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Vuurlijn tijdelijk dicht voor
gemotoriseerd verkeer

NAJAAR 2013

Uithoorn/De Kwakel - Sinds
maandag 7 oktober is de Vuurlijn
tussen de Noorddammerweg en de
Watsonweg vice versa tijdelijk afgesloten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.
Vanwege herstelwerkzaamheden
aan de Boterdijk wordt langzaam
verkeer omgeleid over de Vuurlijn.
Hierdoor neemt het aantal (brom)
fietsers daar sterk toe. Om hun veiligheid te garanderen is de Vuurlijn
om die reden tijdens de werkzaamheden aan de Boterdijk afgesloten
voor doorgaand gemotoriseerd ver-

keer. Bestemmingsverkeer is daarentegen wel mogelijk. De tijdelijke
afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van de Vuurlijn houdt
in dat de weg en het parkeerterrein
bij de Vuurlijn nr. 12 - ter hoogte van
het bord Uithoorn - met betonblokken worden afgesloten. In het midden komt een doorgang voor de
(brom)fietsers en hulpdiensten. De
betreffende doorgang wordt zodanig afgesloten met een voorziening, waardoor de bereikbaarheid
voor nood- en hulpdiensten gegarandeerd blijft. Op diverse borden
op de aanrijdroute naar de Vuurlijn

staat dat Vuurlijn 7, 8, 10 en 12 te
bereiken zijn via de Watsonweg. De
overige woningen/bedrijven zijn te
bereiken via de Noorddammerweg.
Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt aangeraden gewoon via de N196 zijn weg te vervolgen. De Vuurlijn kan nu niet gebruikt worden als sluiproute! Het
zou nog beter zijn als dit helemaal
niet meer zou (kunnen) gebeuren.
Dit ongetwijfeld tot groot genoegen
van bewoners langs de Vuurlijn in
Park Krayenhoff. Daar komen we in
deze krant binnenkort nog een keer
op terug.

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

ADVERTEREN?
Zonovergoten open dag bij
brandweerkazerne Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag hield de Uithoornse brandweer open huis. De
kazerne in Uithoorn heeft een enthousiaste en goed opgeleide groep
van momenteel 29 vrijwilligers die
de werkzaamheden voor de brandweer naast hun reguliere baan uitvoeren.
Tijdens deze open dag kregen bezoekers voorlichting hoe te handelen bij brand en hoe je brand kunt
voorkomen. Het was prachtig weer

en van 11.00 tot 16.00 uur was het
contenu druk. Jong en oud genoten. Er was een grote diversiteit
aan voertuigen te zien, waaronder
een schuimblusvoertuig, tankautospuit, haakarmvoertuig en een ambulance. Daarnaast waren er verschillende demonstraties, zoals een
vlam in de pan doven en het openknippen van auto’s. Bezoekers redden ook zelf een ‘slachtoffer’ binnen
een minuut uit een ‘huis’ vol rook

en blusten kleine brandjes. Voor de
jeugd waren er spelletjes op brandweergebied: spuiten met een echte
brandweerwaterstraal, rondritten in
een brandweervoertuig, een springkussen en nog veel meer leuks.
Naast Brandweer Amsterdam-Amstelland gaven ook de Brandwondenstichting en de EHBO Vereniging voorlichting en waren verschillende producten te koop bij de
brandweerwinkel.

Knutselterras eierkoekversieren voor de kinderen

vrijdag 11 oktober
17.00 tot 21.00 UUr
korting
op alles!

20%

zie advertentie elders in deze krant
Multimate Uithoorn

Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

Multimate uithoorn

Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN • Tel. 0297-564100

da’s nou het mooie van multimate

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een

voor de nieuwbouwwijk De Oker in De Kwakel.
Je begint met 75 kranten, en in de komende
maanden worden het 150 kranten.

Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen?
Bel tijdens kantooruren naar Rogier of Marco: 0251-674433.

Fietsverkeer op Boterdijk
moet omrijden over Vuurlijn

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Van 12:00 - 17:00 uur

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Zijdelwaard Culinair in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 12 oktober
vinden er allerlei culinaire activiteiten plaats in winkelcentrum Zijdelwaard!
De verswinkels van winkelcentrum
Zijdelwaard maken deze dag allerlei
heerlijke hapjes en hebben speciale aanbiedingen. Gastvrouwen delen
hapjes uit van Jamin, Bakkerij Hul-

leman, De Goudreinet, Volendammer Viswinkel, Keurslagerij Bader
en PerloPlaza. Bij supermarkt Albert
Heijn geeft een kok een demonstratie Aziatische kookkunst en wordt
het resultaat natuurlijk uitgedeeld!
Supermarkt C1000 heeft de grote
C1000 promo-bus bij het winkelcentrum staan! In en om deze bus vinden allerlei proeverijen en uitdeelac-

ties plaats van de beste eigen producten van C1000! Voor de kinderen
is er een knutselterras waar ze onder begeleiding een heerlijke eierkoek kunnen versieren en mee naar
huis kunnen nemen!
Kaasliefhebbers opgelet, Kaasboerderij Clara Maria uit Amstelveen is
aanwezig en laat z’n heerlijke boerenkaas proeven.

Uithoorn/De Kwakel - Begin deze week heeft PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland een begin
gemaakt met de vervanging van
de kapotte waterleiding aan de Boterdijk. Dat duurt vier weken. Het
verkeer wordt omgeleid. Dat geldt
eveneens voor het fiets- en bromfietsverkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute ingesteld vanaf de kruising BoterdijkTraverse via Traverse, Linie, Vuurlijn en de Watsonweg. Het fietsverkeer vanaf de kruising Watsonweg-Boterdijk wordt omgeleid via
Watsonweg, Vuurlijn, Linie en Traverse naar de Boterdijk. Om de veiligheid van dit langzame verkeer op
de Vuurlijn te waarborgen wordt gemotoriseerd verkeer op dit tracé tijdelijk geweerd. Als het waterleidingbedrijf klaar is, herstelt de gemeente de weg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog
eens twee weken extra. Onder voorbehoud van mogelijke vertraging
door onvoorziene gebeurtenissen
en beperkende weersomstandigheden is de Boterdijk rond 15 november aanstaande weer in twee richtingen open voor alle verkeer. De
gewichtsbeperkingen voor zware
voertuigen blijven echter onverminderd van kracht. Voor de definitieve

reconstructie van de Boterdijk naar
een fietsstraat (‘met auto te gast’)
treedt de gemeente in 2014 met bewoners in overleg. Die reconstructie
staat voor 2015 gepland, voornamelijk omdat dan de nieuwbouw van
de woonwijk De Oker is afgerond.
De waterleiding is eind augustus
dit jaar tussen huisnummer 40 en
94 stuk gereden door een te zwaar
voertuig. PWN heeft na aanvang
werkzaamheden ongeveer vier weken nodig om het werk uit te voeren. Tijdens die periode moeten fietsers en bromfietsers bovenvermelde omleidingsroute volgen. De Boterdijk wordt tijdens de werkzaamheden telkens in delen afgesloten
voor alle verkeer. Het weggedeelte
waaraan door PWN wordt gewerkt,
is dan helemaal niet toegankelijk.
PWN zal er voor zorgen dat aanwonenden wel bij hun woning kunnen komen. Met de werkzaamheden is aan de oostzijde van de Boterdijk (bij de Watsonweg) een begin gemaakt. Op plaatsen waar de
waterleiding is hersteld, mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. De betonblokken die voor de
afsluiting van de weg zorgen, schuiven met het werk mee en worden
steeds een stuk in de richting van
De Kwakel verplaatst.
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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,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak

M
ma., di. en do.
met afspraak
woensdag
zonder afspraak
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E

N

T

E

N
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14.00-17.00 uur
8.30-20.00 uur

Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur

Wilt u de burgemeester of één van
de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur.
Dinsdag, donderdag, zondag en
ofﬁciële feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
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Vuurlijn tijdelijk dicht voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer
De Vuurlijn, tussen de Watsonweg en
Noorddammerweg, is vanaf 7 oktober tijdelijk gesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer.
Door herstelwerkzaamheden aan de
Boterdijk, wordt langzaam verkeer
omgeleid over de Vuurlijn. Hierdoor
neemt het aantal (brom)ﬁetsers daar
sterk toe. Om hun veiligheid te garanderen, is de Vuurlijn tijdens de werkzaamheden aan de Boterdijk gesloten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer. Bestemmingsverkeer is wel
mogelijk.
De tijdelijke afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van de
Vuurlijn houdt in dat de weg en par-

keerterrein bij Vuurlijn 12 - ter hoogte van het bord UITHOORN - met betonblokken wordt afgesloten. In het
midden komt een doorgang voor de
(brom)fietsers en hulpdiensten. De
doorgang wordt afgesloten met een
uitneembare of neerklapbare paal,
zodat de bereikbaarheid voor nooddiensten gegarandeerd blijft.
Op diverse borden op de aanrijroute naar de Vuurlijn staat dat Vuurlijn 7, 8, 10 en 12 te bereiken zijn
via de Watsonweg. De overige woningen/bedrijven zijn te bereiken via
de Noorddammerweg. Zie www.uithoorn.nl voor een omleidingskaart of
houdt twitter in de gaten via www.twitter.com/gem_uithoorn

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn - vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat,
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/
losverkeer van 07.00-12.00 uur;
- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat).
- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat
en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).
- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade,
Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein,
Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van
aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter
Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polderweg.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.

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
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan

Tijdelijk:
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17
oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M.
Blonk, 0297-513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M.
van de Lagemaat, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. Inzageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 11 oktober tot
en met 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297513111.
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woensdag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
Ontvangen 27 september 2013.
- Achterweg 200, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 3 oktober 2013.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Jaagpad ter hoogte van 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een schapenverblijf.
INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning voor het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld.
ONTHEFFING AVOND EN NACHTELIJKE WERKZAAMHEDEN

Bedrijventerrein Uithoorn/ Thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan, onthefﬁng voor het uitvoeren van
werkzaamheden van dinsdagavond 8 oktober 2013 (20:00 uur) tot woensdagochtend 9 oktober 2013 (7:00 uur). Bezwaar t/m 15 november 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Boterdijk 38 t/m 94 vergunning kabels & leidingen reconstructie waterleiding. Bezwaar t/m 15 november 2013.
- Provincialeweg, vergunning kabels & leidingen verleggen MS-net. Bezwaar t/m
15 november 2013.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat. Vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2013. Bezwaar t/m 12 november 2013.
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan Zeevishandel Volendam voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag en zaterdag de
gehele dag. Bezwaar t/m 12 november 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Polderweg. Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van voor-
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werpen op de openbare weg van 24 september t/m 25 november 2013. Bezwaar
t/m 11 november 2013.
Zijdelveld 24. Melding ontvangen van Borus kinderopvang dat met ingang van
23 september 2013 de vestiging Borus 3 is uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.
Ebro 73, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 november 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Beroep: t/m 20 november 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan “Noorddammerweg ﬁetsverbinding”
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Noorddammerweg ﬁetsverbinding” als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPFietsverbinding-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Het aanvullen van de waterparagraaf met Waternet als uitvoerende instantie;
b. De regels van de dubbelbestemming Waterstaat.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding liggen met ingang van
vrijdag 11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21
november 2013. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als
het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“DRECHTDIJK 69 - HOOFDWEG 47”
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47” als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk69-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. De voorgevelrooilijn voor de te bouwen woningen wordt 4 meter naar achteren
verschoven.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47 liggen met ingang van vrijdag
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21 november 2013. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het
gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde
plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VaststellinG GewijziGd bestemminGsplan inteGraal
kindcentrum
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal als vervat in
planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPIKCTh-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
toelichting
Het bestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal (IKC) heeft betrekking op
de nieuwbouw van een integraal kind centrum aan de Prinses Christinalaan/Kuyperlaan en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. Het IKC
komt op de locatie waar nu de Hint staat. Zodra deze is gesloopt, wordt het IKC op
deze locatie gebouwd. Daarna wordt de Regenboogschool gesloopt. Het IKC gaat
ruimte bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf, tussenschoolse opvang
en buitenschoolse opvang.
Ter plaatse van de nieuwbouw van het IKC geldt reeds een maatschappelijk bestemmingsplan. De nieuwbouw wijkt vanwege de oppervlakte en de hoogte af van
het geldende bestemmingsplan. Dit is de reden het college heeft besloten een procedure te starten om het bestemmingsplan te herzien.
De nieuwbouw van het IKC gebeurt op basis van het design-and-built principe. Hierbij neemt een persoon of organisatie onder één contract de verantwoordelijkheid op
zich voor zowel het ontwerp als de bouw van het IKC.
wijzigingen
De wijzigingen bij de vaststelling hebben betrekking op:
- het aspect parkeren in de toelichting en het bijbehorende parkeeronderzoek;
- het opnemen van het UVVP in de toelichting.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VaststellinG GewijziGd bestemminGsplan waterlijn
dorpscentrum
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPWaterlijn-VG01 heeft vastgesteld.
toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat
deze plannen in strijd zijn met geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien
om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.
Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en een
jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.
locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, welke doorloopt onder de Prinses Irene Brug.
Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen om bij de winkels boodschappen te kunnen doen.
locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes, dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.
Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger welke
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis
wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van een trap
een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.
locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd.
De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de
haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers deze kunnen
bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de entreesteiger
komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan is naast een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting

op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:
- Ter hoogte van het voormalige gemeentehuis is de verbeelding aangepast. Het
gebied met de aanduiding ‘terras’ waarbinnen de mogelijkheid is tot het aanleggen van een steiger wordt, is gewijzigd zodat geen steiger aan de voorzijde van
het oude gemeentehuis kan worden gerealiseerd.
- Op de verbeelding geldt dat de bestemming Water met de aanduiding jachthaven wordt doorgetrokken tot aan de brug van de busbaan. Op deze wijze kan
de ligplaats van de boot van de dame van Amstel ook in het bestemmingsplan
worden meegenomen.
In de nota zienswijzen is precies aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan “sportlaan 180”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan “Sportlaan 180” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPSportlaan180-VG01 heeft vastgesteld.
bestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Sportlaan 180 is de realisatie van twee woningen in het voormalig clubgebouw van Zwem en –polovereniging De Amstel op de locatie Sportlaan 180. Het pand heeft nu een bestemming
‘Maatschappelijk’, waardoor de vestiging van twee woningen niet is toegestaan. Om
de twee woningen in het huidige pand van Sportlaan 180 mogelijk te maken, is het
bestemmingsplan vastgesteld.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 t/m 21 november
2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan “het erf”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan “Het Erf” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPHetErf-VG01 heeft vastgesteld.
bestemmingsplan
In de Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ is het perceel Boterdijk
174 gelegen. Voor dit perceel zijn een viertal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Het erf vastgesteld.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 t/m 21 november
2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
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in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan Vinckebuurt,
beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en hoGere waarde
wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPIKCTh-VG01 en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld.
toelichting bestemmingsplan
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling
van 288 woningen mogelijk gemaakt. Langs de Amstel wordt een lint ontwikkeld
met variatie in het bebouwingsbeeld met meerdere bouwlagen en hier en daar een
accent. De bebouwing langs de Petrus Steenkampweg is afgestemd op de grotere
schaal van de omgeving (het voormalig spoortracé) en introduceert de bebouwing
in het Amstellint. De bestaande bebouwing langs de Wilhelminakade wordt op een
vloeiende manier opgenomen in het Amstellint.
De achterliggende woongebieden hebben een eigen identiteit, die aansluit op de
karakteristiek van de bestaande omgeving (Thamerweg/Burgemeester van Meetelenstraat). De schaal van de achterliggende woningen sluit aan op de omgeving,
voornamelijk in twee bouwlagen met kap. De overgang naar de Thamerweg is gevarieerd en kleinschalig. Binnen de woongebieden vormen de twee centrale pleinen
rustpunten in de woonbuurtjes. Door middel van een stelsel van assen zijn deze verbonden met de Amstel. Bij de Thamerkerk is een kerkplein voorzien.
Aan de oostelijke zijde wordt, door toevoeging van kleinschalige bedrijfsruimte, een
geleidelijke overgang gemaakt naar het aanliggende bedrijventerrein. De groenstructuur ondersteunt de gekozen stedenbouwkundige structuur. Het parkeren
wordt zodanig opgelost dat het niet dominant in het straatbeeld aanwezig is. De
bouwvlakken worden zo vormgegeven dat er ook op de hoeken en langs de zijkanten een fraaie aansluiting is op het openbaar gebied. Omdat de ontwikkeling van
de Vinckebuurt in strijd is met het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
beeldkwaliteitsplan
In het kader van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan
geeft richtlijnen voor de vormgeving van de architectuur om de beoogde kwaliteit en
eigenheid van de Vinckebuurt te waarborgen. Het reikt architectuurkenmerken aan
die dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van de verschillende onderdelen
van het plan. Verder worden enkele specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid
die een bijzondere benadering verdienen bij de verdere uitwerking. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het beeldkwaliteitsplan geen deel uit van het
bestemmingsplan maar wordt het opgenomen in de welstandsnota.
besluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve van
de ontwikkeling van de Vinckebuurt hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt
door de aanwezige bedrijven in de omgeving. De Vinckebuurt ligt in de nabijheid van
een gezoneerd industrieterrein. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
terinzage
Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, het besluit van de gemeenteraad en het
besluit hogere waarden liggen met ingang van 11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek,
Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit houdt onder andere in dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Uithoorn, 9 oktober 2013
raadsbesluit instellen komGrens
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om op de
Amsterdamseweg en de Chemieweg in de gemeente Uithoorn, bij de aansluiting
met de Hollandsedijk, de bebouwde komgrens vast te stellen door het plaatsen van
de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Dit besluit met tekening ligt tot en met woensdag 13 november 2013 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend bij de
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
VerordeninG Verlof en werktijden medewerkers
Gemeente uithoorn VastGesteld
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2013 de volgende
verordening vastgesteld: ‘Verordening verlof en werktijden medewerkers gemeente Uithoorn / G2, 2014’. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari
2014. Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster P&O, 0297-513111.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

OPVOEDEN

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

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

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

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

Mijmeringen

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

MAATJES GEZOCHT:

Roads Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Meer info? www.roadsmaatjesproject.nl
T: 06 - 57 57 31 51
E: maatjesproject@roads.nl

Dit is de week van de opvoeding. In het leven geroepen door het Nederlands jeugdinstituut en ondersteund door vele jeugdorganisaties zoals onder andere het centrum voor jeugd en gezin. Bij de landelijke week van de opvoeding draait het om
ontmoeting en uitwisseling tussen ouders,
mede-opvoeders, kinderen en jongeren. Er worden ontzettend veel
verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en voor kinderen. Iedereen mag iets bedenken en organiseren. De website www.
weekvandeopvoeding.nl is de spil in het geheel.

Geslaagd kunstweekend
bij Art Gallery in Wilnis
Regio - ‘Twee contrasten één expositie’ was het thema voor de expositie afgelopen weekend in de Wilnisse Art Gallery aan de Herenweg
298a.
Beeldhouwster Ria Luijt uit Uithoorn
liet haar vakbekwaamheid zien met
bijzondere bronzen en natuurstenen
sculpturen. Het was een zware klus
om beelden van rond de zestig kilo
in en uit te laden maar dat bleek de
moeite waard. De expositie is heel
goed bezocht en de interesse van
de bezoeker was groot. Ria heeft ie-

dereen goed uitleg gegeven want
een sculptuur maken vergt heel veel
energie en tijd. De kleurrijke collectie schilderijen van Coby Daalmeijer
maakte de expositie compleet en
enkele van haar werkstukken zijn
van eigenaar veranderd. Coby gaat
met penseel en paletmes vol energie aan de slag en haar werken hebben een vrolijk karakter.
De volgende expositie is op zaterdag 2 en zondag 3 november met
als thema: ‘De andere kant van
Jeanette’.

De VoorleesExpress loopt
als een trein

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Een kleurenexplosie
Regio - “Het natuurgebied Waverhoek is vooral bekend om zijn enorme vogelrijkdom, maar ook de weelderige plantengroei is een lust
voor het oog. Vooral in het najaar is de kleurenrijkdom overweldigend.
Er zijn in Nederland weinig plekken waar het zeldzame goudknopje zo rijk bloeit als hier. Deze oorspronkelijk Zuid-Afrikaanse plant
vormt felgele plakkaten die fraai contrasteren met de warme herfsttinten.
De Waverhoek is gelegen aan de Botsholsedwarsweg te Waverveen.
Er is een wandelroute van ca 2,5 km. Honden zijn niet toegestaan in
dit kwetsbare natuurgebied”, aldus Bert Verweij uit De Kwakel.

Uithoorn - In september 2012 startte het eerste seizoen van de VoorleesExpress in Uithoorn. De VoorleesExpress is een project waarbij
kinderen met een taalachterstand
20 weken lang thuis voorgelezen
worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, stimuleert het
lezen in een gezin en brengt mensen van vaak verschillende culturen
met elkaar in contact. En bovendien
is het gewoon leuk! Het eerste seizoen dat liep tot eind februari 2013
was een groot succes. Kinderen, gezinnen, vrijwilligers en de meewerkende scholen waren allen zeer enthousiast. De meeste kinderen vonden het jammer dat het afgelopen
was, dit smaakt naar meer voorleesmomenten. Gelukkig voorziet
het project ook in de begeleiding
van de ouders zodat zij, na de 20
weken, het voorleesstokje kunnen
overnemen. Begin september 2013
is het derde seizoen gestart, mede dankzij subsidie van het Oran-

jefonds. Het Oranjefonds biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning aan maatschappelijke organisaties of particulieren die een sociaal initiatief willen starten of uitbreiden. De VoorleesExpress is een
goed voorbeeld van een dergelijk
initiatief. En zeker dit jaar, Het Jaar
van het Voorlezen, is het belangrijk
om de problematiek van laaggeletterde gezinnen en de noodzaak van
voorlezen extra onder de aandacht
te brengen. De VoorleesExpress in
Uithoorn draagt een steentje bij; het
aantal gezinnen groeit en wekelijks
wordt er door een vaste vrijwilliger
voorgelezen en gepraat over de verhalen. Niet alleen de kinderen die
voorgelezen krijgen genieten hiervan, ook oudere kinderen en ouders
pikken een graantje mee van de Nederlandse taal.
Begin februari 2014 start het vierde
seizoen in Uithoorn. De VoorleesExpress is altijd op zoek naar vrijwilligers die wekelijks een taal-steun in
de rug kunnen en willen geven.

Glaucoomcontrole
door oogarts bij
Sijbrants & van Olst

Uithoorns talent op de skates!
De nieuwe ‘spine’ op het skatepark in Meerwijk-West wordt goed gebruikt. Gevolg is een prachtig plaatje van Jacky Vreeken, Uithoorns
talent!
Rudo Plooy

Uithoorn - Komende zaterdag
12 oktober organiseert Sijbrants
& van Olst Optiek Uithoorn in
samenwerking met Ziekenhuis
Amstelland een open spreekuur voor een glaucoomcontrole.
Op deze zaterdag is oogarts dr.
Eijpe van Ziekenhuis Amstelland bij Sijbrants & van Olst Optiek aanwezig om kosteloos uw
ogen te onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom komt bij 2 tot 4% van
mensen boven de leeftijd van 50
jaar voor. Het wordt veroorzaakt
door te hoge oogdruk en kan
daardoor het gezichtsvermogen
aantasten.
Hoge oogdruk voel je niet,
waardoor je normaal gesproken
niet op het idee komt om jezelf te laten onderzoeken. Voor
mensen met één of meerdere
risicofactoren is het verstandig

een controle te laten uitvoeren.
Risicofactoren zijn erfelijkheid,
leeftijd, ras, hoge verziendheid
of bijziendheid, hart- en vaatziekten, hoge oogdruk en dun
hoornvlies.
Het is belangrijk dat glaucoom
vroeg wordt ontdekt, zodat zo
snel mogelijk gestart kan worden met een behandeling. Kosteloos en zonder afspraak.
De controle is geheel kosteloos
en u kunt zonder afspraak binnenlopen op zaterdag 12 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur bij
Sijbrants & van Olst Optiek in
de Dorpsstraat 32 in Uithoorn.
Meer informatie: de controle is
niet bedoeld voor glaucoompatiënten die al onder behandeling zijn bij de oogarts. Voor informatie kunt u bellen naar Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn, telefoon 0297 - 540777.

Waarom
Als het thema opvoeden in het nieuws komt gaat het meestal over
problemen. De week van de opvoeding wil hierin verandering aanbrengen en op een positieve manier aandacht geven aan vragen
rond opvoeding en het gesprek over opvoeden stimuleren. Opvoeden is immers een mooie taak, maar het gaat niet altijd vanzelf. Van
andere ouders en beroepsopvoeders kun je veel leren en zij op hun
beurt weer van jou. Uitwisselen en een positief geluid staan dus centraal in de week van de opvoeding. Ik kan me zeker vinden in de positieve benadering, omdat je daar over het algemeen meer mee bereikt dan dat je gaat sikkeneuren en alles negatief bekijkt. Je krijgt
immers wat je geeft. En bij opvoeden hoort ook het goede voorbeeld
geven als ouder zijnde.
Spelenderwijs
Het thema van deze opvoedweek is spelenderwijs. Spelenderwijs
ontdekken de kinderen de wereld om zich heen. Dat is leuk en ook
leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met
vriendjes en vriendinnetjes of wat het betekent om onderdeel te zijn
van de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te bieden om alles om zich heen te verkennen, te experimenteren en te
ervaren. Dat betekent letterlijk je kinderen loslaten, ze laten buiten
spelen zonder dat je elke minuut ze aan het monitoren bent en ze
steeds wat verder van huis laten gaan. Samen spelen is ook erg leuk,
om als volwassenen weer even mee te gaan in de fantasie of een
spel te doen waarbij jij misschien ook wel graag wilt winnen.
Opvoedstijl
Spelenderwijs kun je ook je eigen opvoedstijl vinden. Bij mijn eerste kind was ik een andere opvoeder dan bij de tweede. Bij je eerste kindje ervaar je alles voor het eerst en moet je nog ondervinden
wat wel en niet bij jou past. Ik genoot maar was geen super relaxte moeder. Bij de tweede kon ik sommige zaken al veel beter loslaten. Opvoeden en spelen is namelijk ook loslaten van verwachtingen,
ruimte geven en mee bewegen met wat er gebeurt en daar maar gewoon van genieten.
Later
Het doel van opvoeden is om je kinderen op te laten groeien tot zelfstandige volwassen mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen
op alle vlakken. De weg ernaartoe is heel divers en voor iedereen
weer anders. Iedereen geeft zijn kind waarden en normen mee, maar
daar kunnen best wat verschillen in zitten. Laatst had ik het met een
andere moeder over hoe je zou willen dat je kinderen terug kijken
op hun jeugd. Wat blijft hun het meeste bij? Wat noemen zij dan op?
Het opgeruimde en nette huis? De spelletjes die je samen speelde? Dat ze altijd moesten overblijven omdat de ouders druk aan het
werk waren? Of is het geen van dat alles en noemen zij iets heel anders als centraal thema. De tijd zal het leren en als ze volwassen zijn,
hoop ik met ze dat gesprek te kunnen voeren. Niet alleen dat gesprek kunnen voeren, ik hoop ook dat we met zijn allen positief terug kunnen kijken op die bijzondere tijd in hun en mijn leven. De tijd
die me slaaptekort, rimpels en grijze haren opleverde maar ook het
aller-, allermooiste wat ik ooit heb mogen meemaken, de overweldigende liefde van en voor mijn kinderen!

Aftrap kinderboekenweek
op de Toermalijn
Uithoorn - De kinderboekenweek
2013, met als thema Sport en Spel,
begon voor de leerlingen van basisschool Toermalijn vorige week
woensdag 2 oktober met een spel.
Zowel leerlingen als leerkrachten
waren in sportkleding naar school
gekomen. Om 09.00 uur werden alle groepen aan de zijkant van de
school verwacht, waar door middel
van linten twee grote vakken waren gemaakt. Hier omheen stelden
leerlingen en belangstellende ouders zich op. Na het zingen van het
lied ‘Bewegen is gezond’ werd het
spel ‘Hokje in, hokje uit’ gespeeld.
Dit spel is een variatie op het overbekende ‘Petje op, petje af’. Het spel
werd vanwege het verschil in kennisniveau in drie groepen gespeeld.
De vragen varieerden van sportvragen, vragen over boeken tot algemene kennisvragen. Voor iedere ronde
konden rond de twintig vragen gesteld worden. De middenbouwgroepen beten het spits af. Al bij de zesde vraag was er een winnares. Het
betrof in dit geval ook nog een voet-

balvraag! Sennae uit groep 6 had
de eerste medaille gewonnen. Hierna stonden de kleutergroepen en
groep drie in de startblokken voor
de volgende ronde. Bijna alle vragen
moesten gesteld worden om tot een
winnaar te komen. Yvette uit groep
3 was de gelukkige winnares. De
groepen 7 en 8 waren als laatsten
aan de beurt. Voor deze ronde waren dertien vragen nodig: Steffanie
uit groep 7 scoorde de laatste medaille. Als klap op de vuurpijl kregen
de leerlingen van Toermalijn een kist
om al het buitenspelmateriaal in te
bewaren. Tot slot werd er gedanst
en meegezongen met het lied ‘Klaar
voor de start’.
De komende week zullen er diverse sport-, spel- en leesactiviteiten
georganiseerd worden op Toermalijn, waaronder schermen, tennissen
en muziek met boeken. Woensdagavond 16 oktober zal de kinderboekenweek afgesloten worden met
een projectavond voor ouders en
kinderen.
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Wederom woningbouw in
zicht in Legmeer-West

Uithoorn - Het heeft lang geduurd
voordat er weer eens woningbouw
in zicht kwam in de Legmeer-West.
Maar straks krijgen bewoners van
de Vogellaan en langs het Reptielenpad (foto) op korte termijn toch
nieuwbouw voor hun deur. Op de
locatie, gelegen in de hoek van de
Vogellaan/Reptielenpad/Faunalaan,
gaat – zoals het er nu naar uitziet in 2014 nieuwbouw van een contingent woningen van start. Op papier
ziet dat er overigens mooi uit en het

heeft niet voor niets de naam ‘Hof
van Uithoorn’ gekregen. De nieuwbouw, dat onder de officiële naam
‘Legmeer-West Deelgebied 3’ te
boek staat, wordt door Vorm Ontwikkeling uit Papendrecht ontwikkeld. Het bedrijf heeft de aanbesteding gewonnen met haar stedenbouwkundige ontwerp. Het plan van
Vorm Ontwikkeling heeft een goede
stedenbouwkundige opzet en een
duidelijke architectuurstijl die goed
aansluit bij Uithoorn. Er is veel groen

en voldoende parkeerruimte. Daarnaast biedt het ‘Hof van Uithoorn’
veel keuzevrijheid aan de consument. De gemeenteraad ging op 26
september jl. met algemene stemmen akkoord met het plan. In de komende periode worden het stedenbouwkundige plan en de bijbehorende woningontwerpen verder uitgewerkt. Vorm Bouw heeft meerdere workshops georganiseerd voor
potentiële kopers. In het nieuwbouwplan ‘Hof van Uithoorn’ kun-

Op deze grond in Legmeer-West wordt volgend jaar de nieuwbouw van het ‘Hof van Uithoorn’ voorzien

Indeling van het contingent nieuwbouw woningen tussen de Vogellaan (linkerkant), Reptielenpad (bovenkant) en de
Faunalaan (rechts)
nen de kopers zelf bepalen hoe de
woning er uit gaat zien. Er zijn 6 verschillende typen eengezinswoningen. Daarvan bepaalt de koper zélf
de vorm en de kleur van de voorgevel. Daarnaast maakt de koper zélf
de binnenindeling van de woning.
Wilt u 3 kamers of juist 4? Woont u
graag op de eerste verdieping? Of
wilt u de badkamer aan de voorkant
van uw huis? U maakt dit zelf uit.
Bij deze keuzes wordt u bijgestaan
door de VORM coach. Bij dit plan
gaat het op voorhand om de realisatie van in totaal 140 woningen,
waarvan 103 woningen in de eerste
fase. Daarvan behoren er 32 tot de
middeldure vrije sector huurwoningen tot een maximale huur van on-

‘Bloemen aan de Amstel’
viert haar eerste verjaardag
Uithoorn - Morgen (donderdag 10
oktober) is het zover, ‘Bloemen aan
de Amstel’ bestaat dan 1 jaar!
Om deze dag niet zomaar voorbij te
laten gaan, vieren zij de hele week
feest. Het begon allemaal een jaar
geleden, op 1 augustus: Eigenaresse Ayesta Visser: “Het contract bij
mijn oude werkgever werd niet verlengd, en toen wist ik het meteen:
ik ga voor mijzelf beginnen! Deze droom heb ik altijd al gehad, alleen kwam hij een paar jaar eerder
uit dan gedacht. Maar nu een jaar
later, ben ik nog steeds ontzettend
blij met mijn keuze en geniet ik volop van mijn prachtige winkeltje! Er
is flink geklust in het pand voordat
de deuren open konden. Er was een
hoop schilderwerk te doen, en verder zijn er nog een aantal dingen
aangepast, zoals een kraan in de
winkel en ledverlichting aan de bui-

tenkant van het pand. Na 2 maanden klussen, was het helemaal naar
mijn zin! Het eerste jaar heb ik alsgoed ervaren. We hebben veel leuke reacties gekregen en de mensen zijn erg blij met een bloemenwinkel in het dorpscentrum die betaalbare en dagverse handel heeft.
Verder heb ik nog drie leuke meiden
aangenomen die het team versterken, en het zijn stuk voor stuk allen
toppers!”
C1000
“Ook bij C1000 Visser in het dorpscentrum leveren wij onze handel.
Daar komt er elke dag verse handel bij die direct van de veiling vandaan komt. Ook hier krijgen we
veel leuke reacties op, en de supermarktklanten zijn erg blij dat ze nu
ook tijdens het boodschappen doen
een bosje bloemen, een plantje of

een boeketje kunnen meepikken.
Sinds augustus hebben we bij Bloemen aan de Amstel een leuke actie erbij! De ‘Bloemen aan de Amstel’-spaarkaart! Veel mensen hebben er al een en vinden het een leuke actie waarbij je kunt sparen voor
een mooi boeket. Als u er nog geen
heeft, kom dan snel langs en ontvang een stempel bij elke 10 euro besteding. Vanaf deze week zijn
wij ook elke zondag geopend. Gaat
u onverwachts op visite? Of bent u
een verjaardag vergeten?
Niet getreurd!!
U kunt elke zondag van 12.00 tot
17.00 uur terecht bij ons voor een
bosje bloemen, een mooi boeket of
juist een plant voor binnen of buiten. We gaan er met z’n allen weer
een mooi jaar van maken, op naar
het tweejarig bestaan!”

Halloween
in Uithoorn
Uithoorn - Voor het vierde
jaar strijken de kwaadaardige
wezens neer in Uithoorn. Dit
keer rond de Thamerkerk met
als startpunt Het Spoorhuis.
Stap mee door de spiegel naar
een andere wereld waar geesten tot leven komen en niets is
wat het lijkt. Van Heksen, piraten, sp(r)ookjesfiguren tot
zombies en een afsluiter in het
spookhuis. Ze wachten op je!
Wil je net als andere jaren samen met je vrienden of vriendinnen dit avontuur beleven?
Dan kun je dat meteen aangeven of slimmer nog: tegelijk
aanmelden. Begeleiding door
een volwassene is verplicht en
de toegang is gratis.
Meld je aan vóór 26 oktober op halloween.uithoorn@
gmail.com. Max. 200 deelnemers. Wie zich snel meldt
heeft de eerste keus om aan te
geven hoe laat je wilt vertrekken. De organisatoren proberen dan rekening te houden met jouw wens. De wandelroute begint voor de eerste groep om 18.45 uur en de
laatste groep zal starten om
21.15 uur. Elk kwartier start
een nieuwe groep. De tocht
duurt ongeveer 45 minuten.
Dit evenement wordt mogelijk
gemaakt door sponsoring van
Buurtbeheer Meerwijk, Buurtbeheer Thamerdal, Buurtbeheer Centrum (oude dorp) en
AH Jos van den Berg.
Stuur snel een mail dan kunnen ook nog al je eventuele vragen beantwoord worden.

Workshop bollenmand vullen bij
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn
met het voorjaar, wie wil dat tijdens deze gure dagen nou niet?
Dat kan aan de Hoofdweg 152 in
Kudelstaart. Kwekerij Koster is gespecialiseerd in de verkoop van vele
soorten bloembollen. Uniek is dat er
ook workshops ‘bloembollenmand
vullen’ worden georganiseerd. Tuinieren is vooruit denken, dus om
in het voorjaar te kunnen genieten
van bloeiende bollen, is het nu de
tijd om ze te planten. Bij Koster kunnen allerlei soorten bloembollen gekocht worden, van de bekende narcis, tulp, krokus, iris of hyacint tot

aparte, maar prachtige andere soorten bollen. Ook worden de populaire amaryllisbollen in diverse soorten
en kleuren te koop aangeboden.
De kwekerijwinkel is van oktober tot
eind december open en je kunt er
lekker rondneuzen tussen de vele
bakken met verschillende soorten.
Workshops
Maar kwekerij Koster organiseert
ook workshops ‘bollenmand vullen’. Je wordt ontvangen met koffie of thee en krijgt eerst uitleg over
bloembollen in het algemeen en de
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf

aan de slag te gaan. Onder de professionele en enthousiaste leiding
van Kees Koster mag je een mand
met potgrond en met verschillende
soorten bloembollen vullen. Deze
bloembollen mag je zelf uitkiezen.
Dit gaat laag voor laag, wat ook wel
etagebeplanting genoemd wordt.
Alle bakken met bollen zijn duidelijk
genummerd, zodat je weet in welke
laag ze moeten komen en hoeveel
stuks je nodig hebt. Tevens zijn ze
voorzien van goede beschrijvingen
en foto’s zodat je weet hoe de bloemen eruit zien in het voorjaar. Bo-

ven op de bollen komen een aantal viooltjes, zodat de mand ook nu
al leuk is om naar te kijken. Tussendoor krijgt u tips en aanwijzingen.
De twee uur durende workshops
worden in de maanden oktober,
november en december gegeven.
De workshops kunnen tevens door
groepen gevolgd worden; personeelsuitjes, verenigingen, vrijgezellenfeestjes o.i.d.
Vanaf februari tot en met mei kun
je dan genieten van de kleurrijke
mand met bollen die je zelf hebt uitgekozen!

geveer 950 euro per maand. Vorm
Bouw realiseert zelf in de eerste fase 19 goedkopere koopwoningen.
Een tweede deelnemer aan dit project waarmee de gemeente een
koop/realisatieovereenkomst heeft
gesloten, is Eigen Haard. Die ontwikkelt in de eerste fase 52 wonin-

gen in de sociale sector. De wens is
dat die door Vorm Bouw zullen worden gebouwd. Voor de tweede en/
of derde fase resteren nog ongeveer
40 duurdere koopwoningen. Die
zullen later worden ontwikkeld afhankelijk van hoe de economische
situatie er dan voorstaat.

Roadshow Energiebesparing
Woonbond bezoekt Uithoorn
Uithoorn - De huurdersvereniging
van Uithoorn, Onder Dak, heeft de
Woonbond uitgenodigd met de
Roadshow Energiebesparing. Doel
is om op aansprekende wijze het
besparen van energie onder de
aandacht te brengen. Op donderdag 17 oktober organiseren zij een
bijeenkomst over energiebesparing en komt de Energiecoach van
de Woonbond bij hen op de koffie.
De bijeenkomst wordt gehouden in
Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan
27 Datum: donderdag 17 oktober
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Als bewoner kunt u zelf namelijk eenvoudig allerlei maatregelen nemen om
het wooncomfort te verbeteren en

de energierekening te verlagen met
soms wel honderden euro’s per jaar.
Speciaal in deze week verzorgen de
Energiecoaches van de Woonbond
kosteloos een veelzijdig programma
met onder meer een quiz, productpresentaties en praktisch tips waarmee u direct aan de slag kan! Kom
ook naar deze bijeenkomst en leer
alles over energiebesparing!
Laat u huurdersvereniging Onder Dak alstublieft weten of u erbij
bent? Dan weten zij hoeveel koffie
of thee met cake ze moeten maken!
U kunt zich gratis aanmelden voor
deelname via Onder Dak, telefoon
0297-524720 of e-mail naar onderdak@live.nl.

Dag van de Leraar
Uithoorn - Zaterdag 5 oktober was
het de Dag van de Leraar. Afgelopen maandag 7 oktober werd het
team van de Kwikstaart verrast toen
er tijdens het speelkwartier een grote doos met lekkere taartjes werd
bezorgd. Het was een uniek taartje
want het logo van de school stond
erop afgebeeld. Een volgende verrassing was afkomstig van de gemeente Uithoorn. Zij liet de scholen middels een brief weten dat zij
zich er terdege van bewust is dat
een leerkracht een belangrijke rol
speelt bij de vorming van de jeugd.

Aangevuld met een terechte opmerking dat het onderwijs zich niet alleen richt op het onderwijskundige
vlak, maar dat er met de ontwikkelingen van passend onderwijs alleen
nog maar meer taken naar de leerkracht toegaan. Dit vraagt flexibiliteit en wellicht nieuwe/andere vaardigheden van het onderwijspersoneel. De gemeente waardeert de inzet van alle juffen, meesters en docenten van Uithoorn en daarom
werd er als ‘tastbare’ blijk van waardering ook iets lekkers voor bij de
koffie bezorgd.

VVD en CDA houden
enquête over afvalinzameling
Uithoorn/De Kwakel - Per 1 januari 2013 is de dienstverlening
met betrekking tot de afvalinzameling veranderd. Bij huishoudens met
een mini-container (kliko) wordt het
restafval één keer in de twee weken
ingezameld in plaats van wekelijks
en het plastic wordt iedere twee weken ingezameld in plaats van maandelijks.
De VVD en het CDA willen deze wijziging in de dienstverlening graag
evalueren door middel van een enquête. Alle inwoners van Uithoorn

en De Kwakel die voor de afvalinzameling gebruikmaken van een mini-container worden dan ook opgeroepen om deze enquête in te vullen om zo hun stem te laten horen.
De enquête kan worden gevonden
via de websites van de VVD en het
CDA (www.vvduithoorn.nl en www.
cda.nl/Uithoorn. Op zaterdag 19 oktober zijn beide fracties vanaf 12.00
uur aanwezig op winkelcentrum Zijdelwaard om ook inwoners zonder
internet de gelegenheid te geven
om hun mening te geven.

Eerste bespreking vuurwerkgroep voor oudjaar
De Kwakel - Maandagavond 14
oktober komt de Vuurwerkgroep De
Kwakel weer bijeen in het dorpshuis
om de festiviteiten tijdens de oudejaarsviering te bespreken. Want er
moet weer veel worden geregeld en
afgesproken. De Boerenkoolavond
moet weer gerealiseerd worden,
evenals de muziek bijvoorbeeld en
de surveillanceteams moeten weer
worden samengesteld.
Jongeren
De organisatie roept met name jon-

gelui op om zich aan te sluiten bij
de vuurwerkgroep. Samen maken ze de oudejaarsviering tot een
feest voor iedereen. Maar vanzelfsprekend zijn alle handen en ideeen welkom. Heeft u suggesties voor
de oudejaarsviering van dit jaar of
wilt u misschien zelf in de organisatie zitten? Meld u aan bij Paul Boere, tel. 06 31393377.
Eerste vergadering: maandag 14 oktober om 20.30 uur in het dorpshuis
De Quakel.
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Schrijver Kinderboekenweekgeschenk
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Een pluim voor Sparnaay
Vorige week woensdag ging ik mijn kleindochter
van school halen, ze is 5 jaar en zit op de Springschans, breekt mijn fietssleuteltje af. De fiets nog
op slot. Een aardige meneer had een tangetje in zijn
auto en heeft erg zijn best gedaan om de fiets van
het slot te krijgen. Wel kreeg hij het stukje sleutel er
uit, maar niet het slot open. Wat nu? Naar het dorp
gelopen. Misschien kan de fietsenmaker iets doen.
Nee, en een fiet lenen kan ook niet. Hoe komen we
in De Kwakel? Ik moest nog naar Sparnaay, iets met

mijn horloge. Mag ik even bellen? Ja hoor ga gerust
je gang. Niemand thuis! Dat wordt lopen. M’n horloge deed het weer. Het was kosteloos nagekeken en
dat was niet alles. Meneer Sparnaay zei, zal ik mijn
zoon vragen om jullie thuis te brengen? Wat geweldig! We werden keurig thuis gebracht en dank je
wel was genoeg.
Een warme douche, mevr. A de Leede
uit De Kwakel

Danscentrum Colijn verzorgt balletlessen bij Kinderopvang Borus

Harmen van Straaten komt
signeren bij Ten Hoope
Uithoorn - Harmen van Straaten
schreef het Kinderboekenweekgeschenk van 2013 ‘Je Bent Super...
Jan !’ en komt op uitnodiging van
Boekhandel ten Hoope naar Uithoorn.
De ouders van Jan zijn verdwenen.
Zomaar. Jan weet niet hoe dat kon
gebeuren. Misschien wel door een
mislukte goocheltruc van meneer
Stromboli. Nu heeft het Ministerie
van Alleenstaande en In de Steek
Gelaten Kinderen besloten dat Jan
naar een kostschool moet. Een heel
nare kostschool met een vreselijke
directrice en zelfs een geest.
Hoe dit afloopt? Lees het in het Kinderboekenweekgeschenk ‘Je Bent
Super...Jan!’ dat je in de Kinderboekenweek, nog tot en met zaterdag
12 oktober, bij je boekhandel cadeau krijgt bij een aankoop van 10
euro of meer aan kinderboeken!
Voor veel ouders en kinderen in Uithoorn is Harmen van Straaten geen
onbekende: hij kwam al een aantal keren eerder op uitnodiging van
Boekhandel ten Hoope op het Winkelcentrum Zijdelwaard naar de
boekwinkel en een aantal Uithoornse scholen, en door de daaruit ontstane band was Harmen graag bereid ook dit jaar deze kant op te ko-

men. Op vrijdag 11 oktober zal hij in
de ochtend voor twee groepen kinderen op de Brede School optreden en in de middag op de Springschans. Tussendoor is er dan in die
scholen gelegenheid zijn boeken te
kopen en te laten signeren, waarna Harmen rond 16.00 uur bij Boekhandel ten Hoope arriveert voor vragen en handtekeningen. Kortom,
topsport, waarvoor Harmen al geruime tijd in training is ! Maar hij wordt
er altijd erg vrolijk van de lezers van
zijn boeken te ontmoeten...

Uithoorn - Vanaf donderdag 31 oktober a.s. zal Danscentrum Colijn
speciale peuter/kleuterlessen voor
kinderen tussen 3,5 en 4 jaar verzorgen bij Kinderopvang Borus aan
het Zijdelveld en Popshow/Streetdancelessen voor de onderbouw
bij De Petteflet aan de Eendracht
in Uithoorn! De kinderen krijgen les
van een HBO opgeleide danspedagoge. Voor de peuters/kleuters zal
zij leuke, toegankelijke lessen verzorgen waarbij de eerste beginselen
van het bewegen op muziek worden
aangeleerd, aangepast aan de belevingswereld en fysieke mogelijkheden van deze leeftijdsgroep. Voor
de kinderen uit de onderbouw zal
zij stoere en vlotte Popshow/Street-

dancelessen verzorgen! Het plezier
staat voorop maar er is ook aandacht voor de technische kant van
het dansen.
Pianolessen
Kinderopvang Borus laat hiermee
een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Margot van Loon van
Borus: “Wij willen de activiteiten
graag naar de kinderen toe halen.
Ouders hoeven dan niet meer naast
hun drukke werkzaamheden ook
nog eens de verschillende activiteiten van hun kinderen langs te gaan.”
Naast de danslessen is het inmiddels ook mogelijk om pianolessen
te volgen bij Borus. “Met Axel en
Heleen Colijn van het gelijknami-

ge danscentrum hebben wij al een
aantal jaren een goede relatie, zij
zijn in staat om danslessen aan te
bieden die aansluiten op het hoge
niveau van dienstverlening dat wij
als organisatie nastreven!”
Het betreft een cursus in de periode
tussen 31 oktober en 19 december.
Wanneer de ervaringen goed zijn en
de belangstelling voldoende komt er
in januari zeker een vervolg.
Info ten anzien van de tijden en tarieven en het aanmelden van uw
kind vindt u op www.dansenpartycentrumcolijn.nl. Deze lessen zijn
overigens ook toegankelijk voor
kinderen die niet aangesloten zijn
bij Borus.

Unieke recepten op DVD
van Peter Lauffer

Vinkeveen - Veel liefhebbers van
een goede keuken en exclusieve
gerechten zullen hem vast nog wel
kennen: Peter Lauffer. Samen met
zijn echtgenote Grada heeft hij destijds talloze gasten verwend in Rotisserie Buitenlust, gevestigd op de
hoek van de Herenweg en de Julianalaan. Daarnaast had hij een Traiterie waar degenen die zijn kookkunsten op prijs stelden, gerechten konden afhalen. Waar Peter en
Grada pas in 1973 in Vinkeveen zijn
begonnen, heeft Peter echter sinds
eind jaren vijftig in de vorige eeuw al
affiniteit met de horeca gehad. Peter
kookte in Rotisserie Buitenlust voor
zijn gasten die afkomstig waren uit
de regio en ver daarbuiten. Zelfs
gasten uit het buitenland roemden zijn kookkunsten. Toen Buitenlust omstreeks het jaar 2000 ophield
te bestaan, gingen Peter en Grada
in april 2002 verder met hun eigen
kleine bistro ‘aan huis’, Lauffer Villa
Cuisina & Cucina genaamd aan de

Julianalaan 1a, 3645 DA Vinkeveen.
In die intieme ambiance kookt(e)
Peter voor een beperkt aantal gasten – tot maximaal 18 couverts - de
meest heerlijke gerechten. Hij was
toen een van de eersten die daar de
open keuken introduceerde.
Grada heeft zich in de loop der jaren bewezen als een uitstekende
gastvrouw die de meesterlijke gerechten van Peter met gezellig en
perfect aangeklede tafels omlijstte.
De laatste tijd echter doen Peter en
Grada het wat rustiger aan. De leeftijd gaat ook een beetje meespelen
al hoewel beiden nog als zeer actief
overkomen. Wie bij hen in een intieme sfeer nog een keer lekker wil
eten zal dat eerst even telefonisch
moeten overleggen of dit nog tot de
mogelijkheden behoort.
Koken met passie
Peter en Grada willen hun loopbaan
zo langzamerhand afbouwen en beeindigen met een zelfbedacht cre-

do ‘Afscheid van het Fornuis’. Daartoe heeft Peter uit zijn geheugen
en aantekeningen van door de jaren heen 300 recepturen met mooie
kleurenfoto’s, verhalen en anekdotes verzameld en op drie verschillende DVD’s gezet. Dat zijn ‘Koksmaat van Cumulus’, ‘De vele smaken van Zalm’ en ‘Gerechten uit het
Joods Kookboek’. Liefhebbers kunnen de DVD’s telefonisch bestellen:
0297-261360. Ze kosten 10 euro per
stuk (Koksmaat 15 euro). Wie dat wil
moet de DVD’s wel zelf komen afhalen en ter plekke betalen op hun
adres in Vinkeveen.
In dat verband is het aan te raden
van te voren even te bellen als u nadere informatie wilt hebben, of een
bericht inspreken.
Dan wordt u teruggebeld. Eenmaal
in bezit van een of meer dvd’s kunt
u de gerechten zelf thuis maken en
opdienen. Fijn voor de in het verschiet liggende feestdagen en andere gelegenheden. Peter Lauffer kookte met passie en gevoel en
heeft aan zijn recepten een unieke beleving en presentatie meegegeven.
Daardoor is de receptuur uniek die
u in geen enkel ander kookboek
aantreft waardoor u voor uw eigen
gasten een keer iets bijzonders op
tafel zet! Peter heeft daarbij meer de
voorkeur gegeven aan zijn creatieve
kookkunsten dan aan een loepzuivere spellingscontrole. Dat moet u
hem maar vergeven. Peter Lauffer is
niet alleen creatief met koken (geweest). Hij blijkt ook een voortreffelijk kunstschilder te zijn getuige de
vele artistieke schilderstukken die
hij in huis heeft.
Misschien zijn daar ook wel liefhebbers voor! Maar dan moet hij die wel
ergens in een expositie kunnen laten zien. Misschien is het gemeentehuis wel bereid hem dit aan te
bieden. Belangstellenden voor zowel zijn culinaire als kunstschilders
kwaliteiten kunnen hem bellen.

AIME betekent Association Internationale Musique Ensemble. De
koorleden van AIME komen uit verschillende landen, wonen in Parijs
en zingen musicals.

Nu is het moment om je alvast goed
voor te bereiden op de volgende zomer. Geef je boot een onderhoudsbeurt en zorg dat, als je dat nog niet
hebt, je het benodigde vaarbewijs
haalt. Deze zomer zijn er weer een
aantal mensen bekeurd voor het
niet hebben van de benodigde papieren of het zich niet houden aan
de regels.
Niet alleen de bestuurder van een
snelle boot die even denkt ‘dat kan
nog wel zonder vaarbewijs’ riskeert
een boete van maar liefst 500 euro.
Ook de schipper van de zeilboot of
de surfer moet oppassen. Deze riskeert namelijk een boete van 220
euro, indien deze vaart waar het niet

Heeft u geen zin om ’s avonds
naar de film te gaan en heeft u
overdag de tijd, dan biedt AnnexCinema vanaf de maand oktober een prima alternatief.

Het Passionkoor en AIME voegen
het voor u samen en brengen u hun
mooiste wereldliederen en musicalsongs en zingen ook nog eens een
prachtig gezamenlijk repertoire.
De koorleden van beide koren kijken reikhalzend uit naar dit mooie,
muzikale ontmoeten. Dit mag u natuurlijk niet missen!
U bent van harte welkom in de Thamerkerk op zaterdag 2 november
van 20.15 tot 22.30 uur. De kaartjes
kosten 12,50 euro. Jongeren tot 18
jaar betalen 7,50 euro.
Kaartverkoop via de leden en Boekhandel Ten Hoope in Uithoorn.
Zie ook www.passionkoor.nl

toegestaan is. Het wordt dus nu ook
interessant voor de zeilers onder
ons om het vaarbewijs te halen. Heb
je weleens een sanctie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau ontvangen wegens een overtreding op
de weg? En, schrok je van de hoogte van het bedrag? Als je overtredingen op het water maakt, weet dan
één ding zeker: van deze boetes
schrik je nog veel harder. Iedereen
die de waterregels overtreedt, kan
forse sancties tegemoetzien.
Dus nu is het moment om je vaarbewijs te halen. Het wordt toch minder goed weer en dan ben je in het
voorjaar klaar, om op de juiste manier met de juiste papieren het water op te gaan.”
Aldus het VerkeersCollege dat start
op 29 oktober, 6 avonden met de
Cursus Vaarbewijs 1 en vlak voor
het voorjaar, 25 maart, 5 avonden de
Cursus Vaarbewijs 2.
Schrijf je nu in via hun website:
www.verkeerscollege.com/vaarbewijs of bel 0297-250638.

Als ouders scheiden...
Uithoorn – Op 28 oktober aanstaande start Vita welzijn en advies
in Gezondheidscentrum Waterlinie
in Uithoorn met de kindertraining
‘Als je ouders scheiden’.
Deze training is voor kinderen in de
leeftijdsgroep van 9 t/m 12 jaar. In
de training gaan de kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en krijgen ze
een extra steuntje in de rug bij het
omgaan met de scheiding van hun
ouders.
Gelijktijdig biedt Vita de training
aan ’Omgaan met kinderen bij echtscheiding’. Deze is voor de ouders
van deze kinderen, maar ook voor
andere geïnteresseerde ouders van
wie de kinderen ouder of jonger zijn.
Kinderen scheiden ook!
Een op de zes kinderen krijgt te maken met een echtscheiding. Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor
de partners veel stress met zich
mee. Ook voor de kinderen levert
het niet te onderschatten spanningen en emoties op. De periode voor
de feitelijke scheiding is voor hen
moeilijk en onzeker. Na de scheiding moeten alle betrokkenen weer
een nieuw evenwicht zien te vinden.
Kinderen moeten vaak één van hun
ouders (vaker)missen, moeten ver-

De aanvang is 20.00 uur, de
deur gaat om 19.30 uur open.
Kaartverkoop vijf euro (inclusief
consumptie na afloop) aan de
deur, of via www.koor-united.nl.

Regio - Naar de film op een rustige middag wanneer u alle tijd
heeft. Dat is CinemaPlus, vanaf
oktober elke maand bij AnnexCinema.

Haal nu je vaarbewijs!
Regio - “Het vaarseizoen is helaas
weer voorbij. Alle bootjes worden
weer het water uit gehaald en voor
de winter veilig opgeborgen. We kijken terug op een mooie lange zomer die helaas een beetje laat startte met de zon.

Uithoorn - Het Interkerkelijk
koor United uit Uithoorn onder
leiding van Rob van Dijk en het
Schevenings Vissersvrouwenkoor onder leiding van Frans van
Riessen en Danny Spaans geven samen morgenavond, donderdag 10 oktober, een concert
in de Schutse aan De Merodelaan 1 (bij winkelcentrum Zijdelwaard).

CinemaPlus bij
AnnexCinema

Muzikale wereldavond in
de Thamerkerk
Uithoorn - Het Passionkoor en het
Parijse koor AIME brengen zaterdagavond 2 november een bijzonder
concert te gehore in de Thamerkerk.
Passion is een bekend regionaal
koor dat wereldliederen zingt en
heeft het eerste weekend in november een uitwisseling in Nederland
met het Parijse koor AIME, dat musicals zingt. Passion zal later voor
een ontmoeting naar Parijs gaan.

Concert
United

huizen of steeds van huis wisselen,
soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder. Al deze ingrijpende veranderingen zorgen ervoor
dat kinderen rondom een scheiding
veel mee- en doormaken. Uit onderzoeken blijkt dat goede begeleiding
daarbij erg belangrijk is. Echtscheiding vergt veel, en scheidende ouders kunnen soms een steuntje in
de rug hierbij goed gebruiken.
De training voor kinderen start op
maandag 28 oktober om 16.00 uur
en bestaat uit 8 bijeenkomsten en
een voor- en nabespreking met de
ouders.
De oudertraining start diezelfde
avond op 28 oktober om 19.30 uur
en bestaat ook uit 8 bijeenkomsten.
Kennismakingsgesprekken worden
gepland vanaf donderdag 14 oktober a.s.
Als u interesse hebt, of zich wilt
aanmelden, kunt u contact opnemen met de trainers, Jasmina Barisic en Kees Verhoeven, tel. 0297 56
29 55 of via 020 5 430 430.
Per mail kan ook: j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl of k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.nl
Zie voor meer informatie:
www.vitawelzijnenadvies.nl.

Een keer per maand organiseren
zij op een dinsdagmiddag de CinemaPlus, een filmmiddag speciaal voor u met films uit het heden en uit het verleden.
Voor een fijne prijs van 7,50 euro krijgt u toegang tot de film én
wordt u voor aanvang van de
voorstelling getrakteerd op een
kopje koffie of thee met wat lekkers.
Het programma voor 2013 is als
volgt: 15 oktober om 14.00 uur:
De Nieuwe Wildernis, 12 november om 14.00 uur:
Hoe Duur was de Suiker. Reserveren kan telefonisch via 0348-436510 of via
www.annexcinema.nl
Een middagje film was nog nooit
zo aantrekkelijk!

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl
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omgelegde n201
nadert voltooiing!

En dat is iets waar Uithoorn al jaren naar uitkijkt. De grote stroom
doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit het dorp en rijdt om
Uithoorn heen. Sluipverkeer heeft hier niets meer te zoeken want
kan niet doorrijden en het wordt een stuk rustiger. Daardoor gaat
de leefbaarheid er met sprongen op vooruit. De twee dorpshelften
smeden we aan elkaar waardoor Uithoorn mooier en gezelliger
wordt. En de omlegging betekent ook een verbetering voor de
bereikbaarheid van Uithoorn.
Volgens de planning van de provincie is de nieuwe N201
waarschijnlijk eind dit jaar in gebruik. De Amsterdamseweg is dan
helemaal klaar en aangesloten op de N201 en het verkeer kan via
die route Uithoorn in- en uitrijden. De op- en afritten bij de Zijdelweg
zijn dan echter nog niet klaar. Dat betekent dat verkeer nog niet bij
de Zijdelweg de omgelegde N201 op- en af kan. Naar verwachting
zijn deze werkzaamheden eind maart 2014 klaar. Daarom is
voor Uithoorn pas op dat moment de omlegging écht een feit. De
Zijdelweg en de Amsterdamseweg zijn dan de belangrijkste wegen
om Uithoorn vanaf de N201 te bereiken.

waterlijn en dorpscentrum

Het Marktplein en de Wilhelminakade worden samen een levendige
boulevard met horeca en waterrecreatie. Het ontwerp daarvoor
is onlangs vastgesteld. Langs het water met nieuwe steigers kan
gewandeld worden op een verhoogde promenade. Terrassen
liggen zoveel mogelijk bij de gevels van de horecagelegenheden.
In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan voor fietsers
waarover bevoorradingsverkeer in venstertijden in één richting
mag rijden. Het eenrichtingverkeer wordt ingesteld vanaf de Petrus
Steenkampweg tot de Blomstraat.
De parkeerplaatsen op het Marktplein, aan de Wilheminakade
en de Dorpsstraat verdwijnen. Deze worden ruimschoots
teruggebracht in de directe omgeving. Naar aanleiding van de
inspraakreacties op het ontwerp worden onder meer bij het Piet de
Kruifviaduct en op de Koningin Julianalaan nieuwe parkeerplaatsen
nieuwe routes
Nu de opening van de N201 nadert, neemt het aantal vragen
over bereikbaarheid per auto van en in Uithoorn toe. Dat is ook
logisch, het is moeilijk je een voorstelling van alle veranderingen
te maken. We hebben allemaal onze eigen routes en die zullen
moeten wijzigen. Om dat duidelijk te maken heeft de gemeente een
zogeheten routeboek gemaakt van verschillende mogelijkheden nu
en straks. Dat routeboek is te vinden op www.uithoorn.nl.

aangelegd. Eerder zijn al extra tijdelijke parkeerplaatsen
aangelegd bij de Prinses Irenelaan die straks in definitieve versie
bij de ontwikkeling van het Amstelplein worden gevoegd. De
verkeerbesluiten om de nieuwe verkeerssituatie mogelijk te maken
liggen nu ter inzage. Het doel is om de werkzaamheden klaar te
hebben aan het begin van het vaarseizoen van 2014.
In diverse straten in het dorpscentrum wordt de maximale
snelheid 30km per uur. In de Willem-Alexanderpoort en de
Stationsstraat wordt het parkeerverbod opgeheven en twee
nieuwe invalidenparkeerplaatsen vervangen de opgeheven
invalidenparkeerplaats op het Marktplein. Tot slot verandert in
een aantal straten de toegestane rijrichting. Deze maatregelen
gaan in nadat de definitieve verkeersbesluiten zijn genomen en
gepubliceerd. Dit is naar verwachting in december 2013.

inloopbijeenkomst verkeer op 28 oktober
van 16.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis

verkeersbesluiten
De omlegging van de N201 heeft ook gevolgen voor een aantal
wegen in Uithoorn zelf. Soms worden of zijn ze opnieuw ingericht,
zoals de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Andere wegen worden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zoals de Randweg-Oost,
of op een andere manier opengesteld zoals de Laan van Meerwijk.
Een aantal verkeersmaatregelen is niet direct het gevolg van de
omlegging maar van projecten die door de omlegging uitgevoerd
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het plan voor de waterlijn
langs de Amstel. Voor al die maatregelen zijn plannen gemaakt
en besproken met belanghebbenden. Nu moeten voor2een aantal
maatregelen de verkeersbesluiten genomen worden. Het college
brengt al deze besluiten in één keer in de inspraak. We lichten
de maatregelen hier kort toe. Elders op deze pagina’s vindt u de
publicaties van de verkeersbesluiten.

Vanuit Meerwijk West naar Hoofddorp,
Mijdrecht en winkelcentrum Amstelplein

Een voorbeeld van een nieuwe route: vanuit Meerwijk West naar Hoofddorp,

Mijdrechtroute
en winkelcentrum Amstelplein
Huidige

Toekomstige route

route dorpscentrum - n201
De herinrichting van de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan is
begonnen en de inspraakprocedure voor de verkeersbesluiten
is al eerder doorlopen. Over deze straten loopt straks de nieuwe
route tussen het dorpscentrum via de Amsterdamseweg naar de
omgelegde N201.

2

est naar Hoofddorp,
elcentrum Amstelplein

Huidige route

Toekomstige route

Toekomstige route

laan van Meerwijk
Tussen de Laan van Meerwijk en de Polderweg ligt nu nog
een bussluis. Deze bussluis is ooit aangelegd om sluipverkeer
te weren. Het is immers nu nog aantrekkelijk om bij file op de
N196 de Laan van Meerwijk als sluiproute te kiezen om een
deel van de file te vermijden. Als doorgaand verkeer straks
niet meer door het centrum van Uithoorn rijdt, verliest de
bussluis haar functie en wordt weggehaald. Dat gebeurt op
het moment dat alle procedures om de bussluis te verwijderen
afgerond zijn, naar verwachting in het voorjaar van 2014.
Voor de veiligheid bij de scholen worden aan de Laan van
Meerwijk parkeerplaatsen aangewezen als “Kiss & Ride”
parkeerplaatsen. Voor een deel van de Laan van Meerwijk gaat
een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Er
komen voetgangersoversteekplaatsen en een fietsoversteek.

www.Uithoorn.nl

Het viaduct onder de busbaan wordt aangepast en opengesteld
voor autoverkeer van maximaal 3,50 m hoog. De werkzaamheden
op de Amsterdamseweg zijn in volle gang. De planning is dat de
werkzaamheden eind van dit jaar klaar zijn en de route op dat
moment opengesteld wordt.
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Randweg-Oost
Het gedeelte van de Randweg-Oost ter hoogte van de Zijdelweg
wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat is nodig voor de
verkeerveiligheid en de doorstroming als straks de Zijdelweg
tussen de N201 en de Arthur van Schendellaan/In het Rond
helemaal twee rijstroken heeft. De afsluiting gaat in op het moment
dat de afritten van de omgelegde N201 bij de Zijdelweg klaar zijn.
Dit is naar verwachting in maart 2014.

Burgemeester Kootpark
De bewoners van het Burgemeester Kootpark kunnen de
wijk nu alleen per auto inrijden vanuit de richting Zijdelweg.
Op het moment dat de N201 klaar is, kunnen ze de wijk ook
bereiken via de Faunalaan en de rotonde op de N196. De
afsluiting voor autoverkeer tussen de Faunalaan en de Pieter
Hellendaalweg wordt dan weggehaald.

Chemieweg - Hollandsedijk
De Chemieweg krijgt een aansluiting op de Hollandsedijk.
Deze aansluiting, samen met de reconstructie van de Hollandsedijk
tussen de Chemieweg en de Amstel, is eind 2013 klaar.

Inloop-informatiebijeenkomst
op 28 oktober
De hoeveelheid informatie is groot en de nieuwe

verkeerssituatie brengt veel veranderingen met zich
mee. Daarom organiseert de gemeente een inloopinformatiebijeenkomst op 28 oktober van 16.30 tot

20.30 uur in het gemeentehuis. Wij staan dan klaar om

uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op
nieuwe routes, verkeersbesluiten en planningen. Die

avond is geen inspraakavond. Wilt u reageren op één of
meer verkeersbesluiten? Dan moet u een brief sturen

naar de gemeente. Bij de verkeerbesluiten is aangegeven
hoe u dat kunt doen.

N196

De gemeente wil doorgaand autoverkeer uit Uithoorn weren.
Dat kan echter nog niet meteen nadat de N201 is opengesteld.
Contractueel is vastgelegd dat de provincie de N196 overdraagt
aan de gemeente binnen drie maanden na openstelling van de
N201. In de huidige planning is dat in het tweede kwartaal van
2014.
Om de weg af te kunnen sluiten is onder meer een zogeheten
onttrekkingsbesluit noodzakelijk. De gemeenteraad moet dat
besluit nemen en hierop is te zijner tijd inspraak mogelijk. Deze
procedure duurt ongeveer drie maanden. Daarna kan de gemeente
de weg afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit
moment valt samen met de start van de werkzaamheden voor groot
onderhoud aan de Prinses Irenebrug in het 4e kwartaal van 2014.
Die moet daarvoor helemaal worden afgesloten. De provincie zorgt
voor een oplossing voor langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer
rijdt via de N201. Na afronding van de werkzaamheden kan de

N196 afgesloten blijven voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de
gemeente zal hiervoor de nodige maatregelen treffen en hierover te
zijner tijd communiceren.
Amstelplein
Op de N196 ter hoogte van het dorpscentrum wordt winkelcentrum
Amstelplein uitgebreid en het centrum aan elkaar verbonden met
een nieuw plein. De gemeente voert daarover gesprekken met
de eigenaar van het huidige winkelcentrum. Eind van dit jaar is
duidelijk op welke manier het centrum vorm krijgt. Vast staat wel
dat doorgaand autoverkeer uit het centrum van Uithoorn wordt
geweerd. Bezoekers van het centrum vanuit Amstelhoek rijden over
de Prinses Irenebrug een parkeergarage in. Ze kunnen de garage
ook via een in- en uitgang aan de Uithoornse kant verlaten. Het is
niet de bedoeling dat doorgaand verkeer door de garage rijdt, de
inrichting van de garage houdt daar rekening mee.

O F F I CI Ë L E M E D E D E L IN GE N E N B EK EN D MA K IN GE N V E R K E E R
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. Deze week
staan alle bekendmakingen over verkeersbesluiten bij elkaar.
Wanneer u wilt reageren op één of meer verkeersbesluiten dan
kunt u een brief sturen naar het College van burgemeester en
wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, onder vermelding van
het zaaknummer dat vermeld staat bij het verkeersbesluit.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, in het
informatiecentrum aan de Dorpsstraat 15 en in de bibliotheek
aan de Alfons Ariënslaan. Ook kunt u ze inzien via
www.uithoorn.nl/Actueel/Ofﬁciële_bekendmakingen/
Overige_bekendmakingen.

VERKEERSBESLUITEN
Wijk: Oude Dorp
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van
het karakter of van de functie van objecten of gebieden:
A. de Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de WillemAlexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising
met de Blomstraat, gesloten te verklaren in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met
uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/losverkeer van
07.00-12.00 uur;
B. het deel van de parkeerschijfzone gelegen aan de Wilhelminakade,
het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Prinses
Irenelaan op te heffen;
C. de geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee in beide richtingen, op woensdagen van 08.00 tot
18.00 uur in de Dorpsstraat, het Marktplein en de Wilhelminakade op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17960.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt
van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van
weggebruikers en passagiers, en het in stand houden van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het waarborgen van de
vrijheid van verkeer:
- Eenrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Petrus Steenkampweg
richting de Blomstraat, waarbinnen zijn gelegen de Wilhelminakade, het

Marktplein en de Dorpsstraat.
Eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Wilhelminakade en de Prins
Clausstraat.
- Eenrichtingsverkeer in de Koningin Julianalaan op te heffen.
- De parkeerverbodszone in de Willem-Alexanderpoort op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17952.

-

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan om de hiernavolgende
straten op te nemen in de 30 km/uur zone in het dorpscentrum van Uithoorn:
- Petrus Steenkampweg
- Stationsstraat
- Wilhelminakade
- Markplein
- Dorpsstraat
- Blomstraat
- Amstelstraat
- Prinses Irenelaan.
Tevens is het college voornemens om uit het oogpunt van het waarborgen
van de vrijheid van verkeer het parkeerverbod in de Stationsstraat op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17854.

Wijk: Burgemeester Kootpark
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt
van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer de
geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of veevoertuigen op het deel van de J.P.
Sweelinckweg gelegen tussen de aansluiting met de Faunalaan en de Pieter
Hellendaalweg op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17189.

-

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
beschermen van weggebruikers en passagiers:
- in de Koningin Julianalaan, tussen Marktplein en de Prins Clausstraat,
en bij de nieuwe parkeervoorziening onder het Piet de Kruif-viaduct op
de hoek van de Stationsstraat en de Wilhelminakade twee algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen;
- de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Marktplein 7
op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17849.
Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van
weggebruikers en passagiers:
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de Randweg-Oost , tussen de aansluiting met de Zijdelweg en
Europarei, in beide richtingen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd
verkeer;
- de voorrangsregeling op het kruispunt Randweg-Oost/Zijdelweg op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17198.

Wijk: Meerwijk
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de
weggebruikers en passagiers:
- de parkeerplaatsen op de Laan van Meerwijk, ter hoogte van de daar
gelegen basisscholen, aan te wijzen als “Kiss & Ride” parkeerplaatsen;
- voetgangersoversteekplaatsen aan te wijzen op de Laan van Meerwijk;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op het deel van de
Laan van Meerwijk gelegen tussen de aansluiting met Frees/Eems en
de ﬁetsersoversteek in de Groenzone.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 14183.
Wijk: Meerwijk
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer de
geslotenverklaring voor alle bestuurders in beide richtingen op het deel van
de rijbaan gelegen tussen Polderweg/Eidereend en Laan van Meerwijk/
Flevomeer op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 14184.
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Klassewerk scholierenveldloop groot succes

Space Shuttle komt
moeizaam op gang
Uithoorn - Afgelopen zondag
speelden beide teams van badmintonvereniging Space Shuttle thuis in
sporthal de Meent in Amstelveen.
Het mix-team was voltallig aanwezig met drie dames en vijf heren. De
wedstrijd tegen Amsterdam werd
geopend met de herendubbel van
Edwin Schootemeijer en Vincent
van Sluis welke de heren helaas in
twee sets verloren. Ook de damesdubbel van Susan Blaauw en Juna Somers ging helaas in twee sets
verloren.
Hoewel Edwin zijn tegenstander in
de eerste set van zijn single nog
dicht op de hielen zat, had hij aanzienlijk meer moeite met de tweede set. Simone Rossing verloor haar
eerste set door lichte wedstrijdspanning maar na een paar geruststellende bemoedigingen vanuit het
publiek won ze de daaropvolgende twee sets op spectaculaire wijze. Vincent speelde een zeer goede single maar verloor deze helaas
zeer nipt in drie sets en ook Juna
wist haar partij niet te winnen.
Edwin en Simone hadden weinig
moeite met hun tegenstanders en

wonnen hun mix in twee sets. Na
een zwaar verloren eerste set wisten Vincent en Susan in de tweede
set nog wel meer tegenstand te bieden, maar dat was helaas niet genoeg om de partij naar zich toe te
trekken.
Met Mathe Jonkergouw weer in de
gelederen was het herenteam voor
de eerste keer voltallig om aan te
treden tegen SGA. Mathe werd gelijk ingezet om de herendubbel te
spelen met Henny Sahetapy welke
de heren helaas niet wisten te winnen. Ook de dubbel van Cees Rijneveld en Eric Loogman ging in twee
sets verloren. De singles van Henny, Cees en Eric waren spannende
partijen maar gingen alle drie verloren in twee sets. Invaller Eric Somers was op dreef en won zijn single én zijn dubbel met Henny met
speels gemak. Mathe en Eric hadden veel moeite met hun tegenstanders en verloren hun dubbel in twee
sets.
Daarmee kwam de eindstand voor
beide teams op 2-6, maar met goede hoop op een betere uitslag voor
de returns.

Steegstra stunt bij Bridge
Club De Legmeer
Uithoorn - Zeventig procent sleepten Tonny & Otto Steegstra binnen
in de tweede zitting B- lijn van de
lopende paren competitie. Ze verdienen daar een “streep aan de
balk”mee zoals een oud Noordhollands kroeggebruik wil. Froukje
Kraaij & Rini Tromp deden het ook
uitstekend als tweede met 63,39%,
maar bleven dus op gepaste afstand. Anton Berkelaar & Wil van
der Meer lijken weer op de goede
weg als derde met 58,04% gevolgd
door Heleen & Mees van der Roest
die als vierde op 55,36% uitkwamen.
To van der Meer & Ans Voogel deelden plek vijf met Gerda van Liemt
& Els van Wijk met voor beide paren 52,68%. In de A- lijn waren “de
katten van huis”door externe bridgeverplichtingen en profiteerden
Nel & Adriaan Koeleman optimaal.
Of kwam het door de pandoer ervaring die Nel als voorzitter van die
club in De Kwakel heeft? Edoch ze
kwamen als eerste over de streep
met een percentage van 58,33. Joop
van Delft & Frans kaandorp en Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst hielden
elkaar in evenwicht en scoorden

als tweede en derde 54,17%. André
van Herel en Jaap Kenter probeerden het eens met elkaar en werden
vierde met 53,65%, waarna Marijke
& Ger van Praag met 52,60% lieten
zien er ook bij te horen. In de C- lijn
waren Rob Bakker & Anja de Kruijf
weer innig verenigd en dat leverde
een prima 62,08% als eerste op. Ook
Maria Baas & Co de Weerdt plaatsten zich in het ere rijtje als tweede met 53,33% knap gevolgd door
Henny Heijnen- Oerlemans & Anneke Bonink, die nu eens hoog eindigden met 52,92%. Klaas Verrips herstelde zich, nu met behulp van Anneke de Weerdt, van de misser van
een week eerder en bleef ook nipt
voor Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers met 51,67 om 51,25%. Volgende keer de Paasdrive en daarna wordt de paren competitie weer
voortgezet. Wilt u voortaan ook kans
maken op een paasei, kom dan
kaarten bij Bridge Club de Legmeer.
Elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg vanaf 19.45
uur. Voor inlichtingen het secretariaat: gerdaschavemaker@live.nl of
per telefoon 0297 567458.

Uithoorn - Woensdag 2 oktober
was het aan het begin van de middag weer een drukte van belang op
en rond de atletiekbaan van AKU.
Op deze dag organiseerde AKU wederom de jaarlijkse scholierenveldloop die de komende jaren financieel ondersteund wordt door Klassewerk interieurverzorging. De organisatie mocht zich verheugen op
een groot aantal deelnemers, dit
jaar meer dan vorig jaar nl. 780!! De
goede loopomstandigheden zullen daar een rol in gespeeld hebben, maar zeker zullen de inzet en
enthousiasme van de scholen en
de leerlingen in Uithoorn/De Kwakel en een deel van de Ronde Venen daar een positieve bijdrage aan
hebben geleverd. Alle basisscholen
van Uithoorn/De Kwakel hadden
leerlingen ingeschreven, daarnaast
was ook het voortgezet onderwijs
met het Thamencollege, Alkwincollege en het Veenlandencollege zeer
ruim vertegenwoordigd. De weergoden waren iedereen goedgezind, aangezien het tijdens de wedstrijden lichtbewolkt was met aanvankelijk een frisse wind en aan het
eind brak zelfs de zon ook nog even
door.
De wedstrijden
Vrijwilligers van atletiekvereniging
AKU hadden weer op en rond de
atletiekbaan en een deel van de
velden van goede buur Legmeervogels een mooi parcours uitgezet, waarin heuveltjes waren opgenomen en op een paar plekken waren strobalen als hindernis neergelegd. De jongste groepen beten de
spits af en het plezier, spanning en
enthousiasme was van alle gezichten af te lezen. De groepen waren
soms heel groot en dat zorgde ervoor dat het af en toe bij de start
een enorm gedrang was. Een aantal
wil die drukte ontlopen door direct

heel hard van start te gaan maar na
een paar honderd meter blijkt dan
dat 600 of 1000 meter heel ver kan
zijn en dat zorgde bij sommigen ervoor dat zij terugvielen en anderen
deelden de race zo in dat ze aan het
eind van de race er nog een eindsprint uit konden persen. Een aantal
starts werden verzorgd door Arnold
Anderiessen van Klassewerk interieurverzorging. We zagen veel spannende wedstrijden en de vele toeschouwers zorgden voor een prima
sfeer. Speciaal mag vermeld worden
dat veel klassen van het voortgezet
onderwijs in grote aantallen vertegenwoordigd waren en dat leverde vooral bij de start dikke rijen lopers op. Leerlingen van de 1e klassen van het Alkwin-college ontbraken helaas i.v.m. het schoolkamp dat deze week was gepland.
Wellicht lukt het beide partijen om
leerlingen volgend jaar wel aan de
start te laten verschijnen. In elke
groep waren er aparte prijzen voor
de eerste drie aankomenden, daarnaast kregen de basisschool en de
school van het voortgezet onderwijs
die de meeste punten met alle leerlingen hadden gescoord een beker
en de wisselbeker. Het Thamencollege was niet alleen met veel leerlingen vertegenwoordigd, maar veel
ereplaatsen werden door lopers van
het Thamen behaald en daarom
eindigde Thamen in het eindklassement op de eerste plaats. Bij de basisscholen werd de wisselbeker gewonnen door de Springschans, met
klein verschil werd de Kwikstaart
verslagen.
We kunnen weer terugkijken op een
mooie sportmiddag waarbij de organisatie door AKU weer in goede
handen was. Met speciale dank aan
de vrijwilligers die op deze middag
tijd vrij hadden gemaakt, de sponsor
maar vooral alle jongeren die deze

M&M met overmacht op
de hoogste trede bij BVU
Uithoorn - Op maandag 30 september speelde BVU de 5e, en
laatste, ronde in de laddercompetitie. Het verschil tussen 1 en 2
was tot met vorige week slechts
0,03, alles kon er nog gebeuren.
De 4 toppers Martin & Marineke
en Hetty & Tini D begonnen tegen elkaar, dat beloofde een vurige strijd te worden en dat werd
het ook. Hetty & Tini maakten
gehakt van M&M. In het onderlinge duel wonnen zij met 61%.
Ook de nummers 3 Bep & John
werden hun slachtoffers, met
maar liefst 75% werden zij verschalkt. Toen was het over en
uit. M&M lieten dit niet nog eens
gebeuren en werden uiteindelijk
1e in de topintegraal uitslag met
een score van 65%. Zij behielden
daarmee tevens de 1e plaats in
de einduitslag. Hetty & Tini hadden een paar zeer slechte tafels,

maar wisten de schade te beperken tot 50%, zij werden daarmee
14, maar dat was toch genoeg
om de 2e plek te behouden in de
totaalstand. Bep & John kwamen
dit verlies niet meer te boven en
met 49% zakten zij van 3 naar 7.
Heel stilletjes werden verrassend
3e Greet & Henk, zij stegen van 6
naar 3. De aller grootse klapper
was voor An & Bert, met 64% en
een 2e plaats in de topintegraal
uitslag stegen zij in de eindstand
van 16 naar 6.
Volgende week begint BVU aan
de 1e parencompetitie,met indeling volgens de eindstand van de
ladder.
Wilt u weten of de BVU iets voor
u is, neemt u dan contact op met
onze secretaris, Marineke Lang,
zij helpt u graag verder. Zij is (na
18.00 uur) bereikbaar onder te-

Meiden B1 Qui Vive plaatst zich
voor Super B-competitie
Uithoorn - Voordat we afgelopen
zaterdag begonnen aan de laatste
wedstrijd tegen Rood-Wit waren we
al zeker van plaatsing voor Super B.
En daar zijn wij Super B(lij) mee! Wij

zijn: Sophie, Roxy, Lisette, Evianne,
Fleur, Sophie, Romy, Sydney, Megan, Romee, Nadine, Julia, Sarah
en Annemijn. Niet alleen wij waren
Blij, maar ook onze trainer en coach

Wouter Mooij en manager Judith
Swart. Aan het begin van het seizoen hebben we als team de doelstelling gesteld Super B te halen.
Het is natuurlijk mooi als dat lukt.

De afgelopen weken hebben we
veel spannende wedstrijden gespeeld tegen onze tegenstanders
uit de voor-competitie: MB1 Amsterdam, MB1 Rood-Wit en MB1
Alliance. Ondanks lichte en zware
blessures wisten we ons met goed
hockey en teamspirit te plaatsen
voor Super B. De laatste wedstrijd
tegen Rood-Wit ging wel verloren.
Vlak voor rust leken we goed terug
te komen in de wedstrijd door een
aansluitingstreffer: 2-1, maar uiteindelijk verloren we met 4-1. Gelukkig
was plaatsing voor Super B al binnen en dus gaan we ons vanaf nu
voorbereiden op de rest van het seizoen. En dat betekent dat we nieuwe tegenstanders van buiten onze regio gaan treffen én dat we onze ouders lief aan moeten gaan kijken voor het vervoer naar deze hockeyclubs. Gelukkig is dat nooit een
probleem! Dus ouders alvast bedankt. Verder willen we heel graag
de volgende mensen bedanken: Judith voor al het regelwerk, Wouter
voor de training en coaching, Willem voor alle schitterende actiefoto’s en last-but-not-least OZ Export. OZ Export heeft onze prachtige Adidas-trainingspakken in Qui
Vive kleur gesponsord. Zo verschijnen we iedere wedstrijd weer als
echte professionals op het veld.
OZ Export: bedankt!

Tenniskampioenschap van
Uithoorn 2013
Uithoorn - Op zondag 29 september vond het Uithoorns Tennis Kampioenschap 2013 plaats bij TC Uithoorn. Tijdens dit kampioenschap
strijden de clubkampioenen van
Qui Vive en TCU tegen elkaar. Het
Uithoorns Tennis Kampioenschap
2013 is geopend met een sportieve tenniswedstrijd gespeeld door
de wethouder Jeroen Verheijen en
de voorzitter van TCU Joop Houtman tegen wethouder Ria Zijlstra
en Humphrey Stuiver, Qui Vive.
Totaal zijn er 25 wedstrijden gespeeld in zowel de senioren als de
junioren categorieën. Er zijn wedstrijden gespeeld zowel in de jong-

ste jeugd categorie leeftijd tot 10
jaar, als in de beste categorie Heren dubbel 3-4-5. Het was een
prachtige dag met vele spannende tenniswedstrijden. Tot de laatste
wedstrijd was iedere overwinning
bepalend voor de eindstand tussen Qui Vive en TCU. Qui Vive heeft
het kampioenschap 2013 uiteindelijk gewonnen met de stand 13 – 12.
Er zijn 13 wedstrijden door Qui Vive
gewonnen en 12 wedstrijden door
TCU. Het was een prachtig evenement wat zeker ieder jaar zal terugkeren op de activiteitenkalender
van beide tennisverenigingen. TCU
is dit jaar met veel plezier gastheer
geweest voor dit toernooi.

Legmeervogels zondag laten
te veel kansen onbenut
Uithoorn - Voor de vijfde competitie wedstrijd moet Legmeervogels
vertrekken naar Bovenkerk om het
daar op te nemen tegen Roda’23.
Een tegenstander die in deze competitie een punt minder heeft dan
Legmeervogels. Met heel veel vertrouwen is er dan ook vertrokken
naar deze tegenstander. En gelet op
de eerste 30 minuten van deze wedstrijd zou Legmeervogels dit duel
ook wel winnen. Helaas, het is anders gelopen. Uiteindelijk heeft Legmeervogels dit duel een beetje tegen de verhouding in met 3-1 verloren.
Zorgvuldig
Als Legmeervogels in deze wedstrijd wat zorgvuldiger was omgegaan met de vele mogelijkheden
die werden gecreëerd dan zou deze wedstrijd mogelijk al in een vroeg
stadium door Legmeervogels zijn
beslist. In de eerste 30 minuten waren er zeker een hand vol mogelijkheden om de score te openen. Om
wat voor reden dan ook lukte het
Legmeervogels niet om het net achter de Roda’23 doelman te vinden.
Aan de andere kant waren de uitvallen van de gastheren zeker niet
zonder gevaar. Maar goed verdedigen voorkomt dat Roda’23 in deze
fase, tegen de verhoudingen in, om
te score. Dan zo uit het niets staat
er de 2-0 op het scorebord. 2 hoekschoppen, van elke zijde een worden zeer matig verwerkt door Legmeervogels en even zoveel keer
weet Roda’23 te score. Maikel keur
was de eerste die de verdediging
van de Vogels het nalijken gaf en 2
minuten later was het Robin Visser

die bijna ongehinderd kan binnen
koppen. In plaats van een verdiende voorsprong voor Legmeervogels
kijkt men nu volledig onnodig tegen
een 2-0 achterstand aan. Met nog
een aantal goede reddingen voorkomt doelman Joey v.d. Wal een
grotere achterstand voor Legmeervogels. Met de 2-0 voor roda’23
wordt dan ook de rust gehaald.
Creeren
Ook in het tweede bedrijf weet Legmeervogels kansen te creëren maar
ook nu slaagt Legmeervogels er niet
in het net achter de Roda’23 doelman te vinden. Voor Legmeervogels, wat hoe langer het duel duurde het geloof in eigen kunnen verliest, wordt het nog triester als Maikel Treur Roda’23 zijn tweede treffer en roda’23 derde treffer weet te
score. Uiteindelijk weet Legmeervogels via Laurens v.d.Greft de spreekwoordelijke eer te redden. 3-1.
Aanstaande zondag komt naar Legmeervogels, Voetbal Vereniging
Zeehelden Amersfoort. VVZA verloor zondag met 9-0 van de SO
Soest. Legmeervogels – VVZA begint om 14.00 uur sportpark Randhoorn.
Ook Legmeervogels 2 heeft gespeeld tegen Roda’23 en ook Legmeervogels 2 heeft scheepsladingen kansen gehad maar weet er
slechts en te verzilveren. Roda’23 2
weet twee maal te score en wint zodoende geheel tegen de verhouding
in deze wedstrijd. Legmeervogels 2
speelt aankomende zondag thuis
om 12.00 uur. Tegenstander is dan
het uit Hilversum afkomstige Wasmeer.

Cees en Ruud wippen
concurrentie van de ladder
Met een eclatante overwinning
van 55 impen lieten Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister de Uithoorn - concurrentie soms pijnlijk duidelijk weten wie de sterkste waren in de bridgeladder
competitie. Ze eindigden daardoor met een gemiddelde van
35 over 5 avonden veruit als eersten. De diepste val maakten
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst,
die zich voorkort euforisch als
kanshebbers zagen omdat ze de
kampioenen hadden verslagen
en nu als allerlaatste onderaan
de ladder terecht kwamen en zo
zelfs de eerste tien in de eindstand niet meer haalden.
Joop van Delft & Frans Kaandorp
kregen gedurende de competitie
daar en tegen de tred wel steeds
beter te pakken en klommen op
tot de tweede sport met een totaal van 24,4.
Ook Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter zijn kennelijk fans van
Agatha Christie. Ze wisten in ieder geval dat je altijd op de butler moet letten en werden zo
keurig derde met 22,20 punten.
De vierde plaats was voor Jan
Egbers & Ben Remmers met 16,4

en als vijfde eindigde “makelaar
in ladders” André van Herel met
maatje Cora de Vroom, die op 15
impen gemiddeld uit kwamen.
Onverwachte glorie voor deze
laatste avond was weggelegd
voor Map Kleingeld & Mieke
Peeters die naar een derde plek
jumpten met 46 punten. Ook Lidy Krug & Ada van Maarseveen
konden genieten van het uitzicht
als vierde met een score van 32.
Marijke & Ger van Praag werden vijfde met 28 en Rob Bakker
& Anja de Kruijf wisten de extra
bridge lessen knap te verzilveren
als zesde met 28 punten.
Op woensdagavond 9 oktober
vanaf 19.15 uur volgt in sporthal De Scheg de start van de paren competitie die is ingedeeld
volgens de eindstand van mei
jongstleden.
Wilt u hieraan ook meedoen, er
wordt gespeeld in een A- lijn
voor de kanjers, B- lijn voor diegenen die dat ooit nog willen
worden en een C- lijn voor de
beginners, neemt u dan contact
op met het secretariaat. E- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567548.
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JB1 kaapt fel begeerd SuperB-Competitie ticket weg
Uithoorn - Het beloofde vooraf al
een spannende wedstrijd te worden
en de toegestroomde toeschouwers
werden dan ook op hun wenken bediend.
Overbos en Qui Vive stonden op deze laatste speeldag tegenover elkaar
en beide teams hadden nog geen
punt verspeeld in de voorgaande
wedstrijden. Het doelpuntensaldo
van Qui Vive was beter, dus hadden
de jongens uit de Kwakel genoeg
aan een gelijkspel om als eerste te
eindigen in deze voorcompetitie en
dus te promoveren naar de landelijke Super-B-Competitie.

Watersport Amstel-heren
zetten gelijkspel voort
Regio - Afgelopen zaterdag speelde het eerste herenteam van de
Amstel hun tweede competitieduel uit tegen het Amsterdamse DJKZAR, dat met een wedstrijd meer
gespeeld aan de kop gaat in deze
jonge competitie.
Wederom in een spannende wedstrijd liet de jonge Amstelploeg zien
dat ze de koploper de baas konden.
Met een wedstrijdverloop van 1-2,
4-2, 1-1 en 2-3 kon het team laten
zien dat ze het iets beter was, maar
het net niet tot een volledige puntenwinst wist te maken.
De openingsscore werd gemaakt
door Max de Jong die als nieuwe speler, daarmee met zijn eerste
competitiedoelpunt meteen aan een
periodewinst werkte, die met een
snelle 0-2 van Stefan Bramsen even
de tegenstanders wakker schudde
voor een 1-2.
Enigszins hersteld en geholpen
door een toegekende strafworp tegen Amstelkeeper Mike van Baarsen zette DJK-ZAR De Amstel met
een periodewinst van 4-2, met doelpunten van Maxim Tillart en Sander
Aarsman, weer even met beide benen op de aarde.
In de derde speeltijd wisten bei-

de ploegen een 20 seconden uitsluiting te benutten, waarmee Coen
van Haaster nog wel De Amstel
eerst langszij deed komen en konden daarmee de stand op een lichte voorsprong voor DJK-ZAR houden, 6-5.
De winst in het eerste spelpart en
de gelijke strijd in de derde had De
Amstel toch op gedachten van een
winnende pot gezet. Met een uitsluiting voor de thuisploeg was het
wederom Sander Aarsman die de
gelijkmaker legde om kort daarna
de voorsprong door Anthony Jongebloet op 6-7 in Amstelvoordeel te
zien komen.
Een beetje stuivertje wisselen in de
laatste helft van de laatste periode
naar 7-7 en 8-7 door een benutte
strafworp tegen Danilo Lamers, met
nog driekwart minuut speeltijd, leek
De Amstel nog zonder punten naar
huis te moeten.
Maar met een 30 seconden nog op
de klok schoot Stefan Bramsen de
gelijkmaker en puntenverdeler in
het vijandig net.
Al met al een knappe en spannnende wedstrijd, waarbij het gevoel
leefde dat er iets meer in zat dan
een puntenverdeling.

Weerbaarheidscursus
‘agressie & geweld’
Uithoorn - Iedereen kan slachtoffer worden van agressie en geweld. Bijvoorbeeld bij een roofoverval, bedreiging of intimiderend gedrag. Er zijn verschillende vormen
van geweld; verbaal (schelden en
beledigen), fysiek geweld (schoppen, slaan, met een wapen dreigen,
overvallen worden), en psychisch
geweld (bedreigen en intimideren).
Om inzicht te geven op welke manier je jezelf kan verdedigen bij een
dergelijke situatie organiseert Amstelhof een weerbaarsheidscursus
‘agressie & geweld’ (4 weken). De
4-weekse cursus is gericht op een
staat van zijn (de bereidheid en de
mogelijkheid) van het individu om
op te komen voor zichzelf en anderen in grensoverschrijdende situaties waarin de basis van gelijkwaardigheid ontbreekt en er geen sprake is van wederzijds respect door
de ander. De nadruk van de cursus

ligt niet op het aanleren van fysieke zelfverdedigingtechnieken. Hoewel deze wel aan de orde komen
zullen deze in totaal niet meer dan
30% van het totale lesstof bevatten.
De overige 70 % van de lessen zullen gericht zijn op het bewust worden en het aanleren van mentale &
sociale vaardigheden.
De cursus wordt gegeven door Jerry Morris. (5-voudig wereldkampioen karate, 6-voudig wereldkampioen Thai Boksen) De cursus wordt
gegeven op dinsdag op de onderstaande data en tijden:
Data: 15, 22, 29 oktober en
5 november Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Kosten: GRATIS voor leden van
Amstelhof/niet-leden 17,50
Inschrijven is mogelijk bij de receptie van Amstelhof (0297-531855).
Locatie: Amstelhof Sport & Health
Club, Noorddammerweg 30 / Uithoorn, www.amstelhof.com

Voortvarend
Overbos startte de wedstrijd voortvarend met veel druk op de verdediging van Qui Vive. Aanvankelijk had Qui Vive de grootste moeite met het uitverdedigen en de bal
werd een aantal maal onderschept
door aanvallers van Overbos. Gelukkig voor Qui Vive stond keeper
Maarten in de weg of stond het vizier van de spits van Overbos niet
op scherp. Toch een 0-1 stand in
het voordeel van Overbos. Qui Vive trok echter ook ten strijde en

maakte via Ruben Soerel uit een
strafcorner 1-1. De wedstrijd golfde verder heen en weer en duidelijk werd dat degenen die het hoofd
er het meest bij zou blijven houden
,de meeste aanspraak op de overwinning zouden gaan maken. Ruststand 3-1 voor Qui Vive. Ook de 2e
helft liet een aantal prachtige aanvallen van beide teams zien en ondanks dat Qui Vive keer op keer afstand nam van Overbos, lukte het
de ploeg uit IJmuiden toch om een
constante druk op de cirkel van Qui
Vive te houden en om doelpunten te scoren. Zo liep de score op
via 4-2 naar 5-2 en 5-3. De 5-3 was
het sein van de coach van Overbos
om zijn keeper naar de kant te halen en dus met een extra veldspeler
de strijd aan te gaan. Dit gaf echter
niet het gewenste effect. Owen Soerel en Barry Huls toonden zich bekwame aanvallers en scoorden hun
doelpunten. Mede dankzij goed spel
van Bobbie Hoogendoorn en Wessel
Hogeboom. Het mooiste doelpunt
kwam echter op naam van Overbos.
Een snelle aanval eindigde met een
prachtige lob over de keeper van
Qui Vive. Eindstand 7-4.

Gentleman race Ad Fiege
Memorial
Regio - Onder bijna zomerse omstandigheden is op zondag 6 oktober 2013 het wielren seizoen van
de UWTC afgesloten met de Gentleman’s tijdrit om de Ad Fiege Memorial wisselbokaal. Een koppeltijdrit over een kleine 12 kilometer. Er
stonden dit jaar maar liefst 25 koppels aan de start op de Bovenkerkerweg. Via de Nesserlaan en Amsteldijk-Zuid was de finish op de
Hollandse Dijk. Veel strijd dit jaar bij
de ouder-jeugd, maar liefst 12 koppels aan start.
Uitslag Gentleman- Licentiehouder:
1 Roeland Dijkhuizen met Henk de
Jong , 2 Martijn Zijerveld met Frank
van der Sman, 3 Martijn Stuivenberg met Sjon van de Berg en Gerard de Veer met Bart de Veer, 5 Ruben Roos met Theo Heuzen, 6 Anton
Bouter met Peter Zijerveld, 7 Tom
Koudstaal met Sjon van de Berg, 8
Taeke Bijlsma met Ben de Bruin
Uitslag Dame- Heer: 1 Melissa van
Pierre met Harry van Pierre, 2 Rebecca Cornelisse met Bas de Bruin,
3 Mirjam Cornelisse met Luuk van
Vliet, 4 Natasja Kranenburg met Jeroen Breewel, 5 Cora Hoogenboom
met Peter Hoogenboom
Uitslag Jeugd- Ouder: 1 Sven Nijhuis met Ronald Nijhuis, 2 Daniel
Wiegmans met Adriaan Vis, 3 Menno Broex met Auke Broex, 4 Stijn
Ruijter met Jeroen Bijleveld, 5 Menno van Capel met Peter van Capel,

6 Joran Colijn met Wim Veenboer, 7
Lorena Wiebes met Rene Wiebes, 8
Mees van Smoorenburg met Ronald
van Smoorenburg, 9 Benjamin Wessels met Franklin Wessels, 10 Youri Janzing met Marcel Janzing, 11
Joyce de Rijk met Peter de Rijk, 12
Ian van de Berg met Gerard Kuijlenburg.
De winnaars kregen de wisselbokaal uitgereikt door Gees Fiege. Na
afloop heeft iedereen genoten van
de heerlijke broodjes en soep verzorgt door slagerij van de Schaft.
Veel foto’s staan op www.uwtc.nl/
wielren
Baanwielrennen
De 16-jarige Jeroen van Goor heeft
zich via de KNWU testdagen voor
het baanwielrennen in de kijker gereden bij de KNWU. Hij is geselecteerd en zal deel uit gaan maken
van een groep die speciale begeleiding gaat krijgen voor de sprintnummers op de baan.
Veldrit Montfoort
Bij de nationale cross in Montfoort
een droog en snel parcours. Bas de
Bruin wist een mooie 10e plaats te
pakken bij de amateurs. Nieuweling
Sven Nijhuis reed zijn eerste nationale cross en reed deze, ondanks
een lekke band, uit met een 28e
plaats. Bart de Veer reed bij de junioren naar plaats 20.

In 30 minuten FIT met GRIT!
Uithoorn - Als je snel superfit wil
worden en van een fysieke uitdaging houdt, doe dan mee met GRIT.
Tijdens deze kort en effectieve intervaltraining train je voor een sterk
boven- en onderlijf. Je conditie vliegt
omhoog, je verbrandt veel calorieën
en door de oefeningen wordt je gehele lijf gezonder. GRIT is niet alleen
voor fitte mensen, maar voor iedereen! Jong of oud, man of vrouw. Iedereen kan meedoen op zijn of haar
niveau.
Functioneel bewegen
Door de intensieve oefeningen
blijft je lijf nog uren na de training
vet verbranden. De vetverbranding
wordt namelijk gestimuleerd door
de meest optimale manier van trainen, functioneel trainen. Dit houdt
in dat je bij iedere oefening alle
spieren in het lichaam aan het gebruiken bent.
Wat doe je precies met GRIT
Een GRIT sessie duurt slechts 30
minuten, maar vergis je niet! De
training is zo gemaakt dat je op een
effectieve en efficiënte manier vet
gaat verbranden, je lichamelijke capaciteit vergroot en je conditie verbetert. De variatie in de oefeningen; het werken met losse gewichten, een step en een trainingsmatje
zorgen ervoor dat je altijd het beste
uit jezelf haalt. Nieuwsgierig? Ga de
uitdaging met jezelf aan!

Gratis uitproberen
Donderdagavond 17 oktober organiseert Amstelhof Sport & Health
Club een dag waarop je kosteloos
GRIT kan uitproberen. Schrijf je snel
in! Alleen of samen met een vriend/
vriendin.
Programma
(donderdag 17 oktober)
GRIT Strenght: 19.00 - 19.30 uur
In deze les worden barbels, gewichtsschijven en een step gebruikt, om alle grote spiergroepen
aan te pakken.
GRIT Plyo: 19.45 - 20.15 uur
In deze les wordt een step gebruikt
om kracht en snelheid te vergroten.
Het resultaat zal een meer gecoördineerd, lenig en fit lichaam zijn.
GRIT Cardio: 20.30 - 21.00 uur
In deze les worden geen materialen
gebruikt. De sessie combineert high
impact body weight training met
een explosieve workout die deelnemers in de vetverbrandingszone
brengt.
Meedoen?
Je kunt je kosteloos inschrijven voor
één of meerdere lessen. De lessen
zijn pittig, dus om aan meerdere
lessen mee te doen is het noodzakelijk dat je in goede conditie bent.
Inschrijven is telefonisch mogelijk
via: 0297-531855
Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30 / Uithoorn

Evenwichtig avondje bij BVK
Uithoorn - Bridge blijft een even
boeiend als onvoorspelbaar kaartspel, waar net als in de maatschappij daarbuiten resultaten uit het verleden geen enkele garantie bieden
voor resultaten in het heden (of de
toekomst).
Zo ook bij de BVK, waar vorige
week maar liefst 8 scores boven de
60% werden genoteerd en 7 onder
de 40%. Deze week slaagde slechts
1 paar er in die 60% grens te overstijgen en geen enkel paar scoorde
lager dan 40%. Ik kan me niet herinneren dat zoiets al eerder in de toch
rijke historie van de BVK is voorgekomen. In de A lijn eindigden 2 paren exact gelijk met de hoogste score in die lijn van 57,64%. Gelegenheidspaar Janny Streng - Ria Bulters en de bruin verbrande Nel Bakker en Hans Wagenvoort kregen
dit voor elkaar. Nelly Vork en Andre Verhoef werden net als vorige
wee 3e en in de totaalstand staan
zij nu 2e op eigen kracht tussen 2
paren die 1 van de 2 avonden heb-

ben meegespeeld en voor de ‘afwezige’ avond hun hoge score van die
ene avond mee mochten nemen.
Dat vertekent dus een beetje.
De in de eerste alinea genoemde
bridgewijsheid werd deze avond het
best bevestigd door Margo Zuidema en Francis Terra, die na een flitsende start van de competitie er deze keer weinig van bakten en troosteloos laatste werden. In de B lijn
wisten Riet Doeswijk en Joop den
Blanken een flink gat te slaan met
de concurrentie. Zij eindigden fier
bovenaan met 62,08% en die positie nemen zij nu ook in de totaalstand in. Piet Hein Backers en
Huub Kamp werden met 57,92% 2e
en Jos Bader en Cor Hendrix finishten als 3e met 56,67%. Toos Boerlage en Annie Lauwers werden geconfronteerd met de harde sportwet
dat aan de top komen 1 is maar aan
de top blijven 2 en dat laatste lukte deze avond niet helemaal, waardoor zij in een veld van 13 paren 13e
werden.

BMX Noord-Holland Cup
Heiloo
Regio - Een prachtige zonnige herfstdag kunnen we afgelopen zondag wel noemen. En onder
het genot van dit heerlijke zonnetje werd de één na laatste wedstrijd
voor de Noord-Holland Cup gereden. In de eerste manche reed Roberto Blom bij de cruisers en werd
met gemak eerste. In de 2e mache
wist ook UWTC’er Patrick Kroon
goed bij hem te blijven en finishte
als 2e. In de manche boys08/girls09
was het weer een mooi gezicht om
5 groene shirtjes van UWTC op een
rij te zien met Alec van der Mast als
aanvoerder voorop. Ook in de finale werd deze klasse overheerst door
groene UWTC shirts en wist Alec
snel de leiding te pakken en een
prachtige 1e plaats te halen. Jesse
Versteeg had een tegenvaller in de
klasse boys11/girls 12. Zijn ketting
lag er af en Jesse moest genoegen
nemen met de laatste plaats. Jesse liet zich niet uit het veld slaan en
wist onder andere in de 3e manche
als derde te finishen. Genoeg om
uiteindelijk in de B finale een toch
nog mooie 2e plaats te behalen.
Door een mooie inhaalmanoeuvre in de 2e manche reed Jordi den
Hartog zich naar een tweede plaats.
Hij eindigde uiteindelijk in de klasse
Boys11/girls12 als 2e in de A finale.
Joey Nap houdt, als lid van het talententeam, van een uitdaging en
schreef zich bij de Noord-Holland
Cup in een hogere leeftijdsklasse

in. Zelfs in deze klasse, boys15-16,
wist hij een 5e plaats in de A finale te halen.
In de halve finale komt Flip van Walraven helaas een meter voor de finishlijn ten val. Hierdoor haalt hij
net niet een plek in de A finale en
kwam in de B finale uit. Dat Flip wel
in de A finale hoort, liet hij zien tijdens de B finale die hij met ruime
voorsprong won.
Brian Worm startte in de A finale razend snel en bleef zijn tegenstanders voor. Hij werd 1e gevolgd door
Rens Grömmel op een verdiende 3e
plaats.
Jens van Diemen had in de A finale Boys10/girls11 minder geluk. Hij
kwam behoorlijk ten val en kon niet
finishen. Ook Jayden Bregita kwam
in de A finale Boys07/girls08 ten val
en kon niet finishen.
De UWTC BMX rijders zijn als
volgt geëindigd:
Boys8/girls9 : Alec van der Mast 1e,
Joel Rijneker 3e
Boys09/girls10: Brian Worm 1e,
Rens Grömmel 3e
Boys10/girls11 : Jochem van der
Wijngaard 2e
Boys11/girls12: Jordi den Hartog 2e
Boys12/girls13 : Bart van Bemmelen
1e, Maarten van der Mast 2e
Boys13/girls14 : Kevin Boomkens 3e
Boys15/16/girls16 : Roberto Blom 2e
Cruisers : Roberto Blom 1e, Patrick
Kroon 2e, Gaby Paans 3e

Overtuigende overwinning van
KDO 1 op ‘angstgegner’ Swift
De Kwakel - tegen Swift op het
programma. Twee seizoen geleden
zaten beide ploegen ook bij elkaar
in de competitie en destijds wonnen
de Amsterdammers twee keer van
KDO. Daarnaast zorgde Swift ervoor dat de Kwakelaars werden uitgeschakeld in de tweede ronde van
het bekertoernooi.
Kortom, de ploeg van trainer Raymond de Jong was er alles aangelegen om revanche te nemen op het
Amsterdamse elftal. KDO kon deze middag niet beschikken over Jim
Klijn (duizeligheid) en Bobby Uitermarkt (nekblessure), waardoor Mathijs Molleman en Bart van der Tol
tegen Swift in de basis starten.
In het begin van de eerste helft waren beide ploegen erg aan elkaar
gewaagd en werden er geen echte kansen gecreëerd. Joeri Stange
omspeelde in de 12e minuut twee
spelers, maar zijn schot van net buiten het zestienmetergebied ging net
naast. Aan de andere kant kreeg
Swift twee mogelijkheden, maar
hield KDO stand. In de 19e minuut
gaf Joeri Stange vanaf de rechterkant een strakke voorzet, Mathijs
van Rijn liet de bal lopen, waardoor
Menno Lingeman van dichtbij de
bal kon binnenschieten, 1-0. In het
vervolg van de eerste helft wist KDO
tot twee keer toe zeer gevaarlijk te
worden via afstandsschoten. In de
35e minuut schoot Menno Lingeman vanaf twintig meter net over.
Zeven minuten later werd een keihard en geplaatst schot van Danny
ten Hoope vanaf dertig meter ternauwernood op de lat getikt. Met

een 1-0 stand gingen beide ploegen even later de rust in.
Creatief
In de tweede helft kwam Swift goed
uit de kleedkamer, waarbij met name het Amsterdamse middenveld
regelmatig zorgde voor creativiteit. Het werd een waar schaakspel,
waarbij KDO uiteindelijk halverwege de tweede helft het heft in handen wist te nemen. Swift reageerde hierop door meer risico te nemen en één op één te gaan spelen.
In de 75e minuut kantelde de wedstrijd in het voordeel van de Kwakelaars, toen de rechtsback van
Swift zijn tweede gele kaart van de
middag kreeg en hierdoor het veld
moest verlaten. Twee minuten later
profiteerde KDO van dit overtal en
was het Mathijs van Rijn die ook tegen Swift zijn doelpunt wist te maken. Na een ingooi van Danny ten
Hoope, kon de trefzekere Mathijs
in twee instanties, schuin voor het
doel, de 2-0 te maken.
Hiermee leek de wedstrijd beslist,
maar KDO kwam in de 80e minuut goed weg toen een afstandschot van Swift op de lat uiteenspatte. Aan alle Kwakelse onzekerheid werd in de 83e minuut een
einde gemaakt toen invaller JeanPaul Verbruggen Swift de genadeklap toebracht. Na een prima voorbereidende actie van Joeri Stange,
kon Jean-Paul bij zijn eerste balcontact direct vrij voor het doel de 3-0
aantekenen. Een enorme vreugde
explosie was het gevolg, want hierdoor kon KDO opnieuw drie punten
bijschrijven.

Onherkenbaar KDO 2 kan
opnieuw geen punten pakken
De Kwakel - Na vier eerdere nederlagen in de competitie, hoopte
iedereen tegen VVIJ 2 op de ommekeer voor KDO 2. Niets bleek minder waar, want na vijfentwintig minuten spelen stond de ploeg van Richard van Dijk met 0-3 achter. Het
door blessures geteisterde elftal
heeft dit seizoen veel moeite om gevaar te stichten en wordt vaak geconfronteerd met persoonlijke fouten. Na rust kwam het tweede beter voor de dag en wist via Joost
Samsom de 1-3 te maken. Even la-

ter waren er nog kansen op de 2-3,
maar deze werden niet benut. Aan
de andere kant wist de ploeg uit IJsselstein nog wel twee keer te scoren, waardoor KDO met 1-5 verloor. Aankomende zondag speelt
het tweede om 11:30 uur uit in Almere tegen Waterwijk 2. Grote vraag
is echter of deze wedstrijd door zal
gaan, want de Almeerse ploeg is dit
seizoen al vier keer niet op komen
dagen en zal hoogstwaarschijnlijk
op korte termijn uit de competitie
worden genomen.
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Een zachte bank om in weg te dromen

Gashaard niet meer van houthaard te onderscheiden

De ultieme
ontspanning

een krachtig en
levensecht vuur

Een zachte bank waarin je heerlijk neerploft na een dag hard werken.
Met mooie, strakke lijnen en een ongecompliceerde look. Wie wil dat
niet in zijn huiskamer?

De nieuwe gashaarden zijn niet meer van houthaarden te onderscheiden. Opvallend is hoe er een krachtig en levensecht houtvuur
kan worden gecreëerd.

De woonkamer is nog altijd het visitekaartje van de woning. De meubels
bepalen voor een groot deel de uitstraling. Tegenwoordig is het trendy om
te combineren en verschillende stijlen samen te plaatsen. Meubels moeten natuurlijk vooral lekker zitten, maar ze bepalen in belangrijke mate ook
de sfeer in de woonkamer. Tegenwoordig draait daarom alles om kleur. Een
grijze bank is niet uit de mode, maar met een uitgesproken kleur ziet de kamer er toch heel anders uit. Qua maat mag een bank best fors zijn. Het aardige van veel nieuwe bankstellen is dat deze in modulen te plaatsen zijn, zodat je de bank geheel naar eigen smaak vormgeeft. Zelfs de pootjes kun je
er zelf bij kiezen. En wat zou een bank zijn zonder mooie bekleding? Naast
nieuwe kleuren en stoffen in linnen-optiek heeft een merk als Rolf Benz ook
een hoogwaardig vintage-leder met sporen uit de natuur in haar meubelassortiment toegepast.

Veel nieuwe haarden zijn tegenwoordig voorzien van ‘woodburners’. Dankzij
deze innovatie branden houtstammen natuurgetrouw en dat is weer mogelijk dankzij een dubbele brander. Deze kun je overigens ook los van elkaar
gebruiken. Met de voorste brander creëer je een rustig en sfeervol haardvuur. Doordat slechts de helft van het vermogen gebruikt wordt, geeft de
haard een beperkte warmte af en is daardoor op dat moment uitermate geschikt als sfeerhaard. Door ook de achterste brander aan te zetten, ontstaan
er hoge vlammen aan de achterzijde, waardoor het vuur een echte warmtebron vormt. De B-fire 80 van Tulp maakt van deze techniek gebruik en
laat zich daarnaast subtiel integreren in de architectuur van de woonkamer.
Door zijn grote aantrekkingskracht vormt deze haard bijna vanzelfsprekend
het middelpunt van de ruimte. Hij laat zich aan iedere interieurstijl aanpassen, van modern industrieel tot romantisch modern. De meeste haarden
worden standaard geleverd met afstandsbediening.

Tegenwoordig draait alles om kleur.
Foto: Rolf Benz

De gashaard laat zich subtiel integreren in de architectuur van de ruimte.
Foto: Tulp

Netbeheerder kan meterstanden op afstand uitlezen

slimme meter
maakt opmars
De slimme meter waarmee mensen hun energieverbruik in de gaten kunnen
houden, maakt een snelle opmars. Steeds meer mensen hebben een dergelijke meter in de meterkast.
Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee de netbeheerder de meterstanden op afstand uitleest. De slimme meter heeft diverse voordelen. Omdat de meterstanden op afstand worden uitgelezen, hoeft de klant niet meer thuis te blijven voor een
meteropnemer of de meterstanden zelf door te geven.” Groot voordeel is dat de slimme
meter klanten beter inzicht geeft in het energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar,
stuurt de energieleverancier zes keer per jaar een overzicht van het energieverbruik. In
de nabije toekomst zullen steeds meer producten op de markt komen die de slimme
meter koppelen aan bijvoorbeeld een pc of display voor directe feedback. Zo krijgt de
klant nog beter inzicht in het verbruik en kan er naar gehandeld worden. Alle huishoudens en mkb’ers in Nederland krijgen uiteindelijk een slimme meter aangeboden. Momenteel plaatsen netbeheerders slimme meters bij nieuwbouw, renovatie en reguliere
vervanging. Klanten die de slimme meter op initiatief van de netbeheerder krijgen aangeboden, hoeven voor die plaatsing niet te betalen. De meeste mensen stappen naar
verwachting over. Zeker omdat ze verwachten er energie mee te gaan besparen.
De slimme meter geeft klanten inzicht in het energieverbruik
Foto: Liander (Jack Tillmans)

Schenk extra aandacht aan de slaapkamer

Stijlvol én efficiënt ruimte besparen

geZellig en
stijlvol slapen

ruimtewinst met
een schuifDeur

Met de winter voor de boeg is het de moeite waard om extra aandacht aan de slaapkamer te besteden. Meer gezelligheid en stijlvol
slapen, is wat we willen én wat we nodig hebben!

Stijlvol én efficiënt ruimte besparen. Dat kan met de toepassing van
schuifdeursystemen. In nieuwe maar ook bestaande woningen zien
we schuifdeuren steeds vaker terugkeren.

Diverse trends lopen deze winter door elkaar heen. We zetten er een aantal op een rijtje. Trend 1: Een oase van licht en lucht. Maak je dromen waar
en geniet van zachte materialen, lichte kleuren en vriendelijke vormen. Je
waant je in de zevende hemel met de nieuwe trendkleur blauw, die in verschillende tinten wordt toegepast. Denk aan blauwtonen, grijzen en het wit
van wolken en je hebt het juiste kleurenpalet te pakken. Trend 2: De kracht
van de natuur in huis. Een flinke boswandeling maken, daar knapt iedereen
van op. De helende werking van de natuur is bewezen en ook in huis kun je
daar je voordeel mee doen. Haal buiten naar binnen met natuurlijke materialen en kleuren. Vergeet de styling niet, want daarmee creëer je een hippe
sfeer, die past in de nieuwste slaapkamertrends. Trend 3: Uitrusten en opladen. De populaire industriële look voor het interieur is de basis voor deze slaapkamer, met veel beton en andere stoere materialen zoals metaal en
glas. Je mag kiezen voor alle kleuren van de regenboog. Conform de nieuwste trends wordt het dit seizoen tijd voor een gedurfde toepassing van opvallende signaalkleuren zoals knalgeel en neonrood. Sterker nog, in de styling is het heel trendy om uitgesproken kleuren te gebruiken.

Want ruimte is een luxe, maar flexibiliteit is even waardevol. Daar waar een
draaiende deur te veel ruimte inneemt, zorgt een schuifdeursysteem dat
woonruimtes stijlvol en ruimtebesparend met elkaar kunnen worden verbonden of verdeeld. Bij een feestje worden eet-, werk of woonkamer moeiteloos samengetrokken en bij een formeel diner zorgen de schuifdeuren
voor een onopvallende en stijlvolle scheiding met de keuken. Schuifdeuren kunnen overigens worden gecombineerd met meerdere stijldeuren,
om een interieur nog meer persoonlijkheid te geven. Svedex heeft diverse
schuifdeursystemen, die zorgen voor praktische ruimtewinst op zijn mooist.
Voor ieder interieur is er een uitvoering, variërend van basic tot klassiek en
modern. Afhankelijk van de ruimte en situatie kan worden gekozen voor
een enkel- of dubbeldeurs systeem dat voor of in de wand kan worden
geplaatst. De meeste schuifdeursystemen voor de wand plaats je zonder
bouwkundige aanpassingen. Ideaal voor een bestaande situatie, zodat de
woonkamer afgescheiden kan worden van de eet- of speelkamer. Wie gaat
(ver)bouwen kan ook kiezen voor in de wand schuivende deuren, zodat het
systeem onzichtbaar is weggewerkt.

Haal buiten naar binnen met natuurlijke materialen en kleuren.
Bron: woonmodetrends

Een schuifdeur verbindt woonruimtes stijlvol met elkaar.
Foto: Svedex

Nederland kiest massaal voor duurzame energie

Zonnepanelen
niet aan te slepen
Nederland kiest massaal voor zonne-energie. De stijgende energieprijzen
en de goedkoper wordende panelen hebben de belangstelling voor duurzame energie doen aanwakkeren. Gezamenlijke inkoopacties doen de rest.
Zonnepanelen zijn zonder subsidie al een rendabele investering. Het energieverbruik neemt wereldwijd enorm toe. De grootste hoeveelheid energie wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Deze dreigen een keer
op te raken. Dit drijft de prijs van fossiele brandstoffen op. De verwachting is dat de
prijs van elektriciteit jaarlijks verder zal stijgen. Door te kiezen voor zonnepanelen
voorzie je (deels) in je eigen energievoorziening. Zonnepanelen verdien je in een
jaar of acht terug. Vanaf het moment dat de zonnepanelen op het dak liggen, verdient de eigenaar geld. Hij neemt per direct minder stroom af, waardoor de energierekening omlaag gaat. Landelijke organisaties zoals de Vereniging Eigen Huis
vestigen al langer de aandacht op de kansen van zonne-energie. De prijzen zijn
nu zo interessant dat er ook regionaal volop collectieve acties worden ontplooid.
Zo organiseren diverse gemeenten grootschalige collectieve inkoopacties. Eigenlijk kun je als consument altijd wel ergens aansluiten.
Zonnepanelen verdien je in een jaar of acht terug.
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Pastels zorgen voor zachte uitstraling

Verras je huis en jezelf met accessoires

Vrouwelijke
badkamer

Hoe leuk is
tHuiskomen

Een moderne badkamer met vrouwelijke zachtheid. Met zachte pasteltinten versterk je de zachte, ronde lijnen in de badkamer. Je voelt
je er sneller op je gemak.

Een regelmatige metamorfose van je thuis, geeft verrassing, inspiratie en dynamiek aan je leven. Je gevoel voor thuis verandert hierdoor
continu en dat geeft nieuwe energie.

Aan een badkamer mogen we aandacht schenken. Het is een echte leefruimte geworden, waar we heel wat uren per dag in verblijven. Steeds meer
mensen kiezen er voor om een extra kamertje op te offeren om die grote
badkamer te creëren, waar je een bad, douche en misschien wel loungemogelijkheid hebt. De zachte, vrouwelijke en nagenoeg tijdloze vormgeving
in de badkamer is op dit moment helemaal in. Natuurlijk moet je bij de inrichting van de badkamer niet alleen naar het ‘gezicht’ kijken. De praktische
functionaliteit en technische highlights zijn zeker zo belangrijk. Maar pasteltinten kunnen wel net dat softe accent zetten. Het merk Duravit heeft een
speciale badkamerserie in deze sfeer ontworpen. Karakteristiek designkenmerk is de steeds aanwezige geometrische basisvorm en de minimale rand
van de baden en wastafels. De zachte vorm is vertaald in meubels, spiegels
en een wandboard in variabele breedte. Voer je de zachte sfeer helemaal
door, dan kies je ook voor wc’s en bidets in dezelfde softe optiek.

In die gedachte is het goed om regelmatig woonaccessoires te vervangen
of verplaatsen. En daarbij mag je jouw creativiteit de vrije loop laten. Woonaccessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl of levenshouding. Maar ook van de seizoenen, je leefsituatie, je vrienden of je werk...
Veel winkeltjes bieden woonaccessoires aan, maar ook grote ketens zoals
Kwantum. Door goed te speuren vind je overal verrassende, grappige hebbedingetjes en snuisterijen in verschillende kleuraccenten. Zo blijft je interieur een verlengstuk van jezelf en daar draait het om. Overigens hoef je niet
altijd compleet nieuwe accessoires aan te schaffen. Soms is het al verrassend wanneer je binnen de woning en kamers alles een nieuwe plek geeft.
Probeer gerust eens. Woonaccessoires zijn er in alle vormen en maten. Een
leuk schilderijtje, een grappig bord met een tekst of een trendy krukje waar
je een bloempot op zet. Vooral het combineren levert leuke resultaten op. En
struin gerust eens rond. Al is het alleen om inspiratie op te doen.

De zachte vormgeving in de badkamer is op dit moment helemaal in..
Foto: Duravit

Woonaccessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl.
Foto’s: Kwantum

Er zweven weer tulpen over de wand

beHang mag
best brutaal zijn
De tijd van een simpel behangetje in een effen kleur, is definitief
voorbij. De wanden mogen opvallen en spreken. En dat betekent dat
veel designers uitgesproken behangcollecties hebben ontworpen.
Designer Laurence Llewelyn-Bowen ging voor de Graham & Brown behangcollectie op zoek naar inspiratie in de vorm van de meest luxueuze en
sensuele designtradities. Om zo zijn eigen creatieve verbeelding een boost
te geven. Het resultaat is een voorbeeld van de trend die het nu absoluut
goed doet. Behang mag brutaal, mooi en geestig zijn. En een vleugje klassiek hoort daarbij. Geïnspireerd door romantische historische verhalen van
vroeger, zweven er weer tulpen over de muur. De kleuren mag je hier zelf
bij bepalen. Ga je voor een oosterse look dan is een glinsterende delicatesse een lust voor het oog. Deze zorgt voor een zachte achtergrond en
is vooral fraai in het kleurenpalet wit, smoke en zilver. Overigens doen de
fraaie vormen van tatoeages het ook goed. Die zorgen voor extra energie
op een traditionele behang. Graham & Brown beschikt bijvoorbeeld over
een sierlijk en chique behang, met een knipoog naar ondeugende motieven. Leverbaar in de kleuren Silver/White, Urban Grey en Ink Blue.
Met behang bepaal je de sfeer..
Foto: Graham & Brown

Een radiator mag weer gezien worden

Zuivere designlijnen en frisse kleuren

Het is retro wat
de klok slaat

een keuken mag
best wel knallen

De drang naar ouderwetse gezelligheid is nog steeds populair. Met
retro elementen proberen we deze sfeer in huis te brengen. Bijvoorbeeld met een ‘ouderwetse’ radiator.

Mag je nieuwe nieuwe keuken in het oog springen? Jazeker. Kies
voor de verandering eens voor frisse en trendy kleuren, zoals
geeloranje, Miami-groen of pastelblauw.

Het verleden inspireert veel interieurarchitecten bij de aankleding en inrichting van een ruimte. Traditionele ontwerpen en ‘klassiekers’ worden dankbaar ingezet om de woning een retro look te geven. Het merk Vasco speelt
hierop in met een authentieke kolomradiator. Deze robuuste radiator kenmerkt zich door een stoere en authentieke vormgeving en hoge technische
prestaties. Gebaseerd op de kolomradiator van vroeger. De radiator komt
het beste tot zijn recht in een unieke transparante coating, het soort ‘naakte’ staal dat past in een industrieel loft of atelier, grote keuken of badkamer.
De radiator kan ook in andere kleuren worden uitgevoerd. De kolomradiator is uitermate geschikt voor grotere ruimtes en kan zowel tegen de wand
als op de vloer geplaatst worden. Door de natuurlijk hoge warmteafgifte zijn
deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming
en elke gangbare warmtebron.

In een tijd waarin de bouw van nieuwe woningen hapert, kiezen veel mensen voor een verbouwing of renovatie. De keuken is een van de ruimten
die op dit moment regelmatig een metamorfose ondergaat. En waarom ook
niet? Met een nieuwe keuken krijgt je woning een nieuwe look. Zeker als je
gaat voor modern. Kies je voor zuivere designlijnen, maximale opbergruimte en greeploos comfort, dan hoor je er helemaal bij. En zorg er voor dat je
een keuken op maat laat ontwerpen, met alle voordelen die daarbij horen.
Alleen dan wordt het echt jouw eigen keuken. Met de nieuwe keuken BLX
introduceert Signia, het merk binnen de Siematic Group, een keuken met
greeploos comfort. Daarbij is het pure design een grote troef. De strakke, eigentijdse lijnen en het oog voor detail zijn opvallend. Zo lijken de randen en
de voorzijde van de kunststof fronten samen te smelten. De contrasterende
tint grafietgrijs is er zowel in mat, glans als hoogglans. En dan ook nog eens
in verschillende materialen. Wil je extra ‘warmte’, dan kies je voor natuurlijk,
zaagruw hout in eiken titanium en eiken tabak.

De kolomradiator is geschikt voor grote ruimtes.
Foto: Vasco

De nieuwe keuken mag best in het oog springen.
Foto: Siematic

Laat kinderen ook in de woonkamer zichzelf zijn

een interieur
Voor kinderen
We zijn vaak nog te voorzichtig. Maar kinderen mogen ook in huis de ruimte
krijgen. Dat betekent dat je het interieur van de woning kindvriendelijk moet
houden.
Kies voor grappige details. Zoals een speelplank. Deze multifunctionele houten glijplank kenden we tot voor kort alleen in de gymzaal op school. Maar dit glijplezier is
simpel te introduceren in je huiskamer en zorgt voor urenlang glij- en speelplezier. En
het misstaat ook niet in een interieur. Op de glijplank kunnen kinderen klauteren en er
vervolgens weer vanaf glijden. Net als een echte glijbaan, maar dan in je huis. Je kunt
zelf de glijhoogte bepalen door de plank tegen de vensterbank, zitbank, trap of tafel te
zetten. In een handomdraai heb je een leuk speelelement. Een mooie oplossing voor
als buiten spelen even geen optie is. Natuurlijk kun je zelf een speelplank maken. Maar
ze zijn ook kant en klaar te koop. Zoals die van Pibaxa. De plank is voorzien van een
gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft. Zelfs bij het gebruik van
licht krassende voorwerpen (jeans) zal de plank niet beschadigen of inleveren op gladheid. De opstaande rand zorgt ervoor dat kleinere kinderen houvast hebben tijdens het
glijden en klauteren. Na gebruik schuif je hem met gemak onder de bank of bed. De
plank is voorzien van een gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft.
Een interieur dat kindvriendelijk is, heeft uitstraling.
Foto: Pibaxa
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Makkelijk nog Meer
energie besparen

Steeds meer mensen gaan bewust om met stroom en gas in huis. Gewoon omdat dat scheelt op de energierekening, en ook om het milieu
te helpen. Milieu Centraal geeft tips en advies over energiebesparing
om net die extra stap te zetten. Met simpele maatregelen die iedereen kan nemen en die heel weinig kosten. Juist met deze energiebesparende maatregelen, kan er behoorlijk wat stroom en gas bespaard
worden. En dat ziet u direct terug op uw energierekening! Wist u bijvoorbeeld dat door 1 minuutje korter te douchen u per jaar al tientallen euro’s kunt besparen? Of dat tochtstrips plaatsen een jaarlijkse
besparing van 50 euro oplevert?
Wat past bij u?
Voor de een is het makkelijk om de verwarming een graadje lager te zetten,
en zo te besparen op stookkosten. Voor de ander niet. Daarom heeft Milieu
Centraal een online test ontwikkeld. Een test waarmee u kunt checken welke makkelijke bespaaracties goed bij uw situatie passen. Met heel veel tips,
zoals het plaatsen van radiatorfolie achter de radiator of apparaten helemaal
uitschakelen om sluipverbruik tegen te gaan. Tips waarmee u direct aan de
slag kunt en die al snel resultaat opleveren.
Extra besparing
Wilt u nog meer energie besparen? En tevens het comfort in huis verbeteren? Kies dan voor het extra isoleren van uw woning. Dit vergt een investering, maar is vaak goedkoper dan veel mensen denken. De besparingen
verschillen, spouwmuurisolatie levert u bijvoorbeeld een jaarlijkse besparing
van bijna 600 euro op. Daarbij berekende Milieu Centraal dat het rendement
van alleen spouwmuurisolatie al vergelijkbaar is met een rente van 12 procent op een spaarrekening. En een energiezuinig en comfortabel huis levert
bij verkoop ook meer op. Kortom, een lucratieve investering.

De Week van de Energierekening geeft aandacht aan makkelijk energie besparen in huis. Voor uw energierekening en
voor het milieu. Deze campagne loopt van 14 tot en met 20
oktober 2013. Tijdens deze week maakt u kans om 2.500 euro aan energiezuinige apparaten te winnen. Bovendien zijn er
allerlei acties van deelnemende partijen die u op weg kunnen
helpen. Zo kunt u via Vereniging Eigen Huis direct korting op
energiebesparende producten krijgen en biedt VvE Belang appartementseigenaren een gratis verlichtingsscan voor de algemene ruimten. Voor huurders bieden de Woonbond en Vastgoed Belang veel praktische tips om het energieverbruik terug te dringen.
De Week van de Energierekening is een initiatief van de onafhankelijke organisaties Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis,
de Nederlandse Woonbond, VvE Belang, Vastgoed Belang,
VACpunt Wonen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
www.weekvandeenergierekening.nl

letten op je
energieverbruik
loont
“We moesten de laatste tijd wat meer op de kleintjes letten”,
vertelt de 30-jarige Anouk van der Zande. Zij en haar vriend
Alex betrokken een jaar geleden hun eerste eigen koophuis. “Dat betekende hogere woonlasten. Bovendien moest
ik vanwege gezondheidsproblemen mijn werk in de kapsalon voor een dag per week opgeven.”
[Geschrokken van de energierekening
“Samen zijn we gaan rekenen waar we op konden bezuinigen.
Naast de dagelijkse boodschappen bleek dat de energierekening
te zijn. Toen we eind vorig jaar namelijk de energierekening kregen, schrokken we eerlijk gezegd behoorlijk! We wilden eerst beter weten waar ons geld precies aan op ging en hebben toen besloten om een energieverbruiksmanager te kopen. Dat is zo’n apparaatje waarmee je ziet of je veel of weinig energie verbruikt. Je
ziet dan als je de warme kraan opendraait meteen dat het gasverbruik toeneemt. Nu zagen we pas echt wat we met z’n tweeën verbruikten. Heel confronterend, maar wel belangrijk om te weten.”
[Scheelt een hoop geld
“En besparen bleek toen meteen een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld door de televisie en computer ’s avonds echt uit te zetten in
plaats van op stand-by te laten staan. Ook hebben we naden en
kieren van ons huis dichtgemaakt en radiatorfolie achter de verwarming geplaatst. Gelukkig is Alex handig, dus we konden dat
prima zelf. En we laten de warm waterkraan niet onnodig stromen
en douchen iets korter. Zo hebben we ons energieverbruik met
maar liefst tien procent terug kunnen dringen. Echt, dat scheelt
een hoop geld!”

energiebespaartips
Computer in de slaapstand
Zet uw computer bij pauzes direct in de slaap- of sluimerstand, zo voorkomt u onnodig energieverbruik. Dit bespaart u
10 euro per jaar.
Hang de was op
Wasdrogers zijn grote energieslurpers in huis. Hang daarom
wat vaker de was binnen of buiten aan de waslijn. Dat kost u
niets en het is ook nog eens beter voor het milieu. En voor uw
portemonnee, want u bespaart per jaar zo’n 25 euro.
Bespaar met douchen
Het meeste warme water in huis gebruikt u om te douchen.
Om hierop te besparen, kunt u korter douchen of een waterbesparende douchekop plaatsen. Zo’n douchekop geeft
evenveel douchecomfort, maar bespaart veel op het water- en
energiegebruik. Zo verdient u al snel 50 euro per jaar.
Gebruik spaarlampen
Heeft u nog gloeilampen in huis? Vervang deze dan door energiezuinige led- en spaarlampen. Begin op die plaatsen waar
de lamp de meeste uren brandt en bespaar direct op uw energierekening. Het kan u maar liefst 60 euro per jaar opleveren.
Voorkom sluipverbruik
Een gemiddeld huishouden is per jaar vaak veel geld kwijt aan
het stand-by verbruik van huishoudelijke apparaten. Om dit te
vermijden, moeten apparaten écht uitgezet worden. Stekkerblokken met aan/uit schakelaars helpen ook. Door sluipverbruik tegen te gaan, bespaart u jaarlijks zo’n 70 euro!
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Royale woningen omringd door water
en groen in het prachtige polderlandschap

www.wonenindeoker.nl
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Vrije verkoop gestart voor de
laatste eengezinswoningen
Zeer compleet:
- Royale woning (beukmaat 6 meter)
- Compleet met fraaie keuken, tegelwerk en sanitair
- Vloerverwarming in gehele woning
- Dubbele openslaande deuren naar de achtertuin
- Drie ruime slaapkamers op eerste verdieping
- Badkamer met ligbad, separate douche en daglicht
- Ruime zolder met veel (indelings)mogelijkheden
- Parkeerplaats op eigen terrein

Realisatie

Inlichtingen en verkoop
EKZ|Makelaars
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn

HSB Volendam
Slobbeland 10
1131 AB Volendam

T (0297) 567 863
E nieuwbouw@ekz.nl
I www.ekz.nl

Derde ronde Bridgeclub ABC

Dankzij vele lopers uit Aalsmeer & omgeving

Dorpsloop Aalsmeer levert
2500,- op!
Regio - Het resultaat van de op 10
September de door de Atletiek Vereniging Aalsmeer ( AVA ) georganiseerde Dorpsloop Aalsmeer, is geschonken aan de Voedselbank Aalsmeer. Afgelopen week is daartoe
een cheque van Euro 2500,- overhandigd aan Koos Koelewijn, voorzitter van de Voedselbank en zelf
ook deelnemer aan de 10km wedstrijd. Geen van de deelnemers zal
de Dorploop 2013 snel vergeten. De
weersomstandigheden waren uitdagend. Harde regen en veel wind.
Maar alle bikkels van de kidsrun en
de 5 en 10km loop die zijn gestart,
kwamen allen als overwinnaars over
de streep! Naast het prettige gevoel van een prestatie onder extreme omstandigheden goed te hebben volbracht, ook nog eens bijgedragen aan een geweldig resultaat
voor de voedselbank. Met dank aan
de sponsors en aan de medewerkers op de avond zelf.
Volgens Koos Koelewijn van de
Voedselbank is de ontvangen bijdrage zeer welkom. Sinds begin dit
jaar verzorgt de Voedselbank voedselhulp aan gezinnen in vaak schrijnende situaties. Koos Koelewijn:
“We werken met enthousiaste vrijwilligers en worden gesteund door
sponsors. De levensmiddelen komen binnen door acties bij supermarkten. Of van winkeliers en producenten die ons voedsel schenken om verspilling tegen te gaan
(bijvoorbeeld bij overproductie). Van
al die levensmiddelen stellen we
voedselpakketten samen. De voed-

selbank is AVA erg dankbaar dat ze
aan ons gedacht hebben”.
AVA is blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan deze Aalsmeerse aktie. Misschien wel een
goed voorbeeld van de “participatie
maatschappij”: met elkaar, door elkaar, voor elkaar en ook van elkaar.
Het is prachtig te zie hoeveel plezier
onze sporters aan hun sport beleven. Als Atletiek Vereniging in Aalsmeer proberen we de faciliteiten zo
goed mogelijk op peil te houden.
Enthousiaste leden die ons hierbij helpen, de trainers en de ondersteuning vanuit de gemeente maken het mogelijk ons mooi gelegen complex aan de Sportlaan aan
te bieden voor gebruik door leden
van AVA, andere sportverenigingen en scholen. Maar liefst vier
miljoen Nederlanders lopen regelmatig hard. De loopsport is daarmee de snelst groeiende tak van atletiek in Nederland. Lopers hebben
de grote voordelen van het hardlopen ontdekt; je conditie verbetert,
je weerstand neemt toe, je valt er
van af en je humeur verbetert. Kijk
voor meer informatie op onze site:
www.AVAalsmeer.nl
De organisatoren van de Dorpsloop
zijn op geweldige wijze ondersteund door de medewerkers sponsors. Door hun financiele bijdragen, hun deelname met teams, het
beschikbaar stellen van middelen
en tijd, konden we deze loop organiseren met een prachtig resultaat!
Volgend jaar weer!. Zet zaterdag 6
September 2014 alvast in je agenda!

T (0299) 398 900
F (0299) 398 950
E info@hsb-volendam.nl

Goed geslaagde Amstel-Drecht
Regatta bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Afgelopen zondag 6 Oktober vond al weer de 30e AmstelDrecht Regatta plaats. Ook nu weer
was het ideaal weer, 16-17 graden
op het water en nauwelijks wind. Er
hadden zich 59 ploegen ingeschreven waaronder ploegen uit Zwolle,
maar ploegen die dichterbij roeien;
in Alphen a/d Rijn en op de Nieuwkoopse plassen (de Meije).
Vlak na 11 uur ontstond de gebruikelijke chaos met de dertig ploegen die gespannen voor de wedstrijd zo snel mogelijk het water op
wilden. Een aantal boten blokkeerden de uitgang van de roeiloods. Om
toch te zorgen dat de traagste boten
vroeg op het water kwamen werd als
bij een rockconcert de ene boot over
de andere heen getild. Een twintigtal
minuten later was de rust op het vlot
wedergekeerd en bewoog de stoet
van achten, vieren, twee's en skiffs
richting Jan-Ploegensluis, alwaar
een antiek legervoertuig van de familie Burggraaf de start markeerde.
Iets na 12 uur startte de dames acht
van de Meije gevolgd door telkens
iets tragere boten. Dit doen men om
de voorkomen dat het veld van roeiboten te veel in elkaar schuift en er
lastige inhaalmanoeuvres plaatsvinden. De organisatie had ook nu
weer de brugwachters en sluismeesters benaderd om de wedstrijd
ongehinderd door snel varende motorboten, te laten plaatsvinden.
Krap
In een wedstrijd komen de boten
immers liefst geen tegenliggers in
de krappe bochten en zeker niet

ter plaatse van een smalle brug. Er
werden die heat weer mooie tijden
neergezet. Een paar ploegen lukte het om de 4 kilometer in bijna
16 minuten uit te varen, dat is stevig doorhollen. De bochtige Amstel
vergt wat stuurmanskunst. Zeker als
het wat spannend is, dan is voor menig stuurman aantrekkelijk de bocht
iets af te snijden echter daarmee
benadeelt hij de oplopende ploegen. Aangezien niet de eerste maar
de snelste de prijs mee naar huis
neemt, mag men elkaar niet benadelen. Deze keer leidde een aantal protesten tot straffen van 15 seconden. Toch overheerste een uitgelaten sportieve sfeer. In de tweede heat werd er ook een onderlinge familie-strijd werd gestreden. De
roeicommissaris Piotr de Haan werd
overklast door zijn zoon Frits. In andere gevallen zorgden dat
vaders en zonen, zoals Jorg Santen
en zijn zoon Friso, juist gezamenlijk
voor een mooie prestatie zorgden.
Prijsuitreiking
Tijdens de prijsuitreiking ontving
Gouda uit handen van Giovanni Margaroli de verenigingsprijs als
aanmoediging om ook volgend jaar
weer met een sterke ploeg terug te
komen. Al werd wel gemeld dat leden van Michiel de Ruyter het meest
succesvol waren. Met het komende
vijftig jarige jubileum in het vooruitzicht hoopt het bestuur volgend jaar
een bijzondere versie van de AD-regatta te organiseren met mogelijk
meer activiteiten in het centrum van
Uithoorn. We zijn benieuwd.

Uithoorn - Afgelopen donderdag
werd de derde competitieronde gespeeld in het clubhuis van ABC, te
weten, het Buurtnest te Uithoorn. Ik
heb begrepen dat het tot nu toe een
beetje slappe bende was bij de club.
Gelukkig zijn er weer een aantal leden van vakantie terug, hetgeen de
gezelligheid zeer ten goede kwam.
Dat bende doet mij trouwens herinneren aan een kranten bericht dat
uw literaire medewerker op zijn vakantieadres las.
Het bleek echter over de Amsterdamse Bende Criminelen te gaan
en als ik dan in gedachte de ledenlijst na loop is er gelukkig geen lid
die ik in staat acht daar toe te behoren. Deze week werd er bijna met
een complete bezetting gespeeld. Er
werd aan 13 tafels gebridged. 7 tafels in de A-lijn en 7 tafels in de Blijn, met helaas een stilzitters ronde
in de B-lijn.
A-lijn
In de A lijn is het echtpaar Smit
weer goed op dreef, of zij loten
steeds de zwakkere broeders onder
ons, door ook nu weer als eerste te
eindigen en wel met een percentage van 65,94 %. CorryH Snel met

gelegenheidspartner Nelly de Ruiter, werd keurig tweede met 54,44
%. Misschien is het niet zo leuk voor
de vaste partner van Corry, maar
het is wel een reclame voor Nelly die helaas nog geen vaste partner heeft. Goede derde werden hier
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
met 58,16%. Het getuigt van stabiliteit dat de beide clubkampioenen
van vorige competitie ook nu weer
de eerst en derde plaats opeisten.
B-lijn
In de B lijn wil het paar Ada Groenewegen en Roelie v.d.Voorden blijkbaar weer snel terug naar de A-lijn
want zij werden knap eerste met
een percentage van 62,50 %. Tweede werden hier Corry Snel en Lenie
Veninga met 59,17 % en derde waren Ank v.d. Dijk en Lotte Minderhout met 58,75%.
Competitiestand
Na drie ronde is de competitie stand
nog niet zo interessant, volgende week wordt de vierde ronde gespeeld, dan zijn wij op de helft van
deze cyclus, wat het spannender
maakt al kan er dan ook nog van alles gebeuren.

Natuurwandelen
met de IVN
Regio - Langzaam maar zeker
maakt de natuur zich op voor
de komende koudere maanden.
De herfst is begonnen, de bladeren van de bomen gaan voorzichtig hun kleur veranderen.
Onder leiding van IVN-natuurgidsen kunt u deze veranderingen in de natuur volgen want de
IVN-gisen gaan weer WinterNatuurWandelingen met u maken.
Deze wandelingen zijn
er elke derde zaterdag
van de maand.
19 oktober is de eerste van de
serie van zes wandelingen. Aan
de hand van een thema over na-

tuur/cultuur kunt u uw omgeving leren kennen tijdens een
ontspannen en soms pittige
wandeling.
Er wordt om 9.30 uur verzameld
op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis en u bent om
12.30 uur weer terug. Doe stevige waterdichte schoenen aan
en neem wat (warms) te drinken mee.
U hoeft zich niet op te
geven voor de wandeling.
Voor meer informatie: www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn of
bij Yfke Zijlstra 0297-287223.
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Twistvliedschool is klaar voor de start
Mijdrecht - Ook dit jaar is op de
Twistvliedschool de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema
is dit jaar: ‘Klaar voor de start’.
Alle kinderen mochten in hun favoriete sportkleding naar school komen. De ochtend werd begonnen
met een sportieve warming-up. Alle groepen hadden druk gestudeerd
op het nummer: Klaar voor de start
van het ‘Kinderen voor Kinderen’koor. Het weer werkte prima mee,
zodat alle ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden konden
kijken naar het sportieve optreden.
Binnen ging de opening nog verder.
In de klas kon iedereen iets vertellen over zijn/haar sport, en er werd
natuurlijk ook gelezen in de stapels
sportboeken die de juffen en meesters verzameld hadden. Juf Monique ging direct van start met haar
kleuters. Ze liepen een rondje hard
rondom de school, ter voorbereiding
op de Rabo Kinderloop. Het grootste deel van de kinderen van de
Twistvliedschool is namelijk al weer
in training voor deze 1 km loop op
zondag 3 november a.s.

VIOS doet het gewoon

Mijdrecht - In het kader van de
Dag van de Ouderen op 1 oktober
2013 organiseren het Nationaal Ouderenfonds en de Riki Stichting de
landelijke activiteit: ‘Jongeren portretteren ouderen’.
Leerlingen van groep 7a van de
Driehuisschool hebben meegedaan
aan deze bijzondere activiteit. Ouderen van verzorgingshuis Gerardus
Majella zijn op deze dag door de

leerlingen vastgelegd op een canvasdoek. Terwijl de bewoners genoten van een kop koffie gingen de
kinderen aan de slag met de kwast
en verf. Tijdens het schilderen was
er ook ruimte voor een praatje met
de bewoners. De ouderen genieten zichtbaar van het contact met
de kinderen, maar ook de leerlingen komen met de mooiste verhalen weer naar school.

Inschrijven nog mogelijk

Cursusproject De Ronde Venen

Mijdrecht - Een topdag! Dat mag
van afgelopen zaterdag wel gezegd worden. Terwijl VIOS majorette Liliane Roosendaal in het Noorse Lillehammer streed om de hoogste Europese eer, haalde dweilorkest DORST alles uit de kast in de
feestklasse van het Sneeker Dweilorkestenfestival en presenteerde de
VIOS jeugd zich bij De Lindeboom
naar een eerste plek in de Boni
jeugdsponsoractie.
EK Majorette
Onder luid gejuich liep Liliane op
om de attributen voor haar ‘hemelse’ show klaar te zetten. En toen...
toen bleef één van de attributen
hangen achter een stroeve plek in
de vloer en maakte slagzij! Het werd
doodstil in de zaal! Maar Liliane,
cool als nooit tevoren, had razendsnel haar linkerbeen uitgestoken en
ving hem op. Hierna tikte ze hem
weer op zijn wieltjes en ging onverstoord door. Binnen de reglementaire 45 seconden stond alles klaar en
kon ze beginnen!
De show opende voortreffelijk met
de kijker, de ster, de baton en de
sterretjes. Hierna de slang en ook
dat ging goed. De wissel terug naar
de baton met de koprol lukte ook.
Het baton gedeelte daarna ook. Alleen met de 2-spin een drop. Maar
meteen hierna kwam haar ‘special
effect’ met de verlichte bal die naar
beneden cirkelde! Daarna over op
de kleine/grote bal en het eind met
het verlichte balletje werd perfect
afgesloten.
Een show om trots op te zijn! Met
een tevreden gevoel begon nu het

Leerlingen Driehuisschool
portretteren ouderen

De Ronde Venen - In de maand
oktober/november is er nog plaats
op de volgende cursussen bij Cursusproject De Ronde Venen:
Nr. 34 Van Tasmanië tot
de Timorzee (24 okt.)
Een ‘rondreis’ door Australië, van
het boeiende eiland Tasmanië tot
Darwin in het noorden, met veel
aandacht voor de prachtige natuur,
unieke diersoorten, Aboriginal cultuur, koraalriffen, schitterende nationale parken, stranden en de ‘ruige’ outback. Avontuurlijke tochten, maar ook een bezoek aan de
hoofdstad Canberra en het bruisende Sydney.

lange wachten op de uitslag de volgende dag. Aan het eind van de
middag kwam die dan. Het werd
een bronzen plak. Een geweldige
prestatie en een feestje waard. Lillehammer werd ’s avonds even omgedoopt tot Lilianehammer!
Jeugdsponsoractie
Samen met nog 7 andere verenigingen doet VIOS mee aan de

jeugdsponsoractie van onze plaatselijke grutter in De Lindeboom.
Een nieuw en jaarlijks terugkerend
initiatief van de Boni-keten. Boni
voelt zich betrokken bij lokale verenigingen en vindt het belangrijk
dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun hobby uit te oefenen.
Vandaar deze actie die tot 23 november duurt. De klanten krijgen bij
besteding van 10 euro een sponsor-

munt die zij aan de deelnemende
verenigingen kunnen doneren door
deze in de koker van zijn of haar
favoriet(en) te doen. Zaterdagmiddag gaf VIOS blijk van haar waardering voor deze actie door met majorettes en showband voor de ingang
op te treden. En dat legde de vereniging geen windeieren, want er werd
dusdanig gedoneerd, dat VIOS hier
naar de voorlopig eerste plek steeg.

Nr. 39 Shiatsu, een
oosterse massagevorm
(1, 8, 15, 22, 29 nov.)
De massage is heel toegankelijk
en ontspannend, men ervaart meer
eenvoudig bewustzijn en minder
storende en tollende gedachten. De
massage wordt voorgedaan en er
wordt voornamelijk veel op elkaar
geoefend. Het is fijn om katoenen,
enigszins loszittende kleding te dragen, bijvoorbeeld een joggingbroek.
Nr. 42 Schilderen zonder
kwasten (4, 11, 18, 25 nov.)
Dit wordt erg spannend. De cursisten gaan zich in een avontuur storten. Wel schilderen met acrylverf op
papier en een keer op doek, maar
er worden geen penselen gebruikt.
Rolletjes, sponzen, handen, structuurkammen, alles zal gebruikt wor-

den om anders dan anders te schilderen.
Nr. 44 Visagie-huidverzorging
(5, 12, 19 nov.)
In 3 avonden komen de volgende
onderwerpen aan de orde: Huidverzorging: reinigen/masker/crème.
Basis make-up: oogpotlood/ogenschaduw/rouge/mascara/lippen.
Glamour en feest make-up.
Nr. 48 Film van een rondreis
door India (6 nov.)
Een fascinerende reis vanuit Delhi
door het drukke en kleurrijke India,
met o.a. een bezoek aan Rajastan,
de ‘roze stad’ Jaipur, Agra met de Taj
Mahal, Orcha en Kajuraho. De reis
eindigt in de bedevaartsplaats Varanasi, gelegen aan de Ganges, waar
de cursisten het Shiva festival meemaken.
Nr. 50 Zen Meditatie
(13, 20 nov.)
Deze twee avonden wordt het hoe
en waarom van de Zen Meditatie
belicht. Ervaring is niet nodig, maar
staat ook niet in de weg. De eerste
avond staat de zitmeditatie centraal.
De tweede avond gaat over meditatie in het dagelijks leven.
Kijk op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm voor volledige informatie over deze en andere
cursussen. Men kan daar inschrijven door het inschrijfformulier in
te vullen en op de verzendknop te
klikken. Ook bij de Rabobank is inschrijven mogelijk.

Ridder Florian de Bange opent kinderboekenweek op de Pijlstaartschool
Vinkeveen - Woensdagmorgen 2
oktober stond basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen in het teken van
de kinderboekenweek. Het thema
van de kinderboekenweek is ‘Klaar
voor de start!’ Om half negen kwamen alle leerlingen naar de aula en
wachtten in spanning af wat meester Bert en de juffen dit jaar gingen
doen. Juf Miriam heette alle kinderen welkom en vertelde dat er twee
verhalen over Ridder Florian werden voorgelezen uit het boek ‘Ridders op uw plaatsen... Start!’ Ridder
Florian de Bange is niet bepaald een
held, vandaar ook zijn naam Florian de Bange. Ook bij sportieve activiteiten is hij bang voor indrukwekkende tegenstanders als Jan van
Ballegooijen en Han van Spangen.
Toch laat Florian zich niet kennen
en staat hij zijn mannetje tijdens
het riddertoernooi en de paardenrace. Vooral de allerkleinste kinderen waren erg onder de indruk. Wat

85-Jarige Antoniusschool
dagje uit naar de Efteling
De Hoef - De Antoniusschool in De Hoef bestaat
dit jaar 85 jaar. Dit was een goede reden om met
alle leerlingen van de school een dagje uit te gaan
naar een speciale bestemming, namelijk De Efteling. Met twee bussen vol in paarsgeklede kinderen
en hun begeleiders vertrok het gezelschap. In het
park konden alle kinderen genieten van de vele at-

tracties. Er was voor alle leeftijden iets te doen: in
de diverse achtbanen en de draaimolens, een bezoek aan het sprookjesbos,
Carnaval Festival en de Fata Morgana. Aan het eind
van de middag kreeg iedereen nog een lekker ijsje en konden ze terugkijken op een zeer geslaagde dag!

deden meester Bert en de juffen het
toch goed! Toen het verhaal was afgelopen werd gezamenlijk het Kinderboekenweeklied van Kinderen
voor Kinderen ‘Klaar voor de start!’
gezongen en gedanst. Alle kinderen hebben de opdracht meegekregen om voor morgen, donderdag 10
oktober, een supermooie, grappige,
originele medaille te maken. Aanstaande vrijdag 11 oktober wordt de
kinderboekenweek op de Pijlstaart-

school afgesloten met de traditionele voorleeswedstrijd onder begeleiding van een vakkundige jury.
Ook wordt deze ochtend bekendgemaakt wie de allermooiste medaille
heeft gemaakt. Uiteraard is hier een
mooie prijs aan verbonden.
Iedereen van de Pijlstaartschool
wenst de kinderen uit groep 7 en 8
die meedoen met de voorleeswedstrijd, heel veel succes!

