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Het doel van de stichting is het realiseren van een 6 minuten-zone in De Kwakel. Deze 6 minuten zijn uiterst cruciaal bij het
overleven van een hartstilstand
(www.6minuten.nl), maar veelal lukt
het niet om binnen die tijd professionele hulp bij de hand te hebben.
Naar goed voorbeeld van de Stichting AED Westeinder, welke al geruime tijd met zeer goede resultaten opereert, is nu de Stichting AED
De Kwakel opgericht. Ook hier zijn

ThamerThuis na verbouwing
in feestelijke sfeer heropend
De Kwakel - Afgelopen zaterdagmiddag hield ThamerThuis van
15.00 tot 17.30 uur in een feestelijke sfeer ‘Open Huis’. Aanleiding was
de afronding van de interne verbouwing van het pand dat ooit als pastorie naast de RK-kerk fungeerde.
Na een maand breken en bouwen is
het klaar en kan ThamerThuis haar
‘gasten’ ontvangen. Talloze vrijwilligers en genodigden, onder wie ook
wethouder Maarten Levenbach van
de gemeente Uithoorn, gaven op
deze middag onder uitzonderlijk
mooie weersomstandigheden blijk
van hun belangstelling. Zij kregen

van het bestuur en de medewerk(st)
ers een rondleiding, waarna zij later
op het terras naast de tuin onder het
genot van een hapje en een drankje
gezellig met elkaar konden napraten. ThamerThuis is een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening
voor mensen in de laatste levensfase van hun leven. Het gaat om mensen die (veel) zorg nodig hebben en
het liefst thuis blijven in hun eigen
vertrouwde omgeving. Maar lang
niet altijd kan dat. De stichting ThamerThuis nam in 1998 het initiatief
om dit bijna-thuis-huis op te richten
met als doelstelling om aan termi-

De vroegere vergaderkamer is de nieuwe huiskamer geworden

nale patiënten een woonomgeving
te bieden die de thuissituatie zoveel
mogelijk benadert.
Derde gastenkamer
Bij het bestuur leefde al langer de
wens om de beschikking te hebben
over een volwaardige derde gastenkamer. Daarmee zou men niet alleen veel beter kunnen voldoen aan
de wens om eventueel respijtzorg
te kunnen bieden, maar ook om in
dringende gevallen alvast een derde
gast op te nemen indien beide gastenkamers bezet zouden zijn. Door
het vertrek van de huisartsen uit
het medisch centrum dat aan kerk
en pastorie grenst, ontstond de mogelijkheid voor het kerkbestuur om
hun vergaderkamer te verplaatsen en ThamerThuis aldus wat extra ruimte ter beschikking te stellen.
Een lang gekoesterde wens kon nu
gerealiseerd worden. Onder leiding
van Wim Wahlen ging een bouwvakkende vrijwilligersploeg aan
het werk om een en ander te realiseren. Daarvoor waren de nodige
bouwkundige aanpassingen nodig,
naast het geld dat daarvoor op tafel moest komen. Het resultaat mag
er zijn. Er is nu een derde gastenkamer bijgekomen, naast o.a. een
vergrote badkamer, nieuw sanitair,
een airco in de (vernieuwde) huiskamer en de noodzakelijke opberg-

Eerste seizoenswedstrijd KDO G1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was het eindelijk zover, de G-voetballers van KDO G1 konden aantreden voor hun eerste wedstrijden dit
seizoen in de Friends league. Waar
het programma van de KNVB nog
aangaf dat ze in Naarden moesten
spelen werd het vrijdag opeens gewijzigd in Opmeer. Gelukkig hebben
de G-voetballers geen last van zenuwen of lieten ze daar in ieder geval niets van merken.
De eerste wedstrijd tegen KGB uit
Bovenkarspel begon KDO zwak. De
door vakantie en blessures aangepaste verdediging moest waarschijnlijk eerst wakker geschud

worden. Dat deed KGB dan ook en
die stonden dus snel voor met 1-0.
Er volgde een lange periode waarin de strijd gelijk opging. Het spel
verplaatste zich steeds van speelhelft en beide keepers moesten
veel ingrijpen. Uiteindelijk konden
de keepers niet alles tegenhouden
en stond het aan het eind van de
wedstrijd 5-4 voor KGB. Doelpunten
voor KDO werden gemaakt door Lewis (2x), Stijn en Omar.
De tweede wedstrijd KDO–HOSV
leek heel eenvoudig te gaan worden. Stijn was warm gedraaid in de
eerste wedstrijd en scoorde in deze
wedstrijd twee keer op dezelfde ma-

nier. De bal kappen naar zijn rechterbeen en dan verwoestend uithalen. KDO stond na driekwartwedstrijd voor door doelpunten van Stijn
(3x) en Omar. Daarna leek KDO
leeggespeeld en kwam HOSV weer
terug tot een stand van 4-3. Het is
duidelijk te merken dat Beau keeperstraining heeft gevolgd de laatste weken. Het laatste deel van de
wedstrijd hield hij alle ballen tegen.
Door goed uitlopen en op tijd te duiken zorgde hij ervoor dat de stand
tot het eind ongewijzigd bleef.
Beide wedstrijden waren voor het
publiek zenuwslopend. Dat belooft
wat voor de rest van de competitie.

In de begrotingskrant van 12 oktober 2011 is een vervelende fout geslopen. Helaas staat er bij de tekst
en foto van wethouder Ria Zijlstra
een onjuiste achternaam vermeld.
Onze excuses hiervoor.

Stichting AED De Kwakel
is een feit!
De Kwakel - Dinsdag 11 oktober
jl. zijn, onder toeziend oog van Notaris Mr. R. Buurke, de stukken ter
oprichting van de Stichting AED De
Kwakel getekend.

ThamerThuis beschikt nu over drie fraai ingerichte gastenkamers

Begrotingskrant
gemeente Uithoorn

goed opgeleide burgerhulpverleners bereid gevonden actief op een
reanimatiemelding in De Kwakel te
reageren. De ervaring leert dat de
burgerhulpverleners veelal binnen
3 minuten na melding van de meldkamer aanwezig zijn. De reanimatie
wordt opgestart met behulp van een
AED en voortgezet totdat de professionele hulpverlening dit overneemt.
Doordat de reanimatie binnen de
eerste zes minuten gestart kan worden, vergroot dit de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk!
En dat kan tenslotte iedereen zijn…
Heeft u vragen, wilt u deelnemen
of sponsor worden? Meldt u op
stichting-aed-de-kwakel@live.nl en
zij nemen contact met u op.

Richard van Zanten, Danielle Boomkamp, Hans Slootjes, Mariska van der Veer,
de heer R. Buurke, notariskantoor Amstelhoorn.

ruimten. Ook de pui is vernieuwd en
voorzien van openslaande deuren.
Al met al ziet het interieur er niet
alleen fantastisch uit, maar voldoet
ThamerThuis ook geheel aan de eisen die de palliatieve zorg daaraan
stelt. De verbouwing is mogelijk gemaakt door donaties, sponsoren en
giften. Bestuur, medewerk(st)ers en
vrijwilligers willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Financiële steun is nu eenmaal onontbeerlijk om het ThamerThuis optimaal in
zijn hoedanigheid te laten functioneren. Daarbij verdienen ook de talloze vrijwilligers waardering en een
woord van dank voor hun uitzonderlijke inzet. Top!

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Bewonersoverleg Europarei
Uithoorn - Volgende week maandag 24 oktober vindt het Bewonersoverleg Europarei plaats in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan
59. De aanvang is 19.30 uur. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk
voor bewoners uit de Europarei. De
vertegenwoordigers van de bewoners in het Buurtbeheeroverleg zullen tekst en uitleg geven over het besluit hun deelname aan Buurtbeheer
op te schorten. De bijeenkomst staat
daarna in het teken van meningsvorming en de vraag ‘hoe verder?’ Het
bewonersoverleg Europarei heeft als
functie om u als bewoner van de Eu-

roparei de gelegenheid te geven andere bewoners te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over
de leefbaarheid van de buurt en om
uw wensen kenbaar te maken. Het
bewonersoverleg maakt deel uit van
het buurtbeheer Europarei, waarin
vier bewoners namens het overleg
aan meedoen.
Geïnteresseerd? U kunt de agenda en bijbehorende stukken opvragen door een e-mail te sturen aan:
cparlevliet@cardanus.nl En anders graag tot ziens op aanstaande
maandag om 19.30 uur in ’t Buurtnest.

Voornemens te fuseren

Zorgcentra De Ronde Venen
en Zonnehuisgroep Amstelland
Regio - De Stichting Zorgcentra De
Ronde Venen en de Stichting Zonnehuisgroep Amstelland hebben de
intentie uitgesproken om te komen
tot een fusie. Het plan is om deze
fusie per 1-1-2012 te realiseren.
Beide organisaties hebben elkaar
gevonden in een gedeelde visie op
wonen, welzijn en zorg, gebaseerd
op de uitgangspunten van ‘zorg met
een menselijke maat’ respectieve-

lijk ‘kleinschalig-dichtbij-vertrouwd’.
Voor Zorgcentra De Ronde Venen
draagt de fusie bij aan de realisering van haar visie, missie en strategie en de gewenste nieuwbouw
in Mijdrecht. Voor Zonnehuisgroep
Amstelland draagt de fusie bij aan
het optimaal benutten van haar
schaalgrootte en de versterking van
haar expertise op het gebied van
bouw, innovatie en ICT.

Bij Zorgcentra De Ronde Venen
werken ruim 150 medewerkers. Zij
leveren zorg en diensten aan huis
en in drie woonzorgcentra en aanleunwoningen in Mijdrecht en Vinkeveen. Zonnehuisgroep Amstelland is met ruim 1300 medewerkers actief op het gebied van wonen, zorg- en dienstverlening in en
van uit tien locaties in Amstelveen,
Amsterdam-Zuid en Ouder-Amstel.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
wat doe je-campagne
is omslag van denken
naar doen
Burgers kunnen van levensbelang
zijn in noodsituaties. Daarnaast moeten professionele hulpverleners, zoals brandweerlieden en ambulancepersoneel zich er ook bewust van zijn
dat burgers heel goed eerste hulp
kunnen verlenen. Dat is ook voor de
professionele tak een omschakeling
in denken.

tuigcrashes, ernstige verkeersongevallen, explosies en grote branden.
Zo behoren valpartijen tot één van de
belangrijkste oorzaken van ernstig
letsel. Daaraan overlijden jaarlijks
veel mensen. Ook de kleinere ongevallen moet je niet onderschatten,
maar beseffen dat op dat front veel
winst is te boeken met eerste hulp.

Zelfredzaamheid
In de eerste minuten na een ramp,
ongeval of brand zijn hulpverleners
vaak nog niet ter plaatse en dat zijn
nu net de meest cruciale minuten.
Door de zelfredzaamheid onder de
bevolking te vergroten kan de veiligheid voor iedereen enorm toenemen

meer info
De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl, waar behalve
praktische tips over veiligheid en hoe
te handelen bij ongelukken en andere
noodsituaties, ook informatie komt te
staan over risico’s in Uithoorn.

Valpartijen
Het gaat beslist niet alleen om vlieg-

weRK in
uitVOeRinG

inLOOPBijeenKOmst
OVeR weRKZAAmHeDen
tOLHuissLuis

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

e
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Medio 2012 wil de provincie NoordHolland beginnen met de restaura-

Rectificatie Begrotingskrant
in de begrotingskrant van 12 oktober 2011 is een vervelende fout
geslopen. Helaas staat er bij de tekst en foto van wethouder Ria
Zijlstra een onjuiste achternaam vermeld. Onze excuses hiervoor.

Ria Zijlstra:

‘Doen we het goed en doen we het
op de goede manier?’

De komende weken leest u meer
over Wat doe je? op de gemeentepagina en www.uithoorn.nl
tie van de Tolhuissluis. De provincie
brengt de sluis zo veel mogelijk terug
in de oude staat. De werkzaamheden
vinden voornamelijk buiten het recreatievaarseizoen plaats. Het streven is dat de grote kolk tot half oktober 2012 in gebruik blijft. In de winter 2012-2013 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.
inloopmiddag/-avond op
24 oktober
Voor alle omwonenden en weggebruikers zal de restauratie van de Tolhuissluis zeker niet ongemerkt blijven. Voor een ieder die nog vragen
heeft over de werkzaamheden, de
planning, eventuele overlast of meer
wil weten over hoe de nieuwe sluis er

uit komt te zien, wordt er daarom een
informatiemiddag en –avond georganiseerd op maandag 24 oktober. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u
een aantal ontwerptekeningen bekijken en kunt u terecht met al uw vragen.

ingenieursbureau klaar om uw vragen te beantwoorden en opmerkingen en suggesties te vernemen. Om
17.00 uur en om 19.30 uur geven zij
een korte presentatie. De inloopbijeenkomst is gratis en u hoeft zich niet
aan te melden.

waar moet u zijn?:
De plaats van samenkomst is in het
Tolhuiscafé tegenover de Tolhuissluis in Nieuwveen (Nieuwveens
Jaagpad 18).Daar staan van 17.00
tot 20.00 uur de projectleider en het

meer info
Vragen over deze inloopavond kunt
tevoren per e-mail stellen aan de
heer Bregman van de provincie
Noord-Holland: bregmanh@noordholland.nl

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
Elke ma.
middag
t/m 26 nov.

t/m 22 nov.

t/m 22 nov.
t/m 13 nov.

t/m 2 nov.

20 okt.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 okt. in
gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten:
44 euro, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl
Expositie ‘Textiel papier 4’ in galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. Open: do. en vrij. 14.00-16.00 uur. Za. en zo. 12.0017.00 uur. Werk van Jan Schoonhoven, Boukje Voet, Miriam
Londono, Riny Smits en Marijke Hillebrand.
Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgende donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl
Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Multatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin: 20.00 uur. Kosten: 5
euro. Info:Carla de Brave, 06-22608327.

19 okt.

Een KNWU-trainer komt met 25 BMX-fietsen naar Brede
school Legmeer. Van 9.30-10.30 uur in gymzaal en van 13-14
uur en van 14-15 uur op het schoolplein. Kosten: € 3. Is bestemd voor leerlingen van groep 6, 7 of 8. Zij kunnen zich opgeven via hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl. Vermeld
je naam, leeftijd, school en telefoonnummer van je ouder(s).
Geef ook aan op welk tijdstip je wilt meedoen. Doe sportkleding
aan.
21 + 22 okt. Toneelgroep Maskerade speelt Tartuffe van Moliere. Alkwin
Kollege, Weegbree55. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 10. Reservering: www.toneelgroepmaskerade.nl of: 0297-533305
(beperkt bereikbaar)
22 okt.
Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,
12 nov. t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal:
10 dec.
105 euro. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
22 okt.
PLUR Regio Core! Hardcore-feest met diverse DJ’s, aanvang:
21.00 uur, entree 8 euro.
25 okt.
DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 uur, entree vrij
27 okt.
Rockcafé met live mystery guest. 19.30-23.00 uur, entree vrij
25 okt.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans,
19.30 uur
25 okt.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
26 okt.
Workshop mindmappen van 19.30-22.00 uur. Mindmappen
helpt je om informatie makkelijker op te nemen en te onthouden. Kosten 40 euro. Meer info: informatie@pauliendubelaar.
nl of 06-11208341
28 okt.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 uur. Kosten: 2 euro p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
28 okt.
H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor
de modeshow:1,50 euro, kaarten voor modeshow incl. koffie/
thee en pannenkoeken: 6,50 euro. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 567209
29 okt.
Halloween in Fort aan de Drecht. Voor kinderen van groep 3
t/m 8 en brugklassers. Aanvang: 18.30 uur. Info:www.buurtbeheer.uithoorn.nl
29 okt.
Goodmen’s Halloweenfeest! Aanvang: 21.00 uur, entree 15
euro
29 okt.
Kwakelse veiling in KDO kantine
30 okt.
Sylvia Robbemont, conference en liedjes. “Liedjes uit het hart”
heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend
en zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk,
start 14.30 uur. Kosten 12 euro. Meer info: www.scau.nl of J.
Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
evenementen vanaf november 2011
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
De kastanjebomen tussen Pr. Christinalaan en Dreeslaan
In het gazon tussen Prinses Christinalaan en Dreeslaan staan 25 kastanjebomen. De bomen zijn door hun
hoogte en omvang beeldbepalend
voor beide lanen. Een groot aantal
van deze bomen is echter aangetast
door een bacterieziekte. Deze ziekte is in veel gevallen voor de bomen
dodelijk. Samen met betrokken bewoners willen wij nu een plan maken
voor de toekomt van de bomen.
Toekomstverwachting
Tussen 2008 en 2010 zijn er twee bomen verwijderd waarvan de conditie

zo slecht was dat het gevaar van takbreuk of omvallen van de hele boom
te groot werd. Tijdens een onderzoek
in oktober 2010 is beoordeeld dat
van de 25 resterende bomen de toekomstverwachting in de huidige situatie als volgt is:
- 2 bomen hebben een goede toekomstverwachting (minimaal 15
jaar)
- 17 bomen hebben een redelijke
toekomstverwachting (minimaal
10 jaar)
- 4 bomen hebben een matige toekomstverwachting (minimaal 5

-

jaar)
2 bomen hebben een slechte toekomstverwachting (moeten waarschijnlijk binnen enkele jaren verwijderd worden)

Kastanjebloedingsziekte
Uit het onderzoek blijkt dat 21 bomen
zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Bomen die eenmaal door
deze dodelijke bacterieziekte zijn besmet, zullen die besmetting niet meer
kwijtraken. Bij bomen die verder gezond zijn en goed groeien mag worden aangenomen dat beheersmaat-

regelen om de conditie, vitaliteit en levensduur van de bomen te verbeteren de verspreiding van de bacterie in
zieke bomen vermindert.
Mogelijkheden
In het onderzoeksrapport worden de
volgende drie mogelijkheden voor de
kastanjes genoemd:
1. sterfhuisconstructie. De bomen
worden verwijderd wanneer dat
uit veiligheidsoverweging noodzakelijk is.
2. groeiplaatsverbetering. De conditie en vitaliteit en daarmee de le-

vensduur van de bomen te verbeteren door het verlagen van de
grondwaterstand en het ophogen
van de grond.
3. preventief vellen. Alle bomen verwijderen en terugplanten van een
bomensoort die beter bestand is
tegen de huidige groeiplaatsomstandigheden.
Uw inbreng
Tijdens het bewonersoverleg Thamerdal worden de hierboven genoemde
mogelijkheden verder besproken en
wordt gevraagd welke mogelijkheid
de voorkeur heeft. Het kan natuurlijk
ook zijn dat tijdens het overleg een
nieuw voorstel wordt aangedragen.

Verder worden de aanwezigen in de
gelegenheid gesteld om zich aan
te melden voor een bewonerswerkgroep. De bewonerswerkgroep (maximaal 10 personen) gaat namens alle
bewoners samen met de gemeente
het voorstel verder uitwerken.
Omdat de bomen niet alleen beeldbepalend zijn voor Thamerdal, maar
voor heel Uithoorn nodigen wij ook
geïnteresseerden van buiten Thamerdal uit om zich aan te melden voor
de bewonerswerkgroep. U kunt zich
voor deze werkgroep opgeven bij de
heer Pieterse van de gemeente. Hij
is bereikbaar via tel. 0297 51 31 11
of via e-mail gemeente@uithoorn.nl
(t.a.v. dhr. P. Pieterse).

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,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van

de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
- Verordening Rechtspositie raadsleden en fractieassistenten 2012
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2012
Tijdelijk:
- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297513111
- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111
- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Fresialaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok
en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 12 oktober
2011

Thamerdal
- Colijnlaan 140, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een
bestaande dragende tussenwand. Ontvangen 6 oktober 2011.

WWW.UITHOORN.NL

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.

Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, vergunning aan de exploitant van 24 Quality Services voor het
exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 24 november 2010
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en
het vergroten van de winkel. Bezwaar t/m 23 november 2011.

Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op het
achtererf. Bezwaar: t/m 25 november 2011.
VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN
FRACTIEASSISTENTEN 2012 VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 29 september 2011 de navolgende
verordening vastgesteld:
- Rechtspositie raadsleden en fractieassistenten 2012De verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt permanent ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van
een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit.
VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN
FRACTIEONDERSTEUNING UITHOORN 2012 VASTGESTELD

De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 29 september 2011 de navolgende
verordening vastgesteld:
- Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Uithoorn 2012 De verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt permanent ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van
een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit.
BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN)
GEMEENTE UITHOORN 2011

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2011 heeft besloten tot vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)
gemeente Uithoorn 2011.

De verordening vervangt de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Uithoorn 2008 en treedt in werking met ingang van de achtste dag na vandaag (27 oktober).

De verordening ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum
(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Binnenkort is de verordening
ook in te zien op de website www.uithoorn.nl.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn Dierenbescherming
regio Uithoorn/De ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist:
- Uithoorn, Staringlaan: Zwarte gechipte kater met zwart
halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
op borst.
- De Kwakel, Anjerlaan: Rode kater met de naam Rooitje.
Gevonden:
- De Kwakel, Cyclamenstraat: Zwart/witte kat.
- Mijdrecht, N201: Rood/witte kat witte voetjes voor en achter.
Wit gezicht en rode staart met ringen. Heeft pas jongen gehad.
- Mijdrecht, N-201 thv Johnson: Cyperse kat.
- Wilnis, Scheepswerf: Zwarte poes en zwart/witte kater.
- De Hoef, Oostzijde: Zwart/witte kat.
- Uithoorn, N201 t.h.v. politiebureau: Zwart/bruin cyperse kat met
witte buik en bef en sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Houtzaagmolen: Zwart/grijze cyperse kater.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

Lege flessenactie levert veel op
De Kwakel - De lege flessenactie op basisschool De Zon was een
groot succes. Er is al meer dan 100

euro opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. Een mooi begin van een
schooljaar vol groene acties.

www.mEErBoDE.nl

Openbare lessen
Kunstencentrum De Hint
Uithoorn/Aalsmeer - In de
week van maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober houdt Kunstencentrum De Hint in Aalsmeer en
Uithoorn een openbare lesweek.
Muziek- en danslessen zijn deze
week bij te wonen voor geïnteresseerden, zowel kinderen en jongeren als volwassenen.
In Aalsmeer worden de lessen
gegeven in de locatie aan de 1e
J.C. Mensinglaan 29. Het betreft
lessen kleuterdans, ballet, streetdance/jazz en lessen in de instru-

menten piano, keyboard, slagwerk
(drums), dwarsfluit, saxofoon
gitaar, hobo.
In Uithoorn worden alleen muzieklessen gegeven: (bas)gitaar,
slagwerk, piano, keyboard, saxofoon, dwarsfluit, blokfluit, panfluit,
viool, cello, klarinet en harp.
De Hint is in Uithoorn gevestigd
aan de Prinses Christinalaan 120.
Graag even aanmelden via telefoon: 0297 520110 of via e-mail:
admin@dehint.nl

Silvia Robbemont zingt
liedjes uit het hart
Uithoorn - Op zondag 30 oktober
om 14.30 uur biedt de SCAU in de
Thamerkerk Silvia Robbemont aan
met haar programma ‘Liedjes uit het
hart’.
Het wordt een programma met bekende liedjes en een praatje.
‘Op een mooie pinksterdag’, ‘24 rozen’, maar ook zijn er stillere momenten met een liedje ‘Ik zou wel
eens willen weten’, waarin Silvia zich
dingen afvraagt en dingen deelt met
het publiek. Al babbelend en zingend zorgt zij voor een uitbundige
sfeer.
Silvia studeerde aan het Brabants
conservatorium aan de afdeling muziektheater, waarna zij nog een musical opleiding volgde. In 2002 deed
zij mee aan het Groninger studenten
cabaretfestival en won daar de persoonlijkheidsprijs. Zij speelde in diverse producties zoals in de musical
‘Doornroosje’. Naast haar werk als
cabaretière is ze ook docent aan het
centrum voor pop en jazz in Eindhoven. Kaarten zijn verkrijgbaar à 12

regio - Binnenkort starten er weer
nieuwe Mindfulness trainingen in
Amstelveen. Trainsters Marjanne
Kruyswijk en Renée Cooken geven
deze trainingen al enige jaren samen.
Mindfulness betekent: je bewust
zijn van de je ervaringen zonder dat
je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op
de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden - let maar eens op hoe vaak
je op routine draait terwijl je denkt
aan zaken uit verleden of toekomst
en dat maakt moe.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness
te leren, is jezelf te concentreren op
het heden. Ben je met de kinderen
aan het spelen? Schakel bijvoorbeeld je telefoon eens uit en geniet
volledig van je kinderen. Hierdoor
zul je je meer ontspannen voelen.

De boodschap is dus het geluk niet
in de toekomst te zoeken, maar in
het nu. Om je goed op het nu te leren concentreren kun je de 8-weekse mindfulness training doen, onder
begeleiding van ervaren trainers.
Marjanne: Mindfulness leert je dat
pijn, verdriet en geluk bij het leven
horen en dat je emoties niet uit de
weg moet gaan, want juist het vechten kost zoveel energie.
Renée: Mindfulness brengt je in
contact met jezelf, je piekert minder,
leeft bewuster, ziet de kleine dingetjes weer. En dat geeft veel rust!
In de training leer je hoe je je eigen
geluk kunt creëren. Je leert omgaan
met wat er is en met wie je bent. Na
de training hebben de cursisten een
soort gereedschapskist die ze thuis
kunnen gebruiken, die hen helpt om
te gaan met allerlei ‘weersomstandigheden’ in het leven.
Kijk voor meer informatie op
www.leveninhetnu.com

16,5 jaar, Rijden maar !!!

Proef Begeleid Rijden
2toDrive start definitief
1 november
Toermalijn technisch aan
de slag voor ouders
Uithoorn - Op woensdag 12 oktober organiseerde OBS Toermalijn
een techniekavond voor ouders en
leerlingen van groep 1 t/m 8.
De technieklessen worden gegeven
m.b.v. de zogenaamde Techniektorens. Nadat de groepen 6, 7 en 8 deze toren in de afgelopen jaren verkend hebben, zijn de Techniektorens nu opgenomen in het lesprogramma van alle groepen.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur konden kinderen en ouders technisch
aan de slag met diverse onderwerpen zoals: windkracht, waterkracht,
elektriciteit, duurzame energie en

verschillende constructiematerialen.
Doen en leren staan hierbij centraal.
In de bovenbouw werden de kinderen opeens meester en juf en mochten aan hun ouders uitleggen wat
de bedoeling was en hoe de ontdekdozen uit de techniektoren
werken.
Ook mochten leerlingen andere groepen bezoeken en zo kijken
waar bijvoorbeeld hun broertje of
zusje mee bezig was in de klas. Het
werd een drukbezochte maar vooral gezellige avond, moe maar voldaan ging iedereen na afloop weer
naar huis.

Zondag IVN-excursie
rond het Zijdelmeer
Uithoorn - Zondag 23 oktober
organiseert het iVn Uithoorn en
De ronde Venen een excursie
rond het Zijdelmeer.
euro bij de boekhandels Ten Hoope
op het Zijdelwaardplein en Bruna
op het Amstelplein en aan de zaal
zolang er plaats is.

In het kader van de Harder Than
Heavy-cyclus was het dit keer het
thema ‘metal met humor!’
Als eerste was het de beurt aan
de blazers van Heavy Hoempa.
Dit unieke gezelschap uit Brabant
speelde niet alledaagse brass-muziek. Ze wisten echter binnen de
kortste keren het publiek voor zich
te winnen met hardrocknummers
van vele bekende bands! Alles was
zonder geluidsversterking, maar dat

was ook niet echt nodig. Zelfs de
presentator deed zijn woordje zonder microfoon, hetgeen voor veel hilariteit zorgde! Het Duitse viertal van
JBO kwam eveneens met een unieke show naar The Mix. De in het roze uitgedoste band stak op een metalmanier de draak met alle bekende rockers! Veel bewondering was
er voor de drummer die een fenomenale solo weggaf. De band werkte op de lachspieren van de aanwezigen, en dat was nou net de bedoeling van deze speciale avond! De
volgende Harder Than Heavy-avond
is op zaterdag 14 januari.

Bewust leven in het hier en nu

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was er een apart feest in jongerencentrum The mix.

Mindfulness training

brAnDweer
& PoLitie

www.112.nl

Optreden Heavy Hoempa
en JBO heel speciaal

Elk jaargetijde heeft zijn charmes
en ook in de herfst is er van alles te
zien in dit prachtige natuurgebied...
We maken een wandeling rond het
meer en gaan op zoek naar typische

herfstverschijnselen. Het is op en
om sommige plaatsen erg nat. Goede wandelschoenen of laarzen en
warme kleding zijn aan te bevelen.
Zin om mee te gaan?
Vertrekpunt:
gemeentehuis Uithoorn
Tijd: 10 uur , duur ca. 2 uur
Aanmelden is niet nodig.

regio - De regeling voor 2toDrive
gaat op 1 november aanstaande
in. Dat meldt het ministerie van
Infrastructuur. Minister Schultz
van Haegen geeft dan het startschot voor 2toDrive. Vanaf deze datum kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen
voor rijbewijs B doen, op 16,5 jarige leeftijd rijles volgen en vanaf
hun 17e verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen.
Jongeren die op 1 november al
17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen, maar pas praktijkexamen doen als ze 18 zijn.
Het experiment 2toDrive wordt
gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek
van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden voorkomen
als jongeren in het eerste jaar in
de auto worden begeleid door
een ervaren bestuurder.
Bijkomend voordeel voor de
kwaliteit van de rijopleiding is dat
er rustig een traject uitgestippeld kan worden. Hierbij vervalt
de tijdsdruk en de vraag: “Wanneer mag ik op examen?”. Jongeren hebben immers 6 maanden de tijd en mogen pas vanaf
hun 17e verjaardag op examen
bij het CBR.
De gemeente geeft het rijbewijs
af als de jongere via 2todrive een
begeleiderspas heeft gekregen.

Die kan daar (www.2todrive.nl)
vanaf 1 november worden aangevraagd. Op deze pas staan de
namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn
coaches (minimaal 27 jaar en 5
jaar in het bezit van een geldig
rijbewijs B) heeft aangewezen.
Een van deze personen moet bij
het rijden in de auto zitten. Bij
het rijden met een coach moeten
jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij
zich hebben.
2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV
een tussentijdse evaluatie doen.
Als deze positief uitpakt, kan
2toDrive definitief worden ingevoerd.
Deelnemers kunnen vanaf nu
hun rijschool machtigen om
praktijkexamens en toetsen voor
hen te reserveren bij het CBR.
Vanaf 1 november kunnen rijscholen reserveringen maken
voor deze groep. Er zal maar
een beperkt aantal examens per
week voor deze groep worden
afgenomen. Dus wil je hierbij zitten bel dan nu met Het VerkeersCollege: 0297-250 638. Het VerkeersCollege zal dinsdag 25 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur
een extra informatieavond verzorgen inzake 2todive. Er zullen
sessies van een half uur worden
verzorgd waarin al uw vragen beantwoord worden.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 19 oktober 2011

Deen Supermarkten winnaar Publieksprijs 2011

Supermarkt Deen heeft
alle reden tot lachen
Uithoorn - Bijna vier weken geleden opende supermarkt Deen op
het Legmeerplein haar deuren. De
nieuwe super wordt intussen door
talloze buurtbewoners van de Legmeer en daarbuiten omarmd. Vrijwel
zonder uitzondering is iedereen blij
met deze nieuwe aanwinst. Overigens zal ook ‘buurman’ Aldi ernaast
niet ontevreden zijn, want die lift als
het even kan mee op de toeloop.
“Nu de eerste drukte en nieuwsgierigheid van de opening eraf zijn, zou
je zeggen dat het rustiger wordt bij
ons. Nou dat is niet zo, de toeloop
van klanten is nog steeds boven
verwachting en opmerkelijk. De ene
dag is het weliswaar wat drukker
dan de andere, maar in het weekend is het sowieso altijd een volle bak,” laat een goed gehumeurde
vestigingsmanager Ard van Egmond
weten. “En ik hoor alleen maar tevreden geluiden om mij heen van
onze klanten wat betreft onze aanwezigheid, maar ook over het gevarieerde assortiment wat Deen als
een volwaardige supermarkt aanbiedt. Die opmerkingen hoor ik dagelijks. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over allerlei artikelen die prijstechnisch in de aanbieding zijn of met een actie meelopen.
Het is voor iedereen die hier boodschappen doet de moeite waard om
dat van te voren even te bekijken op
de website (www.deen.nl). En dan
hier naartoe komen om te profiteren van de prijspakkers. Dat scheelt
toch telkens behoorlijk in de portemonnee.”
Kick
Dat de loop er goed in zit heeft ook
een positieve weerslag op het personeel van de super dat elke keer
extra gemotiveerd op werkdagen
van 8.00 uur ’s morgens tot 20.00
uur ‘s avonds de klanten van dienst
wil zijn. Ook op de zaterdag en vrijdag zelfs nog een uurtje langer tijdens de koopavond. Bovendien is
de super op de laatste zondag van
elke maand van 14.00 tot 18.00 uur
geopend. Hoe je het ook wendt
of keert, de openingstijden bieden voor iedereen mogelijkheden
te over om bij Deen boodschappen
te doen. Hoewel het altijd wel druk
kan zijn op het parkeerterrein, komt
er na even wachten vaak wel een
parkeerplaats vrij. Voornamelijk be-

doeld voor degenen die wat verder
weg wonen in de wijk. Overigens
loopt er een onderzoek om te zien of
en hoe het aantal parkeerplaatsen
kan worden uitgebreid. Veel andere buurtbewoners komen op de fiets
of lopend hun boodschappen doen.
“Het is voor onze mensen gewoon
een kick om hier te kunnen en mogen werken. Het merendeel van de
medewerkers komt uit Uithoorn en
De Kwakel, de anderen van buiten
de regio. In totaal werken er bij deze
vestiging nu 74 mensen. Dat kan je
dan weer op het conto schrijven van
de werkgelegenheid die deze vestiging van Deen met zich meebrengt”,
aldus Van Egmond. Zelf werkt hij nu
vijf jaar voor deze super, maar was
daarvóór ook al actief in deze branche.
Beste winkelketen 2011
Intussen is er nog meer goed
nieuws te melden over Deen, want
de super met 62 vestigingen in het
land maakte afgelopen week bekend dat zij op maandagavond 3 oktober jl. de prijs van Beste winkelketen in de categorie Supermarkten
in de wacht heeft gesleept! Het publiek heeft Deen namelijk uitgeroepen tot beste supermarktketen van
Nederland. Dat resulteerde in het
ontvangen van de Publiekprijs 2011.
Deze prestigieuze prijs is gebaseerd op het grootste jaarlijkse publieksonderzoek in Nederland, dat
Q&A Research & Consultancy in
opdracht van de Stichting Retail
Jaarprijs uitvoert. Het publieksonderzoek Beste Winkelketen heeft
dit jaar een recordaantal beoordelingen behaald. In totaal zijn meer
dan 685.000 beoordelingen verzameld over 266 winkelketens, verdeeld in 26 categorieën. Het gemiddelde rapportcijfer steeg van een 7,2
in 2010 naar een 7,3. Het succes van
een supermarkt wordt volgens consumenten mede door prijs en aanbiedingen bepaald.
Daarnaast worden de sfeer in de
winkel en het optreden van het personeel genoemd als zijnde belangrijke criteria, waarbij klantvriendelijkheid een belangrijke plaats inneemt.
De Stichting Retail Jaarprijs noemde Deen een terechte winnaar.
Al met al hebben Deen Supermarkten en vanzelfsprekend Ard

van Egmond veel redenen tot lachen. Vol vertrouwen gaat de super nu meedingen naar de overall Publieksprijs Beste winkelketen
2011. Daaraan kunnen klanten van
Deen een belangrijke bijdrage leveren door tot en met 1 november op
de super te stemmen via website:
www.deen.nl/stemopdeen.
Hadden we dit jaar al Jos van den Berg
van AH op het Amstelplein als beste ondernemer in Nederland binnen
de supermarktwereld, Deen Supermarkten volgt hem in dat kader op
de voet. Toch maar weer mooi in Uithoorn!
Voortgang Legmeerplein
Waar de supermarktvestiging van
Deen op het Legmeerplein zich op
uitstekende wijze profileert, kan ook
Ultimo Vastgoed die de renovatie
van het winkelcentrum Legmeerplein in handen heeft, een positief
geluid laten horen. In de rechtszaak
versus Supermarkt Aldi die destijds
door Ultimo ‘de wacht’ is aangezegd omdat Aldi de nieuwbouw van
het winkelcentrum niet kon compenseren met het betalen van een
adequate huurprijs, is Ultimo Vastgoed in haar klacht door de rechter
in het gelijk gesteld. Het vastgoedbedrijf heeft juist en integer gehandeld. Uiteindelijk zal Aldi dus alsnog

uit de bestaande bebouwing moeten vertrekken, tenzij men tegen de
uitspraak in hoger beroep gaat. Zolang Aldi er is, kan het gedeelte van
het oude pand niet worden gesloopt
om dit door nieuw te vervangen zodat Deen alsnog kan uitbreiden. Deze onverkwikkelijke situatie is mede ontstaan doordat de gemeente Uithoorn steeds en stelselmatig heeft geweigerd om nieuwbouw
van meer winkelruimte toe te staan,
waardoor de huurprijs per vierkante meter had kunnen dalen. Bijvoorbeeld door het gedeelte wat nu nog
het oude café is achter de huidige
nieuwbouw te bestemmen als winkelgebied waardoor beide supers
zouden kunnen blijven bestaan.
Terwijl een en ander toch binnen de
contouren van het bestemmingsplan kon blijven. Vanwege het door
de gemeente ‘ingesnoerde keurslijf’ waarbinnen Ultimo Vastgoed
slechts haar gang mocht gaan, is de
Aldi het kind van de rekening geworden. Gelet op de rechterlijke uitspraak zouden de gemeente Uithoorn en met name wethouder Verheijen (VVD) eens bij zichzelf te rade moeten gaan om te zien of Aldi
alsnog een andere locatie kan worden aangeboden.
Met name de VVD die altijd prat
gaat op de vrije marktwerking en
ondernemers de kans wil geven
zich te ontplooien door hen minder
regels op te leggen, heeft deze ondernemer in haar beleid de nodige
(knellende) beperkingen opgelegd.
Opmerkelijk is dan wel dat supermarkt Deen alle uitkomsten van onderzoeken binnen de Economische
Structuurvisie en Detailhandelsnota logenstraft dat er op het Legmeerplein geen toekomst voor een
(buurt)winkelcentrum zou zijn. Intussen kunnen de vele klanten hun
geluk daar niet op en loopt het als
een lier.
Het had nóg beter gelopen als aan
de ondernemer(s) aldaar wat meer
ruimte zou zijn gegund. Kort en
goed, op het Legmeerplein is in elk
geval iets door een actieve vastgoedondernemer – met eigen kapitaal – gerealiseerd dat in de woonwijk op hoge prijs wordt gesteld. Het
wachten is nu op de al lang aangekondigde uitvoering van de plannen
om met name winkelcentrum Zijdelwaardplein te renoveren teneinde daarbij in de pas te blijven…
Intussen heeft Ultimo Vastgoed vergunning gekregen voor de sloop en
nieuwbouw van 500 m2 horeca en
multifunctionele voorzieningen achter het pand van supermarkt Deen.
Naar verluidt wordt daar begin volgend jaar mee begonnen.

Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

is nieuwe natuur ook
echte natuur?

Kent u het ‘syndroom van de
verschuivende ijkpunten’? Ik
niet, tenminste niet tot vorige
week. Toen bezocht ik een lezing van Frans Vera, een ecoloog werkzaam bij Staatsbosbeheer en een van de architecten van het Nederlandse
natuurbeleid. Het idee van de
EHS, de Ecologische Hoofdstructuur, komt onder andere
bij hem vandaan.
Frans Vera betoogde dat ons
beeld van wat natuur is, verandert in de loop van de tijd.
Wat mensen van onze generatie als natuur beschouwen,
is het beeld dat we in onze
jeugdjaren als natuur hebben leren kennen. Maar onze kinderen en kleinkinderen
beschouwen als natuur wat
ze vandaag de dag om zich
heen zien. Natuur van 40 jaar
geleden is anders dan natuur van vandaag, in de loop
van de tijd is de natuurwaarde achteruitgegaan. Toch heet
de natuur van vandaag nog
steeds natuur. De norm voor
wat natuur genoemd wordt,
gaat volgens Vera steeds verder naar beneden. Volgens
hem hebben mensen tegenwoordig geen goed beeld
meer wat echte natuur eigenlijk is en hoe het er uit ziet. Het
is in de loop van vele generaties uit ons geheugen verdwenen.
Ook het woord natuur zelf is
aan inflatie onderhevig. Denk
aan het begrip ‘boerennatuur’, een koe in de wei, een
kikker in de sloot, een grutto op een paaltje. Dat geeft
de indruk dat een groot deel
van het landschap in Midden-

Vestigingsmanager Ard van Egmond heeft alle reden tot lachen, want de zaken gaan voor de wind

De nieuwe voorzitter van stichting ThamerThuis, Marianne Klinkenberg, in gezelschap van Jan Dalmeijer (re.) en wethouder Maarten Levenbach tijdens het Open Huis

Nieuwe bestuursvoorzitter
stichting ThamerThuis
De Kwakel - Behalve dat afgelopen
zaterdag 15 oktober jl. na een interne verbouwing het pand van ThamerThuis naast de RK-kerk aan het
Kwakelsepad kon worden bezichtigd, was er tevens gelegenheid om
kennis te maken met de nieuwe bestuursvoorzitter van de stichting, te
weten dr. Marianne Klinkenberg.
Zij heeft die functie per 01-10-2011
aanvaard en nam daarbij de voorzit-

tershamer over van Jan Dalmeijer,
die het voorzitterschap ruim 13½
jaar met veel passie en gedrevenheid uitoefende, maar wel aanblijft
als bestuurslid. Marianne Klinkenberg heeft als missie om het beleid
van haar voorganger op alle hoofdlijnen voort te zetten. Zij is van oorsprong verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Na haar promotieonderzoek naar ‘De laatste le-

vensfase van ouderen’ aan de VU is
zij gaan werken als programmaleider palliatieve zorg bij het Integraal
Kankercentrum Nederland.
In die functie heeft zij veel contacten opgebouwd met hulpverleners
in de palliatieve zorg. Marianne
woont met man en dochter in Amstelhoek, waar zij ook geboren en
getogen is.

In de winkel van Weg=Op koopjesshop kunt u terecht voor uw speelgoed, drogisterijartikelen, kantoorartikelen, make–up, cadeauartikelen en noem het maar op.
“We hebben zowel een ‘vast’ assortiment, herkenbaar aan de gele actiekaartjes, als een wisselend assortiment, herkenbaar aan de rode actiekaartjes. Dit ook nog eens tegen
de allerlaagste prijs. Kwaliteitsartikelen van de bekende en minder
bekende merken die elke dag weer
opnieuw worden gebruikt. Van gereedschap tot nagellak en van bioethanol branders tot artikelen voor
het verzorgen van de baby, zelfs de
‘koude gure’ wintermaanden kunnen wij nog voor u opvrolijken. Door

In de Oostvaardersplassen
probeert
Staatsbosbeheer
echte nieuwe natuur te maken. Hoewel, maken, volgens
Vera kan de natuur dat prima
zelf. Gewoon z’n gang laten
gaan, en niet (te veel) ingrijpen. Dan ontstaat er vanzelf
natuur, zoals die 1000-en jaren geleden in Nederland bestond en vanzelf ontstaan is.
Die ‘nieuwe en echte’ natuur
zal er waarschijnlijk anders uit
zien, dan wat wij tegenwoordig als natuur beschouwen.
Ook ziet het er niet steeds
hetzelfde uit, natuur is dynamisch, het verandert steeds.
Zouden we dergelijke ‘nieuwe en echte’ natuur ook in onze gemeente kunnen krijgen?
Vera kon geen concreet recept geven. Het gebied is relatief klein, en we willen er ook
nog graag wonen, maar als
we meerdere grotere ‘natuurgebieden’ in de buurt op elkaar aan laten sluiten, en de
‘natuur’ meer haar gang laten gaan, moeten we op termijn een eind kunnen komen.
En zullen onze kinderen en
kleinkinderen hun beeld van
wat natuur is, hopelijk weer
de andere kant op kunnen bijstellen.
Natuurlijke groeten van een
iVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Nieuw in het Oude Dorp:
‘Weg=Op koopjesshop’
Uithoorn - Sinds 13 oktober
is het ‘Oude Dorp’ Uithoorn
weer een winkel rijker namelijk
Weg=Op Koopjesshop (Dorpsstraat 11-13). Het is de eerste
winkel van een compleet nieuwe formule in Uithoorn, waar de
gedachte uitgaat van meerdere winkels in de omgeving, aldus
de eigenaar Stephen.

Nederland natuur is. Maar in
werkelijkheid is het een cultuurlandschap, door boeren gemaakt om voedsel te
produceren en een inkomen
te verdienen. Of denk aan
‘stadsnatuur’, een boom in het
plantsoen hee t tegenwoordig
ook al natuur.

het uitgebreide assortiment in de
gezellig ingerichte winkel, de messcherpe prijzen en de vriendelijke
bediening willen wij de inwoners
van Uithoorn iets nieuws geven.
Daarnaast staan we altijd open voor

suggesties, mist u nog wat laat het
ons weten. Weg=Op is nu een week
open en alleen al de reacties van de
klanten zijn geweldig om te horen.
Indien u nog niet in de winkel bent
geweest kom dan eens gezellig een
kijkje nemen. Voor alle klanten die
we al hebben mogen begroeten
kom gerust weer een keer langs en
laat u verrassen. Elke week zijn we,
in eerste instantie, van woensdag
t/m zaterdag van 09.00-17.00 open.”
Aldus Stephen.
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De Wereldmaaltijd leeft..

Uithoorn - Afgelopen zondag verzamelden zich zo’n vijftig
enthousiaste mensen in Het Theehuis aan het Amstelplein voor
het gezamenlijk nuttigen van een driegangen Wereldmaaltijd.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn opende het evenement en
gaf daarbij aan dat de twee thema’s – Voedselverdeling en Fair
Trade - voor wereldburgers zeer van belang zijn.
De Wereldmaaltijd is een onderdeel van Wereldvoedseldag,
opgezet door de Verenigde Naties. Bij een Wereldmaaltijd – zeker
geen sober of karig maal - eet een persoon niet meer voedsel dan
in de wereld beschikbaar is. Honger in de wereld is geen gevolg van
gebrek, maar van ongelijke verdeling.
De maaltijd mocht er zijn. Goed en vers voedsel, bereid door een
professionele kok, daarbij geholpen in de bediening door een paar
jonge stagiaires. En er was prima entertainment gebracht door
zangeres Judith Beuse. Er was ook een korte verhandeling over het
thema van deze avond door de Stichting Werelddelen.
Aan herverdeling van het voedsel in de wereld kunnen wij als
inwoners van Uithoorn weinig tot niets doen. Wel binnen ons
bereik ligt het kopen van Fair Trade-producten.
Het Max Havelaar label is daarvan een voorbeeld. Hiermede
ondersteunt men het programma waarmee boeren en
handwerkslieden in de derde wereld een fatsoenlijke beloning
krijgen voor hun arbeid. En dus beter in staat zijn hun familie te
onderhouden.
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JUMP-in brede school Legmeer
Uithoorn - Op woensdag 12 oktober
was het een gezellige drukte in de gymzalen van de brede school Legmeer. Alle groepen 3 en 4 van basisschool de
Kwikstaart en Toermalijn verzamelden
zich voor de aftrap van JUMP-in. Wethouder Maarten Levenbach sprak de
kinderen toe, waarna Celestine Hoogerwaart een spetterende ZUMBA-les gaf.
Na afloop was er voor alle 220 kinderen
een JUMP-in bidon.
JUMP-in is een programma van de GGD
Amsterdam en het Amstelveens Sportbedrijf over sport, bewegen en gezond
eten voor alle leerlingen van basisscholen de Kwikstaart en Toermalijn . Samen
met de school organiseert JUMP-in activiteiten rondom gezonde voeding en
bewegen, zowel voor ouders als voor
kinderen. Voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 worden tijd ens de gymlessen trainers van sportverenigingen uit
de buurt uitgenodigd. Zij laten de kinderen kennismaken met verschillende sporten. Op JUMP-in scholen wordt
ook gezond gegeten en gedronken. Zo
stimuleren de scholen gezonde pauzehappen, kleine en gezonde traktaties,
en het eten van groente en fruit. Er worden lessen en activiteiten gedaan waardoor de kinderen ontdekken wat gezonde voeding is en waarom dat belangrijk
is. JUMP-in organiseert ook gratis oudervoorlichtingen en workshops over
gezonde voeding van kinderen en wat
ouders kunnen doen om hun kind te
helpen bij een gezond en actief leven.
Deze week wordt op beide scholen de
sportparticipatie in kaart gebracht. Op
naar gezonde en bewegende scholen,
de brede school Legmeer is zeer goed
op weg!
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OPENING KENNISCENTRUM, OPEN DAG
EN BEROEPENDAG VAN ‘DE VUURVOGEL’

Uithoorn - Het is zover: het Kenniscentrum van basisschool ‘de Vuurvogel’is woensdag 12 oktober jl. feestelijk geopend. Hoe toepasselijk tijdens
de Kinderboekenweek 2011 met als thema ‘Helden’, want... niemand minder dan Mega Mindy was gekomen om de feestelijke opening te verrichten. Wat een enorme verrassing! Mega Mindy was de held van vele jonge
leerlingen op school en daarom waren ‘de Vuurvogel’ zeer vereerd dat juist
zij tijd kon vrij maken om de opening te verrichten. Het Kenniscentrum is
prachtig geworden: heerlijk grote tafels om aan te werken, boekenkasten
vol met allerlei soorten boeken (informatieboeken, prentenboeken, boeken
waarbij je, als je leest, de wereld om je heen vergeet, prentenboeken en
nog veel meer. Voor elk leesniveau is er genoeg te vinden. De computers
staan klaar om te werken aan de spreekbeurten, werkstukken en presentaties. Een heerlijke bank en leeshoek om te kunnen lezen. De Vuurvogel
bedankt eenieder ten zeerste voor het realiseren van hun Kenniscentrum.
Open Dag
Woensdag 12 oktober stonden de deuren van de school open voor alle belangstellenden. En dat heeft iedereen van de Vuurvogel geweten: wat een
opkomst! Om 11.00 uur en om 15.00 uur werden er rondleidingen gegeven door de school en die zijn goed bezocht. Het was ’s middags zelfs zo
druk dat er meerdere rondleidingen werden gegeven. Enthousiaste reacties vielen de school ten deel. ’s Avonds stonden de deuren van de school
open voor de tentoonstelling ‘Helden’, naar aanleiding van het thema van
de Kinderboekenweek 2011. Het was gezellig druk in de school en we zagen veel kinderen met pen en papier door de school lopen om mee te doen
aan de puzzeltocht. Het waren pittige vragen dit jaar, maar dat was voor
heel veel kinderen geen probleem. Ook ouders deden enthousiast mee en
er werd druk overlegd onder het genot van een hapje (zelfgemaakte cupcakes door de leerlingen van ‘de Vuurvogel’) en een drankje. Er waren zelfs
ouders die tussentijds gingen bellen om te vragen waar Johan Cruijff gespeeld heeft... Van alle inzendingen waren er twee leerlingen die maar één
foutje hadden: Marije uit groep 8 en Erik uit groep 1/2B van harte gefeliciteerd met jullie prijs!
Beroependag
Woensdag en donderdag werden de ‘Beroependagen’ van de school gehouden. Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op het middelbaar
onderwijs. De kinderen kregen op deze manier een goed idee wat met
goede educatie bereikt kan worden en welke keuzes je hebt om na het
middelbaar onderwijs een beroepsrichting te kiezen die bij je past. Met een
doel voor ogen is het goed scoren! Deze dagen werden afgesloten met een
bezoek aan de Brandweer Uithoorn en aan de Politie Uithoorn. Aan de vele leuke, spontane en verrassende vragen van de kinderen kon men merken dat deze dagen een succes waren!
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Kinder
boeKen
weeK
op de
Re ge nbo
Uithoorn - Dit jaar hebben de
kinderen van De Regenboog anderhalve week gewerkt aan ‘Superhelden’. Iedere groep had
zijn eigen superheld gekozen en
daar hebben de kinderen uitgebreid aan gewerkt. Op de afsluitende donderdag zijn alle kinderen bij elkaar gekomen en zijn
de zilveren en gouden griffels en
penselen uitgereikt aan de winnaars van de teken- en schrijfwedstrijd. De winnaars zijn gekozen door de kinderen uit hun
eigen groep. Op de afsluitende avond zijn alle ouders met

de kinderen uitgenodigd om samen de gemaakte werkjes te bekijken en te praten over de superhelden. Ze kwamen verkleed
als held en daar werden ook nog
zes winnaars uit gekozen. Er was
eveneens een grote boekenmarkt
met nieuwe en tweedehands
boeken en een speurtocht, georganiseerd door de school. Daar
konden de kinderen een superheld oorkonde mee verdienen.
Wederom ziet iedereen van De
Regenboog terug op een zeer geslaagd Kinderboekenweekfeest.

og
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Speelochtend heel rustig
verlopen bij Bridgeclub ABC

Een succesvol jaar voor de
honkballers van Thamen
De Kwakel - Het Nederlands honkbalteam is zaterdag wereldkampioen geworden door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan in
de finale. Een schitterend resultaat
voor ons land en onze sport en het
is pas de eerste keer sinds 1938 dat
een Europees team deze mondiale titel mee naar huis mag nemen.
Natuurlijk hebben de Thamen leden
allemaal in het eigen clubgebouw of
met vrienden de wedstrijden bekeken en op de banken staan juichen.
Echter Thamen zelf heeft ook dit
seizoen een aantal mooie resultaten weten te behalen. De Thamen honkballers wisten, onder leiding van coach Marlon Frolijk, met
hun tweede plaats in de competitie promotie naar de 2e klasse veilig
te stellen. De heren wisten dit seizoen twee keer te winnen van de latere kampioen Falcons uit Lelystad,
maar lieten na de zomerstop af en
toe wat liggen tegen de lager geklasseerde teams.
Ook de Thamen jeugd doet het
hartstikke goed en met 13 jeugdteams waren daar ook weer de nodige successen. Het Japanse Aspiranten team dat uitkomt in de 1ste
klasse werd dit seizoen wederom
kampioen. Meest geduchte tegenstander was ook dit jaar weer DSS

uit Haarlem. Echter, na 31 gespeelde wedstrijden had Thamen uiteindelijk drie wedstrijden meer gewonnen en was het kampioenschap veilig. In de pupillen competitie, 2e
klasse, wist Thamen 2 onder leiding
van coaches Carlo Strik en Maarten
Blonk al een paar weken geleden
het kampioenschap veilig te stellen. Ook dit team heeft het hele seizoen hard gewerkt om deze mooie
prestatie te behalen. Inmiddels zijn
de voorbereidingen voor komend
jaar alweer in volle gang en dit gaat
een speciaal seizoen worden, omdat
Thamen dan ook het 50-jarig jubileum gaat vieren. Met 22 teams hopen zij dan aan de honkbal, softbal en beeball competitie te kunnen
deelnemen.
Kom eens kijken of meetrainen!
Ben jij ook enthousiast geworden na het wereldkampioenschap van het honkbalteam, kom
dan een keer meetrainen of kijken. De sport is geschikt voor zowel jongens (heren) als meisjes
(dames) vanaf 4 jaar en ouder. Voor
meer informatie check de website:
www.thamen.info of stuur een email naar info@thamen.info en Thamen zal zo spoedig mogelijk reageren.

Regio - Donderdag 13 oktober
was de vierde competitieronde bij
bridgeclub ABC. Het kwam waarschijnlijk omdat iedereen, zelfs buiten de vereniging, dit verslag toch
goed leest en Bridgeclub ABC het
zich ter harte neemt, ondanks dat
het volle maan was, heerste er een
serene rust tijdens het bridgen,
hetgeen een groot aantal mensen
toch als zeer plezierig ondervonden
heeft. Ook was iedereen op tijd klaar
met de 4 spellen, zodat er geen vertraging optrad. Zoals u constateert,
echt een modelvereniging.
Er was één dissonant en dat was C.
O, vorige week en ook deze week
speelde zij de sterren van de hemel, maar nu kwam zij voor het
bridgen binnen met een pleister op
haar arm, zij was geïnjecteerd. De
bridgleden vinden dat de wedstrijdleiding wel degelijk moet uitzoeken
of het iets onschuldig was, wat bijna
zeker zo is, maar het kan ook EPO of
bloeddoping zijn.
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Acht in de A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn: In de A-lijn was de eerste
plaats voor het paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met 61,31%, dit
paar begint zijn oude vorm terug te
krijgen, zij speelden tot nu toe wat
ongelukkig. Tweede, net als vorige
week, werd het echtpaar Leny en
Jan v.d. Schot met 58,33 %, zij hebben blijkbaar nog een week rust
genomen. Derde werden Greet de
Jong en Roel Knaap met 57,64 %, dit
paar speelde een zeer sterke wedstrijd.
B-lijn: In de B-lijn is het stuivertje

wisselen, werden Corry Olijhoek en
Nel de Ruiter vorige week nog eerste, nu was de tweede plaats voor
hen met 58,33%. Eerste, na vorige
week een tweede plaats, werden
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met
66,67%. Derde werden Fien Leeftink en Lotte Minderhout met 56,25
%, nu Fien niet hoefde rond te gaan
met de traktatie voor haar verjaardag, kon zij zich beter op het bridgen concentreren.
Competitiestand
Na de vierde ronde is het stuivertje wisselen, in de A-lijn zijn de eerste en de tweede van plaats gewisseld en in de B-lijn de tweede en de
derde plaats.
A-lijn: Eerste is het paar Greet de
Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score van 56,73%. Tweede is het echtpaar Ria en Joop Smit
met 54,13 % en derde het echtpaar
Leny en Jan v.d.Schot met met 52,56
%, dit laatste paar is wel aan een
geweldige opmars bezig. Het ligt
nog allemaal dicht bij elkaar, er is
nog van alles mogelijk.
B-lijn: Eerste zijn hier nog steeds
Corry Olijhoek en Nel de Ruiter met
een gemiddelde score van 58,92%.
Door de hoge score is het paar
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut opgeklommen naar de tweede plaats
met 58,58%, zij vormen een sterke bedreiging voor het eerste paar!
Derde zijn hier het echtpaar Ans en
Joop Zoethout met 56,09 %.
Volgende week wordt de vijfde
competitieronde gespeeld.

Half uur
Na ruim een half uur spelen was
Timo Kas dichtbij de 2-0, maar
op aangeven van Ronnie Oltshoorn kon Timo helaas met zijn lichaam in kansrijke positie niet zorgen voor de tweede treffer. Vijf minuten voor rust kregen de Kwakelaars een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Centrale verdediger Ferdi Rademakers meldde zich
achter de bal en beschaamde het
vertrouwen absoluut niet. Ferdi wist
de bal namelijk op prachtige wijze
via de binnenkant van de rechterpaal in het doel te schieten, 2-0. Een
minuut later kreeg Arsenal de kans
om terug te komen in de wedstrijd,
maar KDO-doelman Peter Onderwater wist op keurige wijze de terecht gegeven penalty knap te keren, waardoor de Kwakelaars op
een riante voorsprong bleven staan.
Spelbeeld
In de tweede helft eenzelfde spelbeeld en na vijf minuten spelen
wist KDO de wedstrijd definitief te
beslissen. Via een op maat gegeven uittrap van Peter Onderwater
wist de prima doorkoppende Sven
Vlasman, Rick Kruit te bereiken.

De zichtbaar geëmotioneerde Kruit
schoot met enig fortuin de bal in de
rechterhoek, 3-0, waardoor de overwinning werd veiliggesteld in De
Kwakel. In het vervolg van de tweede helft maakte Arsenal vele overtredingen om KDO in bedwang te
houden en zodoende de schade te
beperken. Na uiteindelijk negentig minuten spelen stond er een 3-0
eindstand op het scorebord, waardoor de Kwakelaars zich bovenin
het klassement konden melden.
Want door deze prima overwinning
staat KDO met één wedstrijd minder gespeeld op een zesde plaats
op de ranglijst. Het verschil met
nummer één Geinburgia bedraagt
op dit moment vijf punten. Volgende week speelt het eerste thuis om
14.00 uur voor de beker tegen Swift,
de week erop hervatten de Kwakelaars de competitie met een uitwedstrijd in en tegen Ouderkerk, de
nummer elf van de ranglijst.
KDO 2 in slotfase verrassend
langs koploper Nieuw West
Na de teleurstellende nederlaag
van het tweede van vorige week tegen DCG, was KDO er alles aan gelegen om een goed resultaat neer
te zetten tegen Nieuw West 2. Na
één minuut spelen was centrumspits Elton Shehu erg dichtbij de
openingstreffer. Shehu wist zich na
een knappe individuele actie vrij
voor de keeper te zetten. Maar in
plaats van zuiver binnen te schieten of af te spelen op Fabian van
der Hulst, kon de Amsterdamse verdediger redding brengen. In de 20e
minuut wist het tweede toch op
voorsprong te komen via Marco Rijbroek. Na een goede actie van Martin Bax kon Marco op gelukkige wijze de 1-0 binnenschieten. Na deze
voorsprong bleef het tweede de bovenliggende partij, maar uiteindelijk
gingen beide ploegen de rust in met
een 1-0 stand.
Na rust kwam Nieuw West beter in
de wedstrijd en na zeventig minuten
kwamen de Amsterdammers op gelijke hoogte door een afstandsschot
die in de korte hoek verdween, 1-1.
Na deze gelijkmaker kon de wedstrijd alle kanten op gaan, maar
na een sterk slotoffensief van KDO
wisten de Kwakelaars aan het langste eind te trekken. Uit een corner wist Elton Shehu uit de scrimmage op prachtige wijze Martin Bax
te bereiken. Bax aarzelde geen moment en schoot de bal schitterend
in de rechterbenedenhoek, 2-1. Een
prachtige bekroning voor KDO in
een zwaarbevochten strijd.
Volgende week zondag speelt het
tweede om 12.00 uur uit de inhaalwedstrijd in Amsterdam tegen Sloterdijk 2.

Uithoorn - Zondag 2 oktober jl.
heeft in Beverwijk de heer Putters,
hier rechts op de foto en gewaardeerd lid van Judo Vereniging TaiOtoshi uit Uithoorn, uit handen van
de voorzitter van de scheidsrechtercommissie mevrouw Koster een

gouden scheidsrechtersspeld mogen ontvangen. De heer Putters, al
34 jaar werkzaam als scheidsrechter, is op deze manier door de Judo Bond Nederland in het zonnetje
gezet. Namens Tai-Otoshi van harte
gefeliciteerd!

Sporten bij SeniorFit van KDO
De Kwakel - SeniorFit is een speciale spel- en sportgroep voor 50+ers
bij KDO. Deze groep biedt u de mogelijkheid om in groepsverband te
sporten met leeftijdsgenoten. Dit
onder deskundige leiding van een
gediplomeerde en enthousiaste docent. Wat is SeniorFit? Een combinatie van gymnastiek, conditietraining, spierversterking en spel. Iedere les is een andere mix van deze sportieve activiteiten. U verbetert
niet alleen uw lichamelijke conditie,

maar ook kracht en lenigheid. Het
is niet erg als u lange tijd niet aan
sport heeft gedaan, u hoeft niet te
presteren, plezier in bewegen staat
voorop! De lessen zijn elke woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur.
In de kleine sporthal van KDO, aan
de Vuurlijn 51. Kom en doe een keer
vrijblijvend mee (aanmelden is wel
prettig, maar niet noodzakelijk)!
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Corina Smit,
tel. 0297-540032.

Aanhaken of afhaken voor
mannen Legmeervogels 1?

KDO 1 overtuigend langs
koploper Arsenal
De Kwakel - Nadat de Kwakelaars
vorige week teleurstellend verloren
in Amsterdam van Swift, had KDO
nu duidelijk iets goed te maken voor
het eigen publiek tegen de ongeslagen koploper ASV Arsenal.
KDO was gebrand op een goed resultaat en kwam daarom erg scherp
uit de kleedkamer. Na zeven minuten wist de goedkeepende Peter
Onderwater echter met zijn rechtervoet de openingstreffer te voorkomen. Naarmate de eerste helft vorderde, werd er alsmaar duidelijker
dat de Kwakelaars zeker niet onder deden voor de Amsterdammers.
In de 12e minuut was centrumspits Sven Vlasman zeer gevaarlijk op aangeven van Jelle de Jong.
De Jong wist Vlasman in kansrijke
positie vrij voor de keeper te zetten, maar door een zeer attent reagerende verdediger en een secure doelman kon Sven niet tot scoren komen. In de 18e minuut waren het opnieuw de Kwakelaars die
gevaarlijk werden. Een voorzet van
Joeri Stange bracht Arsenal diep in
de problemen. Door verschillende
inzetten van Sven Vlasman en Jelle
de Jong belandde de bal uiteindelijk
rakelings langs de paal. Twee minuten later was het echter wel raak
voor KDO, nadat Joeri Stange onderuit werd gehaald in het zestienmetergebied. Diezelfde Joeri Stange benutte dit buitenkansje overtuigend en schoot de bal onberispelijk
in de linkerbenedenhoek, 1-0.

Scheidsrechter judovereniging
Tai-Otoshi in het zonnetje

Slagerij Heemskerk

Nieuwe Partner Steenbok
RunningTeam
Uithoorn - Professionaliteit vertaalt
zich in kwaliteit en eerlijkheid. Beide
aspecten zijn terug te vinden bij zowel het atletiek talententeam Steenbok RunningTeam, waar topprestaties gecreëerd worden op basis van
hard trainen zonder extra stimulans
door doping, als bij Slagerij Marcel
Heemskerk, waar eigen koeien garant staan voor vlees van topkwaliteit. En ook deze koeien kunnen
enkel in topconditie komen op basis van goede verzorging, voldoende
beweging en zonder laakbare hulp-

middelen. Deze synergie staat aan
de basis van een mooi partnerschap
tussen Slagerij Marcel Heemskerk
en het Steenbok RunningTeam, vertegenwoordigd door trainer/coach
Bert Bouwmeester. De komende jaren gaan zij het partnerschap gebruiken om samen toe te werken
naar de Nederlandse top.
Dit werd 13 oktober onderstreept
middels de ondertekening van het
Partnercontract in de worstmakerij
van Marcel en Marjoke Heemskerk.

Prestatie schaatser Kevin
Regelink helemaal top
Regio - Afgelopen zaterdag werd
de openingswedstrijd marathonschaatsen voor de KPN cup op de
Jaap Eden baan in Amsterdam verreden. Het was in tegenstelling
tot vorig jaar een prachtige zonnige dag. De Wilnisser Kevin Regelink had na de wedstrijd van vorige
week veel zin om deze wedstrijd te
rijden en wilde ook een goed resultaat neer gaan zetten.
Er werd vanaf het begin hard gereden met wat uitlooppogingen waarbij iedere keer een rijder van Kevin’s
ploeg, team Romex Restate, bij zat.
Halverwege ontstond er een groep
met Kevin erbij. Er kwam op dat moment een punten sprintserie. Deze sprintserie wordt gereden met
drie keer in de wedstrijd drie ronden sprinten waarbij de eerste drie
rijders punten kunnen halen. De
eerste krijgt 4 punten, de tweede 2
punten en de derde 1 punt. Kevin
pakte in één van de series 6 punten die meetellen in het klassement.
Na deze serie ontstond er een tweede groep met een aantal A-rijders,
die niet opgesteld zijn in hun eigen
wedstrijd later op de avond, die met
de B-rijders mogen meedoen. Deze
A-rijders doen alleen mee voor de
dagoverwinning en niet voor de tussensprints en het klassement. De-

ze tweede groep kwam bij de groep
van Kevin en omdat Kevin met de
sprints mee had gedaan moest hij
na een aantal ronden de kopgroep
laten gaan.
Herstellen
Terug in het peloton kon Kevin zich
weer herstellen van de inspanningen en met nog twintig ronden te
gaan ontstond er weer een vluchtgroepje, terwijl de kopgroep inmiddels een ronde voorsprong had gepakt. Kevin zat daar in eerste instantie niet bij maar reed het gat alleen
dicht. Met het rondebord op elf kregen die groep en het peloton de bel
voor de laatste ronden. Kevin zette
op dat moment de eindsprint in voor
de zesde plaats en won die sprint
ruimschoots. Over de hele wedstrijd
gezien heeft Kevin een heel goede
prestatie gereden met een mooie
zesde plaats. In het jongerenklassement, dit zijn jongeren tot 23 jaar,
is Kevin derde geworden in het tussenklassement. In het ploegenklassement staat Kevin met zijn team
Romex Restate op een mooie eerste plaats.
De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag in het Thialf stadion
in Heerenveen. De week daarop in
Utrecht op de Vechtse Banen. Beide
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

Uithoorn - Op vrijdag 14 oktober
was het dan zover, de kraker in de
1e klasse tegen koploper Annour 3.
Werd het aanhaken of afhaken voor
de mannen van coach Guus Rutgers
en zijn assistent Ron Hogervorst?
Verlies zou betekenen dat het gat
met de koploper 6 punten zou gaan
bedragen en bij winst zouden beide ploegen aan kop gaan met 5 gespeeld, 12 punten. De spelers waren
dan ook gebrand op een overwinning. Aan de uitstraling lag het zeker niet. Er werd aangetreden in de
nieuwe tenues die er zeer gelikt uit
zagen. Deze tenues zijn mogelijk gemaakt door de 3 sponsors Kika, BQ
en BASCO. Tevens zat één van de
sponsors op de tribune, en deze kon
natuurlijk niet teleurgesteld worden.
Dat het geen gemakkelijke avond
zou gaan worden stond al vast, maar
vooraf werd door coach Rutgers verteld dat Legmeervogels gewoon van
haar eigen krachten uit moest gaan.
Want daarmee kan van iedereen gewonnen worden. Op Stefan en Mark
na was het gehele team compleet,
dus daar moest het mee gedaan
worden. De 1e helft was van het begin af aan gelijk aantrekkelijk om
te zien, met twee goed voetballende ploegen die beide voor een overwinning wilden gaan. Annour is een
ploeg met veel balvaardige en bewegende spelers die met veel schoten van afstand proberen een goal
te maken. Ze hebben niet voor niets
de eerste wedstrijden met veel doelpunten verschil gewonnen. Maar
Legmeervogels stond goed te verdedigen en kwam er vaak voetballend heel goed uit. Het leverde een
aantal gevaarlijke kansen op. In de
1e minuut was het gelijk al raak.
Na een goede pass van Dennis op
Tim Mollers maakte deze er met een
zeer fraaie actie verdiend 1-0 van.
Legmeervogels maakte gelijk duidelijk dat het zich niet liet intimideren
door het spel van de tegenstander.
Er werd een zeer goede 1e helft gespeeld, waarin door goed verdedigend werk de tegenstander niet tot
scoren kwam. Uiteindelijk ging men
dan ook met een verdiende slechts
1-0 voorsprong de rust in.
Snoeihard
De 2e helft ging verder waarmee de
1e helft geëindigd was. Legmeervogels bleef geconcentreerd voetballen en maakte het Annour zeer
lastig. Mels Bos was met een aantal gevaarlijke schoten dichtbij een
2-0 voorsprong, maar telkens was
het net niet. Toch viel heel onverwachts de gelijkmaker. De gevaarlijkste speler van Annour, de nummer 10, kwam op aan de rechterkant en knalde snoeihard vanaf de
zijkant de bal hoog in het dak van

het doel, 1-1 in de 4e min. Deze speler heeft een snoeihard schot in de
benen en had dit al een aantal keren
laten zien in de wedstrijd. Dit was
toch wel een lichte domper voor de
Vogels, maar toch werd de wedstrijd
weer goed opgepakt. Bij een tegenaanval in de 13e min stuurde Coen
Dimitri de diepte in en deze rondde
oog in oog met de keeper zeer koel
en beheerst af, 2-1. Legmeervogels
ging door en dat werd bekroond met
de 3-1 in de 15e minuut. Deze keer
was het Jordi, die na een snoeihard
schot van Mels op de paal, de bal
voor zijn voeten kreeg en de bal kon
intikken. Het ging nu wel erg snel en
makkelijk en het vertrouwen groeide bij de Vogels. In de 19e minuut
was het wederom Tim Mollers die er
op aangeven van Mels Bos 4-1 van
maakte.
Nu zou je denken, Legmeervogels
zit op rozen. Dat leek ook zo. Maar
Annour maakte een slimme wissel
door de keeper te wisselen met de
gevaarlijke nummer 10, waarmee ze
een man-meer-situatie creëerden
door de keeper mee te laten voetballen.
Veldspelers
Ze hadden nu alleen veldspelers in
het veld staan en zetten Legmeervogels op deze manier volledig onder
druk. De paniek sloeg toe bij de Vogels en men kon geen bal meer in de
ploeg houden. Alles werd blind naar
voren gespeeld en geen pass kwam
meer aan. Het leidde tot een aantal
zenuwslopende minuten, waarbij de
tegenstander de stand in de 22e en
24e minuut wist terug te brengen tot
4-3. De Vogels kwamen er niet meer
uit en wisten met hangen en wurgen de voorsprong vast te houden.
Terwijl de tijd allang verstreken was
op het scorebord liet de scheidsrechter lang doorspelen. De spelers
en begeleiding op de bank hadden
het niet meer en probeerden met
schreeuwen en gebaren hun ploeg
naar de overwinning te helpen. Gelukkig floot de scheidsrechter eindelijk af, waardoor de 3 punten binnen
waren. De wedstrijd had geen minuut langer moeten duren, want dan
was het waarschijnlijk tot een gelijkspel gekomen.
Maar zover kwam het niet en was iedereen blij met de vooraf zo gewilde
3 punten. Het werd dus toch aanhaken, waardoor beide ploegen nu de
ranglijst aanvoeren met 5 wedstrijden gespeeld en 12 punten.
De volgende wedstrijd is een bekerwedstrijd ingelast op vrijdag 21 oktober thuis in De Scheg om 21.05
uur. Tegenstander is dan AORC/
Lebo Vastgoed 2, dat uitkomt in de
landelijke 1e Divisie A. Een zware maar ook leuke en leerzame pot
voor de Legmeervogels.

Midzomer- kerstfeest brandweer Uithoorn
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Bridgeclub ‘Hartenvrouw’
Uithoorn – Dinsdag 11 oktober was
het uur der waarheid wat betreft promotie/degradatie; het was de zesde
en laatste zitting van de eerste competitieronde bij bridgeclub Hartenvrouw. In de A-lijn werd met 16 paren gespeeld, en in de B- lijn met 15
paren wat helaas een stilzit in deze
lijn betekende.
Uitslagen
De leiders in de A-lijn waren An van
Schaik en Lea Wit met de fantastische score van 66,07%, waardoor ze
net van de degradatieplaats ontsnapten; de tweede plaats met 61,90%
wat ook een prachtige score is, was
voor de dames Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar; het combipaar Kitty van Beem en Tini Geling begreep
elkaar prima en scoorde 57,74%; terwijl de vierde plaats, met een minmaal verschil, werd opgeëist door
Reina Slijkoord en Rita Vromen met
57,44%. Aan de top in de B-lijn staan
Corinne van der Laan en Anne Tolsma met 60,83%, met een minimaal
verschil, gevolgd door Renske Visser
en Francis Terra, namelijk 60,42%;
Eugenie Rasquin en Riet Willemse waren na de vakantie weer helemaal uitgerust en scoorden 59,72%:
ook was er weer een minimaal verschil met Annet Roosendaal en Rini Tromp met de score van 59,38%.

Zondagelftal Legmeervogels
pakt de koppositie

Het is frappant dat het getal achter
de komma de plaatsing in deze zitting bepaalt.
Competitiestand
A lijn:
De eerste vier plaatsen met allemaal
54% worden respectievelijk ingenomen door de paren Kitty van Beem
& Agnes de Kuijer, Ina Melkman &
Jetty Weening, Thecla Maarschalk &
Rees van der Post en Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar. Ook hier bepaalt het getal achter de komma de
volgorde. Waar hebben we het over?
In de A-lijn worden verwelkomd:
Renske Visser & Francis Terra, Ted
Brand & Alice Oostendorp, Corinne van der Laan & Anne Tolsma en
Ans Pickkers & Loes Wijland. Proficiat met jullie promotie.
B lijn:
De eerste vier paren staan hierboven dus vermeld vanwege hun promotie. Verwelkomd worden, vanwege degradatie, Elly van Brakel & Vera
van Wessem, Gertrude Doodkorte &
Floor Janssen, Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot en Ploon Roelofsma
& Marja Slinger. De kaarten worden
weer geschud voor de volgende ronde. Voor inlichtingen over Hartenvrouw kunt u bellen of mailen met
Mieneke Jongsma tel: 0297-56756 of
wjongsma1@hotmail.com.

Kaarten lijken geschud bij BVU
Uithoorn - Op maandag 10 oktober
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de voorlaatste ronde in de
eerste parencompetitie van dit seizoen. Met nog 1 week te gaan lijken
kaarten nu wel geschud. De uitslagen:
A-lijn:
1. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
61,81%
2. Tineke van der Sluijs
& Anke Reems
60,76%
3. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
60,42%
4. An & Bert Pronk
59,03%
5. Tiny
& Bram van Klaveren
52,08%
B-lijn:
1. To van der Meer
& Benjamin Klooster
63,10%
2. Marja Calis

Voetbal

& Corry Frank
62,50%
3. Thea Stahl
& Thea Kruyk
59,82%
4. Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 59,52%
5. Marijcke l
& Gouke van der Wal
55,95%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg. Omdat er gewerkt wordt met
BridgeMate is de uitslag bekend
wanneer het laatste spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend een paar
keer meespelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met de
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is, na 18.00 uur,
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

VLC blinkt uit in Uithoorn
Regio - De 29e editie van de scholierenveldloop-kampioenschappen
van AKU, Atletiek Klub Uithoorn,
is een grandioos succes geworden
voor het Mijdrechtse VeenLanden
College. Voor het eerst in het bestaan van het fenomeen scholierenveldloopkampioenschap werd het
VeenLanden College winnaar. Uiteindelijk bleken slechts twee punten het minimale verschil tussen
winst en de tweede plaats.
Klas 3 en hoger
De categorie oudste jongens werd
gewonnen door Sjoerd Heemskerk
van het Alkwin Kollege, de tweede plaats was voor Ruben Kooijman
van het VLC, terwijl Jelle Draper van
het Alkwin beslag legde op de derde plaats. Bij de oudste meisjes was
de uitslag als volgt: De eerste plaats
was voor Evelien Hooijman van het
Alkwin, zij werd geflankeerd door
Eva Haspels (3e plaats) en Lonneke
Meijer op de tweede plaats. Ook in
deze categorie dus punten voor de
Mijdrechtenaren.
Docenten
De docenten werden overduidelijk aangevoerd door VLC youngster Emil Hoogstad. Hij werd verpletterend eerste, op enige afstand
gevolgd door een blije Hans Dekker van het Alkwin Kollege. Maarten Loojenger van Thamen werd
derde heer. De dames atleten kenden geen VLC deelnemers, dus hier
geen punten gesoord. Op de eerste plaats eindigde Floor Tamis van
Thamen, tweede werd José de Voor
van “de Zon” voor Shirley Pietersen
van het Alkwin Kollege op de derde plaats.

Jongste deelnemers
Bij de jongste jongens kon de loftrompet niet uit voor de VLC-ers
voor wat betreft de prijzen. Wel krijgen de jongens een geweldig compliment voor het sportieve inzet.
Hier werd Bram Anderiessen van
het Amstelveen College eerste op
de voet gevolgd door Ruan Heeren van het Alkwin Kollege en Arjan
Bodegraven van het Alkwin Kollege op plaats 3. Bij de jongste meisjes verdeelde Thamen de prijzen en
het podium als volgt: Eerste loopster
werd Melissa van Eenenaam, tweede haar zusje Kim en op plaats drie
eindigde Wiktoria Kostyra.
Gehele podium voor VLC
Bij de jongens van klas 2 liet het
VLC niets aan het toeval over.
Het gehele podium werd bezet door
VLC lopers. Op de derde plaats
stond Delý Drakostamatis op het
podium, tweede werd Julian Remmers en het hoogste podium was
voor Richard van der Leeden, een
prachtig gezicht al die winnaars. Bij
de meisjes tweede klas ook de loftrompet voor het VLC.
Op plaats drie stond Emma Meijer
van het Alkwin Kollege, de tweede plaats werd gelopen door Sanne
van der Loo van het VLC en Michaela Disseldorp van het VeenLanden
College liep zichzelf op de hoogste
trede van het podium. Een geweldige prestatie van de VLC lopers.
De wisselbeker bleek dit jaar dus
voor het Mijdrechtse VeenLanden
College, tweede school was het
Alkwin Kollege en derde Thamen.

KDO handbal 1 laat
mooie afsluiting liggen
De Kwakel - De voortvarende veldcompetitie van KDO handbal dames
1 heeft in de laatste wedstrijd van
de herfstcompetitie een klein deukje opgelopen. De dames hebben in
Zaandam twee punten laten liggen
door verlies van concurrent Zaanstreek.
KDO dames 1 wist de eerste vijf
wedstrijden achtereen te winnen.
Van een aantal tegenstanders lieten
zij geen spaander heel, sommige
partijen waren lastiger. De laatste
wedstrijd van de veldcompetitie was
tevens de belangrijkste. Zaanstreek
had dan wel de week ervoor gelijk gespeeld tegen HSV (De Hoef),
maar net als KDO verder geen verliespunten.
De wedstrijd op het veld in Zaandam begon moeizaam voor beide
partijen. Het was nat, waardoor de
bal slecht onder controle te houden was. Er werd weinig gescoord,
waardoor vanzelfsprekend de score
in de rust niet ver uit elkaar lag (14). In de tweede helft koos KDO ervoor om een meer offensieve verde-

digingsvorm aan te nemen. Dat pakte niet echt goed uit, en Zaanstreek
profiteerde ervan. Daarna wist KDO
zich niet goed te herpakken, en wist
Zaanstreek de wedstrijd uiteindelijk
winnend af te sluiten (10-7).
KDO eindigt daardoor na de eerste
helft van de veldcompetitie op de
tweede plaats in de 2e klasse SB,
achter Zaanstreek. In de lente wordt
de competitie voor de tweede helft
opgepakt, KDO maakt dus zeker
nog kansen op het kampioenschap!
KDO dames 1 is nu begonnen met
de voorbereidingen op de zaalcompetitie, waar net als op het veld
kansen liggen om bovenin mee te
draaien. Al vanaf begin september
wordt één keer per week binnen
getraind. Afgelopen zondag was de
eerste oefenwedstrijd in Berkel en
Rodenrijs, waar KDO leuk handbal
heeft laten zien. Volgend weekend
gaat de selectie, bestaande uit 16
speelsters, op trainingsweekend in
Zeist. Veel training en teambuilding
moet de meiden klaar maken voor
een mooi seizoen!

Qui Vive hockey MC1
plaatst zich voor IDC2
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
speelden de meiden van Qui Vive
MC1 een beslissingswedstrijd tegen Bloemendaal voor een plek in
de Interdistrictscompetitie (IDC) 1.
Tot op de laatste minuut bleef het
spannend en hebben de meiden

geknokt. Helaas verloren zij deze
wedstrijd met 3-2.
Doordat zij in de voorcompetitie
Topklasse A 2e zijn geworden waren
zij hiermee al geplaatst voor IDC2,
wat een uitstekende prestatie is.

Uithoorn - Het eerste zondagelftal
van Legmeervogels is dankzij de 0-3
overwinning in en tegen Maarssen
opgerukt naar de leiderspositie van
het... Rechterrijtje. Negen punten
uit zeven duel zet je dan wel aan de
kop van dit rijtje maar het mag toch
wel bekend zijn dat het resultaat tot
op de dag van vandaag minder is
dan was verwacht en gehoopt. Zondag 30 oktober als Legmeervogels
thuis Quick 1890 ontvangt is ook de
dag dat de eerste beslissingen gaan
vallen. Wie na 8 duels de meeste wedstrijdpunten heeft behaald is
dan de winnaar van de eerste periode. Legmeervogels doet in dit verhaal nu even niet mee. Tegenstander Quick 1890 daarentegen doet
nog mee in deze strijd, maar moet
om kans te houden op deze titel
wel winnen van Legmeervogels. Bij
winst is men toch nog afhankelijk
van wat OSM’75 doet in het uitduel tegen PVCV. Na deze 1ste periode
volgt nog een 2e en 3e periode. Deze bestaat uit 9 wedstrijden. Het periodekampioenschap geeft recht op
deelname aan de nacompetitie. De
nacompetitie is onder andere een
extra kans om te promoveren. Dus
na deze 1ste periode nog een tweetal kansen voor de Vogels om een
dergelijk titel binnen te halen.
Troosteloos
Legmeervogels heeft in een beetje troosteloze omgeving de volle
winst weten te behalen in het duel tegen Maarssen. Maarssen, dat
troosteloos onderaan bungelt met
nog geen enkel winstpunt in de zak.
Legmeervogels begint heel goed
aan deze wedstrijd. In een hoog
tempo wordt de tegenstander vastgezet op de eigen helft en heeft
Legmeervogels de gehele regie in
handen. Kansen worden gecreëerd
maar de afwerking faalt nog. Maar
ook het goede keeperswerk van
de doelman van Maarssen voorkomt dat Legmeervogels al vroeg in
dit duel op voorsprong kon komen.
Dan na een twintig minuten spelen
ebt het offensief van Legmeervogels
wat weg en kan Maarssen toch een
klein offensief inzetten en zowaar
ontstaan wel wat kansen voor de
thuisclub. Dat Maarssen wat kansen weet te creëren komt vooral voort uit het feit dat spelers van
Legmeervogels gemaakte afspraken
zo nu en dan gewoon vergeten. Op
deze manier ontstaat er dus ruimte voor de thuisclub. Patrick Brouwer moet dan vaker ingrijpen dan

dat gewenst is om de thuisclub van
score af te houden. Het plaagstootje van de thuisclub geeft aan de andere kant Legmeervogels weer de
kans om nog voor de rust op voorsprong te komen, helaas hebben de
voorwaartsen van de Vogels teveel
tijd nodig om de gebonden kansen
te verzilveren. De rust gaat dan ook
in met de bekende 0-0 op het scorebord.
Tweede helft
De tweede helft is enkele minuten
jong als Rigi Graanoogst een voorzet aflevert die tot verrassing van velen over de doelman in het doel verdwijnt. Na afloop geeft Rigi Graanoogst aan dat het geen voorzet was
maar een bewuste keus om op deze manier de doelman te verrassen?
Hoe de bal dan ook in het doel gaat
maakt niet uit. Legmeervogels heeft
de zo gewenste voorsprong. Maarssen heeft lang gestreden voor een
goed resultaat maar na deze treffer zie je toch wel dat het geloof in
eigen kunnen wegzakt. De tweede 45 minuten is na deze treffer eigenlijk al gespeeld. Voor doelman
Patrick Brouwer breekt er dan een
groot aantal rustige minuten aan
want Legmeervogels is alleen maar
te vinden op de helft van de gastheren. In de 20ste minuut is er een
voorzet van Jordy de Groot en glijden Laurens van de Greft en Mels
Bos beiden naar de bal toe en via de
klus verdwijnt de bal tegen het net
en staat Legmeervogels op een 0-2
voorsprong. Enkele minuten later
wordt het 0-3 als Laurens v.d. Greft
op onreglementaire wijze wordt gestuit en de scheidsrechter Legmeervogels een strafschop toekent. Deze
wordt feilloos ingeschoten door Jordy de Groot. Daarna krijgt Legmeervogels nog vele, vele kansen om de
voorsprong te vergoten. Je kunt dan
in deze fase het elftal verwijten dat
men te slordig met de kansen omgaat. Daarbij speelt balverliefdheid
een grote rol. Al met al wint Legmeervogels eindelijk eer eens een
wedstrijd.
Bekerwedstrijd
Komend weekend wordt de bekercompetitie voor de amateurs hervat.
Voor de zondag 1 van Legmeervogels staat komende zaterdag 22 oktober een thuiswedstrijd op het programma. Om 14.00 uur spelen de
Legmeervogels dan thuis tegen het
1ste zaterdagelftal van De Dijk, dat
uitkomt in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal.

Legmeervogels Zaterdag
door winst nog ongeslagen

Amsterdam Halve Marathon

AKU-atlete Anouk Claessens
levert een topprestatie
Regio - Zondag 16 oktober bevond AKU atlete Anouk Claessens,
lid van het Steenbok RunningTeam, zich onder de deelnemers aan
de Amsterdam Halve Marathon. De
weersomstandigheden waren perfect. Zonnig, fris weer, ideale temperatuur en Anouk kende een goede voorbereiding. Dit alles resulteerde in een prachtige 1.21,24
waarmee ze haar persoonlijke toptijd verbeterde met maar liefst 3 minuten en 8 seconden!
Anouk startte vlot, eigenlijk voor
haar gevoel wat te vlot. Maar het
ging lekker en ze liep ontspannen.
Zonder hartslagmeter en puur op
haar gevoel lopend kwam ze lekker
in haar ritme en kon zij een hoog
tempo aanhouden. Naarmate de
wedstrijd vorderde, kon zij nog beter in de wedstrijd komen, waardoor
zij aan het einde nog een kon plaatsen. Dit resulteerde dus in deze geweldige prestatie en, hoewel ook
trainer Bert Bouwmeester wist dat
het er in zat, het moest er dan toch
een keer uitkomen. En de grens van
haar mogelijkheden zijn nog niet
bereikt. De komende maanden zal
er gewerkt worden aan de voorbereiding voor de NK ½ marathon dat
in 2012 in maart in Venlo wordt gehouden.
Anouk werd met haar tijd 6e in het
klassement en wist als 3e Nederlandse de finish te bereiken. Het

perspectief voor de toekomst wordt
hiermee alleen maar beter! Na de
finish bracht een geëmotioneerde
Anouk verslag uit en liet duidelijk
blijken heel erg blij te zijn met dit
resultaat.
Minder ging het met Marcel Pool.
Deze SRT-atleet liep de eerste 5
km heel gemakkelijk in 17.10,0 en
de eerste 10 km net boven de 35
min. Maar helaas, ook deze afstand
is soms onvoorspelbaar. Na 12 km
was de energie uit de spieren verdwenen en Marcel moest genoegen
nemen met een teleurstellende tijd
van 1.19,12. Genoeg stof tot analyse en evaluatie, zodat de resultaten
hiervan verwerkt kunnen worden in
de aanloop van de komende wedstrijden.
Op de hele marathon kwamen van
AKU overigens 3 deelnemers aan
de start. Benno Hartman wist na
3.34,30 de meet te passeren, gevolgd door Theo Rekelhof. Hij had
3.36,29 nodig voor de 42,2 km en
Charles Couzijn kwam 3.50,56 over
de finish.
Op de Halve Marathon konden de
volgende eindtijden van AKU atleten genoteerd worden: Karin Versteeg 1.36,01, Mario Willemse
1.37,25, Harry Schoordijk 1.41,25, Richard Mayenburg 1.43,48, Jos Snel
in 1.46,50, Baukje Verbruggen in
1.46,51, Jan Driessen in 1.53,24 en
Paul Schermerhorn in 1.58,40.

Uithoorn - Het Legmeervogels Zaterdag 1 team kreeg Buitenveldert
op bezoek en zegevierde met 3-1.
Door deze overwinning blijft Legmeervogels de lijstaanvoerder in de
4de klasse C. Legmeervogels had
er zin in en nam direct het initiatief
en zette Buitenveldert onder druk.
Sterker nog, Buitenveldert had in de
eerste helft niets in te brengen tegen een overheersend Legmeervogels. Al in de eerste minuten waren twee grote mogelijkheden om te
scoren te openen.
Het duurde tot aan de 21ste minuut
voordat Earl Tjin a Kiem de score
kon openen en zijn eerste competitiedoelpunt op zijn naam kon laten schrijven. Hij veroverde de bal
op een Buitenveldert verdediger
en met een halve stift versloeg hij
de Buitenveldert doelman 1-0. Een
kleine 10 minuten later is het weer
Nick Driehuis die de achterlijn haalt
en voor geeft. Net zoals vorige week
is het Wouter Frankhuizen die de
teruggeplaatste bal in de voeten
kreeg en de bal in de verre hoek in

het doel schoot 2-0. Met deze stand
gaan de twee elftallen rusten.
In de tweede helft een andere wedstrijd. Legmeervogels was niet bij de
les en liet Buitenveldert het initiatief nemen. Buitenveldert was een
ander elftal dat de bal goed rond
speelde en sneller omschakelde.
In de 55ste minuut is het toch Legmeervogels dat weet te scoren. Cyrill Gill kreeg de bal via een omhaal
van Nick Driehuis aangespeeld en
zijn harde schot vloog via de binnenkant paal het doel in 3-0.
Buitenveldert blijft goed voetballen
en op zoek gaan naar een gaatje in
de Legmeervogels’ verdediging. En
het loon naar werken komt in de
62ste minuut. Uit een hoekschop
wordt de bal in de verre hoek gekopt, 3-1. Met nog een half uur te
gaan ruikt Buitenveldert dat er meer
in zit. Piet Persoon moet een paar
keer handelend optreden op een
paar harde afstandschoten. Bij een
van de laatste schoten is Buitenveldert nog dichtbij een treffer, maar
Piet weet de bal nog net uit de hoek
te tikken. Het bleef bij 3-1.
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Superheldenmiddag
in de bibliotheek

Mijdrecht - Het is Kinderboekenweek, met
‘Superhelden’ in de hoofdrol. De Bibliotheek
Mijdrecht werd woensdag 5 oktober drukbezocht tijdens de ‘heldenmiddag’. De kinderen
konden deelnemen aan de workshop ‘spelen
als een held’ door Pieter Scholten van Troup
A’dour, een heldenquiz maken, film kijken, hun
favoriete held inlijsten of hun held op doek zetten, onder begeleiding van Frans Lek en Freddy
Hentzen van Atelier de Kromme Mijdrecht.
Gedurende de hele middag deden kinderen
enthousiast mee en aan het eind gingen veel
kinderen trots naar huis met wat zij in de biblio-

theek gemaakt of gedaan hadden. De Superheldenweek loopt nog tot en met 15 oktober, je
kunt nog steeds meedoen aan de heldenquiz,
een kleurplaat met masker ophalen of puzzelen over helden. Als je snel bent kun je ook
nog meedoen aan de Superheldenspaaractie,
je krijgt plaatjes voor je Superheldenplakboek
wanneer je boeken leent. Deze actie loopt zolang de voorraad strekt, dus kom supersnel
naar de bibliotheek en leen meteen een paar
leuke heldenboeken van bijvoorbeeld Geronimo Stilton, Robin, Lena Lijstje, Suske en Wiske,
Sem, Meester Jaap of Will!

Statenleden CU/SGP bezoeken
de Vinkeveense Legakkers
Vinkeveen - Afgelopen september
was de raadsfractie van de ChristenUnie/SGP te gast bij de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers
(BVVL). Tijdens een anderhalf uur
durende vaartocht werd de fractie
bijgepraat over het probleem van de
verdwijnende legakkers en de wildgroei aan bouwsels op verschillende
legakkers. Dit bezoek was aanleiding voor de raadsleden om er ook
eens over van gedachten te wisse-

recreatieve functie in het plassengebied kunnen versterken en zelfs
mogelijk de verdwijnende legakkers
op een creatieve manier in kunnen
zetten voor versterking van de natuurwaarden (broedplaats voor bepaalde dier en plantensoorten) terwijl de wildgroei en verrommeling
op de legakkers kan worden tegengegaan. De plassen bieden unieke
kansen voor deze regio, waarbij behoud van het rustieke karakter zo-

beide overheden hierbij betrokken
zijn. Het liefst ziet men dan ook een
vervolg in de vorm van een goed
overleg tussen provincie, rijk, recreatieschap, natuurmonumenten, de
BVVL en eventueel andere belanghebbenden om te komen tot goede
bindende afspraken om de bovengenoemde doelen te bereiken.
Zowel de statenfractie als de raadsfractie van de ChristenUnie hebben
beloofd hun best te zullen doen, hier

len met de eigen statenleden tijdens
een bijeenkomst over de concept
provinciale structuurvisie. Dit concept is afgelopen zomer voor commentaar naar de gemeentes is gestuurd en ook relevant voor de ontwikkelingen in ons gebied.

veel mogelijk gehandhaafd moet
blijven.

de komende weken aandacht voor
te krijgen. Ook de BVVL kan, als
bindende factor van eigenaren en
huurders, daarbij een belangrijke rol
spelen onder andere door eigen leden aan te spreken op gemaakte afspraken, maar ook door faciliterend
en adviserend de eigenaren te ondersteunen bij het behoud van de
legakkers.

Scouts Jan van Speyk kletsen
er op los tijdens JOTA/JOTI
Mijdrecht - Japan is voor niemand
meer ver weg, dankzij de komst van
internet. En scouts doen nooit iets
makkelijk als het ook moeilijk kan.
En zo kan het dat de scouts van de
Jan van Speyk afgelopen weekend
met een Japanse groep heeft gesproken via een contact dat liep
via de radiozender. Tijdens de JOTA/JOTI, een internationaal evenement waarbij scouts van over de he-

le wereld contact zoeken via de radio en internet, zijn weer veel verbindingen gelegd. Naast Japan zijn
dit jaar ook Brazilië en Canada bereikt. Maar natuurlijk ook gewoon
gezellige groepen in Nederland. En
dat is wel makkelijk voor de jonge
scouts, er was namelijk een spel bedacht waarbij zij moesten uitvinden
hoe het weer was ‘aan de andere
kant van de lijn’. En zo ontstond een

weerkaart waar Helga van Leur nog
van kan leren. Natuurlijk werd ook
van het internet gebruikgemaakt
om de andere scouts te spreken. Uiteraard hebben de scouts zich ook
uit kunnen leven met verschillende
spellen. Het hele weekend heeft een
aantal enthousiaste radio zendamateurs uit De Ronde Venen de Scouts
bijgestaan om de vele verbindingen
te kunnen leggen.

Aanleiding
Dat was aanleiding om de vaartocht
nog eens te herhalen met een delegatie van de ChristenUnie Statenfractie. Afgelopen zaterdag 15 oktober mocht de BVVL, dus Carla Dik
(fractievoorzitter), Arne Schaddelee
(statenlid) en Kees de Heer (fractieassistent) verwelkomen. Samen met
gemeenteraadslid Wim Stam waren
zij te gast bij de BVVL.
Tijdens de vaartocht, overigens onder een stralende najaarszon, werd
een goed beeld gegeven van de
problematiek. In een open discussie
werd van gedachten gewisseld over
hoe we enerzijds de legakkers kunnen behouden en conserveren, de

Belangrijk
Omdat niet alleen de gemeente
(ontwikkeling van beleid) hier een
rol speelt, maar ook de provincie
(kaders stellen bijvoorbeeld via die
provinciale structuurvisie) hierbij
partij is, is het van groot belang dat
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Hierbij wil ik graag mijn - geschrokken - reactie geven op
de plannen aangaande het Libellebos.
Een jaar geleden heeft de gemeente via een uitstekend
opgezette en uitgevoerde inspraakavond de meningen van
gebruikers en omwonenden geïnventariseerd betreffende
de beheervisie voor het Libellebos, een toekomstplan voor
dit unieke stukje natuur. Aanleiding hiervoor was, dat het
bos toe is aan een opknapbeurt.
Een lange lijst met opmerkingen was het resultaat.
Deze zijn samen te vatten als:
Het bos geeft een heerlijk natuurgevoel; fietsen door bos niet
aanmoedigen (wel een goed fietspad óm het bos aanleggen);
wandelfunctie is heel belangrijk, dus uitbreiding (rond)
wandelpaden gewenst, laarzen/bos paden behouden; geen
uitbreiding van recreatie, wel uitbreiding van de stukken bos.
Onderhoud. Bovenal werd echter gehoord: Het LibelleBOS is een
fijn bos, dat willen we zo houden!
Ondanks deze duidelijke uitingen van bewoners die ook helder
zijn terug te vinden in het verslag van de inspraakavond,
geleid door John Verheusen (niet woonachtig te Uithoorn),
heeft deze verantwoordelijke projectleider/adviseur Groen zijn
eigen interpretatie van ‘belevenis’ en ‘sfeer’ gegeven aan de
gebruikerswensen.
Tot mijn grote schrik en verdriet is er een plan ontwikkeld waarin de
hoeveelheid bos niet is vergroot maar juist verkleind. De foto’s die
de verslagen larderen, tonen juist de sfeervolle en karakteristieke
paadjes die nu dreigen te verdwijnen. Bomen zullen worden

gerooid en plaatsmaken voor 'functies', ‘belevenissen’ en ‘sferen’,
struiken en ‘doorkijkjes’, ligweiden en vijver. En dat alles op dit
minuscule stukje bos dat ons dorp rijk is?
Me dunkt dat er al genoeg weide en water in Uithoorn is om daar
het schaarse bos voor op te offeren. Verheusen en de gemeente
willen het bos omvormen tot het zoveelste modieuze ‘stadspark’
zoals het Vondelpark met bijbehorende kuddes fietsers,
zonnebaders, barbecuers met hun verstikkende rookpluimen
en schroeiplekken op het gras. Misschien zelfs velerlei soorten
muziek en zeker meer afval waar we nu paddenstoelen en
bloeiende kruiden mogen bewonderen. Ik vrees een invasie van
jeugd op scooters met blikjes, sigaretten, joints en geblèr uit
mobiele apparatuur.
Rustig wandelen op een echt bospad, slootjes spannend
oversteken, de zon door de bladeren zien spelen, de geborgenheid
van de bomen, het bos beleven op je eigen persoonlijke
subjectieve manier en je eventjes helemaal in de natuur kunnen
wanen, tot jezelf komen, is er dan niet meer bij. En dat alles
in een gemeente die heeft aangegeven dat het hier een uniek
stukje Uithoorn betreft en dat wat groen is, groen moet blijven en
hiervoor zelfs een motie heeft aangenomen!
Ik wil de gemeente bij deze met klem oproepen zich weer aan
haar oorspronkelijke missie te houden en de plannen voor het
Libellebos bij te stellen tot opknappen waardoor het bos een bos
kan blijven en ons allen dicht bij huis van dat beetje natuur en
rust kan laten genieten.
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