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KORT NIEUWS:

Bingo bij KDO 
De Kwakel - Komende vrij-
dag 18 oktober is er weer bin-
go in de KDO kantine. Aan-
vang 20.00 uur. Er zijn natuur-
lijk weer mooie prijzen te win-
nen en ook ontbreekt het rad 
van avontuur niet. De volgen-
de bingoavonden zijn in 2013 
op de vrijdagen 22 november 
en 20 december. 

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 3

Carwash actie
bij AVIA 

Zijdelwaard!

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

www.kunstuitleen-timeless.nl

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*

Bij nieuw lidmaatschap:september/
oktober
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Waarom parkeerterrein 
niet in één keer zo groot?
Uithoorn - Sinds een paar weken 
is het ‘tijdelijke’ parkeerterrein aan 
de Prinses Irenelaan uitgegroeid tot 
bijna twee keer zo groot als eerst. 

Dat dit zou gebeuren is al van meet 
af aan, toen het parkeerterrein werd 
aangelegd, onderwerp van gesprek 
geweest. Het heeft er in die hoeda-
nigheid nog geen drie maanden ge-
legen of het moest al weer op de 
schop omdat het te klein bleek en 
uitbreiding nodig was. Waarom dat 
niet meteen in één keer gedaan? 
Toen de sloopwoningen naast de 
supermarkt C1000 aan de Prinses 
Irenelaan dit voorjaar verdwenen 
waren, was het gemeentelijk besluit 
op de vrijkomende grond daar een 
tijdelijk parkeerterrein aan te leg-
gen. Extra parkeerruimte was en 

is hard nodig omdat er vergaan-
de plannen zijn om het Marktplein 
en een deel van de Wilhelminakade 
begin komend jaar in te richten als 
een wandelpromenade, waardoor 
deze autovrij wordt. Daarbij verdwij-
nen tevens de parkeerplaatsen. Die 
moeten dan gecompenseerd wor-
den en dat is mede op de locatie 
naast de C1000 Oude Dorp. Komt 
bij, dat de Weekmarkt binnenkort 
naar deze locatie wordt verplaatst 
waarbij op woensdag weer par-
keerruimte verloren gaat. Al eerder 
dit jaar werd in de media, maar ook 
door ondernemers en bewoners in 
het Oude Dorp, verwonderd gerea-
geerd op het feit dat er bij de aanleg 
van het parkeerterrein maar de helft 
van de beschikbare grond als zoda-
nig werd ingericht. Iedereen kon op 

zijn vingers natellen dat dit al met-
een veel te klein was, helemaal met 
het oog op de verplaatsing van de 
Weekmarkt daar naartoe. Boven-
dien moesten Marktplein en Wilhel-
minakade vrij gemaakt worden om 
tijdelijk te dienen als omleidingsrou-
te voor het verkeer zodra de Prins 
Bernhardlaan en de Thamerlaan op 
de schop gingen voor het realise-
ren van de ‘Hoofdontsluiting Oude 
Dorp’. Dat wist men bij de gemeente 
allemaal al ruim van te voren. Maar 
kennelijk loopt men daar voortdu-
rend achter de feiten aan, net zoals 
bij de aansluitingen op de N201. Om 
maar niet te spreken van de extra 
kosten die nu weer gemaakt moes-
ten worden om het parkeerterrein 
uit te breiden. Dáárop had men nu 
juist kunnen bezuinigen!

Verteltheater Magische 
Schijf van Vijf in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Vorige week woensdag 
vertelde voedingsconsulente Mar-
joleine van der Waal het spannen-
de verhaal van de magische schijf 
van vijf. Het meisje Nibbeltje uit het 
verhaal werd goed geholpen door 
de meisjes en jongens om het ont-
snapte eten weer terug te vinden. 
De kinderen wisten na afl oop van 
het verhaal heel goed te vertellen 
dat je groot en sterk wordt van al-
les wat je in de schijf van vijf ziet. 
Je bent wat je eet en je bent wat 
je weet! Ieder kind was blij om te 
weten dat fruit en groentes in het 
groene vak horen, dat bruin brood, 
rijst, pasta en aardappelen in het 
bruine vak moeten, dat water, sap, 
melk, koffi e en thee in het blauwe 
vak thuis horen, dat boter en olie in 
het gele vak gaan en dat vlees, vis 

en vleesvervangers in het rode vak 
zitten. Ook weten de kinderen goed 
dat je van snoep en koek niet sterk 
en groot wordt, maar wel dat het 
lekker is. Er waren tevens prachti-
ge theaterplaten van Nibbeltje die 
ze konden inkleuren en meenemen 
naar huis. ‘Word spelenderwijs’, het 
thema van de landelijke Week van 
het Opvoeden, was heel zichtbaar 
bij de vrolijke activiteit in wijkcen-
trum ’t Buurtnest! Elke woensdag-
middag van 14.30 tot 16.00 uur is 
er in het wijkcentrum gratis verha-
len lezen met er na het knutselate-
lier voor kinderen tot 7 jaar. 
Wilt u meer weten hierover? Neem 
gerust contact op met Natascha 
Halici, kinder- en tienerwerker, te-
lefoon: 06-52646156 of e-mail: 
nhalici@cardanus.nl.

Ons Uithoorn doet weer mee aan 
gemeenteraadsverkiezingen 2014

V.l.n.r.: Frans Boonman, Anneke Vink, Brenda Elgersma, Benno van Dam. Foto: Peter Elgersma.

Uithoorn - Ons Uithoorn gaat mee-
doen aan de verkiezingen voor een 
nieuwe gemeenteraad in maart 
2014. Dat maakte de lokale politieke 
partij afgelopen weekend bekend.
In een toelichting zegt voorzitter 
Benno van Dam: “Ons Uithoorn is 
vier jaar geleden opgericht. Het doel 
was iets toe te voegen aan het be-
staande politieke landschap in Uit-
hoorn, zowel qua inhoud als stijl. In 
de afgelopen jaren is dat gelukt en 
daarom willen we de activiteiten in 
de komende raadsperiode voort-
zetten. Qua inhoud pleiten we bij-

voorbeeld vóór herstel van het his-
torische dorpsgezicht, vóór behoud 
van de Schanskerk en tégen be-
taald parkeren. Bij stijl gaat het om 
de manier van politiek bedrijven. 
Niet alleen geluiden uit de samen-
leving vertalen in statements tijdens 
raadsvergaderingen, maar ook con-
crete ondersteuning bieden aan in-
woners en organisaties. En zo min 
mogelijk rondhangen in het ge-
meentehuis.” 
Met het oog op de verkiezingen 
heeft Ons Uithoorn in het afgelo-
pen jaar gezocht naar versterking.  

Inmiddels heeft dit geresulteerd in 
voldoende goede kandidaten om 
ook in 2014 deel te nemen. Onder 
anderen zullen de namen van Frans 
Boonman, Benno van Dam, Brenda 
Elgersma en Anneke Vink op de lijst 
staan. Van Dam: “Nog steeds kun-
nen mensen met interesse in de lo-
kale politiek zich bij ons aanmelden 
voor een nadere kennismaking.” Het 
verkiezingsprogramma en de defi -
nitieve kandidatenlijst worden naar 
verwachting begin 2014 gepresen-
teerd. De verkiezingsleus staat al 
vast: ‘Uithoorn is van ons allemaal’.

Uithoorn - Goed nieuws: kinder-
boerderij De Olievaar is de he-
le herfstvakantie open en wel van 
van maandag 21 oktober tot en 
met vrijdag 25 oktober van 9.30 
tot 15.00 uur. Dit is mogelijk om-
dat er meer vrijwilligers zijn. Na de 
herfstvakantie, op woensdag 30 
oktober, is er van 13.30 tot 15.30 

uur een activiteit voor alle kinde-
ren in het kader van Halloween 
en Sint Maarten. Je kunt zelf kie-
zen: een vreselijk eng masker of 
lantaarn maken voor Halloween 
of een mooie lantaarn voor Sint 
Maarten. 
Als je klaar bent, mag je op de 
kinderboerderij op elke deur aan-

kloppen. Wie weet krijg je wel wat 
lekkers. Kosten zijn twee euro per 
kind. Natuurlijk rijdt ook de huif-
kar rond (als het niet te slecht 
weer is). De kosten voor een rit-
je met de huifkar zijn één euro per 
persoon. De kinderboerderij is ge-
vestigd aan de Anton Philipsweg 
10. 

De Olievaar hele herfstvakantie open

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Is uw ketel
herfstklaar?
Geef ‘m een ‘apk’!

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
VOEDING

Afgelopen week was de week van de op-
voeding en misschien heeft u er iets van 
gemerkt of gezien. Maar waarschijnlijk 
was het een week als alle weken waarin 
men druk is met alle dagelijkse beslom-
meringen, ouder/opvoeder zijnde of niet. 
Op het schoolplein vroeg ik om me heen 
of mensen wisten dat het de week van de opvoeding was. De mees-
te ouders wisten het wel, alleen het werd overschaduwd door ande-
re zaken.

Kinderboekenweek
Het was namelijk ook Kinderboekenweek. Het is een groot mediage-
weld waarin zoveel mogelijk om de aandacht van kinderen en voor-
al hun ouders wordt gevochten. In de week van de opvoeding waren 
er vele activiteiten georganiseerd maar de Kinderboekenweek deed 
dit eveneens. De laatste had al veel media aandacht gekregen door 
het liedje van Kinderen voor Kinderen die zingen ‘Klaar voor de start’ 
dat heel toevallig ook het thema van deze Kinderboekenweek was. 
Voor de basisscholen is het logisch dat ze met dit thema aan de slag 
gaan. Als ouder zijnde word je dus mooi in een spagaat geduwd. Ga 
ik naar die interessante lezing ‘Help, mijn kind speelt doktertje’ of ga 
ik naar de tentoonstelling over boeken waar mijn kinderen aan mee 
hebben gewerkt? In ons geval werd dat natuurlijk het laatste. Daar-
naast lopen alle sportclubjes, zwemlessen en speelafspraakjes ook 
gewoon door. Elke keer weer moet je keuzes maken als ouder zijnde 
en misschien is dat ook wel de essentie van opvoeden.

Opvoedontbijt
In mijn geval kon ik wel aanwezig zijn bij een van de opvoedactivi-
teiten en wel het opvoedontbijt op de zaterdagochtend. Het was een 
frisse, bewolkte dag maar dat mocht de pret niet drukken. In Villa Ka-
kelbont in Uithoorn waren vele moeders (tevens vrijwilligers) al vroeg 
in de veren om een groots en multicultureel ontbijt te kunnen serve-
ren. Men kon er dus genieten van een heerlijk ontbijt, praten met an-
dere ouders of een vraag over opvoeden stellen aan de aanwezigen 
van onder andere het centrum Jeugd en gezin. Dit geheel werd pro-
fessioneel aan elkaar gepraat door supernanny Jenny met haar tas 
vol wijsheden. Kortom, een heel mooi voorbeeld van een samenwer-
king tussen vele diverse partijen. En precies wat nu letterlijk en fi-
guurlijk een gezonde voeding kan zijn voor iedere ouder om daarna 
met hernieuwde energie weer verder te kunnen. Ik kreeg in ieder ge-
val weer nieuwe energie door het zien van de inzet en het enthousi-
asme van de vrouwen in Villa Kakelbont.

Voor de volgende keer
Misschien is het een idee om deze weken samen te voegen. Opvoe-
den en kinderboeken (leren lezen) zijn onlosmakelijk verbonden met 
elkaar, dus waarom niet gewoon de krachten bundelen? Bij het op-
voedontbijt was daar al een voorproefje van, omdat de bibliotheek 
ook aanwezig was en de kinderen werden voorgelezen. Twee the-
ma’s die zoveel met elkaar van doen hebben, dat moet samen kun-
nen. Iedereen moet immers bezuinigen, dus maak een budget voor 
de week van de opvoeding en de Kinderboekenweek. Laat iedereen 
samenwerken en zo zorgen we ervoor dat de ouders ook niet elke 
week van hot naar her hoeven te rennen. Ik zie alleen maar voorde-
len. Voor alle mensen die de themaweken een beetje moe zijn, pas 
op… in november is er straks de week van de chronisch zieken en 
dan zal ik het nog maar niet hebben over alle themadagen. Tot de 
volgende week!

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Wilnis, De Duiker: Een niet zo grote zwarte kater met wit op kop en 

poten. Hij lijkt op een Felix kat. 
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypers grijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.

Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De vogel heeft een geel lijfje en 

oranje kopje en is erg tam.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. De kat heeft witte 

snorharen, een witte bef, witte sokjes en is wit onder zijn neus.
- Mijdrecht, Schattekerkerweg: Wit-rode kater, niet gecastreerd. Hij 

heeft bandje om van dierenbescherming.
- Mijdrecht: Dr. van den Berglaan: Grijs cyperse kat.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe, labrador, gechipt.
- Uithoorn, Centrum: Klein karamelkleurig hondje, het heeft een roze 

bandje.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: zwarte kat, witte sokjes, witte snorha-

ren en witte snoet.
- Uithoorn, Vogellaan: Cypers met witte kat.
- Mijdrecht, Ambachtsherensingel: Grote zwart met beetje witte kat, 

wit befje en witte pootjes.
-  Abcoude, Gein-Noord: Zwart, langharig dwergkonijntje.
- Vinkeveen: Zwart-witte kat met witte sokjes, witte bef en een beet-

je wit op buik.
- Wilnis, De Duiker: Rood-witte kat.
- Uithoorn, Grevelingen: Zwarte kater.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Polder Waden, 
natuurbeleving volgens 

HUNNIE
Het Hunnie-project in de Wil-
nisse Bovenlanden begon met 
Hulp Gevraagd in Grote Tuin en 
bereikte een hoogtepunt met 
Hunnie Overleven in ‘Wildernis’ 
Bovenlanden.
De Bovenlanden bestaan uit 
weiland en water waar in het 
wild vooral vogels, vissen en 
kikkers leven. Dus hoe span-
nend kan het zijn. Nu zijn De 
Bovenlanden ook natuuront-
wikkelingsgebied als verbin-
ding tussen Nieuwkoopse en 
Vinkeveense Plassen en gaat 

daar het nodige veranderen.
Daarom hebben de Hunnie-
ontwerpers Henriëtte Waal en 
Sophie Krier het gebied flink 
opgeschud en bewoners en be-
langstellenden laten ervaren 
hoe avontuur en natuur te be-
leven zijn. Hun doel is kenmer-
kende wandelroutes te ontwer-
pen via bijvoorbeeld gras kijken, 
vliegvissen en kleiputten. Polder 
Waden is weliswaar geen over-
leven, maar wel een heel onalle-
daagse wandelroute. 
De deelnemers aan dat avon-
tuur gingen in ´wet suits´ te wa-
ter en liepen een parcours door 
de sloten. Al wadend kwamen 
ze op gelijke hoogte met fu-
ten en kikkers en waren ze la-
ger dan koeien. De futen waren 
helemaal niet schuw en gingen 
meezwemmen met de waders. 
Misschien waren ze gewoon 
nieuwsgierig. De kikkers rea-
geerden op het geluid van na-
derende mensen door van de 
kant af het water in te springen 
zonder gekwaak. Koeien keken 

nieuwsgierig vanaf de walkant 
op de mensen neer.
Was de sloot breed en diep, 
dan werden de waders zomaar 
zwemmers. Was de zijkant van 
de sloot stevig, dan konden ze 
hoewel gehinderd door water-
planten redelijk lopen. Maar 
meestal bestond de bodem uit 
zompig modderig veen, waar je 
tot kniehoogte in wegzakte. Dan 
leek het polderwaden een beet-
je op wadlopen. Maar een ont-
dekkingstocht was het wel. 
Na afloop werd de ergste mod-

der afgespoeld in de Kromme 
Mijdrecht. De warme douche 
bij zorgboerderij Amstelkade 
was prettig. Voor de polderwa-
ders was het een leuke manier 
van polderbeleving. En bij het 
streek-ologisch diner konden 
ze ervaringen uitwisselen met 
deelnemers aan andere Hun-
nie-avonturen. 
De vraag of de avonturen aan 
het natuurverlangen van de mo-
derne mens hebben voldaan, 
moet ieder voor zich beant-
woorden. Maar zelfs de deel-
neemster met ´landscape is bo-
ring´ op haar t-shirt heeft het 
hele evenement lachend mee-
gemaakt. In ieder geval zijn 
Krier en Waal erin geslaagd veel 
lokale experts, externe kenners 
en liefhebbers bij ´wildernis´ 
Bovenlanden te betrekken. Volg 
hen voor Hunnie-winterklaar, 
dat 2 november gaat plaats vin-
den op www.Hunnie.nu

Een IVN natuurgids
en Hunnie- liefhebber

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

ABBA Mania zó van West 
End Londen naar Patronaat!
Regio - Na een succesvolle tour in 
het najaar van 2012 komt West End 
sensatie ABBA Mania terug naar 
Nederland! Dat zal zijn op vrijdag 25 
oktober in het Haarlemse Patronaat 
aan de Zijlsingel 2. Sinds hun for-
matie in 1999 heeft ABBA Mania al 
vele bezoekers van alle leeftijden de 
hoogtijdagen van ABBA laten her-
beleven. In 2002 stonden ze maar 
liefst 18 weken in het Strand The-
atre in het Londense West End en 
verwelkomden ABBA fans van over 
de hele wereld. Vervolgens trokken 
ze zelf de wijde wereld in en gaven 
concerten in o.a. Venezuela, de Ver-
enigde Staten, Tahiti, Mexico, De-
nemarken, Frankrijk en Duitsland. 
ABBA MANIA neemt je mee terug 
naar de tijd dat ABBA de radiogol-

ven beheerste. ABBA Mania ver-
pakt de tijdloze ABBA songs in een 
pakkend concert dat de muziek en 
stijl van ABBA eer aan doet. Doe 
mee en geniet van hits als ‘Mamma 
Mia’, ‘Voulez Vous’, ‘Dancing Queen’, 
‘Winner Takes It All’, ‘Super Trouper’ 
en vele andere. 
Lezers van de Nieuwe Meerbode 
krijgen een speciale korting! Knip de 
bon uit en u ontvangt bij aankoop 
van uw ABBA-Mania-ticket aan de 
kassa van Patronaat een korting 
van 2,50 euro per ticket (maximaal 
4 kaarten per bon en alleen geldig 
aan de kassa, ook in de voorver-
koop. Niet geldig in combinatie met 
andere kortingen, geen restitutie of 
contanten). Info via Patronaat, 023-
5175858 en www.patronaat.nl.

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBADialezing bij Vrouwennetwerk

Uithoorn - Op 23 oktober om 10.00 
uur zal er een lezing worden ge-
organiseerd in de Schutse aan De 
Merodelaan. Erwin van Laar zal een 
lezing met dia’s verzorgen met de ti-
tel Langbroekerwetering, een ge-
bied dat ligt tussen Utrechtse Heu-
velrug en Kromme Rijn. De historie 
van dit gebied, waarin vele landhui-
zen en kastelen werden gebouwd.
Ondanks het drukke autoverkeer 

ademt het gebied een aangena-
me rust uit. De natuurwaarden zijn 
hersteld en zo ontstond het huidige 
coulisselandschap waar de reeën 
zich thuisvoelen. Vele vogels bevin-
den zich in de knotwilgen. Bij deze 
zeer afwisselende serie ligt de na-
druk op sfeerlicht in de zeer vroege 
ochtend en late avonduren. 
Leden van NVVH hebben gratis toe-
gang. Nie-leden betalen 1,50 euro.

Vermist kater Mik
Uithoorn - Als vermist opgegeven door zijn baas is deze 9 jaar oude cy-
persgrijze kater Mik. Mik, die een grotendeels witte vacht heeft, wordt ver-
mist vanaf de Valeriuslaan in Uithoorn. Wie de kater heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

Stichting LETS vraagt uw hulp!
Spullen of diensten ruilen
Uithoorn/De Kwakel/Amstel-
hoek - Spullen of diensten ruilen 
met elkaar, het is soms door geld-
gebrek bittere noodzaak, maar het 
is gewoon ook leuk én helemaal in 
op dit moment. In Uithoorn is door 
DUS! en de PvdA de Stichting LETS 
opgericht. LETS staat voor Local Ex-
change Trading System. Een (digita-
le) plaats waar mensen uit Uithoorn, 
De Kwakel en Amstelhoek spullen 
en diensten met elkaar kunnen rui-
len. Goedkoop, het spaart vaak het 
milieu en zorgt voor onderlinge ont-
moeting. Of het nou gaat om boe-
ken of CD’s ruilen, oppas voor de 
hond of reparatie aan je computer, 

een boom snoeien of helpen bij een 
verhuizing: er is van alles onderling 
te ruilen aan spullen of vaardighe-
den en deskundigheid. En dat zon-
der dat er geld aan te pas komt, dus 
zonder rente en rood staan. De eer-
ste stappen zijn gezet om dit te or-
ganiseren. Om de organisatie ver-
der te ontwikkelen worden nieuwe 
bestuursleden gezocht. Zie je rui-
len als een leuke nieuwe uitdaging? 
Weet je wat nodig is om een organi-
satie op te zetten en wil je meehel-
pen de Stichting LETS goed van de 
grond te krijgen? Neem dan contact 
op met Ans Gierman, ans.gierman@
gmail.com.

Rookhok slagerij geheel 
uitgebrand
Uithoorn - Op dinsdag 8 oktober 
om acht uur in de avond is brand 
uitgebroken in een slagerij aan de 
Joost van de Vondellaan. De brand 
is ontstaan in het rookhok. Moge-
lijk heeft vet vlam gevat. De brand 
sloeg om zich heen en veranderde 

van een kleine naar een middelgrote 
brand. De brandweer van Uithoorn 
heeft assistentie gekregen van col-
lega’s uit Mijdrecht. Bewoners bo-
ven de slagerij zijn tijdelijk elders 
opgevangen. Er zijn gelukkig geen 
gewonden.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

poort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat, 
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van fi etsers, ontheffi nghouders 
en laad/losverkeer van 07.00 – 12.00 uur;

- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat).

- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).

- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).

- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade, 

Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein, 

Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 novem-

ber 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111. 
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.

- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 
Hellendaalweg.

- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polder-

weg.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 novem-

ber 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111. 

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

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 

17 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-

riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode 
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. 
van de Lagemaat, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. In-
zageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperi-
ode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 11 oktober tot 
en met 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woens-
dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van 
Steeg (Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)
- Bieslook 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bal-

kon. Ontvangen 7 oktober 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Ringdijk 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het 

wijzigen van de constructie. Bezwaar: t/m 21 november 2013.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. 

Bezwaar: t/m 19 november 2013. 
- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 

van zwakalcoholhoudende drank tijdens de extra voorstelling van toneelgroep 
Maskerade op 24 oktober 2013 van 19.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 20 no-
vember 2013.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, omgevingsvergunning voor reconstructie 

hoofdontsluiting Oude Dorp Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Bezwaar: t/m 
20 november 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 56, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. 

Bezwaar: t/m 20 november 2013. 
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse WielerTrainings 

Club voor het organiseren van de BMX competie op zondag 27 oktober 2013 
van 09.00 tot 16.00 uur.

- Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het 
organiseren van de Noord Holland Cup op 3 november 2013 van 10.00 tot 
16.00 uur.

Dorpscentrum
- Willem Alexanderpoort 62-64. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf 

Ristorante Trattoria Mangia E Bevi voor het exploiteren van een horecabedrijf 
t/m 6 oktober 2016.

- Tijdelijke vergunning Drank- en horecawet aan de exploitant van horecabedrijf 
Ristorante Trattoria Mangia E Bevi t/m 9 december 2013. Bezwaar t/m 18 no-
vember 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn-De Kwakel
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van 20 tijdelijke re-

clameborden en 3 spandoeken om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst en 
Ambacht. Bezwaar t/m 18 november 2013.

- Verklaring van geen bezwaar aan DiaBeatitRun voor het organiseren van een 
hardlooptocht waarbij een rustpunt zal worden ingericht bij Roei- en Kano-
vereniging Michiel de Ruyter.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende ante-
rieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
- Met A.C.T. Turk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 

gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1725 (Iepenlaan 33), ongeveer ter groot-
te van 6038 m2;

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 17 oktober 2013 ge-
durende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

 ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST 
 IEPENLAAN 33, DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende anterieure (koop)overeenkom-
sten is aangegaan:
- Met A.C.T. Turk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 

gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1725 (Iepenlaan 33), ongeveer ter groot-
te van 6038 m2;

In de overeenkomst maken de verkoper en koper van de (deel)percelen afspra-
ken over zaken als de koopsom en de sloop van de aanwezige kassen en het be-
stemmen van de bestaande bedrijfswoningen aan de Iepenlaan 33 en 35 tot bur-
gerwoningen. 
De gemeente verbindt zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen 
waarin het verkochte een bestemming weidekavels (onbebouwd) en een gemeng-
de bestemming van groen met beperkte functies en bebouwing op het gebied van 
horeca, woon-zorg, recreatie en dienstverlening krijgt. Tevens worden in het be-
stemmingsplan de bestaande bedrijfswoningen aan de Iepenlaan 33 en 35 be-
stemd tot burgerwoning. 
De verkoper neemt op zijn beurt de plicht op zich om de op het verkochte aan-
wezige kassen te slopen. Tevens dient de verkoper voor eigen rekening een bo-
demonderzoek te laten verrichten waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het 
toekomstig gebruik. 
Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld en de kassen zijn ge-
sloopt wordt vervolgens de verkochte grond aan de gemeente geleverd, feitelijk 
en juridisch. Indien het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt of de sloop van 
de kassen niet doorgaat wordt de koopovereenkomst ontbonden. Partijen treden 
echter te allen tijde eerst in overleg over een oplossing voor de ontstane situatie 
alvorens de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 ONDERMANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST 
 NOORDZEEKANAALGEBIED
Op 31 juli 2013 is in de Nieuwe Meerbode bekendgemaakt dat het college van bur-
gemeester en wethouders mandaat heeft verleend aan de directeur van de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor het uitvoeren van het verplichte basis-
takenpakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en daarmee sa-
menhangende werkzaamheden. De directeur van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied heeft besloten ondermandaat, ondervolmacht en ondermachti-
ging te verlenen uitsluitend voor zover het betreffende mandaat hierin voorziet en 
voor zover het binnen het takenpakket past, aan de medewerker, aangesteld in 
de functie van teamhoofd. Aan de ondermandaten zijn beperkingen en voorwaar-
den verbonden. 

W W W . U I T H O O R N . N L

Rode beuk in de Stationsstraat gaat verhuizen
De rode beuk in de Stationsstraat op 
de hoek van de Pr. Bernardlaan/Tha-
merlaan gaat op 23 oktober verhui-
zen. 
Deze verplaatsing is noodzakelijk 
vanwege de aanleg van de hoofdont-
sluitingsroute Oude Dorp.

Waardevolle boom
De rode beuk staat op de lijst van 
waardevolle bomen. Het college van 
B&W heeft daarom ook besloten dat 

deze boom verplant wordt. Op deze 
manier blijft de boom bespaard. 

Twee fasen
Vanwege de werkzaamheden aan 
de hoofdontsluiting, gebeurd het ver-
planten van de boom in twee fasen. 
In de eerste fase gaat de boom van 
de huidige standplaats naar het ta-
lud naast de busbaan. Daar wordt de 
boom tijdelijk geplant om vervolgens 
in het voorjaar van 2014 de boom te 

Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 

Voor naturalisaties, ondertrouw, eer-
ste inschrijvingen buitenland en inza-
ge vergunningen moet u altijd een af-
spraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
di. t/m vrijdag 13.00-17.00 uur

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

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één van 
de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met 
uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@
uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. 
Dinsdag, donderdag, zondag en 
offi ciële feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Wist u dat de gemeente Uithoorn 
ook kantoorruimte verhuurt?

Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de 
Grootlaan, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt. Het 
pand is ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van 1965 en opgenomen op de ge-
meentelijke monumentenlijst.

verplaatsen naar het midden eiland 
van de rotonde Amsterdamse weg/ 
Weigerbruinlaan. Het verplanten van 
de boom wordt gedaan door BSI- Bo-
menservice uit Baarn. 

Parkeerplaats tijdelijk afgesloten
Voor het verplanten van de boom 
worden er geen wegen afgesloten. 
De parkeerplaats langs de busbaan 
wordt wel afgesloten van 22 t/m 24 
oktober. 

In gebouw De Hoeksteen is aan de 
zijde van de Hugo de Grootlaan op 
de begane grond per direct 81 m² 
bruto vloeroppervlakte (BVO) kan-
toorruimte te huur. Vanwege de in-
deling in diverse kamers zijn er 
meerdere gebruiksmogelijkheden, 
zoals 2 tweepersoonswerkkamers, 
spreekkamer, balie etc.. U heeft de 
beschikking over een eigen toilet en 

een (koffie)keuken. Op de 2e eta-
ge is per direct 139 m² (BVO) kan-
toorruimte met (koffie)keuken en 
berging/ kopieerruimte te huur. Het 
betreft een grotendeels open ruim-
te die vrij kan worden ingedeeld. 
Op deze etage is een gedeeld toilet 
aanwezig. In overleg met de overi-
ge huurders kan bovendien gebruik 
worden gemaakt van de op de 1e 

etage aanwezige gemeenschappe-
lijke (vergader)ruimte (opp. ± 45 m² 
BVO). Voor dit gebruik wordt geen 
extra huur berekend. In het gebouw 
is een lift aanwezig.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-
neveld van de afdeling Ontwikkeling 
van de gemeente Uithoorn, recht-
streeks onder tel. 0297-513 273.

Vanaf 21 oktober worden 8 kastanjes 
in de Prinses Christinalaan gekapt 
die getroffen zijn door de kastanje-
bloedingsziekte. De werkzaamheden 
duren naar schatting vijf weken.

Het zijn de kastanjes ter hoogte van 
Prinses Christinalaan 147 tot 177.
 
Zodra Kastanjes worden gekapt wor-
den ze vervangen door 11 nieuwe 

bomen (Amberbomen). Dit is vorig 
jaar besloten in een bewonerswerk-
groep. De werkzaamheden bestaan 
verder uit het aanleggen van draina-
ge en het ophogen van het grasveld.

Kappen kastanjes Prinses Christinalaan
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Nieuw in Wilnis:

Mindfulness/Integrale Yoga
Aalsmeer - Wilnis - Op 28 okto-
ber start Prisma Coaching met een 
nieuw blok Mindfulness & Integrale 
Yoga in sporthal ‘Willisstee’. De les-
sen bestaan uit een unieke en zeer 
effectieve combinatie van Mindful-
ness en Integrale Yoga. Geduren-
de meer dan 20 jaar ervaring heeft 
Prisma Coaching het beste van al-
le verschillende yogarichtingen sa-
mengevoegd tot een krachtig en he-
lend concept! Helend effect: Mind-
fulness en Integrale Yoga hebben 

een wetenschappelijk bewezen po-
sitief effect bij: hoofdpijn, migraine, 
vermoeidheid/slecht slapen, rug-
, spier- en gewrichtspijnen, hyper-
ventilatie, overgewicht, stress, over-
spannenheid, burn-out, concentra-
tiestoornissen en depressie. De les-
sen bestaan uit: mindfulnesstrai-
ning, ontspanningsoefeningen, ver-
schillende ademhalingstechnieken, 
lichaamshoudingen, meridiaansti-
mulatie, chakrabalancing, zelfreflec-
tie, visualisatie, concentratie en me-

ditatie. Met behulp van speciale fy-
sieke oefeningen verleg je de gren-
zen van je lichaam. Bloed, lymfstro-
men en spijsvertering worden geac-
tiveerd. Spieren en gewrichten wor-
den soepeler en sterker. Soms zijn 
de oefeningen passief (yin), soms 
actief (yang). Ieder werkt op zijn 
eigen niveau. Het gaat niet om de 
prestatie maar om het proces. Ove-
rige informatie; Na ieder blok van 7 
lessen volgt meteen een nieuw blok. 
Geen blok is hetzelfde; ieder blok 

Financiële plaatje Uithoorn pakt positief uit

Uithoorn – Waar de gemeente dit 
voorjaar nog kampte met een be-
grotingstekort van € 1,5 miljoen voor 
2014 tot 2,7 miljoen euro in 2017, 
heeft het college in samenwer-
king met de gemeenteraad dit in de 
loop van het jaar nagenoeg weten 
weg te werken. Sterker nog, er res-
teert zelfs een positief saldo van bij-
na € 48.000 in 2014. Niet veel, maar 
het draagt toch bij aan een sluiten-
de begroting met een klein posi-
tief overschot. In het zogenaamde 
‘meerjarenperspectief’ 2014 fluctu-

eert dit bedrag: van een negatief re-
sultaat in 2015 naar een fors posi-
tief saldo in 2016 en een klein over-
schot in 2017. Maar de gemeen-
te voldoet aan de eisen die de Pro-
vincie stelt: het jaar waar de begro-
ting op slaat moet sluitend zijn als 
ook het vierde jaar (2017). Dat doet 
de meerjarenbegroting tot nu toe. 
Voor 2014 is ook rekening gehou-
den met eventuele tegenvallers in 
de vorm van (nieuwe) bezuinigin-
gen uit Den Haag. De financiële po-
sitie staat hoe dan ook nog steeds in 

het teken van de economische cri-
sis. Door nieuwe bezuinigingen kan 
de nu positief sluitende begroting 
van de komende jaren dus nog ver-
anderen en dan in negatieve zin.

Lastenverzwaring
Klein addertje onder het gras voor 
de burgers is dat in de begroting 
een post van 350.000 euro is opge-
nomen als lastenverzwaring. Die be-
staat uit een verhoging van de On-
roerende Zaakbelasting (OZB) met 
2,9 procent (in totaal € 300.000), dat 

is de inflatiecorrectie, en 50.000 eu-
ro op de afvalstoffenheffing. Uit-
gangspunt blijft dat de totale las-
tendruk van de woonlasten (OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing) 
in 2014 ten opzichte van 2013 met 
niet meer dan de inflatie mag stij-
gen. De gemeenteraad heeft be-
sloten dat met ingang van 2015 de 
koppeling van de drie locale heffin-
gen wordt losgelaten. De afvalstof-
fenheffing en de rioolheffing zijn 
dan kostendekkend (exclusief de 
btw) en de OZB mag dan maximaal 
op het inflatieniveau worden geïn-
dexeerd. Met het bezuinigingspak-
ket dat door het college en de raad 
dit jaar is doorgevoerd, worden dit 
keer sportclubs, verenigingen en 
cultuur zoveel mogelijk ontzien. Het 
CDA in Uithoorn wil onderzoeken 
of er in de huidige begroting ruimte 
kan worden gevonden om af te zien 
van de hiervoor genoemde lasten-
verzwaring voor de inwoners. Frac-
tievoorzitter Jordy Keimes vindt het 
geen pas dat de burgers in deze tijd 
nog een keer worden geconfron-
teerd met lastenverzwaringen.
Dit waren hoegenaamd de belang-
rijkste zaken over de gemeentelijke 
Programmabegroting 2014 die naar 
voren kwamen tijdens een ingelaste 
bijeenkomst op het gemeentehuis 
afgelopen week. Vooruitlopend op 
het raadsdebat hierover van 7 no-
vember aanstaande, praatte wet-
houder Maarten Levenbach (Finan-
ciën) de lokale persvertegenwoor-
digers bij over de belangrijkste as-
pecten van de Programmabegro-
ting 2014.

Schrappen bijna onmogelijk
De wethouder zag vooralsnog 

geen openingen in de begroting 
waar fractievoorzitter Jordy Keimes 
(CDA) een gaatje kan vinden om 
de opgenomen lastenverzwaring 
voor de inwoners te compenseren. 
“Het is al een uitgewrongen begro-
ting waarbij vrijwel op alle aspecten 
is bekeken of er kan worden bezui-
nigd. Het zal moeilijk zijn om daar 
nog iets in te vinden. Zeker waar het 
gaat om meer dan drie ton,” aldus 
Levenbach. “De kosten voor herin-
richten van het dorpscentrum staan 
niet in deze begroting omdat dit een 
apart gebeuren is en behoort tot de 
grondexploitatie en de risicoreser-
ves. Daar vind je het wel in terug,” 
laat de wethouder desgevraagd we-
ten. Op welke manier is het tekort 
van 2,7 miljoen euro weggewerkt? 
Levenbach: “We zijn eerst gaan in-
ventariseren van wat we in princi-
pe geacht zijn te doen als gemeen-
te. Dat levert een kostenplaatje op. 
Vervolgens kijk je welke inkomsten 
daar tegenover staan. Dat leidde tot 
een tekort van uiteindelijk 2,8 mil-
joen euro. Toen zijn we gaan onder-
zoeken wat we konden schrappen 
en bezuinigen. Eerst heeft het col-
lege daar invulling aan gegeven en 
later de raad op 4 juli met 11 amen-
dementen waarvan er 9 zijn aange-
nomen. Dat heeft geleid tot een be-
zuiniging van 1,4 miljoen euro. Uit-
eindelijk heeft dat allemaal gere-
sulteerd in een positieve uitkomst 
waar we nu staan. Een van de be-
zuinigingsvoorstellen was ‘een be-
scheiden lastenverzwaring’ en dat is 
die 350.000 euro. Het CDA heeft nu 
aangegeven daar niet zo enthousi-
ast over te zijn. Hun goed recht 
overigens. Zij willen proberen er-
gens in de begroting een compen-

satie daarvoor te vinden. Maar dat 
zal heel moeilijk worden. En anders 
moet er in de gemeentelijke taken 
worden geschrapt. Als dat toevallig 
iets is waar de burger last van heeft 
of krijgt, heb je daar weer ophef 
over. Als het CDA die 350.000 euro 
hoe dan ook vindt, blijft de gemeen-
telijke begroting op orde en hoef 
je de lastenverzwaring niet door te 
voeren. Maar dat zal echt een hele 
klus worden dat te realiseren.”
Er zijn tal van andere zaken waar de 
raad en het college op 7 november 
aanstaande nog met elkaar over in 
debat zullen gaan. Zoals de WMO, 
AWBZ, Jeugdzorg, Gezondheids-
zorg, herinrichting Oude Dorp, sa-
menwerking met buurgemeenten, 
infrastructuur enzovoort. Het lijkt 
weer een interessant debat te gaan 
worden. Wij houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen, besluiten en 
vooral of de lastenverzwaring van 
350.000 euro al dan niet door gaat!

Kinderboekenweek op de 
Vuurvogel leerzaam
Uithoorn - Na een feestelijk be-
gin van de kinderboekenweek met 
het lied: ‘Klaar voor de Start’, onder-
steund door een dans, geleerd bij 
dansschool Colijn, hebben de leer-
lingen van basisschool De Vuurvo-
gel een spannende, sportieve en 
leerzame week gehad. Alle groe-
pen kozen een top drie van hun fa-
voriete boeken en schreven opstel-
len, maakten illustraties en werden 
voorgelezen door een juf uit een an-
dere groep. De onderbouw kreeg 
Dokter Sport op bezoek; een thea-
tervoorstelling met sportief toneel-
spel, samenwerken en veel plezier. 
De Uithoornse schrijfster Thea Jo-
sephine kwam op bezoek om te ver-
tellen over haar boek ‘De vlinder-
tuin’, een verhaal over dieren die ook 
wel eens wat anders willen, zoals 
een merel die wil leren zwemmen. 

Groep 6 kreeg bezoek van de lees-
coördinatoren Sandra en Sjoerd, die 
de kinderen een digitale sport strip 
leerden maken.
Hoogtepunt
Hoogtepunt van deze leerza-
me week was de afsluiting met de 
sponsorloop voor een goed doel. 
Juf Laura heeft in elke groep ver-
teld over Compassion, een organi-
satie van lokale scholen in Brazilië, 
waar kansarme kinderen scholing, 
voeding en medische zorg krijgen. 
Zij gaat met 49 andere vrouwen in 
februari naar Brazilië om daar een 
halve marathon (21 km) te rennen. 
Het geld dat hiervoor gedoneerd is, 
wordt besteed om deze kwetsbare 
kinderen – die in armoede opgroei-
en – te beschermen en te onder-
steunen. Ook gaan zij echt meehel-
pen in de scholen.

‘Koken aan de Amstel’ 
wederom heel gezellig
Uithoorn – Vorige week vond voor 
de tweede maal ‘Koken aan de Am-
stel’ plaats dat wederom een suc-
ces was. Onder de bevlogen leiding 
van Tijmen Trouwborst en zijn team 
hebben de amateurkoks Olaf Plem-
per, Bianca Viveen, Wina van Dijk 
en Dagmar Oudshoorn fantastische 

gerechten gemaakt. Maar liefst 28 
personen hebben onder het genot 
van heerlijke gerechten samen ge-
sproken en veel gelachen. Half no-
vember volgt de derde gelegenheid 
om samen te koken en te eten. Hou 
de website www.samenaandeam-
stel.nl in de gaten!

Muziekvereniging KnA verraste 
bezoekers Amstelplein met flashmob
Uithoorn - De bezoekers van Win-
kelcentrum Amstelplein stonden za-
terdagmorgen toch een beetje raar 
te kijken! Een man met een sousa-
foon (zeer groot blaasinstrument) 
stond in zijn eentje een deuntje te 
blazen! Echter, al snel kwamen er 
meerdere instrumenten bij. Uit alle 
hoeken en gaten kwamen slagwer-
kers en blazers. Uiteindelijk vorm-

den ongeveer 20 personen een ge-
weldig leuk orkest: de drumfanfare 
van Muziekvereniging KnA. Op de-
ze manier willen zij aandacht vragen 
voor de fanfare en de muziekvereni-
ging. Het is ontzettend leuk om sa-
men muziek te maken en KnA is op 
zoek naar nieuwe muzikanten. 
Op zaterdag 12 oktober was er dan 
ook een workshopdag in het Mu-

ziekgebouw aan het Legmeerplein 
bij de Praktijkschool. Iedereen was 
daar van harte welkom om kennis 
te maken met de verschillende in-
strumenten, docenten en de vereni-
ging! De bezoekers konden proef-
lessen doen of, wanneer je al een 
instrument kunt bespelen, deelne-
men aan de open repetitie van het 
Dweilorkest! 

Concert
Iedereen die belangstelling heeft 
voor KnA en die de verschillen-
de onderdelen een keer in actie wil 
zien, kan naar het Concert ‘Amusic-
nightout’ komen dat op 2 november 
a.s. wordt gehouden in het Crown 
Theatre in Aalsmeer! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.amusicnight-
out.nl.

Vakantiecontrole op 
woningen
Uithoorn - Volgende week is het 
weer herfstvakantie en menigeen 
gaat de vakantie in het buitenland 
of elders in het land vieren. Voor in-
brekers een interessante week. De 
politie voert op verzoek graag extra 
controles uit op woningen waarvan 
de bewoners op vakantie zijn. Uiter-
aard dient de vakantie wel aange-
meld te worden bij de politie. Dit kan 

via internet of door langs te gaan bij 
het politiebureau. 
Uiteraard kunnen bewoners zelf ook 
veel doen om hun huis er bewoond 
uit te laten zien. Vraag of buren of 
vrienden de post weghalen en laat 
in de avond bijvoorbeeld automa-
tisch een lampje aangaan. Op de si-
te van de politie meer tips om inbra-
ken te voorkomen.

Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 9 op donderdag 10 oktober is 
ingebroken in een woning aan de 
Nicolaas Beetslaan. De bewoners 
lagen ophet moment van de inbraak 
boven te slapen. De dieven hebben 
zich toegangtot het huis verschaft 

via de achterzijde. Aan de achter-
deur zijn braaksporen aangetroffen. 
De hele woning is doorzocht. Gesto-
len zijn twee laptops en een identi-
teitsbewijs. De inbraak heeft tussen 
half twaalf ‘s avond en acht uur in 
de ochtend plaatsgevonden.

Laptops gestolen 
uit woonhuis

staat in het teken van een bepaald 
thema, zodat er regelmatig nieuwe 
elementen bij komen en de lessen 
steeds weer nieuw en verfrissend 
zijn. Het thema voor dit blok is ‘In-
nerlijke Rust’. De lessen worden ge-
geven in Wilnis, Breukelen, Neder-
horst den Berg, en Hilversum. Ge-
miste lessen kunnen op een andere 
locatie worden ingehaald. De inves-
tering in jezelf bedraagt 115,- euro 
voor een heel blok van 7 lessen van 
1,5 uur, inclusief reader/werkboek.
Tussentijds instromen is mogelijk. 
Ga voor meer informatie en aan-
melding naar hun website: www.
prismacoaching.com, mail naar: in-
fo@prismacoaching.nl, of bel: 06-
41814252. Op aanvraag is een 
proefles mogelijk.
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Het is tenslotte
dierendag

Deze week stuurde mevrouw Catharina Jensen uit Uithoorn deze fo-
to’s met de volgende tekst: “Het mussen-ontbijt. Jummi, jummi, dat is 
smullen. Maar het is tenslotte maar eens per jaar dierendag. Een half 
uurtje later: nog even en het servies van de Apfelstrudel kan zo weer 
in de kast.” 

Genieten van het
najaarszonnetje!

De koeien genieten lekker van het najaarszonnetje.

Marja Kruijswijk

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Agenda 
wijksteunpunt 
Bilderdijkhof

Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297 567 209

BINGO IN BILDERDIJKHOF
Vrijdag 18 oktober, aanvang 
13.30 uur

BINGO IN ‘t BUURTNEST
Woensdag 23 oktober, aanvang 
13.30 uur

MUZIKAAL OPTREDEN
Zanggroep Musica verzorgt een 
operette-musical, aangekleed 
met o.a. soep + broodje op vrij-
dag 25 oktober, aanvang 13.30 
uur, einde 18.00 uur. Kosten: 7,50 
euro.

SPORTIEF WANDELEN
Elke dinsdag van
09.00 -10.00 uur, kosten 80 euro 
voor 36 bijeenkomsten

VASTE ACTIVITEITEN, 
PER WEEK DOOR 
VRIJWILLIGERS
BABBEL – EN BREICLUB
Elke maandag van
10.00 – 12.00 uur
CREATIEVE MIDDAG
Elke maandag van
13.30 – 15.30 uur
KAARTEN MAKEN
Elke dinsdag van
10.00 – 12.00 uur

(Voor bovengenoemde activitei-
ten wordt een kleine vergoeding 
gevraagd)

100.000ste bezoeker van 2013 
voor AnnexCinema

Woerden - Op woensdag 9 oktober heeft AnnexCinema de mijlpaal van 
100.000 bezoekers per jaar behaald! Voor aanvang van de fi lm Turbo 
3D werd de familie Kool verrast met een AnnexCinema prijzenpakket. 
Moeder Larissa was blij verrast en ook haar kinderen Liv en Ocean wa-
ren erg gelukkig met hun cadeautjes. AnnexCinema wil via deze weg 
ook alle andere bezoekers van dit jaar onwijs bedanken!

Inwoner 
Uithoorn onwel
Uithoorn - Op woensdag 9 ok-
tober om kwart over twee in de 
nacht zijn de politie en de am-
bulance met spoed naar de 
Brusselfl at gegaan voor een on-
wel geworden persoon. Een 75 
jarige man klaagde over hart-
problemen. Medewerkers van 
de ambulance hebben de inwo-
ner ter plaatse kunnen behan-
delen.

Passion en het Parijse koor 
AIME in de Thamerkerk
Uithoorn - Het Passionkoor en het 
Parijse koor AIME brengen zater-
dagavond 2 november een bijzonder 
concert te gehore in de Thamerkerk. 
Begin dit jaar werd Passion bena-
derd door het Parijse koor AIME 
voor een muzikale uitwisseling! Wat 
een unieke kans voor deze twee ko-
ren! AIME betekent Association In-
ternationale Musique Ensemble. De 
koorleden van AIME komen uit ver-
schillende landen, wonen in Parijs 
en zingen musicals. Passion is een 

bekend regionaal koor dat wereld-
liederen zingt.  Het eerste weekend 
in november vindt deze unieke uit-
wisseling plaats in Nederland. Pas-
sion zal later voor een ontmoeting 
naar Parijs gaan. Passion en AIME 
voegen hun muzikale talenten voor 
u samen en brengen u hun mooi-
ste wereldliederen en musicalsongs 
en ook nog eens een prachtig geza-
menlijk repertoire! Een prachtig, dy-
namisch en toch sfeervol concert, 
waarin musicals en wereldliederen 

elkaar afwisselen is het hoogtepunt 
van dit muzikale, culturele weekend!
De koorleden van beide koren kij-
ken reikhalzend uit naar dit mooie, 
muzikale ontmoeten. Dit mag u na-
tuurlijk niet missen! U bent van har-
te welkom in de Thamerkerk van 
20.15 tot 22.30 uur op zaterdag 2 
november a.s.
De kaartjes kosten 12,50 euro, jon-
geren betalen 7,50 euro. Kaartver-
koop via de leden en Boekhandel 
Ten Hoope in Uithoorn.

Omgelegde N201 helemaal 
open vanaf 15 december
Regio - “Op zondag 15 december 
aanstaande is de hele omgelegde 
N201 vanaf Uithoorn tot aan de A4 
vice versa gereed en kan het ver-
keer er gebruik van maken. Dit met 
uitzondering van het aquaduct in 
Amstelhoek en de aansluitingen bij 
de Zijdelweg,” zo laat een opgewek-
te woordvoerster van het Projectbu-
reau N201+ ons weten. Zij beves-
tigt tevens dat het aquaduct naar 
verwachting in januari 2014 gereed 
is voor openstelling en de aanslui-
tingen bij de Zijdelweg medio 2014, 
waar de gemeente overigens uitgaat 
van eind maart, begin april.
Ter gelegenheid van de opening 
van de N201 wordt door Persista 
Hardlooptraining & Begeleiding uit 
Amersfoort in samenwerking met 
Productiebedrijf Just Ask uit Am-
sterdam en Dagblad De Telegraaf 
de zaterdag ervoor, op 14 decem-
ber, een N201 Run georganiseerd. 
Belangstellende sporters kun-
nen daarbij een stuk van de nieu-
we N201 in de afstanden van 5, 10 
en 15 km hardlopend afl eggen. Dat 
is in de omgeving van Aalsmeer (in-
cl. de Waterwolftunnel), waar ook 
de start- en fi nishlocatie is. Belang-
stellenden kunnen zich voor de-
ze sportieve happening inschrijven 
via de website HYPERLINK “http://
www.N201run.nl/”www.N201run.nl. 
Voor zover nu bekend geworden is, 
hebben er zich al 1.500 deelnemers 
aangemeld! De Provincie Noord-
Holland fungeert als een van de 
sponsors.

Wachten op aansluitingen
De totale openstelling van de om-
gelegde N201 vergt toch weer even 
een nadere toelichting. Het openge-
stelde deel van de N201 betreft het 
laatste stuk bij Schiphol-Rijk met de 
fl y-over naast het parkeerterrein van 
Mitsubishi, de Beech Avenue. het 
viaduct over de Kruisweg, de bus-
baan en het tracé door het toekom-
stige Schiphol-Logistics industrie-
gebied (achter Rijsenhout) naar de 
A4. Dit deel van de N201 sluit aan 
op het halve klaverblad bij rijksweg 
A4 nabij Hoofddorp, dat inmiddels 
al voor een deel is gerealiseerd en 
opengesteld.

Punt is echter wel dat veel bewo-
ners van Uithoorn op die datum 
‘hun aansluiting’ op de N201 van de 
locale wegen in Uithoorn niet kun-
nen gebruiken omdat de werkzaam-
heden daaraan op dat moment nog 
niet afgerond zijn. Als alles volgens 
plan verloopt, kunnen ze pas van-
af 1 januari 2014 via de ‘Hoofdont-
sluitingsroute Oude Dorp’ naar de 
N201. Niet via de Zijdelweg, omdat 
de aansluitingen daar pas in april 
2014 klaar zijn zoals de gemeente 
dat heeft aangegeven. Ook bewo-
ners van De Ronde Venen hebben 
er niet zo veel aan zolang het aqua-
duct nog niet open is. Tenzij ze via 
Uithoorn Oude Dorp en de Amster-
damseweg daar de N201 op en af 
willen. Zodra het aquaduct openge-
steld is voor het verkeer, wordt het 
andere koek.

Voorlopig geen ‘knip’
Wie echter Aalsmeer en Hoofddorp 
als bestemming heeft en/of de om-
leiding te ver of te lastig vindt, kan 
dan nog altijd via ‘de oude route’ 
N196 rijden. De Prinses Irenebrug is 
vanaf begin 2014 gewoon open voor 
het verkeer.

Er is geen sprake van een ‘knip’ en 
het groot onderhoud van de Prin-
ses Irenebrug vindt pas veel later in 
2014 plaats. Wie de berichtgeving in 
deze krant van woensdag 9 septem-
ber onder het kopje N196 in de In-
formatiepagina van Uithoorn heeft 
gelezen, kon daarin vaststellen dat 
het tot aan het laatste kwartaal van 
2014 kan duren alvorens de brug 
voor doorgaand en bestemmings-
verkeer ‘op slot’ gaat. Pas nadat 
het groot onderhoud is uitgevoerd 
wordt de brug alleen nog gebruikt 
voor langzaam verkeer en verkeer 
dat over de brug ’de parkeergara-
ge’ in rijdt, in welke vorm dat ook zal 
zijn. Dan praten we al over 2015.

Voorts blijkt ook de nieuw aan te 
leggen rotonde in de Ringdijk Twee-
de Bedijking achter het Esso benzi-
nestation er niet zo snel te komen 
als eerst werd verwacht.

Omdat de grond moet inklinken 
duurt het nog wel anderhalf jaar 
voordat de rotonde en het nieuwe 
stuk weg vanaf de Mijdrechtse Zu-
we in gebruik kan worden genomen. 
Waar praten we dan nog over…

Het een na laatste deel van de N201 bij Schiphol-Rijk met o.a. de fl y-over wordt op 15 december opengesteld voor het 
verkeer. Rest alleen het aquaduct bij Amstelhoek nog (Illustratie: Projectbureau N201+).



In deze aflevering van de rubriek Vijf vragen  
is het woord aan raadslid Jan Mollema van  
de PvdA. Hij wil het hebben over de samen
werking van Uithoorn met andere gemeentes. 
“Werken aan een zelfstandige gemeente  
die krachtiger, efficiënter en goedkoper is.”

‘Samenwerking met gemeentes belangrijk voor Uithoorn’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

1 Waarom samen
werking met  

andere gemeentes?
“Het voornaamste uitgangs
punt is kostenbesparing.  
Samenwerkende gemeentes 
kunnen de kosten voor  

onderdelen van het amb
tenarenapparaat delen,  
waardoor de gemeentelijke 
organisatie voordeliger 
wordt. Je hoeft niet langer 
alle expertise in eigen huis 
te hebben om er toch altijd 

over te kunnen beschikken. 
Maar kostenbesparing  
is niet het enige voordeel. 
Doordat gemeentes  
medewerkers delen,  

wordt het mogelijk om  
echte specialisten op  
bepaalde onderwerpen te 
zetten. Zo betekent samen
werking ook een impuls 
voor de kwaliteit van beleid. 
Als raadslid vind ik het 
daarom belangrijk om  
onze inwoners hierover  
te informeren.”

2 Waar staat Uithoorn 
in de samen

werking met andere  
gemeentes?
“Overleg tussen gemeentes 
die in elkaars nabijheid  
liggen is van alle tijden. 
Concrete samenwerking 
die zich verder strekt dan 
het afstemmen van bijvoor
beeld vervoersafspraken,  
is een relatief nieuwe  

ontwikkeling. Vijf jaar  
geleden zijn we ermee  
gestart, door samen met 
Aalsmeer voor enkele  
beleidsterreinen gezamelijk 

ambtenaren in te zetten. 
Deze samenwerking is  
begin dit jaar geëindigd, 
omdat de ambities niet  
gelijk bleken te lopen.  
Aalsmeer zou op termijn 
met Uithoorn willen  
fuseren, terwijl wij juist 
zelfstandig willen blijven.” 

3 Is de samenwer
king met Aalsmeer 

tijdverspilling geweest?
“Zeker niet. We hebben  
er veel van geleerd. De  
belangrijkste les is dat de 
doelen van de deelnemers 
overeen moeten komen.  
Ik heb daarom veel vertrou
wen in de samenwerking 
die Uithoorn deze zomer  
is gestart met de Ronde  
Venen, OuderAmstel en  

Diemen. De vier gemeentes 
zitten nog in de oriëntatie
fase, maar het is duidelijk 
dat ze elkaar kunnen en 
willen ondersteunen.  
En belangrijker nog: we  
weten dat we alle vier zelf
standig willen blijven,  
omdat we op die manier 
dicht bij onze inwoners 
kunnen blijven staan.”

4 Kun je dat nader 
toelichten? 

“De vier gemeentes vertonen 
behoorlijk wat gelijkenissen. 
We zijn klein, agrarisch  
georiënteerd en binnen  
elke gemeente speelt water 
een rol. Bovendien spelen 
dezelfde vraagstukken,  
zoals de rol van een kleine 
gemeente ten opzichte van 
de stad. Dat schept een band 
en maakt de kans op succes 
groter, omdat je elkaar op 
veel beleidsterreinen kunt 
ondersteunen. Samen  
kunnen we zoeken naar  
manieren om het beter  
te doen voor onze inwoners. 
Zodat ze een betere  
gemeente krijgen die op  
termijn minder kost.” 

Raadslid Jan Mollema van de PvdA. R A A d s A g e n d A

Datum: 17 oktober 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat  
+ raadsvergadering

1  Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Europarei: herhuis vesting 
stedenbouwkundig plan 
en intentieovereenkomst 
19.40 uur

4   Openstelling bussluis 
Meerwijk 20.15 uur

5   Diverse hamerstukken 
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 7 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R A A d  v A n  U I t h O O R n  I n F O R M e e R t  U  O v e R  z I j n  A C t I v I t e I t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @RaadUithoorn

‘Door samen op te trekken met andere  
gemeentes, kunnen we op weg naar  

een betere gemeente die minder kost’

5 hoe kijkt de  
gemeenteraad aan 

tegen dit onderwerp?
“In de raad is veel draagvlak 
voor deze samenwerking. 
Dankzij onze ervaring met 
Aalsmeer weten we boven
dien wat nodig is voor  
succes. Vrijwel alle partijen 
zien deze nieuwe kans daar
om positief in. Bijvoorbeeld: 
een gemeente is altijd op 
zoek naar de juiste expertise 
– door samen te werken kun 
je een beroep doen op ambte
naren die kennis van zaken 
hebben én loyaal zijn, zonder 
dat je er dure externe inhuur 
voor hoeft te doen. Samen
werking kan zo leiden tot be
ter beleid van elke gemeente. 
Uiteraard moeten we het als 
raad nog wel hebben over de 
invulling van de samen
werking. Daarom vind ik het 
ook goed om de inwoners 
van Uithoorn te informeren 
over deze ontwikkeling. 
Want voor hen doen we dit 
uiteindelijk. Voor hen werken 
we aan een zelfstandige  
gemeente die krachtiger,  
efficiënter en goedkoper 
wordt bestuurd.” 

Het Albert Heijn 

Jos van den Berg 

Kerstpakketten Team
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Zijdelwaard Culinair
Uithoorn - Als je vorige week za-
terdag winkelcentrum Zijdelwaard 
binnenstapte rook het heerlijk. Het 
was Culinaire dag in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Er liepen dames 
rond met diverse zoete en hartige 
hapjes. C1000 had een grote recla-

mewagen staan waaraan je veel 
kon proeven en waar je ook nog 
kon meedoen met een gezellige 
quiz. In het centrum werd er heer-
lijk gekookt en gebakken bij AH en  
bij Perlo Plaza kon men overheerlij-
ke culinaire tosti’s  proeven. Kort-

Zijdelwaard Culinair
Gezellig en Sfeervol
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Uithoorn - Vorige week was het de week van 
de opvoeding. Daarbij is het ontbijt ook heel 
belangrijk. In Villa Kakelbont werd het za-
terdagochtend het opvoedontbijt gepresen-
teerd. Er waren ook tafeltjes buiten gezet, 
maar helaas was het zaterdag een frisse en 
bewolkte dag, te fris om buiten te ontbijten. 
Maar dat drukte de pret niet. In Villa Kake-
lbont waren vele moeders en vrijwilligers al 
vroeg in de weer om een uitgebreid en mul-
ticultureel ontbijt te serveren. Je kon er ge-
nieten van een heerlijk ontbijt en ondertus-
sen praten met andere ouders over de op-
voeding van de kids. Het geheel werd pro-
fessioneel aan elkaar gepraat door super-
nanny Jenny met haar tas vol wijsheden. 
Kortom, een heel mooi voorbeeld van een 
samenwerking tussen vele diverse partijen. 

Opvoedon
tbijt 

Villa Kakelbon
t

heerlijk
 en leer

zaam 

Voorbereidingen Crown Theater Aalsmeer in volle gang
Regio - Alle vrijwilligers van het 
Crown Theater Aalsmeer zijn druk 
bezig met de voorbereiding en pro-
motie voor alle voorstellingen die 
komen gaan. Annemieke van Saar-
loos en Jolanda de Kruijf, twee van 
deze vrijwilligers, houden zich voor-
al bezig met de kindervoorstellin-
gen. Zij zijn projectmanager, wat 
betekent dat ze verschillende ac-
ties en activiteiten bedenken om de 
kaartverkoop te stimuleren. 

Kindervoorstellingen 
Wat is er aankomende periode alle-
maal te zien en te beleven? Op 20 
en 21 oktober trapt de musical Ar-
thur af. Deze productie loopt via va-
kantieveilingen. Op 30 oktober komt 
Buurman en Buurman naar het the-
ater met twee middagvoorstellin-
gen. Een ontzettend grappige voor-

stelling voor peuters vanaf een jaar 
of drie. Het concept is bekend van 
televisie en gaat over twee onhandi-
ge maar vindingrijke klussers. Als je 
kaartjes koopt kan er meteen mee-
gedongen worden naar een mooie 
prijs. Kinderen mogen met een zelf-
gemaakt knutselwerk (bijvoorbeeld 
een kijkdoos) naar het theater ko-
men, of een kleurplaat inkleuren die 
te downloaden is via de website. Op 
27 november is theater Terra aan 
de beurt met de productie Mr. Fin-
ney, naar de bekende boeken van 
Prinses Laurentien van Oranje. De-
ze voorstelling, voor kinderen van-
af zes jaar, zal die woensdagmid-
dag twee maal in de Club plaats-
vinden. Ouders kunnen dan gezel-
lig met een drankje achterin plaats-
nemen terwijl de kinderen geboeid 
zullen luisteren naar dit gloednieu-

we en muzikale verhaal. De Zwar-
te Pieten van de ‘Swingende Zwar-
te Pietenshow’ zetten vervolgens op 
4 december de boel op stelten. Zij 
zullen kinderen laten dansen, swin-
gen en zingen in deze vrolijke show. 
Een tip voor werkgevers is dat be-
drijven uitgenodigd worden om dit 
unieke Sinterklaasfeestje bij te wo-
nen met hun personeel. Dan hoeven 
ze dit niet in hun bedrijfsruimtes of 
kantines te doen. Crown Theater 
neemt die zorg volledig uit handen. 
Op 19 december komt Loud! naar 
het theater. Als je houdt van SYTY-
CD dan móet je bij dit Urban Dans 
Spektakel aanwezig zijn. Je kunt het 
allemaal helemaal live meemaken. 
Kaarten voor alle voorstellingen 
zijn nu te koop tegen SPRINTprij-
zen. Hierbij geldt wel: op=op. Bel 
met 0900-1353 (45 cpm) of bezoek 

de compleet vernieuwde en ge-
bruiksvriendelijke website voor ac-
tuele prijsinformatie en exacte da-
ta www.crowntheateraalsmeer.
nl. Hierin staat ook dat de Kinder-
band (opgetreden tijdens Vuur en 
Licht én op de Corsodag) in janu-
ari naar het Crown Theater komt, 
dat er een Wintercircus twee maal 
zal plaatsvinden en dat er vanaf ja-
nuari nog veel meer kindervoorstel-
lingen te bezoeken zijn zoals Afblij-
ven en de musical Junglebook. De 
enthousiaste vrijwilligsters tot slot: 
“Keuze genoeg dus voor iedereen! 
Nog wel interessant om te noemen 
is dat er tegenwoordig ook leuke 
arrangementen worden aangebo-
den. De vernieuwde horeca in Stu-
dio’s Aalsmeer zal mede bijdragen 
aan weer een succesvol seizoen. Wij 
zien u graag in het theater!”

Workshop bollenmand vullen bij 
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn met 
het voorjaar, wie wil dat tijdens deze 
gure dagen nou niet? Dat kan aan 
de Hoofdweg 152 in Kudelstaart. 
Kwekerij Koster is gespecialiseerd in 
de verkoop van vele soorten bloem-
bollen. Uniek is dat er ook work-
shops ‘bloembollenmand vullen’ 
worden georganiseerd. 

Tuinieren is vooruit denken, dus om 
in het voorjaar te kunnen genieten 
van bloeiende bollen, is het nu de 
tijd om ze te planten. Bij Koster kun-
nen allerlei soorten bloembollen ge-
kocht worden, van de bekende nar-

cis, tulp, krokus, iris of hyacint tot 
aparte, maar prachtige andere soor-
ten bollen. Ook worden de populai-
re amaryllisbollen in diverse soorten 
en kleuren te koop aangeboden. 
De kwekerijwinkel is van oktober tot 
eind december open en je kunt er 
lekker rondneuzen tussen de vele 
bakken met verschillende soorten. 
Maar kwekerij Koster organiseert 
ook workshops ‘bollenmand vul-
len’. Je wordt ontvangen met kof-
fie of thee en krijgt eerst uitleg over 
bloembollen in het algemeen en de 
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf 
aan de slag te gaan. Onder de pro-

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

al leuk is om naar te kijken. Tussen-
door krijgt u tips en aanwijzingen. 
De twee uur durende workshops 
worden in de maanden oktober, 
november en december gegeven. 
De workshops kunnen tevens door 
groepen gevolgd worden; perso-
neelsuitjes, verenigingen, vrijgezel-
lenfeestjes o.i.d. 
Vanaf februari tot en met mei kun 
je dan genieten van de kleurrijke 
mand met bollen die je zelf hebt uit-
gekozen!

Voor meer info zie advertentie el-
ders in de krant.

Uithoorn/De Kwakel - Familie Baas 
uit De Kwakel had nog een kavel te-
goed, gekocht op de laatstgehouden 
Kwakelse Veiling. Ze kochten ‘twee 
minuten gratis winkelen’ bij Albert 

Heijn Jos van den Berg aan het Am-
stelplein. Afgelopen maandagavond 
wisten zij in deze twee minuten voor 
ruim 750 euro aan boodschappen in 
hun winkelwagen te laden.

Halloween voor kinderen
Regio - “Hoge golven en het schip 
danst als een tobbe op een kolken-
de zee. Ik blijf met moeite op de 
been. ‘k Zou het liefst benedendeks 
blijven en tuur op mijn kompas dat 
altijd de verkeerde kant op wijst... 

Maar ja, als Piratenkapitein moet je 
een stootje kunnen hebben, snap-
pie? Ze krijgen me lekker toch niet 
te pakken, die pruiken! Welke we-
zens en andere enge geesten zou ik 
nu weer op mijn avonturen tegen-
komen? Ik geloof niet in sprook-
jes of toch wel...? Is het gewoon bij-

geloof in deze donkere stormach-
tige nacht? Laat ze maar komen, 
die zogenaamde zombies en ande-
re geestverschijningen. Ik lust ze 
rauw. We ‘monsteren’ aan in Uit-
hoorn op 2 november. Meld je aan 
met begeleiding voor 26 oktober op  
halloween.uithoorn@gmail.com 
en stap Dwars door de spiegel in 
het land waar doden levend lijken. 
Starttijden vanaf het Spoorhuis om 
18.45 uur. Enne, een kruisje in bloed 
is genoeg om te tekenen... Max 200 
deelnemers. De deelname is voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar.AKU sprintgroep start voorbereiding bij Yogapret

Uithoorn - Na een intensief en suc-
cesvol atletiekseizoen is de sprint-
groep van AKU bij Yogapret van 
start gegaan met de voorbereiding 
op het nieuwe atletiekseizoen. Met 
het thema ‘bewustwording en een-
wording van het lichaam’ hebben de 
atleten een inspirerende les Hatha 
yoga gehad onder leiding van Finy 

Sheils. Voor de atleten een nieuwe 
ervaring om op een andere en be-
wuste manier bezig te zijn met het 
lichaam.
Daarbij hebben de atleten handige 
tips van Finy Sheils meegekregen 
om tijdens de trainingen gerichter 
op houding en ademhaling te let-
ten. De komende weken zal voor 

de sprintgroep in het teken staan 
van conditionele opbouw. Naast 
de inspirerende sessie bij Yogapret.
nl zullen de atleten een bootcamp 
gaan volgen bij personaltrainer Jarl 
Flart en zullen ze gaan trainen in de 
duinen van Schoorl. Daarbij zijn ver-
schillende atleten uit de groep uit-
genodigd voor de nationale testdag 

sprint en horden op Olympisch Trai-
nings Centrum Papendal. Komend 
seizoen worden de atleten van de 
AKU sprintgroep ook weer onder-
steund en begeleid door schoenen-
specialist Ron Schiedon, Intersport 
DUO, Vorm & Tekst Uithoorn en fy-
siotherapiepraktijk Plexus onder lei-
ding van Stefan Verheijen.

Zaterdag kienen
Uithoorn – Komende zaterdag-
avond 19 oktober organiseert Stich-
ting Serviam wederom een gezelli-
ge bingoavond in het KnA gebouw 
aan het Legmeerplein. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en er zal om 

20.15 uur worden gestart. Op deze 
avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van de bekende envelop-
pen van Stichting Serviam. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van on-
ze Uithoornse missionarissen.

Prijs Kwakelse Veiling geïnd 
bij AH Jos van den Berg
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Legmeervogels klopt Arsenal
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stond er een mooie affiche op het 
programma bij Legmeervogels.  Het 
vlaggenschip veteranen 1 ontving 
Arsenal. Helaas niet de topclub uit 
Londen maar wel topvoetballers uit 
Amsterdam. De wedstrijden tegen 
Arsenal zijn altijd een garantie voor 
spektakel omdat beide ploegen aan 
elkaar gewaagd zijn en een aantal 
spelers van Arsenal een band met 
Uithoorn heeft. De eerste helft wist 
Legmeervogels bij vlagen zeer goed 
te voetballen. Arsenal had het in de-
ze fase moeilijker en wist de crea-
tieve spelers onvoldoende te vinden. 
Legmeervogels wist een groot aan-
tal kansen te creëren door vanuit 
achteren goed op te bouwen. 
Uiteindelijk wist Legmeervogels voor 
de rust twee keer het net te vinden. 
Door diverse mutaties in de opstel-
ling van Legmeervogels en het op-
voeren van de druk door Arsenal, 
werd het voetbal minder maar de 

spanning echter meer. Legmeervo-
gels kreeg nog wel een aantal kan-
sen. Arsenal weet eindelijk de aan-
sluitingstreffer te maken waardoor 
de 2-1 op het scorebord komt en het 
nog een onverwacht spannend slot-
stuk werd. Deze stand werd ook de 
eindstand waarbij gelet op de kan-
sen, Legmeervogels veel ruimer had 
moeten winnen. Met het oog op het 
spannende slotstuk heerste in ieder 
geval op sportpark Randhoorn de 
tevredenheid over de 3 punten.
Hiermee staat Legmeervogels in-
middels na vier wedstrijden op een 
gedeeltelijke eerste plaats in de 
poule, wetende dat het inmiddels 
reeds enkel heeft moeten spelen te-
gen kampioenskandidaten waartoe 
ook zeer zeker Arsenal behoort. De 
neutrale toeschouwer heeft tot man 
of the match Roy Kuilenburg be-
kroond die met name de eerste helft 
vanuit achteren leiding wist te ge-
ven aan de mooie aanvalsgolven.

Sport & spel tijdens de 
herfstvakantie
Regio - De herfstvakantie staat voor 
de deur en dat betekent weer vol-
op extra activiteiten in zwembad 
De Waterlelie in Aalsmeer, sport-
hal De Proosdijhal in Kudelstaart en 
De Bloemhof in Aalsmeer. Natuur-
lijk is er in De Waterlelie volop gele-
genheid om extra te gaan vrij zwem-
men. Tijdens het vrij zwemmen wor-
den er diverse activiteiten georga-
niseerd in en om het water. Nieuw 
dit jaar is de Bootcamp voor kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar op dinsdag 22 
oktober op het buitenterrein van het 
zwembad. De kinderen krijgen een 
uitdagende Bootcamp van Sabiene 
Kuiper, de Sportstimulator van ESA 
BV en specialist in het geven van 
Bootcamp. De kinderen moeten zich 
van tevoren inschrijven via de recep-
tie van het zwembad. De kosten voor 
deelname zijn 3.90 per persoon, in-
cl. zwemmen tot 14.30 uur. De kinde-
ren moeten komen in sportkleding, 
een grote tas voor hun vieze spul-
len bij zich hebben en schone kle-
ding voor na het zwemmen. Op don-
derdag 24 oktober is er van 12.00 tot 
13.00 uur een Survival-circuit door 
het bad. Kinderen mogen komen in 
een T-shirt en korte broek. Na 13.00 
uur wordt het circuit weggehaald en 
is het bad weer vrij om lekker zelf te 
spelen. Ook als een kind niet mee wil 
doen met het Survival-circuit, kan hij 
of zij gewoon komen vrij zwemmen.
Op de andere dagen worden er na-
tuurlijk ook allerlei activiteiten ge-

houden, zoals Snorkelen & Aquaro-
bics voor kinderen. Voor alle ande-
re vrijzwemtijden & activiteiten kunt 
u kijken op de website.

Sport&Spelinstuiven 
in sporthallen
Zoals elke schoolvakantie worden er 
weer Sport&Spel-instuiven gehou-
den. Niet alleen in De Proosdijhal, 
maar dit keer ook weer in De Bloem-
hof. Op maandag 21 oktober is de in-
stuif in De Proosdijhal en op woens-
dag 23 oktober in De Bloemhof. De 
tijd is voor alle instuiven van 09.30 tot 
12.00 uur.
Tijdens de instuiven staan er in de 
sporthallen allerlei speeltoestellen 
opgesteld. De kinderen van 4 t/m 12 
jaar zijn van harte welkom en kunnen 
heerlijk klimmen en klauteren, zwie-
ren en zwaaien en nog veel meer. 
Ook ouders worden dit jaar uitge-
daagd om met hun kinderen mee te 
spelen. U kunt samen met uw kind 
meedoen met o.a. kegelen, badmin-
ton etc. 

Baby & Peuterzwemmen
In de herfstvakantie gaan de Ba-
by & Peuterlessen op woensdag 23 
en donderdag 24 oktober gewoon 
door. De lessen op vrijdag 25 okto-
ber vervallen. Voor alle informatie, 
openingstijden en adressen van de 
accommodaties, kunt u kijken op; 
www.esa-aalsmeer of belt u met; 
0297-322022

‘Pittig wandelen’ in De Kwakel
De Kwakel - “Iedereen denkt dat 
we ‘alleen maar’ wandelen” zegt 
een van de deelnemers en vervolgt 
”maar dat is niet zo. We doen on-
derweg pittige tempoloopjes en oe-
feningen.” Iedere woensdag tussen 
10.15 en 11.15 uur is er wandeltrai-
ning in De Kwakel: met conditie-oe-
feningen, maar ook oefeningen voor 
techniek, lenigheid en sterkere spie-
ren. 
Er wordt altijd met een warming-up 
gestart, dan gaan de deelnemers 
lopen en bij terugkomst volgt een 
cooling down en wordt gezamen-

lijk koffie gedronken in de gezellige 
kantine van KDO.
Warm gelopen? Kom dan eens pro-
beren of dit iets voor u is. Ook al 
heeft u lang niet meer gesport en is 
uw conditie niet zo goed, u kunt al-
tijd meedoen. Er wordt de hele win-
ter en het voorjaar door tot eind mei 
iedere woensdagochtend van 10.15 
tot 11.15 uur gewandeld. Er wordt 
gestart bij de ingang van de KDO 
sporthal aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel. Voor meer informatie en opge-
ven: Lydia de Rijk, tel: 0297-522382 
of info@uwbeweegreden.nl

Darten in De Kwakel
De Kwakel - Aanstaande zater-
dag 19 oktober is er weer darten in 
De Kwakel. Dorpshuis De Quakel 
is het strijdtoneel voor het 2e Open 
Kwakelse koppeltoernooi 501 (501 
Poulesysteem met verliezersron-
de). Deelname kost 8 euro per kop-

pel. De inschrijving start om 12.00 
uur en de wedstrijd begint om 13.30 
uur. Voor meer inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Pieter Lan-
gelaan: 06-11434716 of dorpshuis 
De Quakel aan de Kerklaan 16: tel. 
0297-531528.

Op de foto Frank Hagebeek en Rene de Jong.

Damclub Kunst & Genoegen
Rene de Jong balanceert 
over slap damkoord
De Kwakel - In de late maandag-
avonduurtjes in het denksport-
centrum van Haarlem, kraakten 
de hersenen van de dammers bo-
ven die van de schakers en brid-
gers uit. Frank Hagebeek en Re-
ne de Jong vochten in hevige tijd-
nood de beslissing van de eerste 
bondswedstrijd in de hoofdklasse 
uit, een damstrijd tussen de teams 
van Haarlem en De Kwakel. Kopman 
Wim Keessen had de eer om achter 
een elektronisch dambord plaats te 
nemen, de wedstrijd was zo live te 
volgen. De partij kreeg na een ener-
verende start een snel einde, na 
grote verwikkelingen bleef er een 
stand over die een grootmeesterlij-
ke remise tot gevolg had. De volgers 
in het land konden op tijd naar bed, 
maar de volgers in het speellokaal 
kregen nog veel spanning te verdu-
ren. Zo kwam Adrie Voorn beter te 
staan en leek er winst in te zitten, 
maar de winst moet nu nog gevon-
den worden. Verder dan een drie om 
een eindspel kwam Adrie niet, drie 
dammen kunnen het jammer ge-
noeg niet van een dam winnen. Een 
wat teleurstellende remise bracht 

de tussenstand op 2-2. Op remi-
se leek ook Piet vd Poel af te steve-
nen, in een vier om vier stand werd 
hiertoe besloten. Maar, al had Piet 
even gewacht dan had zijn tegen-
stander alsnog de fout in gegaan en 
had Piet met drie dubbele oppositie 
kunnen winnen, 3-3, de laatste tus-
senstand. Al de ogen werden nu ge-
richt op Rene de Jong, die vanwege 
het beheer van de KDO kantine al-
leen voor de bondswedstrijden aan-
schuift. Gelukkig maar, anders moet 
het team per fiets door de nacht. 
Rene wilde winnen en sloeg een re-
miseaanbod van zijn opponent af, 
met al de risico’s van dien, maar Re-
ne stond beter. Onder druk van de 
klok werd de stand van Rene ech-
ter steeds zorgwekkender. Een wan-
hoopsruil gaf Rene nog enige kans 
omdat zijn tegenstander verkeerd 
sloeg. In het eindspel bezorgde een 
meerslag Rene nog een zwaarbe-
vochten remise, eindstand HDC–
K&G 4-4. De volgende wedstrijd is 
tegen het eerste van Almere, tegen 
het 2e van Almere ging het 2e van 
K&G een week eerder met 3-5 ten 
onder, wraak lijkt geboden!

Start parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 7 oktober 
begon BVU met de parencompetitie. 
Tijdens de ladder werd er gespeeld 
met voorgeschudde spellen, niet 
voorgesorteerd zoals velen denken. 
Er ontstaat vaak verwarring om-
dat een schudmachine heel anders 
schudt dan wanneer je dat handma-
tig doet. Er komen dan vaak ‘vreem-
de’ verdelingen voor. Martin & Ma-
rineke konden daar blijkbaar tijdens 
het ladderen goed mee overweg.
Deze wedstrijd werd er weer ‘ge-
woon’ geschud en wat bleek... de 
meest vreemde verdelingen. Het laat 
dan ook niet te raden over wie ook 
hier weer het beste mee overweg 
kon, juist, M&M. Met een score van 
65,63% voeren zij de ranglijsten aan. 
Greet en Henk, lekker uitgerust, de-
den het ook uitzonderlijk goed met 
een prachtige score van 63,89%. 

Als 3e boven de 60, An en Bert, met 
62,15%. Daarna een hele tijd niets. 
Hans en Nico, weer even wennen, 
behaalden de 4e plaats met 52,78%. 
In de B-lijn lag het veld veel dich-
ter bij elkaar: maar liefst 7 paren be-
haalden een score in de 50%, met 
als besten Lyda en Jos. Zij staan bo-
venaan in de B met een prachtige 
59,38%. Jeanette, nog in een roes, 
en Map deden ook zeer goede za-
ken: een 2e plaats met 57,50%. Tini 
& Marja B, Corry & Thea en Greetje 
& Ria, allen in de 55%, hebben een 
mooie basis gelegd voor de rest van 
deze competitie. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Echtparen op dreef bij BVK
De Kwakel - Op donderdag 10 ok-
tober werd in Dorpshuis De Quakel 
de 3e ronde van de 1e cyclus van de 
parencompetitie gespeeld en aan 
het eind van de avond bleek dat in 
alle 3 de lijnen een bridgend echt-
paar met de hoogste eer ging strij-
ken. Paren die alleen uit mannen 
bestaan kom je in de hele top 3 in 
die lijnen niet tegen. In de A lijn is 
dat niet zo verwonderlijk, want daar 
zit simpelweg geen 1 herenpaar in. 

A-lijn: In die A lijn waren Tiny en 
Adriaan Kooyman sterk op dreef. 
Met 63,19% werden zij niet alleen 
deze avond 1e, zij namen ook de 
1e plaats in de totaalstand over met 
een gemiddelde van 57,29%. Rita en 
Wim Ritzen lijken ook weer in vorm 
te komen. Zij werden 2e met 61,94% 
en staan ook 2e in de totaalstand. 
Margo Zuidema en Francis Terra 
herpakten zich ook na 2 miserabe-
le weken door nu met 57,64% 3e te 
worden. Ria Broers en Loes Schijf 
stonden na 2 avonden nog zo fraai 
bovenaan, maar hun gemiddelde 
werd door een zeer magere score 
deze avond fors naar beneden bij-
gesteld. 

B lijn: In de B lijn eisten Hennie en 
Jan van der Knaap met de topscore 
van de avond (67,08%)  de 1e plaats 
op, gevolgd door Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken met 62,92%. In 
de totaalstand gaan deze 2 paren 
ook aan kop, zij het in omgekeerde 
volgorde met gemiddeld 60,19% en 

59,03%. Zij hebben al een derma-
te groot gat geslagen met de hui-
dige nummer 5 in die totaalstand 
dat promotie dreigt(!) Greet de Jong 
en Roel Knaap trokken de stijgende 
lijn van de voorgaande weken door 
en zij werden 3e met 55%. Paula en 
Klaas Kniep konden het deze keer 
niet bolwerken en zij eindigden als 
12e en laatste. In een lijn van 16 pa-
ren blijken in de totaalstand slechts 
4 paren boven de 50% gemiddeld te 
scoren, waarbij het gat tussen num-
mer 3 en 4 ook nog eens (precies) 
6% is. In de andere lijnen zie je een 
veel regelmatiger verloop.

C-lijn: Een daverende verrassing in 
de C lijn mag de 1e plaats van Til-
ly en Frans Wouda met 64,02% wel 
genoemd worden. Vorige week wa-
ren zij voor het eerst dit seizoen 
weer van de partij en hielden zij zich 
nog een beetje in, maar nu was het 
hek toch wel van de dam. Rie Be-
zuyen en Gerbrand van Nigtevegt 
haalden ook lekker uit met 60,71%, 
zodat Gerbrand de knip weer eens 
mocht trekken en ook Riet Koot en 
Wim Schijf bliezen hun partijtje mee 
met 60,18%, waardoor zij in de to-
taalstand fier aan kop gaan met bij-
na 59% gemiddeld. Matty en Kees 
Overwater zijn hun naaste belagers 
op 2,5% achterstand. 

Deze week is vooral de top van de 
totaalranglijsten belicht, volgende 
week zal ook eens in de gevarenzo-
nes onderin gekeken gaan worden. 

Aftrap parencompetitie bij 
Bridge Club de Legmeer
Uithoorn - De startlijst stond eigen-
lijk al vast in mei, maar wisselende 
contacten zorgden toch voor enige 
complicaties bij de paren. 

A-lijn: Bekwaam opgelost door 
de wedstrijdcommissie, waaronder 
Ben ten Brink, bezorgde hem zoveel 
adrenaline dat hij met maatje Jan 
Bronkhorst de misser van een week 
ervoor geheel weg poetste en de 
eerste plek in de A-lijn met 57,29% 
opeiste. Deze plaats moesten ze wel 
delen met Lijnie Timmer en Rita Vro-
men, die kennelijk op scherp gezet 
ook alles uit de kast haalden en zo 
ook de overige twaalf paren achter 
zich lieten. Joop van Delft & Frans 
Kaandorp behoren zo langzamer-
hand tot de vaste waarden van de 
top en ook nu op drie met een keu-
rige score van 56,94%. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter passen ook 
naadloos in dit plaatje en kwamen 
op vier met 55,90%, waarna Wim 
Slijkoord & Francis Terra de beste vijf 
afsloten met 52,78%.

B-lijn: In de B-lijn stootten Floor & 
Theo Janssen met 60,35% verplet-
terend door naar de top. Ook Lidy 
Krug & Ada van Maarseveen oogs-
ten rijkelijk en dat leverde een twee-
de plaats op met 57,92%. Nel & Adri-
aan Koeleman speelden een dege-
lijk spelletje en dat bracht ze met 
55,97% naar nummer drie. Heleen 
& Mees van der Roest volgden als 

vierde met 53,19% en Trudi Zand-
bergen compenseerde het ontbre-
ken van vaste bridgepartner Cobie 
netjes met Mieke van den Akker, wat 
de dames als vijfde 52,90% oplever-
de. De laatste acht van deze lijn ein-
digden allen onder de vijftig procent, 
hetgeen de hoop van de allerlaatste 
op een mogelijk herstel nog even le-
vend houdt.

C-lijn: In de C-lijn de hoogste sco-
res van de avond. Tini Geling & Jo 
Wevers haalden als eerste 61,81% 
op en Tini Lotgerink & Jeanette Ver-
meij zaten daar vlak bij als twee-
de met 61,11%. Ook de derde plek 
was goed voor een zestiger. Ger-
da van Liemt & Els van Wijk lieten 
er zo geen twijfel over bestaan dat 
hun 60,07% de opmaat is voor terug-
keer naar de B. Ger Quelle is de bron 
van bridgewijsheid voor Ans Voog-
el en de vierde plaats werd zo hun 
deel met 57,29%. Lenie Pfeiffer & Ti-
na Wagenaar kwamen op vijf met 
een gemiddelde van 53,13%. 

Wilt u zich als paar ook mengen in 
het spel om de knikkers of bent u 
single en zoekt u een bridgepart-
ner, neem dan eens contact op 
met het secretariaat. Per e- mail:  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458. Bridge Club 
De Legmeer speelt elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg.

Vierde competitieronde 
bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
werd de vierde competitieronde ge-
speeld in het clubhuis van ABC, te 
weten ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan 59. Te vieren viel 
er ook iets, een van de leden vierde 
namelijk zijn 85ste verjaardag. Tus-
sen de tweede en derde ronde werd 
er een heerlijke traktatie rondge-
deeld, terwijl het gelegenheidsda-
meskoor van ABC de jubilaris luid-
keels toezong. Dit hielp ook een 
beetje de problemen te vergeten die 
de scorekastjes van het automati-
sche score verwerkingsprogramma 
opleverde. Het wedstrijdsecretariaat 
zal er zijn handen vol aan hebben 
om dit weer op te lossen, maar op-
lossen zullen zij het, zij zijn zo kun-
dig. Deze week werd er bijna met 
een complete bezetting gespeeld. Er 
werd aan 13 tafels gebridged. 7 ta-
fels in de A-lijn en 6 tafels in de B-
lijn. Helaas moest een van de leden 
op het laatste moment wegens ziek-
te afzeggen, daardoor moest haar 
partner afgebeld worden.

A-lijn: In de A lijn is het echtpaar 
Smit weer goed op dreef, zij werden 
weer eerste en wel met een per-
centage van 60,76 %. Vorige week 
dacht men nog dat zij geluk had-
den met de loting, Uw verslaggever 
moet bekennen dat dit bijna onmo-
gelijk is om keer op keer zo’n goede 
score te halen, er moet toch wel zo 
iets bijkomen van goed spel of ex-
tra lessen of een metaal coach, Uw 

verslaggever gaat er zeker werk van 
maken om er achter te komen wat 
de reden van dit succes is. Gedeeld 
tweede werd het echtpaar Henny 
en Lucas v.d. Meer en het paar Het-
ty Houtman en Ciny v.d. Elsen met 
57,99%. Dit is een heel ander geval, 
vorige week nog laatste en voorlaat-
ste en nu gedeeld tweede, mysterie 
in de sport, ook iets om achteraan 
te gaan. Misschien kan de club een 
particulier detectivebureau inhuren 
om dit uit te zoeken, want normaal 
kan niet zijn. 

B-lijn: In de B lijn werd het paar 
Greet van Diemen en Nel Groven 
knap eerste met een percentage 
van 57,09%. Tweede werden hier het 
echtpaar Ans en Joop Zouthout met 
55,64% en derde waren Riet Bezuy-
en en Wim Egbers met 54,17%. Dit 
zijn normale uitslagen, geen hocus 
pocus, geen magie, gewoon goede 
spelers die hun normale niveau be-
haalden en terecht bovenaan staan.

Na vier ronde is de competitiestand 
nog niet zo interessant, volgen-
de week wordt de vijfde ronde ge-
speeld, dan zijn zij op iets over de 
helft van deze cyclus, wat het span-
nender maakt, al kan er dan ook nog 
van alles gebeuren. Als u interesse 
hebt in bridge, ABC kan niet beloven 
dat er elke week getrakteerd wordt, 
kom dan eens langs in ‘t Buurtnest 
om kennis te maken met het zo ede-
le spel.

Tafeltennisvereniging VDO
Groep 8 van basisschool 
De Kajuit slaat zijn slag
Uithoorn - Met dank aan tafel-
tennisvereniging VDO uit Uithoorn 
konden de kinderen van groep 8 
van OBS De Kajuit tijdens de laatste 
dagen van de Kinderboekenweek 
genieten van een professioneel ta-
feltennistoernooi. Voorzitter Kees 
Jager en trainer Richard Vos had-
den alle zeilen en tafels in de gym-
zaal bijgezet om de kinderen zoveel 
mogelijk aan bod te laten komen.
Aan het einde van de ochtend wa-
ren er in ieders ogen alleen maar 
winnaars omdat er ontzettend spor-
tief werd gespeeld. De meeste pun-
ten werden uiteindelijk verdiend 
door Debbie van der Maarl, Lizzy 
Stokman, Boris Broekman en Vin-
cent Schreutelkamp. 
Lizzy en Debbie streden in een 
bloedstollende meisjesfinale ver-
volgens om de eerste plaats waarbij 
Lizzy uiteindelijk in de derde set aan 

het langste eind trok en de overwin-
ning op haar naam mocht schrijven. 
Tijdens de slagenwisselingen kon je 
een speld horen vallen, terwijl tus-
sen de punten door de finalisten 
luid werden aangemoedigd. Ook bij 
de jongens was het erop of eron-
der en werd er tot en met het laatste 
punt in de derde en beslissende set 
een hevige strijd geleverd. Vincent 
won uiteindelijk de finale waarna 
Boris zo sportief was hem netjes te 
feliciteren. De finalisten werden na 
afloop in het zonnetje gezet en de 
overige deelnemers gecomplimen-
teerd vanwege hun enthousiasme 
en sportiviteit. Tafeltennisvereniging 
VDO, Volhouden Doet Overwinnen, 
viert volgend jaar haar 50-jarig be-
staan, maar voordat het zover is or-
ganiseren ze op 14 december weer 
het scholentoernooi voor alle basis-
scholen van Uithoorn.
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Voorlopig eerste plaats in 
najaarscompetitie LMV C3
Uithoorn – Afgelopen zondag 13 okto-
ber veroverde de C3 zondagjunioren van de 
Legmeervogels de eerste plaats in de na-
jaarscompetitie. 
Ondanks regen, hagel en wind, kortom: on-
stuimig herfstweer, werd er op zondagmor-
gen gewoon gespeeld tegen de competi-
tiekoploper Almere Waterwijk C10. Het was 
een spannende wedstrijd. Tot het einde toe 
werd door beide teams gevochten om de 
noodzakelijke doelpunten. De scheidsrech-
ter André de Groot kon uiteindelijk 5 doel-

punten (Mirco Nieberg, Bilan Mohamed, 
Stefan Roelofsma en Edwin van Houte) voor 
de Legmeervogels noteren en 1 doelpunt 
voor de tegenstanders uit Almere opschrij-
ven. Door deze overwinning komen Leg-
meervogels C3 zondagjunioren voorlopig 
op de eerste plaats van de competitierang-
lijst te staan. Over twee weken wordt er weer 
gevoetbald. Dan zal tegen SC Buitenveldert 
C6 het team onder leiding van coaches Pe-
ter van Stijn en Mark Hoogduijn hun positie 
verdedigen. Veel succes toegewenst!

Natte voetbalshow levert KDO drie 
punten en koppositie op
De Kwakel - Na de klinkende 3-0 
zege van vorige week op Swift, 
speelde KDO afgelopen zondag een 
uitwedstrijd tegen CTO’70. Op het 
goed bespeelbare kunstgrasveld 
speelde de ploeg van trainer Ray-
mond de Jong in de stromende re-
gen tegen de Duivendrechtse mid-
denmotor. Zonder aanvoerder Sven 
Vlasman (vakantie), maar wel met 
een brede bank met daarop diverse, 
van blessure terugkerende spelers, 
ging KDO vol goede moed de strijd 
aan. In de wetenschap dat de wed-
strijd van koploper Zuidoost United 
was afgelast, konden de Kwakelaars 
deze middag de koppositie in gaan 
nemen bij een overwinning.

Drie punten
Van meet af aan was het direct dui-

delijk dat KDO er alles aan wilde 
doen om de drie punten mee te ne-
men naar De Kwakel. Menno Lin-
geman en Bart van der Tol waren in 
de eerste minuten al erg dichtbij de 
openingstreffer.
Het was echter Joeri Stange die de 
Kwakelaars in de vierde minuut op 
voorsprong wist te brengen, 0-1. 
KDO maakte gretig gebruik van de 
ruimte achter de verdediging van 
CTO’70.

In de 12e minuut werd eerst nog 
een treffer van Mathijs van Rijn af-
gekeurd vanwege buitenspel, waar-
na Joeri Stange zeven minuten later 
zijn tweede doelpunt van deze mid-
dag wist te maken, ditmaal vanaf de 
rand van het zestienmetergebied, 
0-2. Hierna verzuimde KDO om 

meer doelpunten te maken, waar-
door CTO’70 vlak voor rust zelfs nog 
dichtbij de aansluitingstreffer was.

Plaagstoot
Gewaarschuwd door de plaagstoot 
van de thuisploeg, kwamen de Kwa-
kelaars erg scherp uit de kleedka-
mer. Twee minuten na rust nam ver-
dediger Mathijs Molleman de bal, 
vanuit een corner, in ene op zijn 
pantoffel en zorgde hiermee voor de 
0-3. Vier minuten later schoot een 
Duivendrechtse verdediger de bal 
in eigen doel na een strakke voor-
zet van Joeri Stange, 0-4. KDO bleef 
de wedstrijd domineren, maar in de 
60e minuut maakte CTO’70 een ere-
treffer nadat een strakke vrije trap 
langs de Kwakelse muur ging, 1-4. 
KDO straalde deze middag, on-

danks de hevige regenval, voetbal-
plezier uit en bleef op jacht gaan 
naar meer doelpunten. Joeri Stange 
bijvoorbeeld wist in de 70e minuut 
zijn derde treffer van deze middag 
te maken, waarmee hij zijn seizoen-
stotaal op acht bracht, 1-5. Mathijs 
van Rijn kon vervolgens niet ach-
terblijven en wist ook tegen CTO’70 
voor de vierde wedstrijd op rij te 
scoren, 1-6. 

Nadat de langdurig geblesseerden 
Mitchell Smits en Rick Kruit (beiden 
enkelblessures) even later hun te-
rugkeer vierden, was laatstgenoem-
de in de 84e minuut direct succes-
vol, 1-7. Uiteindelijk kwam KDO in 
Duivendrecht geen moment in ge-
vaar en kon met volle trots de kop-
positie innemen.

Waterpolo Amstelheren-1 
naar de eerste overwinning
Uithoorn - Nadat het waterpolo-
team Heren-1 van De Amstel deze 
competitie begonnen is met twee 
gelijk geëindigde wedstrijden was 
het afgelopen zaterdag in Amster-
dam tegen ‘Het Y’ voor het eerst in 
deze competitie dat de volle winst 
mee naar huis kon.
Slechts in de tweede periode kon 
‘Het Y’ even aanhaken met een ge-
lijkmaker naar 3-3. Ondanks het ge-
voel één van de twee scheidsrech-
ters lichtelijk tegen zich te hebben, 
werd toch elke periode hard gestre-
den en winnend afgesloten.
Een openingspartje (1-2) gaf met 
doelpunten van Stefan Bramsen 
en Anthony Jongebloet een rede-
lijk rustig begin van een nogal ge-
irriteerd eindigende wedstrijd. De 
tweede periode (3-4) leek dat ook 
nog te zijn. Hoewel toen al duide-
lijk werd, dat met 5 uitsluitingen 
voor nogal onbetekenende overtre-
dinkjes de toon voor grimmigheid 
was gezet. Met name Danilo Lamers 
moest dat met twee kort achter el-
kaar liggende ’rustperiodes van 20 
seconden’ bezuren. Voor een 1-3 
voorsprong tekende Sander Aars-
man, waarna de periodestand, na 
de enige gelijkmakers van de zijde 
van ‘Het Y’ naar 3-3, door opnieuw 
Anthony Jongebloet op 3-4 voor-
sprong kwam.
Middels een aan de Amstelheren 

toegekende en door Sander Aars-
man benutte strafworp en nettref-
fers van Anthony en Coen van Haas-
ter werd duidelijk dat een overwin-
ning in het vooruitzicht kwam. Een 
treffer van ‘Het Y’ in de laatste fa-
se van de derde speeltijd liet dui-
delijk het verschil zien: 4-7. Maar in 
deze derde periode werd ook Ste-
fan Bramsen op scherp gezet mid-
dels twee even knullige uitsluitingen 
als Danilo in de tweede periode er-
varen had. Het effect op de scheids-
rechter was dat in de laatste periode 
zijn uitsluitingen alleen nog maar de 
Amstelheren leken te treffen.

Een snelle uitsluiting van Stefan 
Wijtsma en daar achteraan de der-
de en dus definitieve uitsluiting voor 
zijn naamgenoot en het daarop vol-
gende doelpunt voor ‘Het Y’, liet Ste-
fan Bramsen zijn ongenoegen over 
de scheidsrechterlijke beslissing 
bekoelen op dezelfde scheidsrech-
ter door deze van een grote water-
fontijn te voorzien. Het rapport wat 
volgde zal hem ongetwijfeld op een 
tijd tribune trakteren. Met nog twee 
minuten te spelen na het tumult om 
de reeks uitsluitingen, wisten de he-
ren het hoofd nog even koel te hou-
den en legden met het achtste doel-
punt voor de Amstel van Max de 
Jong een overwinning van 6-8 met 
enige verhitting op het scorebord.

Legmeervogels haalt zondag al weer in
Uithoorn - Zo rond de klok van 
08.00 uur was het hoofdveld van 
Legmeervogels zeker te bespelen. 
Dit was het ook nog om 11.30 uur. 
maar daarna is er zoveel regen ge-
vallen dat zelfs het tegelpad langs 
het veld blank is komen te staan en 
ook dat water zocht zijn heil naar 
het er naastgelegen voetbalveld. 
Scheidsrechter Van Eijk was iets 

vroeger gekomen en vond het veld 
nog wel bespeelbaar maar gaf aan 
dat het later wel eens onbespeel-
baar zou worden en VVZA mogelijk 
voor slechts 45 minuten zou moe-
ten afreizen naar Uithoorn. Daar-
bij opgeteld dat het veld mogelijk 
te veel schade zou oplopen heeft de 
scheidsrechter doen besluiten om 
het veld af te keuren.

Bekerwedstrijd
In eerste instantie is het komend 
weekend aangewezen voor beker-
wedstrijden en later inhaal. Nu is 
het geval dat VVZA een bekerwed-
strijd moet spelen. Dus is men er bij 
Legmeervogels vanuit gegaan dat er 
zondag niet gespeeld hoeft te wor-
den. Maar dan is er nog altijd de 
KNVB. De competitieleider heeft 

besloten dat bekerwedstrijden wor-
den verschoven naar midweekwed-
strijden en dat afgelaste wedstrijden 
al zondag 20 oktober worden inge-
haald. Voor Legmeervogels wil dit 
zeggen dat de zondag 1 op 20 okto-
ber in de herkansing gaat tegen VV-
ZA. Om 14.00 uur dan ook op sport-
park Randhoorn, Legmeervogels – 
VVZA.

Een scherp en gemotiveerd team maakt gehakt van tegenstander

Legmeervogels zaalvoetbal 1 houdt 
aansluiting met de top

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 11 
oktober moest Legmeervogels thuis 
aantreden tegen het laag geplaats-
te Parkstad 1 uit Amsterdam. Nadat 
een opgedofte selectie en begelei-
ding een fotoshoot hadden onder-
gaan in de fantastisch gelikt uitzien-
de nieuwe teamkleding, mede mo-
gelijk gemaakt door Serena Breg-
man fotografie, werd met een vol-
tallige selectie afgereisd naar De 
Scheg in Uithoorn. Op enkele bles-
sures na was de selectie eindelijk 
weer eens compleet, waardoor ie-
dereen tot op het bot gemotiveerd 
was een goed resultaat neer te zet-
ten. Maar aan het begin van de 1e 
helft te zien leek het geen makkelij-
ke avond te gaan worden. Parkstad 
begon voortvarend en wist Lgmvgls 
flink onder druk te zetten. In de-
ze fase had Lgmvgls het even las-
tig, maar de verdediging hield knap 
stand. Ondanks deze druk kwam 
Lgmvgls er een aantal keer gevaar-
lijk uit, met onder andere een knal 

op de paal van Stefan van Pierre. 
Na de eerste 5 minuten kwam Lgm-
vgls steeds meer onder de druk van-
daan en nam het de controle in de 
wedstrijd over. Met geduldig op-
bouwen van achteruit en het zoeken 
van de combinatie werd men steeds 
gevaarlijker. Het was dan ook Ste-
fan van Pierre die de wedstrijd 
openbrak. Op aangeven van Mels 
Bos wist Stefan de bal in het net 
te knallen, 1-0 in de 7e min. Daar-
na ontstond even een lastige situ-
atie, omdat Lgmvgls door een over-
treding van Tim Mollers met 3 tegen 
4 kwam te staan. Parkstad wist tot 
twee keer aan toe het houtwerk te 
raken, maar echt gevaarlijk konden 
zij verder niet worden.

Ongelukkig
Daarna was het Lgmvgls weer dat 
het heft in handen nam. Ongeluk-
kig raakte Ibrahim El Ahmadi na een 
goede actie vanaf links 2x de paal. 
Lgmvgls bleef de druk opvoeren, 

waarna de bal op rechts bij Robin 
Oussoren terecht kwam. Met een 
harde droge lage schuiver bracht 
hij de bal richting 2e paal, waarna 
Mels Bos attent was om de bal het 
laatste tikje te geven, 2-0 in de 16e 
min. Lgmvgls bleef de controle hou-
den en verdiende in de 20e min een 
vrije trap aan de linkerkant van het 
veld. Mark ging achter de bal staan 
en nam snel de vrije trap. De ver-
dediging van Parkstad was onop-
lettend en te druk met de scheids-
rechter, waardoor Mark de bal sim-
pel in het net wist te plaatsen, 3-0. 
Lgmvgls zat op rozen en wist deze 
voorsprong tot aan de rust verdiend 
vast te houden.
De 2e helft was weer een ontketend 
Lgmvgls te zien. Men ging voortva-
rend uit de startblokken. Met een 
snel uitgevoerde counter kwamen 
Robin en Mels in een 2 tegen 1 si-
tuatie. Met een fantastisch 1 twee-
tje bracht Robin de bal bij Mels, die 
de bal vervolgens in het net knalde, 
4-0 in de 2e min. 

Golfde
Parkstad ging wat meer druk zet-
ten en liet de keeper ook deelne-
men aan het spel. Bij een scrim-
mage voor het doel raakte Mels Bos 
ongelukkig de bal, en schoot hij de 
bal over Patrick Brouwer heen in het 
doel, 4-1. Het spel golfde in deze fa-
se heen en weer. Wederom was het 
Lgmvgls dat met een snelle coun-
ter wist toe te slaan. Met een harde 
knal van Robin Oussoren werkte de 
keeper de bal terug in het veld. De 
afvallende bal was een prooi voor 
Stefan van Pierre, 5-1 in de 5e min. 
De volgende minuut zette Park-
stad nog even aan, en was het al-
weer 5-2.
Daarna was het verzet van Parkstad 
gebroken. Zij konden alleen nog 
met hard spel weerstand bieden, 
waarbij de scheidsrechter duide-
lijk de verkeerde bril op had, en niet 
floot in situaties waarbij dat wel had 
gemoeten. Met vroeg druk zetten 

naar voren en het scherp afjagen 
van de tegenstander wist Lgmvgls 
de tegenstander geen ruimte meer 
te gunnen. Met frisse combinaties 
en mooie aanvallen wist Lgmvgls 
Parkstad naar de slachtbank te lei-
den. Door een strakke uitgooi van 
Brouwer richting van Pierre, wist 
laatstgenoemde daar wel raad mee, 
6-2 in de 9e min. Bij een scrimmage 
voor de goal kwam de bal met een 
kluts bij Ibrahim, die simpel wist af 
te werken, 7-2 in de 13e min. Het 
ging nu erg hard. Door goed doorja-
gen van Patrick Woerdeman, wist hij 
de bal van de keeper te veroveren, 
en kon hij in het lege doel afwerken, 
8-2 in de 16e min. 
Daarna een fantastische knal van 
Ibrahim vanaf eigen helft. Hij zag 
de keeper iets te ver uit zijn goal 
staan, en schoot vervolgens snoei-
hard langs de keeper in de rechter-
kruising, 9-2 in de 17e min. Park-
stad kwam niet meer onder de druk 
uit en raakte gefrustreerd. Lgmvgls 
kwam daardoor in een man meer 
situatie en probeerde met snel tik-
ken de tegenstander kapot te spe-
len. Dat lukte aardig. De bal kwam 
bij Tim Mollers terecht, die Mels Bos 
bij de 2e paal vrij zag staan. Met een 
schitterende lob over de verdedi-
ging heen bracht hij de bal bij Mels 
Bos, die de bal kon binnen knik-
ken, 10-2 in de 21e min. In de laat-
ste minuut nog even een bekroning 
op deze fantastische avond. Weder-
om met een razendsnel uitgevoer-
de counter, kwam de bal op links bij 
Stefan van Pierre. Die bedacht zich 
geen seconde, en met een snoei-
harde uithaal knalde hij de bal in 
de linkerbovenhoek, 11-2. Zo werd 
deze fantastische avond mooi af-
gesloten, en was de dik verdiende 
overwinning een feit. Het publiek 
was de grote winnaar deze avond, 
dat mooie doelpunten en aanvallen 
voorgeschoteld kreeg.
Legmeervogels staat op verliespun-
ten nu op een verdienstelijke 2e 
plaats.

Driebanden DrV
weer van start

Regio - In de geheel verbouw-
de en met drie biljarts bijzonder 
sfeervol ingerichte De Springbok 
in De Hoef is de afgelopen we-
ken weer een start gemaakt met 
de individuele biljartcompetitie 
driebanden van De Ronde Venen 
voor het seizoen 2013-2014.
Na twee speelavonden en vier 
gespeelde partijen heeft Hero 
Janzing vastberaden de kopposi-
tie ingenomen met 10 wedstrijd-
punten en een moyennepercen-
tage van liefst 135,531. Hij wordt 
op de voet gevolgd door Nick van 
de Veerdonk, die ook 10 wed-
strijdpunten in de wacht sleepte 
doch tegen een iets lager moy-
ennepercentage van 122,709. Mi-
chel Bak volgt op een teenleng-
te met 9 punten en eveneens een 
positief moyennepercentage. Ti-
telhouder Hans van Eijk zal on-
getwijfeld alle zeilen moeten bij-
zetten om zijn titel met succes te 
verdedigen. Tot nu toe bleef hij 
echter redelijk in het spoor van de 
koplopers met 8 wedstrijdpunten.
De normaliter vrij constante spe-
lers Paul Huzemeier, Bert Loog-
man en Henk Doornekamp ken-
den een enigszins wisselvallig 
verloop. Toch zijn deze spelers in 
staat in een bepaalde partij for-
midabel uit te halen en dat bleek 
ook nu weer. Tijdens de ouvertu-
re scoorde Paul een moyenne van 
0.800 en Bert een moyenne van 
0.767. Henk deed daar nog een 
schepje bovenop door in zijn laat-
ste partij liefst een moyenne van 
0.818 aan te tekenen.
Jos Lugtigheid heeft tot nog toe 

het geluk niet aan zijn zijde. Tot 
driemaal toe strandde hij in het 
zicht van de finish door slechts 1 
carambole tekort te komen. Voor-
lopig dient hij met een voor zijn 
doen te lage klassering genoegen 
te nemen. In vergelijking met het 
vorige seizoen is de animo weder-
om gegroeid. De van De Padde-
stoel afkomstige reservespelers 
Michel Bak en Robert Daalhuizen 
zijn definitief toegetreden tot het 
keurkorps en manifesteren zich 
buitengewoon goed. Daardoor is 
het aantal vaste deelnemers uit-
gebreid naar twaalf en de huidi-
ge competitie is verdeeld over elf 
speelavonden, waarbij de deelne-
mers elkaar tweemaal ontmoe-
ten. Naast de vaste spelers heeft 
de organisatie, die onder auspici-
en staat van de Biljartfederatie De 
Ronde Venen, thans wederom de 
beschikking over een viertal re-
serves. Nieuwelingen hierbij zijn 
John Vrielink (De Merel) en Hans 
Bak (De Paddestoel ). De beoog-
de verbreding binnen de regio 
krijgt op die manier meer en meer 
gestalte. Het belooft derhalve op-
nieuw een zeer spannende strijd 
te worden in deze speldiscipline, 
die hoe langer hoe meer aan po-
pulariteit gaat winnen. Aanslui-
tend aan deze competitie zal nog 
een triatlon worden gehouden 
over vijf speelavonden, waarbij 
de competitiedeelnemers, aange-
vuld met de reserves, zullen wor-
den ingedeeld in vijf groepen van 
ieder drie teamleden om elkaar te 
bestrijden in de disciplines libre, 
bandstoten en driebanden.
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