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zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

NU: NISSAN MICRA

g9.995 RIJKLAAR!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

QiZini
for taste

Nieuw 
bij BP!

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419

✉	VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

Bezuinigingen nekken 
gladheidbestrijding
De Kwakel - Nu de buitentempe-
ratuur weer stijgende is zullen de 
laatste sneeuw- en ijsresten in stra-
ten en op pleinen inmiddels snel zijn 
verdwenen. Vorige week echter wa-
ren in verscheidene woonwijken van 
Uithoorn en De Kwakel veel stra-
ten nog spiegelglad door vastgere-
den sneeuw. Op doorgaande we-
gen wordt dan weliswaar sneeuw 
geruimd en gestrooid, maar dat ge-
beurt niet in de woonwijken. Het 
gevolg is dat opgevroren ijsplak-
ken voor uiterst gevaarlijke situa-
ties in de straten zorgen. Bewoners 
in delen van onder meer de Gerbe-
ralaan en Bromelialaan constateer-
den dat zowel jongeren als oude-
ren onderuit gingen bij het overste-
ken van de straat en met name op 
het kruispunt van beide lanen. Fiet-
sers durfden alleen nog maar op de 
trottoirs te rijden en auto’s die iets 
harder reden dan stapvoets gingen 
bij het nemen van de bocht de tuin 
van de buren in. Spekglad was het 
ter plaatse. Echter niet overal en dat 
was het verraderlijke, zeker in on-
overzichtelijke bochten.
Enkele bewoners trokken aan de bel 
bij deze krant en ventileerden hun 
ongenoegen.
“Schandalig dat de gemeente geen 
actie onderneemt met de gladheid-
bestrijding in deze wijk en zo zul-
len er wel meer plaatsen zijn waar 
ze dat niet doen”, laat An Melkert 
in een reactie weten. Zij woont met 
haar man pal naast het kruispunt 
van beide lanen. “Ik belde de ge-
meente om hen op hun verantwoor-
delijkheid te wijzen. Want als hier 
mensen vallen en hun heup of een 

arm breken, valt dat duurder uit dan 
een karretje met strooizout door de 
straten te rijden. Bovendien kan de 
gemeente aansprakelijk worden ge-
steld en dat gaat hen dan geheid 
geld kosten. Ik kreeg nul op het re-
kest. De telefoniste zou het doorge-
ven maar dat was geen garantie dat 
er wat aan gedaan zou worden, zo 
werd mij meegedeeld. Ik heb toen 
de gemeentewerf gebeld en ge-
zegd wat er aan de hand was. Daar 
werd ik doorverwezen naar een me-
dewerker die mij vertelde dat hij er 
alle begrip voor had en wel wilde 
strooien, maar dat niet mocht doen 
als gevolg van de bezuinigingen. U 
kunt een digitale brief naar de ge-
meente sturen met uw klacht, zo zei 
hij. Wat dacht je zelf...”

Eén keer een strooiwagen...
Ook Gerard Melkert, de man van An, 
heeft geen goed woord over voor de 
handelwijze van de gemeente. “Be-
zuinigen prima, maar niet op essen-
tiële zaken als de zorg voor bewo-
ners in hun woonwijk. Die moeten 
toch zonder gevaar voor lichamelijk 
letsel over straat kunnen? Nog een-
tje: stel dat er hier een ambulance 
nodig is voor iemand. Nou, die gaat 
geheid de bocht uit met de snelheid 
waarmee die de straat inrijdt. Met 
alle gevolgen van dien”, zo stelt hij. 
Een van de buren is eveneens die 
mening toegedaan. “De gemeente 
kan op verzoek van ons in een straat 
of laan waar het gevaarlijk glad is 
toch plaatselijk maatregelen treffen, 
bijvoorbeeld om daar te laten strooi-
en? We bellen niet voor niks op.“ 
Meerdere bewoners zeggen welis-

waar begrip te kunnen opbrengen 
voor de bezuinigingen, maar willen 
niet dat de gemeente daardoor in 
alles afhaakt. “De meesten van ons 
hebben zelf al voor sneeuw- en ijs-
vrije trottoirs en paden naar de huis-
deur gezorgd. Dat is onze burgerlij-
ke plicht. Maar een hele straat ijs-
vrij te maken is geen doen. Eén keer 
met de strooiwagen er door zou al 
helpen. Dat is de taak van de ge-
meente. De zon staat op de winter-
dag te laag om in de smalle lanen en 
straten van De Kuil het ijs (snel) te 
kunnen ontdooien.” Aldus een van 
hen.
Dezelfde geluiden worden van be-
woners uit de fl ats bij de Europa-
rei gehoord. De parallelweg achter 
de fl ats naar de parkeerterreinen 
is spekglad. “De strooiwagens rij-
den wel over de Hollandse Dijk, het 
is een kleine moeite om de naast-
liggende parallelweg ook even mee 
te nemen. Maar nee hoor, daar mag 
iedereen op z’n plaat gaan. Voor ie-
dereen die hier woont een crime, 
niet alleen voor de ouderen”, belt 
een van de bewoners naar de re-
dactie.
Een woordvoerder van de gemeente 
reageert ‘dat alleen doorgaande we-
gen en straten, bus- en calamitei-
tenroutes en fi etspaden zoveel mo-
gelijk geveegd en met wegenzout 
bestrooid worden. Ook op de toe-
gangswegen en parkeerplaatsen bij 
winkelcentra gebeurt dit. Gewone 
straten in woonwijken horen daar 
niet bij. Dit is besloten tijdens de be-
grotingsraad van 8 november 2012.’ 
En daar moet iedereen het dan maar 
weer mee doen.

Voorbereiding groengebied 
Iepenlaan toch in gang gezet
Uithoorn - Het bericht dat deze 
krant vorige week plaatste onder de 
kop ‘Herstructurering Iepenlaan nog 
niet van start’, riep tijdens de raads-
vergadering van vorige week don-
derdagavond de nodige vragen op. 
Daar kon je op wachten. Ook al om-
dat het plan meer dan een jaar in 
een voorbereidingsfase verkeert en 
waarbij de gemeente met de lokale 
ondernemers in gesprek is om hun 
bedrijfsgronden te kopen. Een en 
ander om van het gebied Iepenlaan 
een fraai groen-, leef-, woon- en 
recreatiegebied te maken. Dit kan 
worden gerealiseerd mede dank-
zij de genereuze subsidie van het 
Schipholfonds van 1,2 miljoen eu-
ro die wethouder Jeroen Verheijen 
vorig jaar om deze tijd in ontvangst 
mocht nemen. Het amendement dat 
VVD-er Jan Hazen had ingediend 
ten aanzien van het beeldkwaliteits-
plan waarmee hij een meerderheid 
in de raad achter zich kreeg, heeft 
volgens de wethouder alleen hoofd-
zakelijk betrekking op het steden-
bouwkundige aspect, en de vorm-
geving van de woningen. Niet op de 
voortgang van de herstructurering 
die de gemeenteraad op 3 novem-
ber 2011 zelf heeft goedgekeurd. 
Daarna is een en ander van start 
gegaan. Van de herinrichting is nog 
niets te zien omdat het een langlo-
pend project is. Kort daarop zijn met 

een aantal plaatselijke ondernemers 
overeenkomsten gesloten waar het 
de verkoop van bedrijfsgronden be-
treft. Met anderen worden momen-
teel nog gesprekken gevoerd.

“Bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan twee weken geleden 
wordt nu de mogelijkheid gebo-
den om woningen te kunnen bou-
wen in dat gebied. Mensen kun-
nen er kavels kopen, maar er kan 
pas gebouwd worden als het be-
stemmingsplan van kracht is. Zo-
als het er nu naar uitziet is dat per 1 
april aanstaande het geval en kun-
nen mensen bouwaanvragen indie-
nen”, legt Verheijen geduldig uit. 
“Alleen met betrekking tot de beeld-
kwaliteit lopen we een kleine vertra-
ging op. Daarvan heeft de raad via 
het amendement gezegd dat we er 
nog eens kritisch naar moeten kij-
ken. Dat gaan we ook voortvarend 
doen. Het beeldkwaliteitsplan heb-
ben we alleen nodig om bouwaan-
vragen te toetsen aan welstandscri-
teria. Dinsdag 5 februari jl. hebben 
we een bijeenkomst gehad met de 
betrokken bewoners over de herin-
richting van het gebied. De voorbe-
reiding van fase één van het groen-
gebied is inmiddels in volle gang 
en er wordt gestart met de uitvoe-
ring na deze zomer. We zijn dus full 
speed ahead”, aldus de wethouder.

Taart voor de knotgroep
Uithoorn - Knotgroep Uithoorn 
werd afgelopen zaterdagochtend 
verrast met taart en een heel stel ex-
tra handen bij het werk. Leden van 
DUS! hielpen namelijk mee om het 
landje van Vermeij te hooien en een 
aantal wilgen rondom te knotten 
én zij brachten een heerlijke taart. 
Knotgroep Uithoorn is een begrip in 
Uithoorn en omstreken. De gehele 

winter wordt er elke tweede zater-
dag geknot, gehooid of opgeruimd. 
De groep telt inmiddels ruim dertig 
vrijwilligers en levert een waarde-
volle bijdrage aan het behoud van 
het karakteristieke landschap van 
onze streek. De deelnemers vinden 
het heerlijk om een ochtend actief 
te zijn in de winterlucht. In de pauze 
is het altijd erg gezellig en na afl oop 

staat er soep klaar. DUS! waardeert 
deze activiteit in hoge mate. Daar-
om heeft een groep leden afgelo-
pen zaterdag meegeholpen bij de 
werkzaamheden. Daarnaast zorg-
de DUS! voor taart bij de koffi e, een 
zeer gewaardeerde traktatie na het 
toch wel pittige werk. 
Voor meer informatie over dit werk: 
www.knotgroepuithoorn.nl.

Speelgoedbeurs
De Kwakel - Bent u op zoek naar 
leuk en betaalbaar speelgoed? Op 
zaterdag 9 maart a.s. van 09.00 tot 
12.00 uur organiseren de ouders 
van Peuteropvang ‘De Quakel’ een 
speelgoedbeurs. Hiervoor zijn zij op 
zoek naar leuk, (on)gebruikt speel-
goed. Het speelgoed moet wel heel, 
compleet en schoon zijn. Knuf-
fels hebben zij liever niet vanwe-
ge hygiënische redenen. U kunt 
het speelgoed op maandag 4 maart 
en woensdag 6 maart van 09.00 tot 

12.00 uur afgeven in Dorpshuis ‘De 
Quakel’ aan Kerklaan 16 (achterin-
gang). 
Tijdens de speelgoedbeurs zullen de 
ouders al het ingeleverde speelgoed 
tegen kleine prijzen verkopen. De 
opbrengst is bestemd voor de kin-
deren van Peuteropvang ‘De Qua-
kel’. Peuteropvang ‘De Quakel’ van 
Solidoe organiseert die ochtend ook 
een open dag. Neemt u uw kinderen 
mee, want er worden voor hen leuke 
activiteiten geregeld.

“Dank voor de geweldige hulp”
Uithoorn - “Het was regenachtig 
weer en er stond een stevige wind 
op vrijdag 1 februari toen ik ten 
val kwam bij de oversteekplaats 
van Winkelcentrum Zijdelwaard. 
Van alle kanten kwam men toe-
gesneld om mij te helpen. Ambu-
lance en mijn echtgenoot werden 
gebeld, paraplu’s werden boven 
mij gehouden en gemeenteper-
soneel stelde hun werkwagen zo 
op dat ik afgeschermd werd van 
het verkeer. Toen de ambulance 
nogal lang weg bleef, bracht ie-

mand een deken om mij warm te 
houden en werd ik in de rug ge-
steund door een lid van het on-
derhoudsteam van de gemeente. 
Tot slot werd mijn boodschappen-
wagentje naar huis gebracht na-
dat de ambulance mij had mee-
genomen! Het was een geweldi-
ge ervaring. Ben nu weer thuis 
met een paraplu en een deken 
die niet van mij zijn. Neem even 
contact met mij op zodat ik de-
ze voorwerpen terug kan geven.”
Mevr. Ans van Veen, tel. 568747.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en be-
kendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen 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 vra-
gen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mede-
delingen 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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 schor-
sende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de ter-
mijn 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 arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in 
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motiva-
tie 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 bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 

in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland-

Meerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting 
van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot en met 
27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inzagepe-
riode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van 

de verdiepingsvloer. Ontvangen 7 februari 2013
De Kwakel
- Tegenover Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleg-

gen van een laagspanningskabel. Ontvangen 4 februari 2013
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de zol-

derverdieping. Ontvangen 6 februari 2013
- Zwarte mees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de zijgevel. Ontvangen 13 februari 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen be-

kend om met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot 1 oktober 
2014 voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Jaagpad achter 18a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke huisvesting.
Genoemd plan ligt van vrijdag 22 februari 2013 tot en met donderdag 4 april 2013 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes 
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

staande magazijnvloer. Bezwaar: t/m 26 maart 2013.
De Kwakel
- Tegenover Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 

laagspanningskabel. Bezwaar: t/m 26 maart 2013
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Bieslook 53, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen. Be-

zwaar: t/m 27 maart 2013.
- Cartografi elaan, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het elec-

triciteitsnetwerk. Bezwaar t/m 25 maart 2013.
Thamerdal
- Colijnlaan 72, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 27 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 maart 2013.
- Zijdelwaardplein, Vergunning aan V.O.F. Geeris voor het innemen van een stand-

plaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen van 7 t/m 
31 december 2013. Bezwaar t/m 26 maart 2013

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

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.

Redactie
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COLOFON

Donderdag 14 februari 2013 on-
dertekenden wethouder Ria Zijlstra 

en vertegenwoordigers van scho-
len, kinderopvang en zorginstellin-

Samenwerken bij opvoeden en 
opgroeien centraal in Uithoorn
Organisaties bekrachtigen samenwerking in convenant

Verdien zorgkosten terug via 
uw belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandicap-
ten maken jaarlijks veel extra kosten 
voor bijvoorbeeld zorg, hulpmidde-
len of woningaanpassingen. Geluk-
kig zijn die kosten voor een groot deel 
aftrekbaar via de belastingen. Op de 
website www.meerkosten.nl van de 
Chronisch zieken en Gehandicapten 
Raad (CG-Raad) kunt u precies zien 
hoe u dat moet aanpakken. U kunt 
ook de brochure Belastingvoordeel 
2012 bestellen. Voor mensen met 
hoge zorgkosten geeft deze site een 
praktische handleiding bij de aangif-

gen een samenwerkingsconvenant. 
Eerder al hebben vertegenwoordi-
gers van acht verschillende organi-
saties hetzelfde samenwerkingscon-
venant ondertekend. Er is dus weer 
een ‘samenwerkingsstap’ met het 
CJG (Centrum voor Jeugd en Ge-
zin) gezet. 

Doel convenant
Doel van het convenant is ouders, 
opvoeders, kinderen en jongeren be-
ter te ondersteunen en sneller en ef-
fectiever hulp te bieden. Het conve-
nant bewerkstelligt onder meer dat 
de inzet van de verschillende organi-
saties goed op elkaar aansluit.

Wie ondertekenden?
Ria Zijlstra tekende namens de ge-
meente Uithoorn. De andere onder-
tekenende organisaties waren: tien 
basisscholen in Uithoorn, drie scho-
len voor voortgezet onderwijs in Uit-
hoorn, drie kinderopvanginstellin-
gen, Brijder Verslavingszorg, De 

Bascule, Stichting Cardanus,  SO&T, 
Moc Kabouterhuis, het Samenwer-
kingsverband primair onderwijs Am-
stelland Zuid en de Veenlanden, Wil-
liam Schrikker Groep, Jeugdriagg en 
Ons Tweede Thuis.

Ria Zijlstra: ‘Het is fi jn dat betrokken 
organisaties en medewerkers bij op-
voeden en opgroeien in Uithoorn het 
CJG met enthousiasme hebben ont-
vangen. Alle kinderen en jongeren 
hebben recht op ontwikkeling van 
hun talent. Daarbij is samenwerking 
tussen alle betrokkenen essentieel.’

Waarom een lokaal CJG Uithoorn?
Op 1 januari 2012 besloot de ge-
meente Uithoorn een lokaal Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in te rich-
ten. Uitgangspunt van de gemeente 
is zo de regie en onderlinge samen-
werking te verstevigen. Uithoorn wil 
met deze werkwijze jeugd en gezin-
nen zo effectief en zorgvuldig moge-
lijk bereiken en ondersteunen.

Praktisch 
In begrijpelijke taal geeft de site uit-
leg over het invullen van de belas-
tingaangifte 2012. De site volgt de 
opbouw van het elektronische aan-
gifteformulier van de Belastingdienst, 
waardoor het gelijktijdig en stapsge-
wijs te gebruiken is. Rekenvoorbeel-
den verduidelijken hoe gemaakte 
kosten terug te verdienen zijn. Hoe 
hoog dat bedrag is, hangt af van het 
inkomen en dat van de eventuele fi s-
cale partner. 

Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over an-
dere tegemoetkomingen en fi nancië-
le regelingen voor chronisch zieken 
en gehandicapten. Zoals de Wet te-

gemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg).
 
Geen internet
Voor mensen die geen internet heb-
ben, heeft de CG-Raad de brochure 
Belastingvoordeel 2012 uitgebracht. 
Die kunt u bestellen door € 5,80 
over te maken op rekeningnummer 
3188522 ten name van de CG-Raad 
te Utrecht. Daarbij moet u vermelden: 
Belastingbrochure 2012, uw naam, 
adres, postcode en woonplaats.

Belastingaftrek 
voor hoge zorgkosten?

Zie website 
www.meerkosten.nl

te inkomstenbelasting over het jaar 
2012, die vóór 1 april ingediend moet 
zijn bij de Belastingdienst. Met be-
hulp van de site kunt u honderden eu-
ro’s terugverdienen. De aftrek geldt 
voor zogenaamde ‘specifieke zorg-
kosten’, zoals medische hulp, voor-
geschreven medicijnen, dieet op dok-
tersadvies en vervoer van en naar het 
ziekenhuis. Deze informatie is ook 
gebundeld in de brochure Belasting-
voordeel 2012. U kunt deze publica-
tie bestellen bij de webwinkel van de 
CG-Raad.

Uithoorn - Met de VVD-taarten-
actie van de statenfractie Noord-
Holland, die rondom Valentijnsdag 
wordt gehouden worden mensen of 
organisaties in het zonnetje gezet 
vanwege hun bijzondere inzet voor 
de gemeenschap. De VVD-taarten-
actie heeft dit jaar voor het zeven-
de opeenvolgende jaar plaatsge-
vonden. De VVD laat met deze actie 
haar waardering blijken voor pro-
jecten, initiatieven of persoonlijke 
inzet, die een positieve invloed heb-
ben op de leefbaarheid en/of leef-
omgeving van Noord-Hollanders.

In Uithoorn is de taart dit jaar uitge-
reikt aan de jongeren die zich de af-
gelopen jaren hebben ingezet voor 
het opknappen en uitbreiden van 
de skatebaan. Waar de gemeen-
te een beperkt budget had voor het 
opknappen, hebben de jongeren 
zelf initiatief getoond door met on-
der andere een veiling en een bene-
fietconcert meer mogelijk te maken. 
Deze jongeren hebben zich inmid-
dels verenigd in de Stichting Jonge-
ren Uithoorn om zich in de toekomst 
te blijven inzetten voor jongeren in 
Uithoorn. De VVD fractie in Uit-

hoorn heeft deze jongeren voorge-
dragen om het belang te onderstre-
pen van eigen initiatieven om iets 
voor de leefbaarheid in Uithoorn te 
doen. Door eigen verantwoordelijk-
heid te tonen laten deze jongeren 
zien dat er nog steeds veel moge-
lijk is, ondanks de moeilijke econo-
mische tijd. De gemeente zal het de 
komende jaren met minder finan-
ciële middelen moeten doen, dat 
neemt echter niet weg dat de ge-
meente geen regierol kan vervullen. 
Eigen initiatieven zoals deze jonge-
ren blijven daarbij essentieel.

VVD-taart voor Uithoornse jongeren
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Amsteloever wordt een 
toeristische trekpleister
Uithoorn - Als onderdeel van het 
Masterplan voor het Oude Dorp is 
de Waterlijn langs de oever van de 
Amstel een toonaangevend gebeu-
ren. Zoals het er nu naar uitziet gaat 
de herinrichting van de 900 meter 
lange oever na de zomer van dit jaar 
in fasen van start. Het gaat daarbij 
om het gedeelte vanaf het Recht-
huis tot aan de Thamerkerk. Dat liet 
woordvoerder Huub Linders van de 
‘Ontwikkelcombinatie Hart aan de 
Amstel’ afgelopen week tijdens een 
presentatie in het gemeentehuis 
aan raadsleden weten. De komen-
de tijd worden voor ondernemers en 
bewoners van het gebied langs de 
oever nog bijeenkomsten gehouden 
voor hun visie en inbreng wat be-
treft de veranderingen en de inrich-
ting van wat de wandelpromenade 
moet gaan worden. De bedoeling 
is dat eind maart dit jaar een rea-
lisatieovereenkomst tussen de Ont-
wikkelcombinatie en de gemeen-
te wordt gesloten. Als het steden-
bouwkundige plan klaar is kan het 
bestemmingsplan worden aange-
past. Dat heeft zijn tijd nodig. Reden 
waarom pas omstreeks het vierde 

kwartaal van dit jaar met de herin-
richting kan worden begonnen. En 
passant wordt er in de loop van dit 
jaar ook nog overleg gepleegd met 
watersportondernemers en advi-
seurs uit de watersportbranche voor 
de definitieve invulling en inrichting 
van het havenpatroon. Voordat het 
vaarseizoen in april 2014 van start 
gaat wil men in elk geval het groot-
ste gedeelte van de plannen daad-
werkelijk en in detail gerealiseerd 
hebben.

Wandelpromenade
Het Marktplein en de Wilhelmina-
kade worden in het definitieve ont-
werp omgevormd tot onder meer 
een prachtige wandelpromenade 
waar horeca en waterrecreatie hand 
in hand gaan. Er komen nieuwe stei-
gers voor watersportpassanten en 
de kade waar nu nog parkeerplaat-
sen zijn, wordt opgehoogd waar-
door een nieuw wandelgebied ont-
staat aangekleed met zitbankjes en 
bomen. Aan de gebouwenkant wor-
den open plaatsen gecreëerd voor 
gezellige terrassen. Daar tussen-
in komt een rijbaan, voornamelijk 

voor fietsers, maar waar eventueel 
ook auto’s kunnen rijden. Die mo-
gen daar nog komen ten behoeve 
van de bevoorrading van horeca en 
winkels en om te laden en te lossen 
en bij verhuizingen De bijgaande ar-
tistieke impressie van de promena-
de geeft een beeld. Dat ziet er uit 
als een autovrij gebied en dat wordt 
het ook: vanaf de kruising Prinses 
Irenestraat/Blomstraat/ Dorpsstraat 
tot aan de Willem Alexanderpoort 
mogen er geen auto’s meer rijden, 
behalve voor de genoemde doelein-
den. Vooruitlopend op deze plannen 
vestigen zich nu ook weer onderne-
mers die de toekomst rooskleurig 
tegemoet zien. Restaurant Sjiek aan 
de Amstel en de ijssalon Esplanade 
zijn daar een voorbeeld van.
Voor de weggevallen parkeerplaat-
sen van zowel ondernemers, be-
woners en bezoekers aan de Am-
steloever worden door de gemeen-
te nog oplossingen bedacht. Dat is 
een problematiek die volgens insi-
ders niet snel kan worden opgelost, 
want waar laat je alle nu nog daar 
geparkeerde voertuigen? Wordt 
het geplande parkeerterrein tussen 

de Raadhuisstraat en de Prinses 
Irenelaan daarvoor als een optie ge-
zien zodra de huizen aldaar zijn ge-
sloopt? Het parkeerprobleem haakt 
in op het onderzoek naar de moge-
lijkheid van betaald parkeren. Daar-
in wordt tevens gekeken naar de 
parkeerbehoefte in het Oude Dorp. 
Wat het gaat worden kan niemand 
nog vertellen. Wel staat vast dat 
doorgaand verkeer te zijner tijd ge-
bruik maakt van de Prins Bernhard-
laan en/of Thamerlaan en de aan-
gepaste onderdoorgang in de bus-
baan.

Boodschappensteiger
Het Piet de Kruifviaduct wordt straks 
onderdeel van de nieuwe Waterlijn 
waarvan de jachthaven tegenover 
de bebouwing van de toekomsti-
ge Vinckebuurt (achter de busbrug) 
aan de Wilhelminakade wordt gere-
aliseerd. Dit is een aanpassing van 
het voormalige Waterlijnplan. Dat 
voorzag eerder in een jachthaven in 
de ‘kom’ bij de Thamerkerk. Er wa-
ren talloze reacties waarin gepleit 
werd voor het vrije uitzicht op de 
unieke Thamerkerk en dat er reke-
ning moest worden gehouden met 
het plaatselijke ’stiltemonument’. In 
het definitieve plan wordt de jacht-
haven nu op een nieuwe locatie 
aangelegd.
Een andere aanpassing is ook de 
nieuwe ‘boodschappensteiger’ die 

straks naast de Prinses Irenebrug 
aan de Schans wordt gebouwd (zie 
de bijgevoegde impressie). Passan-
ten kunnen hier afmeren om bood-
schappen te doen op het Amstel-
plein of in het Oude Dorp. De bood-
schappensteiger zou eerst een he-
le lange over water worden tus-
sen Het Rechthuis en het voorma-
lige gemeentehuis aan het Markt-
plein. Vanwege de vele bezwaren 
van winkeliers in de Dorpsstraat - 
omdat mensen dan niet meer door 
het centrum zouden lopen - en ver-
lies van privacy van de bewoners 
aan het water, is hiervan afgezien. 
Al met al brengt de aangepaste her-
inrichting van de Amsteloever be-
slist een aantal mooie voorzienin-
gen met zich mee dat ongetwijfeld 
op een behoorlijk draagvlak kan re-
kenen.

Plaats voor meer boten
Langs de Wilhelminakade komen 
allemaal nieuwe en langere aanleg-
steigers voor watersporters en pas-
santen. Daardoor wordt een ver-
dubbeling gerealiseerd in verge-
lijking met de huidige situatie. De 
steigers zijn niet allemaal even lang 
maar hebben een golvend patroon 
dat het beeld van de vaargeul in de 
Amstel volgt. De steigers worden 
gebouwd van duurzame materia-
len en er wordt gezorgd voor scho-
ne energie in walaansluitingen. Er 

wordt bekeken of er mogelijkheden 
zijn voor de installatie van Wifi voor 
wie zijn computer, laptop of smart-
phone aan boord gebruikt. Daar-
naast zou er een portaal geplaatst 
kunnen worden met informatie over 
de gemeente, horeca, winkelvoor-
zieningen, bezienswaardigheden 
en verdere bedrijvigheid in Uithoorn 
aan de Amstel. Centraal in het plan 
wordt voorzien in een grote bre-
de steiger pal voor het voormalige 
Resmipand. Die locatie is bestemd 
om er op termijn een cultuurcluster 
te bouwen. De steiger is onder meer 
bedoeld als ‘evenementensteiger’ 
en sluit aan op een gezellig plein-
tje met een trap. Ideaal om erop te 
gaan zitten of als vissteiger te ge-
bruiken.

Aan de steiger kunnen bijvoorbeeld 
rondvaartboten afmeren, maar de 
locatie kan ook multifunctioneel 
gebruikt worden voor allerlei eve-
nementen op het water. In die zin 
sluit het mooi aan op de te realise-
ren cultuurcluster. In het plan zal te-
vens moeten worden voorzien in 
ligplaatsen voor de klassieke salon-
boot ‘Dame van Aemstel’ en het 100 
jaar oude en 36 meter lange wacht-
schip ‘Olympus’ van de Scouting 
Admiralengroep Uithoorn. Wij zijn 
benieuwd hoe het er allemaal uit 
komt te zien en houden u daarvan 
op de hoogte!

Michael Woerden opnieuw winnaar 
PK Sport Bosdijkloop

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag organiseerde Toer Trimclub De 
Merel de jaarlijkse PK Sport Bos-
dijkloop, met start en finish op de 
Kerklaan in Vinkeveen. De Bosdijk-
loop trok, mede vanwege het mooie 
weer, 542 deelnemers; meer dan 
in alle voorgaande jaren. Michael 
Woerden uit Mijdrecht was weder-
om de snelste op de halve marathon 
met een knappe tijd van 1:14:55. Bij 
de dames was evenals vorig jaar de 
overwinning voor de Amsterdamse 
Anja van ‘t Schip met een tijd van 
1:23:46. 

Deelname
De deelname aan de 10 kilome-
ter, altijd de afstand met de mees-
te deelnemers, was gelijk aan vo-
rig jaar, namelijk 232 deelnemers. 
De andere afstanden: de jeugd-
loop, de 5 kilometer en de halve ma-
rathon verheugden zich in een toe-
name. Het hoofdnummer, de hal-
ve marathon, had met 148 deelne-
mers een aanzienlijk deelnemers-
veld. Ook de jeugdloop was met 44 
en de 5 kilometer met 118 deelne-
mers goed bezet. 
Het weer was prachtig, mooi zonnig, 
droog, zeven graden en een zwakke 
zuidenwind. Dus bijna voorjaar, ide-
ale omstandigheden om op alle af-
standen volop strijd te leveren. Met 
maar liefst 72 ‘thuislopers’ uit Vin-
keveen. Bij elk kilometerpunt stond 
een afstandsbord. De lopers waren 
blij met deze grote borden langs het 
parcours; ze konden hierdoor na-
melijk regelmatig controleren of ze 
nog op schema liepen. 

Jeugdloop
De voornamelijk jeugdige deelne-
mers aan de kortste afstand van 1 
kilometer, uit de leeftijdsgroep van 5 
tot 12 jaar, hadden er zin in. De win-
naar bij de jongens was Joup Haf-
kamp uit Uithoorn in een tijd van 
3:41 min. Bij de meisjes was de win-
nares dezelfde als vorig jaar, name-
lijk Esra Zijderlaan uit Polsbroek in 
een tijd van 4:06 min. Alle kinderen 
kregen een medaille als herinnering.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer 
heren was voor Jeroen Swildens uit 
Utrecht, in een tijd van 18:35 min. 
Bij de dames won Margriet Zijder-
laan uit Woerden. Zij had een tijd 
van 22:37 min. De afstand van 10 ki-
lometer heeft altijd een groot deel-
nemersveld. De winnaar was Stefan 
Leeflang uit Baarn met een tijd van 
34:07 min. Bij de dames won Maris-
ka Visser uit Ter Aar met een tijd van 
39:33 min. 

Halve marathon
De halve marathon is de afstand 
die het meest tot de verbeelding 
spreekt. De route voert door het 
fraaie landschap van het buitenge-
bied van de gemeente De Ronde 
Venen, namelijk door de polder via 
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en te-
rug naar Vinkeveen. De halve ma-
rathon werd om twaalf uur wegge-
schoten door sportwethouder David 
Moolenburgh van De Ronde Venen. 
Bij de heren was de winnaar Mi-
chael Woerden uit Mijdrecht met 
een knappe tijd van 1:14:55. Mi-

chael is een veelwinnaar die weke-
lijks ‘toeslaat’ in het Groene Hart. 
Ook de PK Sport Bosdijkloop heeft 
hij reeds vele malen gewonnen. De 
eerste 1,5 kilometer heeft hij nog 
samen met andere deelnemers ge-
lopen, maar daarna alleen op kop, 
bij mooi weer, zonnig en weinig 
wind. Michael kreeg een wissel-
beker. Sigmar Kock uit Amsterdam 
werd tweede met 1:20:42. De der-
de plaats was voor Manuel Jose uit 
Utrecht met 1:20:48.
Bij de dames was de overwinning, 
evenals vorig jaar, voor de Amster-
damse Anja van ‘t Schip met een 
snelle tijd van 1:23:46. Zij ging net 
als vele andere deelnemers iets te 
hard van start, waardoor het in de 
laatste kilometers moeilijk werd. Zij 
heeft al een half jaar geen wedstrijd 
gelopen en is momenteel in voorbe-
reiding op de CPC Loop Den Haag 
over drie weken. Voor haar was het 
heerlijk lopen op de lange rechte 
stukken in het parcours, prachtig 
weer en bijna geen wind op de open 
stukken. Anja kreeg een wisselbe-
ker. Vanessa Hartman uit Brielle 
werd tweede met 1:27:19. De der-

de plaats was voor Ingeborg Cou-
vee uit Aalsmeer met 1:34:13.

Organisatie
De organisatie bij start en finish, 
in De Boei en onderweg liep dit 
jaar gesmeerd. Daardoor waren 
er veel tevreden gezichten. De en-
thousiaste speaker Peter van Adri-
chem zorgde voor een goede sfeer 
bij de finish. De prijswinnaars kon-
den weer vertrouwen op een vlotte 
en snelle prijsuitreiking. Alle deel-
nemers gingen met een keycord als 
herinnering aan deze jubileumeditie 
naar huis. Al met al was deze 35ste 
PK Sport Bosdijkloop een geslaagd 
evenement. De organisatie van dit 
evenement is niet mogelijk zon-
der de vele sponsors, met PK Sport 
als hoofdsponsor. En verder natuur-
lijk dankzij de hulp van veel vrij-
willigers, gediplomeerde verkeers-
regelaars, leden van TTC De Me-
rel, de EHBO, de masseur, muziek 
bij de finish, personeel van De Boei 
en vele anderen. En uiteraard de lo-
pers die na het startschot van Da-
vid Moolenburgh door het mooie en 
landelijke ‘Bosdijk’ parcours liepen. 

UWTC
Kampioenschap Zaanstreek
Regio - Zondag 17 februari was de 
eerste wegwedstrijd van 2013 met 
het Kampioenschap van de Zaan-
streek bij wielervereniging DTS in 
Zaandam. De oudere jeugd van 
UWTC was goed vertegenwoordigd. 
Bij categorie 5-6 reden Stijn Ruij-
ter en Erik Looij mee. Deze groep 
bleef de gehele wedstrijd bij elkaar 
en een eindsprint moest het podi-
um bepalen. Stijn Ruijter reed naar 
zijn eerste podiumplaats en mocht 
de medaille voor de 3e plaats in ont-
vangst nemen. Bij categorie 7 ston-
den Menno van Capel en Sven Nij-
huis aan start. Na enkele ontsnap-
pingspogingen van renners uit Vo-
lendam brak de groep in tweeën. 
Zowel Menno als Sven kon niet in 
de kopgroep van 7 renners volgen, 
maar zij reden de wedstrijd net-
jes in het tweede peloton uit. Hier 
sprintte Menno lekker mee en ein-
digde op de 10e plaats. Bij de nieu-

welingen/dames een groot deelne-
mersveld. Voor UWTC kwam alleen 
Bart de Veer aan de start. Bart kon 
prima in het peloton blijven en zat 
bij de sprint iets te ver naar achte-
ren. Een 15e plaats voor Bart. Juni-
or Niels Ruijter en Gerard de Veer 
reden de wedstrijd bij sportklasse/
junioren/elite niet uit. In deze groep 
lag het tempo wel erg hoog. Edwin 
de Graaf hield stand in het tweede 
peloton. 
Komende zondag 24 februari wordt 
het Kampioenschap van Uithoorn 
verreden op de wielerbaan van 
UWTC rondom sportpark Rand-
hoorn. Starttijden: 10.00 uur jeugd, 
11.30 uur nieuwelingen/dames, 
13.00 uur sportklasse/junioren//
elite. Toeschouwers zijn van har-
te welkom. Wil je ook komen wiel-
rennen bij de UWTC? Kijk dan op  
www.uwtc.nl/wielren voor meer in-
formatie.

Een frisse start bij BVU
Uithoorn - Op maandag 11 februari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de eerste ronde in de 4e pa-
rencompetitie. Fris van start voor 
een nieuwe competitie, voor sommi-
gen even wennen in een andere lijn, 
voor anderen een ‘vertrouwd thuis-
komen’. 

Uitslagen
A-lijn: 
1. Leo Leenen &
  Henk van der Schinkel 62,92%
2.  Ans Breggeman & 
 Lia Guijt 62,25%
3.  Monique Verberkmoes &
  Jan van Beurden 60,33%
B-lijn: 
1.  Greet & Henk Stolwijk 62,85%

2.  Jos van Leeuwen &
  Ger van Praag 62,78%
3.  Tonny Godefroy &
  Harry Rubens 54,17%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg. Omdat er gewerkt wordt 
met BridgeMate is de uitslag be-
kend wanneer het laatste spel is in-
gevoerd. 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang. Zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder tel. 569432 of via 
e-mail bvu@telfort.nl .
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsycholo-
gie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. 
de Klerk, gezondheidszorgpsy-
choloog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; Red heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes, kleur seal point; Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; ze krijgt wegens nier-
problemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat met wit-
te buik, achterpoten half-wit en zwart, hij heeft een vlekje op de 
neus en is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijs cyperse 4 jaar oude kater met witte 
voetjes. 

- Mijdrecht, Buitenkruier: Cyperse, grijze, 16 jaar oude poes; zij 
heeft opvallende kale plekken achter op rug.

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat; Poche is 10 jaar oud en erg schuw; de eigenaar is sinds kort 
verhuisd; mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woon-
adres Ebro in Uithoorn.

- Mijdrecht, Leopoldlaan: Rode langharige maincoon poes van 4 
jaar oud; ze heet Doortje.

- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte 2 jaar oude kater; hij heeft panda-
tekening en zwart hartje op de neus.

- Wilnis, Geerkade: Rode 2 jaar oude kater. Herman is niet gecas-
treerd. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Watersnip: Vermagerde zieke rode poes met slecht ge-

bit; de poes heeft witte sokjes en een wit befje.
- Mijdrecht, Constructieweg: Rothweiler.
- Vinkeveen, Herenweg: Bruin-zwart gestreepte cyperse kater met 

wit vlekje onder de kin.
- De Hoef: Grijze cyperse kat, zwart gestreept met witte sokjes.
- De Kwakel, Banken: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Banken: Rode kat.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwarte kat.
- Vinkeveen. Uilensmeer: Cyperse kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

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

Mijmeringen

Goed?
Het zal vast aan mij liggen, maar de afgelopen week lijkt het wel 
alsof ik word gestalkt door allerlei goede doelen. De goede doelen 
zijn natuurlijk het hele jaar door bezig met het werven van leden en 
vooral met het binnenhalen van geld, want er is altijd wel een ziek-
te die bestreden moet worden, kindertjes die gered moeten wor-
den of het zijn de aarde en de natuur zelf die heel hard onze hulp 
nodig hebben. Maar de afgelopen week was het alsof ze allemaal 
tegelijk hadden bedacht dat er bij mij wel geld te halen viel. Dit is 
helaas niet het geval, ik heb de loterij niet gewonnen en heb geen 
honderden euro’s in de maand over om te spenderen aan van al-
les en nog wat. Begrijp me goed, ik heb het niet slecht maar net als 
bij de meeste mensen moeten eerst de vaste lasten betaald wor-
den en heb je zo je eigen prioriteiten waarvoor je geld opzij legt, 
ik noem bijvoorbeeld een spaarpotje voor de kinderen waarvan ze 
hopelijk later kunnen studeren. Oftewel ik vind mijn gezin ook een 
heel goed doel. Is het immers niet zo dat je eerst zelf je broek moet 
kunnen ophouden en dan pas kunt kijken naar wat er om je heen 
nodig is? 

Als ik dan ergens gevoelig voor ben dan is het voor de goede doe-
len die wat dichterbij mijn belevingswereld staan. Zoals de actie 
van een aantal supermarkten vorig jaar waarbij je fiches kreeg en je 
kon kiezen aan welke plaatselijke sportvereniging je die gaf. Ik weet 
niet meer of de vereniging met de meeste fiches een geldbedrag 
kreeg of dat het uiteindelijk werd verdeeld, maar een mooie actie 
was het! Een ander iets waar ik ook gevoelig voor ben is om zelf als 
collectant aan de slag te gaan, onder het mom van een kleine moei-
te en groot plezier. Het is immers niet alleen geld wat je kunt geven, 
soms is een stukje van je tijd net zo waardevol. En als je dan met 
de collectebus langskomt, zie ik bij een aantal mensen dezelfde ir-
ritatie als die ik heb. Een klein beetje met de ogen rollen, een zucht 
slaken of zeggen “Nee, vandaag niet, dank u wel” of toch maar die 
portemonnee trekken en een euro doneren.

Of het nu de collecte aan de deur is, een telefonische actie waar-
bij je geld wordt gevraagd of zo’n studentje die is ingehuurd om in 
de winkelstraat zijn verkooppraatje op je af te vuren om toch beslist 
voor dit ene goede doel je hand over je hart te strijken en geld te 
geven. Ze hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat je er niet 
om hebt gevraagd, het is een geaccepteerde werkwijze van sto-
ren, je schuldgevoel aanwakkeren en cashen. Dat deed een van die 
mensen die mij stalkte ook ontzettend goed. Ze wist mij dagelijks te 
bellen op mijn mobiele nummer (die ik op werkdagen sowieso niet 
opneem en op thuisdagen vaak ongebruikt in de kast ligt), maar 
toen ze me eenmaal te pakken had, toen ging ze ook los. In een rap 
spreektempo ratelde ze haar verkoopverhaaltje af. Toch onderbrak 
ik haar dat ik niet gediend ben van deze telefonische wijze van geld 
vragen, waarop ze me toe snerpte dat Artsen zonder Grenzen een 
heel goed doel was en het was toch zeker niet mijn bedoeling dat al 
die arme mensen ver weg zouden sterven? Dat was de grens voor 
mij. Ik weet niet of deze mevrouw werd betaald voor haar telefoni-
sche diensten of dat zij het deed in haar eigen tijd, de manier waar-
op ze me aansprak, stond mij niet aan. Ja, er zijn veel goede doe-
len en ja, ze hebben allemaal hun eigen sterke argumentatie maar 
iedereen moet prioriteiten stellen. Je kunt niet iedereen redden en 
om mensen op deze manier te benaderen vind ik niet netjes. U be-
grijpt dat Artsen zonder Grenzen het helaas zonder mijn vrijwillige 
bijdrage moet stellen. 

Na deze irritatie ondernam ik de poging om al dit soort telefoon-
tjes te vermijden middels een inschrijving bij het bel-me-niet regis-
ter. Maar op de een of andere manier lukte het me niet om de in-
schrijving daar goed te voltooien. Kortom: ik ben nog niet van de 
goede doelen af. En op zich hoeft dat ook niet, als ze maar enig res-
pect tonen voor de mensen die ze benaderen. Zou dat al een goed 
doel zijn, respect voor iedereen? Als dat zo is, misschien word ik 
daar dan wel donateur van. Is het niet in geld dan zeker wel in de 
vorm van tijd.

Alblas autorijschool nu 
ook gevestigd in Aalsmeer
Regio - Alblas, al jaren een begrip in 
midden Nederland, zal per 1 maart 
zijn deuren openen in Aalsmeer. De 
locatie is prachtig gelegen midden 
in Aalsmeer: Crown Business Cen-
ter Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de 15. 

Sinds 1961 is Alblas gevestigd in 
Nieuwkoop en werkt met ruim 40 
medewerkers die mensen opleiden 
voor het besturen van alle denkba-
re voertuigen op de weg en bekend 
om zijn spoedcursussen met ho-
ge slagingspercentages. Omdat de 
vraag in de loop der jaren erg toe-
genomen is vanuit Aalsmeer, Uit-
hoorn, Hoofddorp en Amstelveen 
heeft Alblas besloten zijn vleugels 
uit te slaan in deze regio. Op deze 
manier wil Alblas de service opti-
maliseren en zo de mensen in de-
ze regio goed bijstaan in het ha-
len van het rijbewijs. Zo is er van-

af deze locatie wekelijks een theo-
riecursus-dag. O.a. auto- en brom-
fietstheorie, maar ook de nascho-
lingscursussen voor beroepschauf-
feurs behoren tot het aangeboden 
pakket. Naast de theorieruimte is er 
ook een kantoorruimte aanwezig en 
zullen de lesscooters, BE combina-
ties en lesvrachtauto’s hiervandaan 
ook gaan starten. De autorijlessen 
starten vanaf het huisadres van de 
kandidaat. Het kantoor in Aalsmeer 
is vanaf 1 maart van maandag t/m 
zaterdag geopend van 9.00 uur tot 
16.30 uur. 
‘’We zijn gericht op kwaliteit en be-
trouwbaarheid voor een concurre-
rende prijs en zullen ons ook van-
af Aalsmeer hier voor 100% gaan in-
zetten’’, aldus Frank Korlas, directeur 
van Alblas verkeersschool BV.
Meer info: www.alblas.net of 
tel. 0172-408361 en vanaf 1 maart 
tel. 0297-310120.

Gezellig carnavalsfeest op 
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn – Van maandag 11 fe-
bruari t/m vrijdag 15 februari vier-
den alle kinderen van Kinderdag-
verblijf Baloe aan de Herman Gor-
terhof carnaval. Elke dag kwamen 
er mooie prinsessen, bijen, brand-
weermannen, piraten en feeën bin-
nen. Op vrolijke carnavalsmuziek 
danste iedereen in het rond. Zelfs 
de kinderen hoorde men in de gang 

al zingen: “Het feest kan beginnen, 
want wij zijn binnen!” Tussendoor 
werden spelletjes gespeeld zoals 
blikken gooien en konden de kin-
deren geschminkt worden. Bij de 
lunch werd ook regelmatig voor iets 
lekkers gezorgd. 
Kortom: het was een heel gezellige 
feestweek op kinderdagverblijf Soli-
doe Baloe.

Nissan Micra viert
dertigste verjaardag:

Nissan Nieuwendijk 
trakteert

Uithoorn - Slingers en gebak 
bij Nissan, want de kleine Mi-
cra viert zijn dertigste verjaar-
dag. Sinds 1982 zijn er al meer 
dan zes miljoen Micra’s van de 
band gelopen. 

Het model is al weer bezig aan zijn 
derde generatie en wordt momen-
teel in 56 landen verkocht. In de 
afgelopen dertig jaar heeft Nissan 
met de Micra een nieuwe maat-
staf gezet voor stadsauto’s. Wie 
jarig is trakteert. Nissan Nieuwen-

dijk biedt daarom een zeer com-
pleet uitgeruste Nissan Micra aan 
voor slechts 9.995 euro, geheel 
rijklaar.
De Nissan Micra 1.2 80 pk Visia 
beschikt over ABS, centrale ver-
grendeling, ESP, airbags voor, 
elektrisch bedienbare ramen voor 
en uitgebreide boordcomputer.

Wie wil profiteren van dit royale 
aanbod is van harte welkom bij 
Nissan Nieuwendijk aan de Zij-
delweg 53 in Uithoorn.

Wederom een winnaar bij 
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Campina heeft een ac-
tie gehouden waarvoor men bij aan-
koop van een Campina melkpro-
duct de kassabon diende in te leve-
ren. De gelukkige winnaar van de-
ze actie is Bram van Amerongen ge-

worden. Hij won met deze actie een 
stoere Campina tractor. Bram is op 
de hierboven geplaatste foto te zien. 
De actie werd mede mogelijk ge-
maakt door Campina en AH Jos van 
den Berg aan het Amstelplein.

Tweede dirigent KnA 
overtreft de eerste

Uithoorn - Deze week het twee-
de artikel uit de reeks van artikelen 
waarin de zoektocht wordt beschre-
ven van het orkest van KnA naar 
een nieuwe dirigent. Iedere dins-
dag in februari komt een andere di-
rigent op proef. Iedere dirigent heeft 
vooraf 3 muziekstukken op moeten 
geven die ze met het orkest willen 
doornemen. Eén werk moet onbe-
kend zijn voor het orkest, twee wer-
ken juist al bekend bij de leden, zo-
dat de verschillende kwaliteiten van 
de dirigent goed tot uiting kunnen 
komen en tevens kunnen worden 
beoordeeld door de muzikanten. 
Vorige week scoorde de dirigent 
een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. 
Voorwaar geen kinderachtige score 
voor een dirigent die het spits moet 
afbijten. De lat lag dus hoog afge-
lopen dinsdagavond. Dirk van der 
Niet uit Huizen is een ervaren diri-
gent die al voor vele orkesten heeft 
gedirigeerd. Hij componeert tevens 
zelf muziek. Alle dirigenten die bij 
KnA langskomen zijn vanzelfspre-
kend afgestudeerd aan het conser-
vatorium, zo ook Dirk.

Ambities
Dirk vertelde kort iets over zich-
zelf en zijn ambities met het orkest 
en startte de repetitie met een in-
speelwerk. Dirigenten doen dit 
vaak om de instrumenten en muzi-
kanten even warm te maken en op 
klank te krijgen. Instrumenten kun-
nen snel van toonhoogte verande-
ren als ze in een koude auto heb-
ben gelegen of achterop een fiets 
zijn vervoerd. Na het inspeelwerk 
stemde Dirk de verschillende instru-
menten, zodat er geen valse noten 
te horen zouden zijn tijdens de re-
petitie. Het eerste werk dat Dirk op 
de lessenaars liet zetten was Cacak 
van Paul Dzon. Geen van de muzi-
kanten had dit werk ooit gezien. Een 
nieuwe dirigent en een nieuw mu-
ziekstuk… een inspirerende uitda-

ging voor een muzikant en er werd 
fanatiek gerepeteerd. Dirk besteed-
de veel aandacht aan de balans tus-
sen de verschillende instrumenten 
en aan de muzikaliteit van de ver-
schillende passages in dit interes-
sante muziekstuk. Dirk koos voor 
een prikkelende aanpak door het 
werk van achter naar voren in te 
studeren. Bij elke herhaling werd er 
verder vooraan in het werk gestart. 
Hierdoor ging het slot steeds beter 
en vertrouwder klinken en uitein-
delijk werd het hele muziekstuk van 
voor tot achter door gespeeld.

Spelen
Na de pauze werden de beken-
de stukken gespeeld. De Armeen-
se Dansen werd direct van voor 
tot achter doorgespeeld en de diri-
gent bracht duidelijk zijn eigen nu-
ances en gevoel in. Het klonk an-
ders dan onder de andere dirigen-
ten. Het derde werk, New Baroque 
Suite werd doorgespeeld en ook 
hier wilde de dirigent zijn eigen in-
terpretatie horen in de manier waar-
op het slagwerk, de koperblazers en 
de houtblazers het samenspel zoch-
ten. Een genot om onder deze diri-
gent te repeteren. Na het invullen 
van de scoreformulieren bleek dat 
Dirk een betere score had dan de 
dirigent van vorige week.
Een gemiddelde van een 8,2! Dirk 
viel duidelijk in de smaak. Volgende 
week de enige vrouwelijke dirigent 
in de reeks. Het prachtige Phantom 
of the Opera zal worden doorgeno-
men, net als de Bohemian Rhapso-
dy van Queen. We houden u op de 
hoogte van de bevindingen van het 
orkest. De proefrepetities zijn vrij 
toegankelijk voor alle muzieklief-
hebbers.
Als u zelf een instrument bespeelt, 
kunt u vrijblijvend meespelen tij-
dens deze dinsdagavonden in fe-
bruari vanaf 19.45 uur in het KnA 
gebouw op het Legmeerplein.

Doe mee met talenten-
jacht The Mix Factor!
Uithoorn - Op zaterdag 25 mei 
vindt de beste talentenjacht ooit 
plaats, namelijk The Mix Factor. De 
ultieme kans om jouw talent te kun-
nen laten zien! Kun je bijvoorbeeld 
een aardig toontje zingen of een 
instrument bespelen, kun je goed 
dansen, goochelen, buikspreken of 
ben je een stand-up komediant? Al-
les mag! Jongerencentrum The Mix 
heeft voor de 3 beste acts een prijs 
klaarliggen. Iedereen wordt beoor-
deeld door een vakkundige jury. Als 

toeschouwer kun je je lieveling aan-
moedigen, want er is ook een pu-
blieksprijs! Iedereen tussen de 12 en 
30 jaar kan meedoen. 
Inschrijven kost drie euro. Het in-
schrijfformulier kun je vinden op 
www.the-mix.nl (een nieuws item). 
Doe het snel, want er zijn maar 20 
plaatsen en op woensdag 1 mei sluit 
de inschrijving!
Voor meer info kun je terecht op 
de site van The Mix aan de J.A. Van 
Seumerenlaan 1: www.the-mix.nl .





 
08   Nieuwe Meerbode  •  20 februari 2013

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Trudy

Kent U Trudy? Vast niet. Trudy 
is onze huismuis. Of beter, 
was onze huismuis. Onge-
veer 7 jaar geleden was Trudy 
bij ons komen inwonen. Na-
tuur in huis, dat is nog dich-
terbij dan Natuur dicht bij huis. 
Zij had het prima naar haar 
zin. En ik eigenlijk ook wel. 
Zuigen onder de eettafel was 
niet meer nodig, want Trudy 
ontfermde zich ’s nachts wel 
over de gevallen kruimels. Als 
’s avonds laat de hele familie 
al naar bed was, kon ik mooi 
toekijken hoe Trudy de vloer 
schoon maakte. Tot, het mo-
ment dat de dames in huis 
doorkregen dat Trudy bij ons 
was komen inwonen. Toen 
moest Trudy er aan geloven, 
want niet iedereen was blij 
met een muis in huis. 
Drie weken geleden hadden 
we weer een Trudy in huis. 
En weer de dames in paniek. 
Dus ook Trudy 2 moet er aan 
geloven. 
En gister maakte Trudy 3 z’n 
opwachting. Omdat een klap-
val door de dames hier in huis 
niet als diervriendelijk wordt 
ervaren, hebben we die vrien-
delijk verzocht te verhuizen 
naar de (koude) tuin.
Trudy 1 was een huismuis, re-
delijk aan de maat, met een 
lange staart, en een snelle 
jongen. Huismuizen zijn cul-
tuurvolgers. Ze eten alles en 
kunnen zich geweldig aan-
passen. Op plaatsen waar 
veel voedsel is opgeslagen, 
kunnen ze zich fl ink vermeer-
deren. Daardoor kunnen on-
hygiënische toestanden en 
veel schade ontstaan. Om 
die reden worden ze intensief 
bestreden, en kun je ze maar 
beter niet in je huis hebben.
Trudy 2 en Trudy 3 waren huis-
spitsmuizen. Die zijn veel klei-
ner, met een spits snuitje, en 
een kort staartje. Ze komen 
in Nederland algemeen voor 
in graslanden, tuinen en ook 

in gebouwen. Het zijn insec-
teneters.
In koude winters zoeken mui-
zen soms hun toevlucht in 
warme woningen. Bij ons lo-
pen ze waarschijnlijk gewoon 
naar binnen als de achterdeur 
een tijdje open staat. 
Behalve huismuizen en huis-
spitsmuizen komen in Neder-
land veldmuizen algemeen 
voor. Die behoren tot de fa-
milie van de woelmuizen. Ze 
leven in gangetjes en holen 
in de grond. Ze eten voorna-
melijk plantaardig voedsel. In 
de landbouw kunnen ze veel 
schade veroorzaken, ze kun-
nen weilanden ‘omwoelen’. 
Om die redenen zijn boeren 
niet blij met jaren waarin veel 
veldmuizen voorkomen.
Maar de natuur vaart wel bij 
dergelijke jaren. Natuurlijke 
vijanden zoals kerkuilen kun-
nen geweldig profi teren van 
muizenjaren, soms broeden 
ze dan wel 3 keer.

In ons gebied zijn huisspits-
muizen en veldmuizen de 
meest voorkomende muizen-
soorten. Dat weet ik omdat 
we enkele jaren geleden de 
braakballen van een kerkui-
len familie hebben laten uit-
pluizen die in de polder de 
Tweede Bedijking woonde. 
Kerkuilen eten eigenlijk alleen 
muizen, en maken geen on-
derscheid tussen de soorten 
die ze kunnen vangen. Aan 
de hand van de botresten in 
de braakballen is dan vast te 
stellen welke muizensoorten 
er op hun menu hebben ge-
staan.

Groeten van een
muizige IVN-er

Ook IVN-natuurgids wor-
den? In 2013 start er weer 
een natuurgidsenopleiding! 
Zie de website voor meer 
informatie.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of ver-
gadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brie-
ven 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.

Randweg open
Sinds de afsluiting van de 
Randweg heb ik al diverse ke-
ren bijna botsingen ervaren. Als 
bewoonster van de Noorddam-
merweg ben ik nu genoodzaakt 
via de Randhoornweg naar Uit-
hoorn te rijden met mijn paar-
den. Een andere route is er niet 
omdat ik gewoonweg met mijn 
paarden niet over de provinciale 
weg durf ( wettelijk gezien zou 
het mogen, maar verstandig en 
veilig is het niet)
Tijdens een van mijn menles-
sen langs 1 van de tig boch-
ten kwam een snelle rode au-
di recht op mij en mijn paar-
den afgereden omdat meneer 
in de haast de bochten afsneed 
en mijn aanspanning over het 
hoofd gezien. Een ruk aan het 
stuur heeft vermoedelijk mij en 
mijn paarden het leven gered. 
De klant is weken van slag ge-
weest door dit voorval.
De andere keer nam ik als fi et-
ser de afgesloten Randweg. Een 
ouder echtpaar dat voor de be-

tonblokken kwam te staan ging 
daar keren. Terwijl ik passeerde 
gaf de automobilist in zijn ach-
teruit echter een dot gas. Dank-
zij mijn goede remmen stond ik 
nog net op tijd stil, terwijl de au-
to dus inmiddels dwars op de 
weg stond. En geloof me de 
goede mensen waren net als ik 
ook enorm geschrokken.
Ik constateer echt regelmatig ( 
de keren dan dat ik daar loop of 
fi ets) dat er vele automobilisten 
de borden doodlopend totaal 
niet zien en dus ter hoogte van 
de fi etsbrug voor de blokken 
komen te staan en daar dus dan 
ook keren. Eigenlijk dus een 
nog gevaarlijkere situatie dan 
toen de Randweg open was.
Een eenvoudig sluishek aan het 
einde van de fi etsafrit had hier 
voldoende moeten zijn , maar 
waarschijnlijk vond de dagelijks 
langsfi etsende ambtenaar dat 
te goedkoop.

Gonnie van den Broek

Speelgoedbeurs
De Kwakel - Bent u op zoek naar 
leuk en betaalbaar speelgoed? 
Op zaterdag 9 maart van 09.00 
tot 12.00 uur organiseren de ou-
ders van Peuteropvang ‘De Qua-
kel’ een speelgoedbeurs. Hiervoor 
zijn zij op zoek naar leuk, (on)
gebruikt speelgoed. Het speel-
goed moet wel heel compleet 
en schoon zijn. Knuffels hebben 
zij om hygiënische redenen lie-
ver niet. U kunt het speelgoed op 
maandag 4 maart en woensdag 6 
maart van 09.00 tot 12.00 uur af-

geven in Dorpshuis De Quakel 
aan de Kerklaan 16 in De Kwakel 
(achteringang). Tijdens de speel-
goedbeurs zal al het ingelever-
de speelgoed tegen kleine prijzen 
verkocht worden.
De opbrengst is bestemd voor de 
kinderen van Peuteropvang De 
Quakel. Peuteropvang ‘De Quakel’ 
van Solidoe organiseert die och-
tend ook een open dag. Neemt u 
uw kinderen mee, want er worden 
voor hen leuke activiteiten gere-
geld!

Collecteweek Reumafonds
Uithoorn - Het Reumafonds start 
binnenkort met de jaarlijkse, lande-
lijke collecte. In de week van 11 t/m 
16 maart a.s. gaan ruim 60.000 vrij-
willigers langs de deuren om te col-
lecteren voor de bestrijding van reu-
ma, zoals artrose. 

In Nederland leven bijna twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig.
Onzichtbare ziekte Mensen met 
reuma hebben vooral last van pijn 
en moeheid, beide onzichtbare ken-
merken van deze chronische ziekte. 
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. Het is 
een auto-immuunziekte. Dit bete-
kent dat het natuurlijke afweersy-
steem het eigen gewrichtsweefsel 
(en soms organen) aanvalt. Hier-
door hebben mensen met reuma 
vaak last van ontstekingen aan ge-
wrichten of spieren, en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpen-
de aandoening en kan jong en oud 
overkomen. 
Steun van iedere Nederlander is no-
dig. Het Reumafonds strijdt voor een 
beter leven met reuma nu en een le-
ven zonder reuma in de toekomst. 
Ze geven voorlichting en fi nancie-
ren veel onderzoek naar betere be-
handelmethoden. Ze komen op voor 
de belangen van mensen met reu-
ma en fi nancieren activiteiten van 
reumapatiëntenverenigingen.

Ook investeert het Reumafonds veel 
geld in het vinden van de oorzaken 
van reuma. Alleen wetenschappelijk 
onderzoek brengt ons dichterbij een 
wereld zonder reuma. Ze zijn blij 
met iedere gift die hieraan bijdraagt. 
Rekeningnummer 12.30.40.000, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl

Collectanten gevraagd! 
Wilt u zich actief inzetten voor de 
reumabestrijding in Uithoorn en 
omgeving en hebt u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? 
Word collectant of medeorganisator 
in uw woonomgeving voor de col-
lecteweek van het Reumafonds van 
11 t/m 16 maart a.s. Neem contact 
op met Marie-Antoinette Schets, te-
lefoonnummer 0297-521315.

Het Reumafonds is al meer dan 85 
jaar de belangrijkste fi nancier van 
onafhankelijk wetenschappelijk 
reumaonderzoek. Ze geven voor-
lichting, ondersteunen patiëntac-
tiviteiten en zijn belangenbeharti-
ger voor mensen met reuma. Het 
fonds krijgt hiervoor geen subsi-
die van de overheid en is dus volle-
dig afhankelijk van giften van parti-
culieren en bedrijven. Als collectant 
of mede-organisator van de collec-
teweek bent u dan ook van groot 
belang. Geef het Reumafonds zo 
snel mogelijk door dat u wilt mee-
helpen aan hun doel om mensen 
met reuma een beter leven te ge-
ven. Bel voor meer informatie met: 
0297-5213115 of met 020-5896471. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.

Politiekorps Amsterdam-
Amstelland opgeheven

Uithoorn - Met ingang van 1 ja-
nuari dit jaar is het politiekorps 
Amsterdam-Amstelland opgehe-
ven. Het is deel geworden van 
één politiekorps in Nederland, de 
Nationale Politie met één korps-
chef. Hoewel de naam ‘afstande-
lijk’ lijkt, is het korps wél lokaal 
verankerd. De burgemeester blijft 
hoofd van het gezag en zorgt 
voor handhaving. Ook de naam 
‘wijkteam’ is veranderd; dat ope-
reert nu onder de naam ‘robuust 
basisteam’. Uithoorn en Aalsmeer 
vallen daar onder. Tot voor 1 ja-
nuari telde Nederland 26 poli-
tiekorpsen. Nu zijn dat tien re-
gionale eenheden, waarvan Am-
sterdam er een van is: de Eenheid 
Amsterdam. Er is ook één website 
voor het hele land: www.politie.nl. 
Vanwege de bezuinigingen moe-
ten er ook politiebureaus dicht. 
Of die in Uithoorn daar ook on-
der valt is nog niet bekend. Ove-
rigens gaat Uithoorn gezien de 
personeelssterkte van het ba-
sisteam er de komende tijd erop 
vooruit. Er komt meer blauw bij. 
Waar tot voor kort het wijkteam 
het moest doen met 65 fte, wor-
den dat in de nieuwe situatie Uit-
hoorn-Aalsmeer 79 agenten. Aan 
het aantal wijkagenten in Uit-
hoorn verandert niets.

Dit zijn de kerngegevens uit een 
informatieve presentatie over de 
nieuwe organisatie van de (lan-
delijke) politie. Die werd verzorgd 
door Chris Koers in zijn functie 
als Projectmanager Nationale Po-
litie Amsterdam. Hij gaf afgelo-
pen donderdag 14 februari in het 
gemeentehuis daarover heldere 
tekst en uitleg aan leden van de 
gemeenteraad.

Méér dienstverlening
Volgens Koers zullen de inwoners 
van Uithoorn en Aalsmeer weinig 
merken van de ‘omslag’ van re-
gionale politie naar Nationale Po-

litie. De reorganisatie is voorna-
melijk van organisatorische aard. 
Maar de burgers gaan er wel op 
vooruit, want het doel van deze 
reorganisatie is onder meer ver-
betering van de dienstverlening. 
Dus meer blauw op straat? Dat 
zal de (nabije?) toekomst moeten 
uitwijzen. Wat wel het geval is dat 
er meer gebruik zal worden ge-
maakt van digitale systemen en 
sociale media. Voor degenen die 
daar om wat voor redenen geen 
gebruik van maken, zoals oude-
ren, moet dat op een andere ma-
nier, wellicht via e-mail, of per te-
lefoon (zie Burgernet). Maar ook 
andersom, dus van burger naar 
politie, zoals goede en snelle be-
reikbaarheid van de politie als 
men wat wil melden. Koers wees 
erop dat men altijd aangifte moet 
doen als er sprake is van crimine-
le handelingen door derden.

Het is nog niet helemaal op de 
rails maar straks kan iemand die 
een melding of aangifte heeft ge-
daan via internet het hele pro-
ces daarvan volgen, zoals hoe die 
wordt of is verwerkt, of de zaak 
wordt opgelost en er uiteinde-
lijk verdachten zijn aangehouden. 
Een soort track & tracé zoals je 
die ziet bij het volgen van pakket-
verzendingen. Verder gaan regio-
nale eenheden beter samenwer-
ken. Nu nog gebeurt het te vaak 
dat criminaliteit teveel ‘lokaal’ 
blijft hangen, waardoor het korps 
van de naastliggende regio van 
niets weet. Door een centraal in-
formatiesysteem te hanteren be-
hoort dat straks tot het verleden. 
Invoering van de Nationale Politie 
heeft dus voordelen.
Dat dient zich de komende tijd 
nog wel te bewijzen en niet in 
de laatste plaats moet de burger 
dat ook in brede zin ervaren. Mis-
schien dat het vertrouwen in de 
politie dan weer langzaamaan te-
rugkeert.

Kindercentrum De Blokkendoos
bestaat twintig jaar
Uithoorn - Op 1 februari 1993 
opende De Blokkendoos haar deu-
ren: toen nog een gastouderopvang. 
Inmiddels bezoeken vele kinderen 
in de leeftijd van 0-12 jaar het kin-
dercentrum dat gelegen is aan het 
Libellebos.
In de afgelopen 20 jaar is De Blok-
kendoos een begrip geworden in 
Uithoorn. Zij bieden kinderopvang 
met een HART, doen veel aan acti-
viteiten met de kinderen en hebben 
het bos als grote speeltuin naast de 
deur.
Afgelopen donderdag zijn de acti-
viteiten in het kader van het feest-
jaar van start gegaan met het be-
zoek van een clown. De ouders van 
de evenementencommissie hadden 
ieder een grote cake gebakken en 
op de groepen mochten die versierd 
en gegeten worden. Ook de ouders 
kregen bij het ophalen een stukje.
De komende maanden zullen nog 
vele feestelijkheden volgen zoals de 
sprookjesdag, de pyamaparty, het 
dansfestijn en de circusdag. Niet 
alleen aan de kinderen is gedacht. 

Ook voor u als ouder komt Kinder-
centrum De Blokkendoos met acties 
die in het teken staan van het 20-ja-
rig bestaan. 

Wie zijn/haar kind aanmeldt in de 
maanden februari, maart of april 
voor 2 dagen of meer krijgt een 
kwartaal lang 20% korting. Meld 
het kind van familie of vrienden aan 
voor minimaal 1 jaar en ontvang zelf 
1 maand gratis kinderopvang!

Roer om
De Blokkendoos gooit het roer om 
en wil zoveel mogelijk tegemoet-
komen aan de wensen en behoef-
tes van de ouders. Daarom openen 
zij hun deuren: doordeweeks van 
07.00 tot 23.30 uur en in het week-
end van 08.00 tot 20.00 uur. Tijdens 
deze openingstijden kunt u uw kind 
brengen met een minimum van 3 
en een maximum van 10 uur. Neem 
vrijblijvend contact met De Blokken-
doos op om over uw wensen te in-
formeren. info@de-blokkendoos.nl. 
www.de-blokkendoos.nl.

Samenwerkingsovereenkomst opvoeden en opgroeien
Uithoorn - Vorige week donder-
dag 14 februari werd er op het ge-
meentehuis een samenwerkings-
overeenkomst getekend door wet-
houder Ria Zijlstra (DUS!) en verte-
genwoordigers van scholen, kinder-
opvang en zorginstellingen. Eerder 
al, op 24 september 2012, tekenden 
vertegenwoordigers van acht ver-
schillende organisaties, eenzelfde 
samenwerkingsconvenant. Dat wa-
ren toen Altra, Amstelring, Bureau 
Jeugdzorg Agglomeratie Amster-
dam, GGD Amsterdam, Samenwer-
kingsverband G2, WMO en Werk en 
Inkomen, Spirit, stichting Mee Am-
stel en Zaan en Vita Welzijn en Ad-
vies.
In het vervolg daarop is er wederom 
een stap in de samenwerking gezet, 
nu in relatie tot het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Januari vorig 
jaar besloot de gemeente Uithoorn 
een lokaal Centrum voor Jeugd en 
Gezin in te richten. Uitgangspunt 
daarbij van de gemeente was en is 
de regie en onderlinge samenwer-

king te verstevigen. De gemeen-
te wil met deze werkwijze jeugd en 
gezinnen zo effectief en zorgvuldig 
mogelijk bereiken en ondersteunen.

Samen sterk
Dit keer zetten behalve de wethou-
der vertegenwoordigers van de vol-
gende organisaties hun handteke-
ning onder de overeenkomst: tien 
basisscholen en drie voortgezet on-
derwijsscholen in Uithoorn, drie kin-
deropvanginstellingen, de Brijder 
Verslavingszorg, De Bascule, Stich-
ting Cardanus, SO&T, het Moc Ka-
bouterhuis, het Samenwerkingsver-
band primair onderwijs Amstelland 
Zuid en de Veenlanden, de William 
Schrikker Groep, Jeugdriagg en Ons 
Tweede Thuis. De ondertekening 
moet met name de positie van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin ver-
sterken en voor het voetlicht bren-
gen.
Doel van het convenant is ouders, 
opvoeders, kinderen en jongeren 
beter te ondersteunen en sneller en 

effectiever hulp te bieden als daar-
om wordt gevraagd. Het convenant 
bewerkstelligt onder meer dat de 
inzet van de verschillende organi-
saties bij de hulp- en dienstverle-
ning goed op elkaar aansluit. Sa-
men staat men sterk.
“Het is fi jn dat betrokken organisa-
ties en medewerkers bij opvoeden 

en opgroeien van kinderen in Uit-
hoorn het CJG met enthousiasme 
hebben ontvangen.

Alle kinderen en jongeren hebben 
recht op ontwikkeling van hun ta-
lent. Daarbij is samenwerking tus-
sen alle betrokkenen essentieel”,
aldus wethouder Ria Zijlstra.
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Vrouwenakker - Niet helemaal in 
de loop, maar toch iets bijzonders 
voor degenen die op zoek zijn naar 
niet alledaagse woonaccessoires, 
cadeautjes van klein tot groot die 
‘anders dan anders’ zijn en niet te 
vergeten meubels en kasten waar-
voor steigerhout in ruime mate is 
gebruikt. Dat ziet u allemaal in de 
nieuwe winkel van Stampei-Wo-
nen in Vrouwenakker die zater-
dag 9 februari haar deuren open-
de. De winkel is gevestigd op de 
hoek van de Bloklandseweg en de 
Ruigekade, bij de Vrouwenakkerse 
brug, adres: Vrouwenakker 1. Een 
klein maar knus winkeltje, onder-
gebracht in een passend oud win-
kelhuis.
Eigenaresse Thea en haar dochter 
Debby (foto) ontvangen u graag 
in hun nieuwe winkel en kunnen 
u tevens deskundig adviseren. Bij 
binnenkomst lijkt het alsof men 
een Engelse cottage betreedt met 
de gecombineerde geuren van Lit-
tle Hotties geurplaatjes. Je moet 
ervan houden, maar wie er dol op 
is kan hier terecht voor een uiteen-
lopend palet aan ‘geparfumeerde 
smeltwas figuurtjes’ in vele prach-
tige pastelkleuren en elk met zijn 
eigen geur, enkelvoudig te gebrui-
ken of te combineren. Je kunt er 
je eigen persoonlijke geur mee sa-
menstellen. Door ze te laten smel-
ten in een schaaltje op een por-

seleinen stoofje met een waxine-
lichtje eronder, komen de geuren 
ten volle tot ontwikkeling. Bedoeld 
voor in de huiskamer, slaapkamer, 
badkamer, toilet etc. Afhankelijk 
van de sfeer kun je elke ruimte op 
zich zijn eigen specifieke geur ge-
ven. U krijgt er een receptenboekje 
bijgeleverd. Maar er is veel meer te 
bewonderen, zoals steigerhouten 
meubelen, functioneel en decora-
tief, waaronder tafels, kasten, een 
kast met een gel openhaard, zit-
banken enzovoort. Ook toepassing 
van andere houtsoorten is moge-
lijk. Ze zijn op maat te bestellen 
waarna die in de eigen werkplaats 
door de man van Thea, Henk Met-
selaar, worden vervaardigd. Alle-
maal op klantspecificatie, desge-
wenst volgens een eigen ontwerp. 
Beslist geen massaproductie! De 
meubels zijn geschikt voor bin-
nen en buiten, stoer en robuust en 
hebben een sfeervolle uitstraling.

Webwinkel
Wie in die stijl iets zoekt komt bij 
Stampei-Wonen beslist aan zijn 
trekken. Dat geldt tevens voor al-
lerlei toch wel bijzondere woonde-
coraties en accessoires die je bijna 
nergens anders ziet. Zoals bijvoor-
beeld windlichtjes, een seringen 
kapstok, krijtborden, een takken-
lamp en een ‘dienblad koe’, op pa-
neel geschilderde koeienkoppen 

(heel creatief!), dezelfde maar dan 
met schaapjes voor in de kinder-
kamer of met een hertenkop, een 
loodjurk, een stoffen kip op pot 
voor het bewaren van (paas)eitjes, 
aparte lampenkappen, kaasplank-
jes en noem maar op. Er is een as-
sortiment decoratieve flessen van 
Pineut, flessen met kruidenmeng-
sels om zelf (alcoholische) drank 
met een excellente smaak te ma-
ken (bijv. likeur Heilig Neutje, boe-
renjongens en –meisjes, enz.), al-
lerlei (sier)glaswerk, serviezen, 
potjes, mandjes, presenteerblaad-
jes, viltkleden en ga zo maar door. 
Leuk om er eens rond te snuffe-
len en de sfeer te proeven! Kijk op 
de website (www.stampei-wonen.
nl) wat voor leuke dingen er zijn! 
Er staat voor uw beeldvorming de 
nodige informatie op de website, 
want men presenteert zich ook als 
een webwinkel. Op de site komt 
u behalve een uitgebreid aanbod 
aan woondecoraties, accessoires, 
meubels en voorwerpen van stei-
gerhout, ook meer te weten over 
de verdere dienstverlening en ac-
tiviteiten, zoals workshops die men 
gaat organiseren.

Behalve het winkelgebeuren is 
Stampei-Wonen tevens een bedrijf 
voor uw interieuradvies, eventueel 
gekoppeld aan professionele re-
novatie en verbouwing van de wo-

ning, maar ook op het terrein van 
herstelwerkzaamheden.

De winkel is een bezoekje waard. 
Die heeft als openingstijden don-

derdag en vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Bellen om informatie kan 
ook: 06-22222619 of via e-mail: in-
fo@stampei-wonen.nl. Inmiddels 

presenteert men zich ook op Fa-
cebook. Parkeren doet u langs het 
water van de Amstel op de Ruige-
kade of voor de deur als er plaats 
is.

Stampei-Wonen - de nieuwe woonwinkel
in Vrouwenakker
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Hair Sensation, méér dan alleen kapsalon
Uithoorn – Na bijna twee en een 
half jaar in een noodvoorziening 
hun klanten te hebben ontvangen, 
konden Danny en zijn Mariëlle Kre-
mer dinsdag 12 februari jl. einde-
lijk de deuren van hun modern in-
gerichte kapsalon op het Legmeer-
plein openen. Een nieuwe salon im-
pliceert ook uitwerking van ideeën 

en geplande activiteiten om uitbrei-
ding te geven aan het begrip ‘haar-
verzorging’. In dat licht gezien is Hair 
Sensation nu méér dan alleen maar 
een kapsalon waar het hele gezin 
terecht kan. Dat laatste blijft zo. On-
veranderd is ook dat men van al-
le trends, modelijnen (lookalerts) 
en kleur- en kniptechnieken op de 

hoogte blijft. Belangrijk is dat men 
zich bij welk kapsel dan ook prettig 
en comfortabel voelt. In het vak van 
haarstylist volgen de ontwikkelin-
gen elkaar in rap tempo op. Reden 
waarom regelmatige bijscholing en 
training voor het team van de zeven 
enthousiaste medewerkste(st)ers 
eerder regel dan uitzondering zijn. 

Daar komt het gebruik van de soci-
ale media nog eens bij. “Binnenkort 
kunnen onze klanten online afspra-
ken maken via de website (www.
hairsensation.nl) en we krijgen een 
eigen App. Dus alle mensen met 
een Smartphone kunnen over een 
aantal weken een afspraak maken 
voor een haarbehandeling. Via die 
app kan men zien wanneer er ge-
legenheid is. Via Facebook houden 
we onze klanten ook op de hoog-
te van de nieuwste ontwikkelingen 
en trends. Degenen die geen smart-
phone hebben sturen we via e-mail 
elk kwartaal onze digitale nieuws-
brief toe”, vertelt Danny die samen 
met Mariëlle sinds november 1996 
een kapsalon in het winkelcentrum 
heeft. Ter gelegenheid van de ope-
ning van de nieuwe salon krijgen 
zowel bestaande als nieuwe klanten 
tot eind maart een leuke korting op 
een haarbehandeling aangeboden.

Mediceuticals
Helemaal nieuw is dat Hair Sensa-
tion gebruik gaat maken van Me-
diceuticals. Dat zijn dermatologi-
sche shampoos voor het oplossen 
van hoofd- en haarproblemen. Dan-
ny: “Wij kunnen (gratis) de hoofd-
huid microscopisch analyseren en 
daar de betreffende shampoo bij le-
veren en/of gebruiken. Wij zijn de 
enige in de wijde omtrek die deze 

hoofdhuidanalyse uitvoert. Klanten 
kunnen op een monitor meekijken 
hoe hun hoofdhuid er uitziet voor en 
na de behandeling. Zelfs na 1 keer 
blijkt de behandeling vruchten af te 
werpen! De behandeling kan hier 
plaatsvinden maar men kan het zelf 
ook thuis doen. Dus mensen met 
psoriasis – waar dan ook op hun li-
chaam, roos en eczeem kunnen wij 
hier helpen met speciale shampoos, 
conditioners en lotions. Dames die 
in de overgang zitten waardoor zij 
haaruitval hebben, of mensen met 
haaruitval veroorzaakt door chemo-
therapie, kunnen wij wat betreft hun 
haargroei en verzorging eveneens 
van dienst zijn.” Mariëlle geeft aan 
dat er binnenkort haarverven zullen 
worden gebruikt die vrij zijn van al-
lergene stoffen. Dat is goed nieuws 
voor (sommige) mensen die na een 
verfbehandeling van hun haar last 
van jeuk op hun hoofd krijgen. Dat 
is straks verleden tijd want daarvoor 
zijn nieuwe producten ontwikkeld 
die op de markt komen.

Hair Sensation werkt ook met ‘haar-
verlengingen’, gemaakt van echt 
haar die men naar believen in het 
eigen haar kan vlechten en er weer 
uithalen. Niet van echt te onder-
scheiden. Het kan worden mee-
gekleurd in de gewenste haartint. 
Worden op maat en op kleur ge-

maakt en zijn jarenlang bruikbaar. 
Een volgend plan is het organiseren 
van workshops visagie voor brede 
toepassingen (bruiloft!).

Mariëlle en haar collega Britt gaan 
dit doen. Maar ook workshops om 
je eigen haar te stylen en lifestyling 
in combinatie met kleding, seizoe-
nen etc. Meer weten? Op de websi-
te vindt u alle informatie of bel met 
0297-561597.

Meesters- en juffendag 
op de Toermalijn

Uithoorn - Woensdag 13 februari vierden de leerkrachten 
van obs Toermalijn zoals elk jaar allemaal tegelijk hun ver-
jaardag. Zowel de meesters en juffen als de leerlingen kwa-
men feestelijk verkleed op school. Er waren stoere piraten, 
elegante prinsessen, grappige clowns en nog veel meer cre-
atief uitgedoste kinderen.
De ochtend begon in veel klassen met het uitpakken van de 
cadeautjes door de leerkrachten. Zij werden verwend met 
o.a. bloemen, plantjes, chocola, tekeningen en nog veel meer 
presentjes. Hierna werden in enkele groepen quizzen ge-
speeld. Groep zes speelde ‘Mens erger je niet, the battle’, 
in groep acht werd ‘pictionary’ gespeeld. In de kleutergroe-

pen werden gezelschapsspelletjes gespeeld onder begelei-
ding van enkele ouders. Tussen de activiteiten door werd er 
in de kantine poffertjes gegeten. De kantine was omgetoverd 
tot een heus poffertjesrestaurant. Enkele ouders verzorgden 
het bakken en serveren van de poffertjes en het drinken. Er 
was ook nog een wedstrijd georganiseerd, waarbij de kinde-
ren moesten raden hoeveel stuiterballen er in een vaas za-
ten. Aan het eind van deze feestelijke ochtend werd uit el-
ke klas de winnaar van de wedstrijd bekendgemaakt. Deze 
kregen een supergrote stuiterbal, maar ook de kinderen die 
niet gewonnen hadden gingen met een prijsje naar huis in 
de vorm van een stuiterbal.
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Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Jaap kenter, Ger-
da Schavemaker, Ben ten Brink en 
Jan Bronkhorst kroonden zich met 
een totaal van 150 punten na ze-
ven wedstrijden tot de kampioe-
nen van het viertallen. Ook de laat-
ste avond gaven ze geen krimp door 
21 punten aan hun score toe te voe-
gen. Hierdoor kregen de achtervol-
gers, de teams van Jan Egbers en 
Ruud Lesmeister ondanks hun laat-
ste slotoffensief van respectievelijk 
25 en 24 punten, geen kans om ook 
zelfs maar langszij te komen.
In de B- lijn was de hoogste eer 
weg gelegd voor Marijke & Ger van 
Praag die samen met Tini & Johan 
Lotgering 143 punten verzamelden. 
De teams van Rini Tromp en Son-
ja Selman eindigden als tweede en 
derde met 126 en 120 punten. Bij de 
rest van deze lijn waren de verschil-
len erg klein. Het team van Wies 
Gloudemans behaalde 102 punten, 
dat van Tonny de Jonge kwam ge-
lijk uit met dat van Elisabeth van 
den Berg met 99 punten en ook Ans 

Voogel en cie deden volop mee met 
een eindstand van 97.
In de C- lijn trokken Anneke de 
Weerdt, Klaas Verrips, Co de Weerdt 
en Maria Baas aan het langste eind 
met 107 punten. Het team van De-
bora van Zantwijk werd tweede 
met 103 en Adrie Bijlsma met ge-
volg kwam op drie uit met een totaal 
van 92. Ook hier zat de middenmoot 
dicht bij elkaar. De teams van Atie 
de Jong en Anneke Wijmans haal-
den in totaal 90 en 88 punten op.
Na het viertallen, weer voortreffelijk 
georganiseerd door Lijnie Timmer 
en co, rest de paren competitie ge-
lardeerd met een Paasdrive in maart 
en einddrive in mei.

Dus wilt u ook proeven van het 
bridgemenu, leg dan aan bij Bridge 
Club de Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg. Voor inlich-
tingen het secretariaat: gerdascha-
vemaker@live.nl of per telefoon 
0297 567458.

Regio - Nadat enkele weken ge-
leden door de Diplomazwem-
groep van Zwem- en polovereni-
ging De Amstel is afgezwommen 
voor het Wakdiploma, en men tus-
sendoor nog steeds hard traint voor 
de Zwemvaardigheidsdiploma’s is 
er afgelopen maandag door de eer-
ste groep afgezwommen voor het 
diploma snorkelen. Alle diploma’s 
waar voor afgezwommen wordt val-
len onder de officiële eisen en richt-
lijnen van het ‘Nationaal Platform 
Zwembaden|NRZ’. Het levert dus 
-na het afzwemmen onder toezicht 
van een controleur van bovenge-
noemde instantie- het officiële di-
ploma op.
Deze keer werd afgezwommen voor 
het diploma Snorkelen-1, hierbij 
moet men voldoen aan de volgen-

de eisen: Met zwemvliezen: 1.Te wa-
ter gaan met kopsprong, aanslui-
tend 25 meter borstcrawl. 2.Starten 
in het water, na 15 meter zwemmen 
in maximaal 2 duiken 3 voorwerpen 
in minimaal 2 verschillende kleuren 
ophalen van de bodem (minimaal 2 
meter diep). Met snorkeluitrusting: 
1. Te water gaan met een schrede-
sprong, aansluitend 50 meter snor-
kelen onderbroken door 4 keer 2 
draaien om de lengte as (links- en 
rechtsom). 2. Starten in het wa-
ter, 50 meter snorkelen onderbro-
ken door 2 keer een hoekduik rich-
ting bodem en aansluitend 10 me-
ter onder water zwemmen. 3. Star-
ten in het water, onder water zwem-
men en ondertussen twee uiteinden 
van een touw aan elkaar knopen 
met een platte knoop. 4. Minimaal 2 

voorwerpen in 2 verschillende kleu-
ren (die via de onderwater praatstok 
worden doorgegeven) ophalen van 
de bodem (minimaal 1 meter diep). 
5. Starten in het water, snorkelen, 
een hoekduik maken en door een 
hoepel zwemmen, vervolgens nog 
een keer linksom óf rechtsom door 
dezelfde hoepel gaan. 6. Starten in 
het water, 25 meter snorkelen met 
één zwemvlies.

Hierbij onze felicitaties aan de ge-
slaagde deelnemers: Ilse Kruijswijk, 
Lina Kruijswijk, Jikke ten Cate, Ja-
co ten Cate, Remke Verwoerd, El-
ke Sannes, Marta Cichocka, Marit 
Cornelisse, Mariëlle Breij en Roos 
de Jong. Ben je benieuwd naar wat 
De Amstel jou te bieden heeft? Kijk 
eens op www.zpv-de-amstel.nl.

Afzwemmen Snorkeldiploma bij De Amstel

Feest der kampioenen bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdagochtend 14 
februari was een vrije bridgeronde 
bij Bridgeclub ABC in ‘t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan. De 
vrije ronde was bepaald om tevens 
de kampioenen te huldigen.
Een kampioen mag kussen waar zijn 
vrouw bij is. De eerste plaats in de 
A-lijn was voor Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met een gemiddel-
de score van 54,75 %, hier ging het 
kussen van de voorzitter nog goed.
De eerste plaats in de B-lijn was 
voor Aja Bijsterbosch en John de 
Haan met een gemiddelde score 
van 55,14 %, hier had de voorzitter 
wat meer problemen met het kus-
sen. De wedstrijdleiding had weer 
voor prachtige prijzen gezorgd, het 
is niet verwonderlijk dat er door ie-
dereen fel om de bokalen gestreden 
wordt. Na het uitreiken van de tro-
feeën, prachtige bokalen die in geen 
enkele huiskamer zou misstaan en 
de bijbehorende kussen, kon het 
bridgen een aanvang nemen. Er 
werd aan 15 tafels gebridged Acht 
in de A-lijn en zeven in de B-lijn, 
waarbij de wedstrijdbegeleiding al-
le paren door elkaar gegooid had in 
het kader van verbroedering in de-
ze club. 

A- lijn:
In deze lijn was de eerste plaats voor 
Nel Heilman en Hetty Houtman met 
maar liefst 65,42%. Achteraf vertel-
de zij dat zij niet wisten dat er een 
vrije ronde gespeeld werd, waarbij 
de punten niet meetelden voor de 
competitie. Tweede werd het paar 
Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter 
met 60.42%, zij wisten het wel en 
speelden daarom zo vrijuit, zonder 
zenuwen, die hun blijkbaar anders 
nog wel eens parten speelden. Der-
de werd het paar Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 58,75%, dit paar 
heeft de hoge positie op de ranglijst 
volledig waargemaakt.

B-lijn:
In deze lijn was de eerste plaats 
voor het paar Bep Soppe en Ria We-
zenberg met precies 65%, dit paar 
speelt in de B-lijn sterker dan in de 
A-lijn en alhoewel alles door elkaar 
gegooid was, dachten zij toch in de 
B-lijn te spelen, vandaar dit resul-
taat. Tweede werd het paar Lineke 
van Oevelen en Madelon van Ves-
sem met 57,47%. Derde is het paar 
Siep Ligtenberg en Piet Hoogen-
boom met 56,53%, je kon wel mer-
ken dat Siep haar Piet terug had.

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap
De Ronde Venen - Op vrijdag 8, 
zaterdag 9 en zondag 10 maart or-
ganiseert biljartclub De Merel voor 
de vijfentwintigste maal het indivi-
duele O.R.V Biljartkampioenschap.

Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimumaantal caram-
boles is gesteld op 27. Ook kader-

spelers kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. Er 
wordt op twee biljarts gespeeld on-
der deskundige leiding. De winnaar 
van de prachtige wisseltrofee mag 
zich een jaar lang ‘Open Ronde Ve-
nen Kampioen’ noemen. Tot de laat-
ste vier, spelen hoog tegen hoog en 
laag tegen laag. U kunt zich voor 

Klaverjas- en Pandoertoernooi 
kent spannende ontknoping

De Kwakel - Dat kaarten saai 
zou zijn en niet meer van deze tijd 
werd in deze editie van het toer-
nooi wel degelijk gelogenstraft! 
Er werd gespeeld over drie avon-
den: 11 en 25 januari en 16 febru-
ari. De spannendste partijen wer-
den uiteraard op de laatste avond 
gespeeld, de avond waarop me-
nige reputatie zich bevestigde of 
stukliep omdat er scores verde-
digd of punten gehaald moesten 
worden om nog een kans te ma-
ken op eremetaal.
Bij het pandoeren gingen de laat-
ste avond Adriaan Koeleman en 
Lenie Schelling als favorieten uit 
de startblokken. Maar geen van 
beiden bleek opgewassen te-
gen de zeer goed spelende Ma-
rije Schelling, die ook wel ster-
ke kaarten kreeg, maar dan moet 
je die ook nog goed uitspelen, en 
de sluwe vos Hennie Kouw. Deze 
laatste wist tot tweemaal toe met 
succes een Privé naar zich toe te 
halen (alle slagen) en zag daar-
naast kans om zijn naaste concur-
rente Lenie Schelling te breken op 
haar gedurfde Praatje pot (kaar-
ten open op tafel en de anderen 
mogen overleggen om de spe-
ler een slag te bezorgen). Voor de 
eerste plaats had hij echter al een 
te grote achterstand opgelopen, 
dus die ging naar Marij Schelling.
Voor wie Pandoeren niet kent: het 
houdt een beetje het midden tus-
sen klaverjas en bridge. Het kent 
8 verschillende soorten spelletjes, 
variërend van het halen van geen 
enkele slag tot het halen van al-
le slagen en alle variaties daartus-
sen. Er wordt tegen elkaar op ge-
boden en de hoogste bieder mag 
spelen. Maar hoe hoger je biedt, 
hoe zwakker je kaart kan blijken 
te zijn. Het spel kent geen vas-
te partner; de partner wordt elke 
keer tijdens het spel bekend door 
het verloop van het spel. 
Maandagavond is de vaste speel-
avond in het dorpshuis De Quakel. 
Kom eens kijken en laat u uitleg-
gen hoe het spel in zijn werk gaat.

Klaverjassen
Bij het klaverjassen ging het er ei-

genlijk net zo spannend aan toe. 
De uiteindelijke nummer 1, Joke 
Rietbroek, had over de eerste 
twee speelavonden gelukkig ge-
noeg punten opgebouwd, want de 
beslissende derde ronde was zij 
voornamelijk gedwongen tot het 
bijeenschrapen van zoveel moge-
lijk punten, meer zat er niet in. Be-
halve dan in de memorabele par-
tij tegen haar directe opponent, de 
hoog staande Adriaan Kooiman, 
die zich, waarschijnlijk door ze-
nuwen geplaagd, althans er ston-
den druppels op zijn voorhoofd, 
vergooide! Adriaan had de onge-
lukkige pech dat hij deze beslis-
sende avond maar liefst nog eens 
2x werd gebroken en daarmee 
uit zicht raakte voor een plaats 
op het erepodium. Het werd voor 
Joke daardoor een zenuwslopen-
de race met de latere nummers 
twee en drie, Ton Voorn en Cor de 
Beer. Beide heren speelden sterk, 
liepen flink op Joke in, maar kwa-
men er niet langs. Na een enerve-
rende, maar gezellige avond wer-
den er nog partijen nabesproken 
in de altijd gezellige bar van het 
dorpshuis. Want praten over kaar-
ten is minstens zo gezellig als spe-
len. Je krijgt er wel een droge keel 
van, dat weer wel.

Uitslagen 
Pandoeren: 
1e avond: 1e: Adriaan Koeleman. 
2e avond: 1e: Lenie Schelling. 
3e avond: 1e: Marij Schelling

Einduitslag Pandoeren: 1e Ma-
rij Schelling met +290 punten, 2e 
Hennie Kouw. met +189 punten

Klaverjassen:
1e avond: 1e: Adriaan Kooiman 
2e: Joke Rietbroek en 3e: Lien 
Kouwenhoven.
2e avond: 1e: Joke Rietbroek 2e: 
Thea Semp en 3e: Adriaan Kooi-
man.
3e avond: 1e: Riet de Beer 2e: Wim 
Hoogervorst en 3e: Cor Stevens.
Einduitslag Klaverjassen: 1e Joke 
Rietbroek met 20482 punten, 2e 
Ton Voorn met 20145 punten en 
3e Cor de Beer met 19732 punten.

Succesvol toernooi bij 
badmintonvereniging De Kwakel!

De Kwakel - De eerste editie van 
een nieuw toernooi is vol enthousi-
asme ontvangen bij zowel de spon-
soren als de leden van badmin-
tonvereniging De Kwakel. Maan-
dag 11 februari streden uiteinde-
lijk 12 teams om een eervolle ver-
melding in het eindklassement. Ui-
teraard was er voor de kampioenen 
een heerlijke taart om nog na te ge-
nieten van de gedane inspanningen. 
Het laatste team kreeg de poedel-
prijs: eveneens een taart voor deze 
talenten-in-spe!
Het toernooi was een mix van teams: 
als eerste waren er 2 teams vanuit 
onze sponsoren, namelijk JK Bouw 
en Meeus Verzekeringen. Hiermee 

wilden we hen op een sportieve ma-
nier bedanken voor hun financië-
le bijdrage aan onze vereniging. En 
hen zo ook de gelegenheid te geven 
om op een ongedwongen manier 
nog meer kennis te maken met onze 
vereniging en de badmintonsport. 
De andere 10 teams waren samen-
gesteld doordat leden hun colle-
ga’s van het werk, hobby of een an-
dere sport hadden uitgenodigd om 
eens een avondje tegen de shuttle 
te slaan. 

Willekeurig
Tijdens het eerste gedeelte van de 
avond waren de teams willekeu-
rig ingedeeld in 4 poules met elk 3 

teams. Elke ronde bestond uit twee 
wedstrijden van 8 minuten. Dit was 
sommigen meer dan lang genoeg 
en voor anderen was het veel te kort 
om te wennen aan de spelregels, de 
puntentelling en dat het toch echt 
anders is dan op de camping. In het 
tweede gedeelte werden nieuwe 
poules gemaakt op basis van on-
derlinge sterkte. Dat resulteerde in 
spannende rally’s, veel enthousias-
me en uiteraard ook de nodige ge-
zelligheid.

De reacties na afloop van de avond 
waren erg positief en roepen om 
een vervolg! We kijken dan ook met 
veel plezier terug op een gezellige 

avond in de KDO sporthal én zeker 
ook nog na afloop in de kantine. Wil 
jij ook eens kennismaken met bad-
minton of wellicht heb je zin gekre-
gen om je oude badmintonracket 
van vroeger weer op te zoeken, kom 
dan eens langs bij onze vereniging! 
Iedereen is welkom: de jeugd speelt 
op zaterdag van 9-11 uur en de se-
nioren op maandagavond van 20 tot 
22.30 uur. Voor meer informatie kun 
je ook terecht op www.bvdekwakel.
nl. 

Einduitslag:
1. Ron - Könst
2. Adriaan/Joke - Amstelhof
3. Anoeska/Naomi - Colijn

deelname aan dit kampioenschap 
óf telefonisch opgeven óf via een 
inschrijfformulier dat te verkrijgen 
is in Café de Merel aan Arkenpark 
Mur 43 in Vinkeveen. Het inschrijf-
geld bedraagt acht euro, te voldoen 
bij de inschrijving. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar Café De 
Merel na 20.00 uur: 0297-263562 of 
264159. Men kan zich uiterlijk tot 

dinsdag 5 maart opgeven.
Voorkom teleurstellingen en le-
ver uw inschrijfformulier zo spoe-
dig mogelijk in of bel naar het club-
huis. Indien u het formulier per post 
stuurt, adresseer het dan als volgt: 
Café De Merel, Postbus 16, 3645 ZJ 
te Vinkeveen. Mailen kan ook naar:  
caty.jansen@casema.nl of naar Café 
De Merel: thcw@xs4all.nl .
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Uithoorn - Donderdag 14 februa-
ri was een bijzondere dag op basis-
school ‘de Vuurvogel’. Niet alleen was 
het Valentijnsdag, maar de meester 
en de juffen vierden ook hun verjaar-
dag en hadden een paar verrassingen 
in petto voor hun leerlingen.

De spanning liep de dagen vóór Va-
lentijnsdag op, want waar zouden de 
groepen 5 t/m 8 toch naar toe gaan 
om de verjaardagen van de meester 
en de juffen te vieren? “Juf, gaan we 
echt in korte broek naar het strand?” 
“Meester, slippers meenemen? Er ligt 
sneeuw hoor!” waren vragen die ge-
steld werden op school. Tot op het 
laatste moment bleef geheim wat er 
ging gebeuren. Dan was er nog een 
verrassing voor de ouders van ‘de 
Vuurvogel’. Op Facebook en in het 
informatieblaadje stond al een paar 
weken vermeld dat ouders die dag 
om 8.15 uur van harte welkom wa-
ren om een verrassing mee te ma-
ken. Die donderdag startte met zo’n 
spectaculair begin, dat het alleen nog 
maar een liefdevolle topdag kon wor-
den. De ouders en andere belangstel-
lenden werden verrast met een ech-
te fl ashmob: samen swingen op het 
schoolplein en dan ook nog wel al-
lemaal met hetzelfde dansje, als dat 

niet een gevoel van samen een feest-
dag starten gaf! Na deze super start 
van de dag gingen alle leerlingen 
van de bovenbouw en hun meester 
en juffen naar het strand. Naar het 
strand? Bbbrrr… veel te koud! Na-
tuurlijk werd er heerlijk binnen bij The 
Beach in Aalsmeer gesport. Hier heb-
ben de kinderen kennisgemaakt met 
diverse sporten, o.a. beachvolleybal. 
De medewerkers van The Beach heb-
ben er een onvergetelijke dag van ge-
maakt!

De instroomgroep t/m groep 4 had 
wel een heel bijzonder liefdesspek-
takel op school. De school was één 
groot circuit van Valentijnspelletjes: 
van “Red de prinses”, “Pijlen door een 
hart gooien”, “Boeketje bloemen van 
Valentijn maken” tot wel heel speci-
ale valentijnskaarten maken om uit 
de delen aan mensen buiten school. 
De valentijnskaarten werden ’s mid-
dags uitgedeeld aan het winkelend 
publiek in het winkelcentrum Zijdel-
waard en aan de bewoners van Het 
Hoge Heem. Ze hebben veel mensen 
blij gemaakt met deze vrolijke kaar-
ten. Alle kinderen verdienden een Va-
lentijnsdiploma, dat een herinnering 
was aan een dag die ze nooit meer 
zullen vergeten!

Een verjaardag om 
nooit te vergeten
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