en Fc Ongeregeld, en gaan tijdens de finaleavond
strijden om de felbegeerde bokaal.
Volgende week de voorlaatste mannenavond, met o.a. de volgende
deelnemers. Hilverda de Boer, FC
Wilnis, Hartog Timmerwerken, Prohand, C1000 Zijdelwaard en Geen
deuk in een pakje boter. De wedstrijden beginnen om 6 uur op
sportpark KDO.

