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Kantoor en werkplaats:  
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VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

WWW.QUIVIVETENNIS.NLWWW.QUIVIVETENNIS.NL
OOK VOOR WINTERLIDMAATSCHAP!

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2t/m4

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn
* per stuk met een volle spaarkaart

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tank-
truck of carwash.

Slechts

999. *

ADVERTEREN?
IN DE

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

DEZE WEEK:

KORT NIEUWS:

 Nieuw bij het Theehuis: 
Tapas

 Veel activiteiten bij de 
Vuurvogel

 Uithoornse kunstenaar 
wint

 Echtpaar de Winter 50 
jaar getrouwd

 Margot kookt voor thuis 
afgehaald

 Burgemeester opent 
Kunst als Geschenk

Braderie in 
Het Hoge Heem   
Uithoorn - Woensdag 14 no-
vember is er de jaarlijkse  bra-
derie in Zorgcentrum Het Ho-
ge Heem aan de Wiegerbruin-
laan 29. Er wordt van alles en 
nog wat verkocht; tweedehands 
boeken en puzzels, bloemen en 
planten, sieraden, wenskaar-
ten, handwerk van het Rode 
Kruis etc. Daarnaast is er een 
rad van avontuur en een aan-
tal raadspelletjes waarbij u leu-
ke prijzen  kunt winnen. Ook de 
kraam waar u enveloppen kunt 
trekken. ontbreekt niet. De bra-
derie is van 14.00 uur tot 16.30 
uur . De braderie wordt in het 
restaurant  gehouden, waar u 
ook een drankje en een hapje 
kunt bestellen.

Uithoorn - Vorige week woens-
dagavond was er in het gemeente-
huis een hoorzitting in de aanloop 
naar de raadsvergadering van mor-
gen, donderdag 8 november, waar 
onder andere de Programmabegro-
ting 2013 onderwerp van debat zal 
zijn. Gedurende de hoorzitting kon-
den negentien(!) vertegenwoordi-
gers uit de sport-, cultuur- en de 
sociaal-maatschappelijke sector in 
een voordracht hun ongerustheid 
en mening uiten over de voorge-
nomen straffe bezuinigingen die de 
gemeente voornemens is uit te voe-
ren. Die liegen er niet om. Vereni-
gingen en organisaties hadden eind 
deze zomer een brief toegestuurd 
gekregen waarin hen pardoes werd 
meegedeeld dat zij vanaf komend 
jaar vijftig(!) procent worden gekort 
op de gemeentelijke bijdrage (sub-
sidie). Dat hakt er in! Nu zou je den-
ken dat die woensdagavond werd 
benut door betrokken leden en be-
langhebbenden om met vliegend 
vaandel en slaande trom daarover 
hun protest kenbaar te maken. 
Maar nee, dat schijnt volgens insi-
ders wel te gebeuren bij de komen-
de raadsvergadering. De enigen 
die rond acht uur kwamen opdra-
ven waren jongeren die straks hun 
vertrouwde plek als The Mix aan de 
Van Seumerenlaan waarschijnlijk 
zullen moeten missen. De gemeen-
te overweegt het jongerencentrum 
te gaan sluiten en het pand te koop 
aan te bieden. Ook jongerenwer-
kers en een aantal van hun colle-
ga’s van stichting Cardanus lie-
ten van hun aanwezigheid blijken. 
Ook deze instelling wordt fi ks ge-
kort waardoor het opbouwwerk in 
de wijken gevaar loopt.

Jongerencentrum The Mix 
slachtoffer van bezuinigingswoede

Jeugdige bezoekers van Jongerencentrum The Mix woonden de hoorzitting in het gemeentehuis bij. 
Zijn zij straks hun ‘honk’ kwijt?

Feestje voor 
ontmoetingsgroep PLUS
Uithoorn - Vrijdag 2 november is in 
Bilderdijkhof een feestje gevierd. De 
ontmoetingsgroep PLUS voor ver-
geetachtigen met lichamelijke pro-
blemen bestaat dan precies één jaar 
en één dag. Voor deelnemers, man-
telzorgers, medewerkers en verte-
genwoordigers van de betrokken 
instellingen reden genoeg om met 
elkaar een kop koffi e te drinken en 
een stuk taart te eten.
De ontmoetingsgroep PLUS voor 
vergeetachtigen met een lichame-
lijke beperking is vorig jaar opge-
richt door Vita en Stichting Thuis-
zorgnet. Het doel is tweeledig: ener-
zijds deelnemers aan de groep hel-
pen omgaan met hun vergeetach-
tigheid en anderzijds het bieden 
van steun en het geven van infor-
matie aan mantelzorgers (partner of 
vriend of kennis die de verzorging 
op zich neemt). Een dierbare die 
geestelijk langzaam achteruitgaat 
kan op sommige momenten heel 
zwaar zijn. Als de hulp veelvuldig te-
recht komt op de schouders van de 

mantelzorger is deelname aan de 
ontmoetingsgroep een hulpmiddel 
om de verzorging thuis te ontlasten. 

Addy de Jager, Casemanager De-
mentie voor Uithoorn, laat weten 
dat met het initiatief voor een PLUS 
groep er een grote lokale behoef-
te is ingevuld. “Nu is er in Uithoorn 
een passende dagopvang voor ver-
geetachtigen met een lichamelijke 
beperking en vindt de mantelzor-
ger er de noodzakelijke steun om de 
zorg langer op zich te nemen. Opna-
me in een verzorgings- of verpleeg-
huis wordt daardoor zo lang moge-
lijk uitgesteld”.
Addy steekt ook de medewerkers 
van de PLUS groep een hart onder 
de riem: ‘de wijze waarop jullie de-
ze opvang bieden, met veel respect, 
compassie, warmte en belevings-
gerichtheid verdient alle lof’. Caro-
line benadrukt dat zij telefonisch 
bereikbaar is voor het beantwoor-
den van vragen via telefoonnummer 
0297(533 540).

Uithoorn - ‘Alweer een expositie...’ 
Dit is de titel van de foto op het af-
fi che van de expositie die Fotokring 
Uithoorn momenteel houdt in het 
gemeentehuis. Dat deze titel gek-
scherend tot stand gekomen is mag 
duidelijk zijn. De vrouw die deze uit-
spraak lijkt te doen en zich daarbij 
naar de grijze haren grijpt had on-
getwijfeld heel andere gedachten.
De foto’s die nu op de expositie te 
zien zijn, zijn een mengeling van de 
thema’s die successievelijk aan bod 
komen zoals fotografi e in Kleur of 
Zwart/Wit, Straat- en Portretfoto-
grafi e, etc. Hoewel de expositie daar 

in eerste instantie niet voor bedoeld 
is, zijn de foto’s ook te koop. Hier-
voor kan contact opgenomen wor-
den met Fotokring Uithoorn via de 
website www.fotokringuithoorn.nl. 
Ook fotografen die na het bekijken 
van de expositie belangstelling voor 
een lidmaatschap hebben, kunnen 
zich via deze website melden om 
vrijblijvend een keer een kringavond 
mee te maken.
De expositie is de gehele maand no-
vember te zien tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis van 9.30 
tot 17.00 uur. Op woensdag tot 20.00 
uur en vrijdag tot 14.00 uur.

Alweer een expositie...

Uithoorn - Begin oktober heeft de 
Provincie Noord-Holland een begin 
gemaakt met het slopen van de his-
torische Tolhuissluis in het Amstel-
Drechtkanaal op de grens van de 
gemeenten Nieuwveen en Uithoorn. 
Het werk wordt uitgevoerd door de 
fi rma Van der Steegt uit Nieuw-
veen. Het complex dat bestaat uit 
een grote en een kleine schutsluis, 
wordt vervolgens geheel in oor-
spronkelijke staat gerestaureerd. 
De laatste keer dat de sluizen wer-
den verbouwd en aangepast was in 
1958. De Tolhuissluis is in 1823 ge-
bouwd op initiatief van Koning Wil-
lem I in het kader van het voor gro-
te schepen bevaarbaar maken van 
de Amstel, Drecht en het Aarkanaal. 
Het staat te boek als een provinci-
aal monument. De offi ciële inge-
bruikname was twee jaar later. De 
sluis overbrugt het verval tussen de 
hoogheemraadschappen Rijland en 
Amstelland dat vaak 30 cm en soms 
meer bedraagt. Bij de sluis werd tol 
geheven. Voor dat doel was er een 
tolhuis gebouwd.
De Tolhuissluis was nodig aan een 
opknapbeurt toe. Het metselwerk 
liet los en de houten sluisdeuren 
lekten aan alle kanten. Kortom het 
complex voldeed niet meer aan de 
moderne eisen van deze tijd. Bo-
vendien bleken er ook veel aanpas-
singen en reparaties noodzakelijk. 
De grote schutsluis is geschikt om 
schepen met een lengte van maxi-
maal 55 meter en 8.10 meter breed-
te te kunnen schutten. De kleine 
sluis is geschikt voor schepen tot 25 
meter met een breedte van 4 meter. 
De maximale diepgang is 2.10 me-

ter. Naast de sluizen werd in 1826 
een sluiswachterwoning gebouwd 
dat in 1889 werd verbouwd tot twee 
woningen met daartussen een be-
taalkantoor. In 1953 werden de pan-
den ‘gemoderniseerd’. Bij de sluis 
kwam tevens een kleine winkel an-
nex café.

Operationele sluis
Om de sluizen helemaal te kun-
nen leegpompen voor restauratie 
en het water buiten te houden, wor-
den aan beide kanten twee tijdelijke 
damwanden geslagen. De Provincie 
Noord-Holland wil de Tolhuissluis 
zijn oude uitstraling weergeven. 
Daarvoor wordt al het metselwerk 
in de oorspronkelijke staat terug-
gebracht. Tevens worden de houten 
puntdeuren vervangen, er komt een 
nieuw bedieningshuis en het hek-
werk wordt vernieuwd. Omdat het 
een operationele sluis betreft wordt 
tevens gezorgd dat de sluis na de 
restauratie aan alle hedendaagse 
eisen voldoet. Om die reden is de 
sluis voor alle scheepvaartverkeer 
gestremd tot medio april 2013.
Behalve dat de Tolhuissluis veelvul-
dig wordt gebruikt door waterspor-
ters uit de regio die richting Gou-
da en verder willen varen of naar 
de Westeinder- en Kagerplassen, 
wordt de sluis ook gebruikt door 
voetgangers en fi etsers om het Am-
stel-Drechtkanaal over te steken 
voor de richting Bilderdam en Lei-
muiden of Vrouwenakker. Tijdens de 
restauratiewerkzaamheden is hier-
voor een tijdelijke brug aangelegd. 
Wij houden u op de hoogte van het 
verloop van de werkzaamheden.

Sloop van het Tolhuissluis 
in volle gang

Stamppot bij 
Eetkamer
Uithoorn - Morgenavond, 
donderdag 8 november, is Eet-
kamer Goede Genade weer ge-
opend voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Het motto: 
een goed gerecht en een goed 
gesprek. Oudere mensen, al-
leengaanden en jonge gezin-
nen zitten bij elkaar aan tafel 
en genieten van elkaars gezel-
schap en het eten. Deze week 
wordt er weer Nederlands ge-
kookt. Er staan diverse stamp-
potten op het menu met soep 
vooraf. De maaltijd is gratis. 
Er mag een vrijwillige bijdra-
ge worden gegeven, maar dat 
is geheel vrijblijvend. Ieder-
een is van harte welkom. Om 
een beetje inzicht te hebben 
in hoeveel personen er komen, 
graag van tevoren aanmelden 
via de website www.eetkamer-
goedegenade.nl of tel. 523272. 
De Eetkamer gaat om zes uur 
open en is gevestigd aan de 
Herman Gorterhof 3.

Voortbestaan in gevaar
Iedereen in de raadzaal, inclusief 
enkele belangstellende toehoor-
ders, maakte zich op voor een ‘la-
tertje’ en dat werd het dan ook. In-
sprekers kregen vanaf kwart voor 
zeven tot even na twaalf uur een 
aantal minuten de tijd hun zegje te 
doen waarna de aanwezige raadsle-
den hen telkens vragen stelden. Het 
betrof hier dan ook een informerend 
debat waarbij de raadsleden zich 
een beeld konden vormen van de 
problematiek. Morgen, donderdag 
8 november, kunnen zij dit gegeven 
in debat met het college gebruiken 
om al dan niet in te stemmen met 
de bezuinigingsvoorstellen zoals die 
zijn verwoord in de Programmabe-
groting 2013. Daarin komen het ver-
enigingsleven en de maatschappe-
lijke organisaties er bekaaid vanaf. 

Sterker nog, het is de vraag of door 
deze bezuinigingswoede, die overi-
gens door de rijksoverheid aan de 
gemeente wordt opgelegd, een aan-
tal clubs en/of organisaties nog wel 
kunnen voortbestaan. En wat te 
denken van de maatschappelijke 
gevolgen daarvan?
Het ziet er alleszins naar uit dat 
The Mix in elk geval het slachtoffer 
wordt. Meer dan ooit wordt van de 
raadsleden verwacht dat zij zich een 
goed beeld kunnen vormen van het-
geen het verenigingsleven te wach-
ten staat. In het belang van sport- 
en cultuurminnend Uithoorn en De 
Kwakel is het te hopen dat er een 
modus kan worden gevonden om 
deze rigoureuze bezuinigingsslag 
op een mildere wijze te laten verlo-
pen. 
Lees verder elders in deze krant.



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

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

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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

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

COLOFOn

7 nOVemBeR 2012

w w w . u i t h O O R n . n L

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten geen om-
gevingsvergunning voor de sloop 
van de St. Jan de Doperkerk, beter 
bekend als Schanskerk, af te geven. 
De Rooms Katholieke Parochie Em-
maüs heeft op 7 juni 2012 een aan-
vraag voor deze vergunning inge-
diend. Omdat de Schanskerk een ge-
meentelijk monument is, heeft het 
college advies gevraagd aan de mo-
numentencommissie. Het advies is 
naar de mening van het college zorg-
vuldig tot stand gekomen. Mede op 
basis van dit advies is het besluit van 
het college genomen.

Belangenafweging
De gemeente heeft de plicht bij een 
aanvraag voor een omgevingsver-
gunning voor sloop alle belangen af 
te wegen. Bij de Schanskerk spelen 
de volgende afwegingen:
- Het belang van de monumenten-

zorg.
- Het beeldbepalende karakter van 

het kerkgebouw in het dorps-
centrum en daarmee een breed 
maatschappelijk belang.

- Het huidige gebruik en financiële 
aspecten als onderhoudskosten, 
onrendabele investeringen en be-
schikbare financiële middelen. 

- Onvoldoende inspanningen van 
het parochiebestuur om (verder) 

verval van het monument te voor-
komen sinds het gebouw niet 
meer in gebruik is.

- Het feit dat het parochiebestuur 
zich heeft onttrokken aan zijn 
zorgplicht voor het monument.

- Er in de afgelopen jaren verschil-
lende ideeën/initiatieven van der-
den zijn ontstaan waarbij geïnves-
teerd zou kunnen worden om het 
kerkgebouw te behouden.

- Bij het college niet bekend is dat 
er door het parochiebestuur aan-
toonbaar serieuze pogingen zijn 
ondernomen om de Schanskerk 
te behouden met mogelijk een 
nieuwe bestemming.

Alles overwegende is het college er 
niet van overtuigd dat alle mogelijk-
heden zijn onderzocht om het ge-
meentelijk monument te behouden. 
Daarom heeft het college besloten de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
Sloop van de Schanskerk betekent 
immers een onomkeerbare situatie. 
Het college doet een beroep op het 
parochiebestuur om actief in overleg 
te treden met initiatiefnemers.

nadere informatie
Het besluit van het college en het ad-
vies van de monumentencommissie 
zijn te vinden op www.uithoorn.nl onder 
Wonen en wijken/nieuwbouw en herin-
richting/dorpscentrum/schansgebied.

Geen vergunning sloop 
schanskerk

De gemeente Uithoorn gaat langs 
Amsteldijk-Zuid, tussen Grote Wie-
len en Noordzuidroute, werkzaam-
heden aan het groen uitvoeren. Het 
gaat daarbij om snoeiwerkzaamhe-
den, het kappen van bomen en het 
planten van knotwilgen.

wat gaan we doen?
We kappen twee meidoorns, twee 
kastanjes en vijf treurwilgen. En we 
planten 39 knotwilgen. Doel is een 
natuurlijk landschap creëren dat past 
bij de Amsteldijk Zuid. 
Langs Amsteldijk-Zuid staat een aan-
tal beeldbepalende bomen. Daar 
staat ook een aantal dunne bomen 
die door hun snelle groei in de ver-
drukking komen. Daarom worden de 
dunne bomen tot net boven de grond 

teruggesnoeid. Hierdoor komen de 
beeldbepalende bomen beter tot hun 
recht.

Planning 
De werkzaamheden worden voor 
het einde van het jaar uitgevoerd en 
gaan afhankelijk van het weer een 
week duren.

meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact opnemen 
met de heer P. Pieterse. Hij is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-513111. 
Voor vragen of meer informatie kunt 
u ook gebruik maken van het web-
formulier “Melding Openbare Ruim-
te” op de website van de gemeente 
www.uithoorn.nl.

natuurlijk landschap langs 
Amsteldijk-Zuid

Graag nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst over het gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn. Deze bijeen-
komst is op woensdagavond 14 no-
vember 2012 van 19.30-21.30 uur 
in Business & Partycentrum Leen-
ders, Drechtdijk 9 in De Kwakel. Van-
af 19.00 uur staan daar koffie en thee 
klaar. 

Aanleiding
In september 2009 heeft de Raad van 
de gemeente Uithoorn de gemeente-
lijke Structuurvisie vastgesteld. Met 
het vaststellen van de Structuurvisie 
heeft de Raad ook een opdracht voor 
het gebied tussen Boterdijk en Vuur-
lijn geformuleerd. Deze luidt: “gebied 
tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur 
en ecologie inventariseren en plan 
van aanpak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-
steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de ontwikke-
lingen in het gebied en de eigena-
ren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

Proces tot aan de bijeenkomst
Vanaf november vorig jaar is in over-
leg met de eigenaren in het project-
gebied onderzocht welke functies 
binnen het gebied wel en niet moge-
lijk moeten zijn. Daarbij is onderzoek 
gedaan naar de gewenste gevolgen 

van de verschillende mogelijke func-
ties op de omgeving. Er is zowel bij 
de bewoners als de ondernemers ge-
inventariseerd wat de wensen zijn 
voor de eigen woning of het eigen be-
drijf. De wensen van de belangheb-
benden vormen de basis voor de ge-
biedsvisie.

Doel van de bijeenkomst
De afgelopen tijd is alle in de afgelo-
pen maanden verzamelde informa-
tie vertaald in een concept gebiedsvi-
sie. Deze laat zien dat er een integra-
le kwaliteitsverbetering van het hele 
gebied mogelijk is. Wij zijn van me-
ning dat in de concept gebiedsvisie 
de doelstellingen vanuit landschap, 
cultuurhistorie en recreatie worden 
bediend en dat voor de gebruikers 
van het gebied een duurzame toe-
komst mogelijk wordt. De gebieds-
visie vormt het toetsingskader voor 
mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen in het gebied. Op 14 november 
willen wij deze visie graag aan u pre-
senteren.

Aan ons is gevraagd om de stuk-
ken die wij deze avond presenteren 
voorafgaand aan de avond via de ge-
meentelijke website beschikbaar te 
stellen. Wij hebben er bewust voor 
gekozen dit niet te doen, zodat wij de 
stukken eenduidig aan u kunnen pre-
senteren. Na de bijeenkomst zijn de 
stukken wel via de website beschik-
baar. Op de avond zelf en naderhand 
is er gelegenheid om opmerkingen 
te plaatsen.

informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.

Bijeenkomst over gebied 
tussen Boterdijk en Vuurlijn 

In 2010 zat er minder glas in het Uit-
hoornse restafval (1,8%) dan in 2008 
(2,7%). De inhoud van de glascon-
tainers daalde in die jaren ook: van 
26 kilo naar 21 kilo per persoon. Er 
worden namelijk minder producten in 
glas verpakt. Denk aan mayonaise in 
kunststof flacons in plaats van in gla-
zen potten. Maar elke fles of pot telt, 
want glas kan eindeloos worden her-
gebruikt. 

Op het scheidingsdepot kunt u be-
halve met verpakkingsglas, ook met 
‘vlakglas’ terecht. Daarnaast kent 
Uithoorn de ondergrondse contai-
ners voor wit, bruin en groen glas. 
Deze worden geleegd in een vracht-
wagen met drie compartimenten, 
voor elke kleur één. Op deze manier 
blijft het glas gescheiden en kan toch 
in één keer worden opgehaald. Via 
een op- en overslagbedrijf gaat het 
op transport naar een glasrecycling-
bedrijf. Hier wordt het glas gesor-
teerd.
Op een grote zeef blijven allerlei 
voorwerpen achter zoals tassen en 
paraplu’s. Grote magneten halen 
metaal uit het glas. Overige rommel 
wordt er met de hand uitgehaald. Dat 
wilt u toch niemand aandoen? Doe 
het glas dus zo schoon mogelijk in 
de glasbak! Per ton mag er maar 35 
gram vervuiling in zitten. Als dit is be-
reikt, wordt het glas drie tot tien we-
ken buiten gelegd. Bacteriën breken 
organische resten op het glas af. De 
scherven gaan naar een glasfabriek 

Groen Rode scheg
In de week van 12 november 2012 
gaat de gemeente beginnen met de 
aanleg van een natuurspeelplek in de 
Groen Rode Scheg. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door aan-
nemer Donker Groen B.V. De aanleg 
van deze speelplek is onderdeel van 
het ‘Speelbeleidsplan 2008-2012’. 
Het ontwerp van de speelplek is sa-
men met kinderen gemaakt. Naar 
verwachting gaan de werkzaamhe-
den drie weken duren. Dit is afhan-
kelijk van het weer. Met vragen over 
de uitvoering kunt u contact opne-
men met de heer E. Valkenburg van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is tele-
fonisch bereikbaar op tel.nr. (0297) 
51 31 11 of per e-mail op gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

meerwijk
In de week van 12 november 2012 
gaat de gemeente beginnen met de 

aanleg van een natuurspeelplek in 
de Groenzone Meerwijk. Deze speel-
plek wordt gerealiseerd in het ka-
der van het ‘Speelbeleidsplan 2008-
2012’. Samen met een werkgroep en 
kinderen is het ontwerp van de speel-
plek vastgesteld. 
Eerst worden er natuurlijke speel-
toestellen gebouwd. In een later sta-
dium gaat de gemeente graafwerk-
zaamheden uitvoeren voor het ma-
ken van een heuvel en een vijver. De 
verwachting is dat de werkzaamhe-
den 6 tot 8 weken duren. Dit is afhan-
kelijk van het weer. Tijdens de aanleg 
van de speellocatie kunnen kleine af-
wijkingen optreden van het ontwerp.
Met vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u terecht bij 
dhr. E. Valkenburg van de afdeling 
Leefomgeving. Hij is telefonisch be-
reikbaar op tel. nr. (0297) 51 31 11 of 
per e-mail via gemeente@uithoorn.nl 
t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

start aanleg natuurspeelplekken

en worden omgesmolten tot nieuw 
glas. 
De cirkel is rond. Een kilo scherven 
levert een kilo ‘nieuw’ glas op. En een 
forse besparing op natuurlijke grond-
stoffen zoals zand, soda en kalk. 
Daar kunt u wel eens een potje voor 
breken … in de glascontainer.

tips?
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een 
mail naar gemeente@uithoorn.nl 
aan Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via de 
digitale Melding Openbare Ruimte of 
telefoon 0297–513111.

weRKZAAmheDen 
KRuisinG wieGeRBRuin-
LAAn-ALFOns ARiënsLAAn

Op maandag 5 november is de ge-
meente begonnen met het vervangen 
van de verkeerslichten op de kruising 
Wiegerbruinlaan-Alfons Ariënslaan. 
De werkzaamheden nemen twee we-
ken in beslag. Gedurende deze peri-
ode werken de verkeerslichten op de 
kruising niet en gelden de normale ver-
keersregels. Tijdens de werkzaamhe-
den kunnen alle verkeersdeelnemers 
van de kruising gebruik blijven ma-
ken en worden enkele wegvakken af-
gesloten voor verkeer. Verkeersrege-
laars zullen het verkeer in goede ba-
nen leiden. 

Openbaar vervoer, 
hulpdiensten en bevoorrading
Voor het openbaar vervoer, de hulp-
diensten en de bevoorrading van de 
winkels hebben deze werkzaamheden 
geen gevolgen. 

meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de projectlei-
der, de heer J. de Jong. Dit kan telefo-
nisch via 0297-513111 of per e-mail via 
gemeente@uithoorn.nl. Deze informa-
tie is ook te vinden op de website van 
de gemeente, www.uithoorn.nl 

AsFALteRinGsweRKZAAm-
heDen tOeGAnGsweG 
het FORt De KwAKeL

Op vrijdag 9 november a.s. laat de ge-
meente tussen 7.00-19.00 uur asfal-
teringswerkzaamheden uitvoeren aan 
het laatste deel van de Ringdijk (tussen 
Het Fort en La Forteresse). Gedurende 
deze dag is de Ringdijk afgesloten voor 
al het verkeer. Bij slechte weersom-
standigheden moeten de werkzaam-
heden worden uitgesteld. Op www.uit-
hoorn.nl/actueel/nieuwsberichten kunt 
u dan nadere informatie vinden. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma Schelvis Infra B.V.

weRK in 
uitVOeRinG

schoon glas 
voor Binnie 
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het 
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op 
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het 

aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementen-

kalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

elke ma. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: 
€1,75.

1e di. v/d Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van 
maand  09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcen-

trum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

t/m 16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. De 
opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die dag 
(4/11) geopend vanaf 14.30 u. De expositie is te zien tot en met 
zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.00-16.00 u. en op 
zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.gale-
riefortaandedrecht.nl

7 nov. Open Avond D-F!NE. Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar zijn welkom 
op de Open Avond van soul- en motownkoor D-F!NE op woensdag-
avond 7 november. Locatie: onze vaste repetitieruimte “de Morgen-
ster”, de Visserlaan 6 in Uithoorn. Op deze woensdagavond kun je 
van 20:00 uur tot 22:30 vrijblijvend komen kijken/luisteren/meezin-
gen/sfeer proeven en kennismaken met ons. Voor meer informatie 
zie www.soulkoor.nl of een e-mailtje sturen aan info@soulkoor.nl. 
Je kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter. Je hoeft je niet op 
te geven voor deze Open Avond, het is gratis.

9 t/m Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in Sport-
11 nov.  complex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 november om 

20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00 u en zon-

dag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis. Zie ook: www.
groenling.nl

9 nov. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over Neder-
landse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. 
Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en niet-leden €1,50. 
Info: gvzs@online.nl

9 nov. Hobbyclub-Fantasie ‘83 De-Kwakel houdt open huis voor ouders 
en kinderen in Dorpshuis De Quakel. Tijd: 19-21 uur. Toegang gra-
tis. Nadere info: Jan-Pieter Meijer Tel: 0297-530852 of e-mail jan-
pietermeijer@online.nl

9 nov. The Mix: J.A.van Seumerenlaan 1 Uithoorn: Kinderdisco Kids @ 
The Mix van 19.00-21.30 uur. Bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Entree: € 3 (voorverkoop bij boekhandel Ten Hoope). Gratis li-
monade, repen, chips en fris te koop aan de bar, DJ Happy Power, 
leuke interactieve spelletjes, dansen of een leuke avond om je par-
tijtje te houden. Voor meer info of vragen: Natascha Halici nhalici@
cardanus.nl / 06 52646156

16 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

16 nov. Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in 
R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en or-
kest Continuo. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de 
Graaf. Aanvang: 20.15 u. Entree: €23,-. (CJP/65+ € 22.) Nadere 
info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov. Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade 13.30 
u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. Intocht Sinterklaas in De 
Kwakel (start evenemententerrein)

17,23, Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Da-
24 nov. vids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 Novem-

ber. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn Ringdijk 8 
De Kwakel,Tel: 0297-560448, Marga Westerbos, Cyclamenlaan 
48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De 
Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open 19.30u. Meer info op www.ge-
nesius-dekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren. 

17 nov. Gala aan de Amstel / Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aan-
vang: 19.30 uur. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Jeugd-
fonds Uithoorn-De Kwakel. Spetterend feest, met band en topar-

tiesten, tocht met romantische partyboot “Dame van Amstel“ of een 
gokje aan de blackjacktafels. Kosten €90,- voor de hele avond, dus 
inclusief buffetten en drankjes. Kaarten reserveren per mail via: 
jpdalmeijer@gmail.com met vermelding van uw naam en adres.

18 nov. SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk een pianorecital van 
Folke Nauta met werk van Schubert, Schumann en Voriset. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Ten Hoope, Zijdelrij, BRUNA, 
Amstelplein en aan de zaal voor €12,-; jongeren tot 16 jaar €6,-. 
Zie ook de website van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn, 
www.scau.nl

23 nov. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

24 nov. Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert Najaars-
verkoop van een breed assortiment handwerken in winkelcentrum 
Zijdelwaard Uithoorn, van 09.30-16.00 uur.

25 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. Er 
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Ieder-
een is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

1 dec. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruil-
beurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inl. 0297-
525556.

6 dec. Uittocht Sinterklaas:17.00 u: v/a RK basisschool De Springschans

14 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

16 dec. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zang- en 
harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.

21 dec. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

22 dec. Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De 
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas 
Carols. Begeleiding: piano en dwarsfl uit. Toegang is gratis met een 
deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 uur. Einde: 21.00 
uur. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl

28 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

ALGEMENE INFORMATIE

De gemeente Uithoorn gaat nog dit 
jaar de route voor fietsers en voet-
gangers in het Libellebos (parallel aan 
de Anton Philipsweg en de Johan En-
schedeweg) verbeteren. B&W hebben 
op 31 oktober 2012 ingestemd met het 
voorlopig ontwerp. Dit gaat per 7 no-
vember 2012 ter inzage en u kunt hier-
op tot 21 november 2012 reageren. 

Toelichting
In januari 2012 hebben B&W en Raad 
van Uithoorn ingestemd met de in-
richtings- en beheervisie voor het Li-
bellebos. In deze visie is een door-
gaande route voor fietsers en voet-
gangers door het Libellebos opgeno-
men. De doelstellingen uit deze vi-
sie komen overeen met de doelstel-

lingen van het project ‘fi etsverbinding 
Biezenwaard’ uit het uitvoeringspro-
gramma van het Uithoorns Verkeers- 
en Vervoersplan. Op basis hiervan 
heeft de gemeente samen met een 
aantal deelnemers uit de werkgroep 
‘vrienden van het Libellebos’ een ont-
werpplan voor deze verbinding ge-
maakt. Het gezamenlijk resultaat is 
als voorlopig ontwerp aan B&W voor-
gelegd en nu door hen goedgekeurd. 

Ter inzage
Vanaf 7 november 2012 ligt het voor-
lopig ontwerp twee weken ter inzage 
in het gemeentehuis en in de open-
bare bibliotheek aan de A. Arien-
slaan. Tot 21 november 2012 kan ie-
dereen schriftelijk of per e-mail een 

Verbetering route voor fi etsers 
en voetgangers in Libellebos

Baggerwerkzaamheden in 
Uithoorn
Vanaf 12 november begint Waternet 
in opdracht van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en de gemeente Uit-
hoorn met het baggeren van de slo-
ten in het oostelijk deel van de Noor-
derlegmeerpolder in de bebouwde 
kom van Uithoorn. Volgens de huidi-
ge planning duren de werkzaamhe-
den tot eind februari 2013.

Waarom baggeren?
Op de bodem van iedere sloot verza-
melt zich op den duur een laag bag-
ger. 

Bagger ontstaat uit onder andere ge-
vallen blad, plantenresten en zwerf-
vuil. Door de baggerlaag wordt de 
sloot steeds ondieper. Door het ver-
wijderen van de bagger blijft de water 
aan- en afvoer gegarandeerd en kan 
de sloot ook bij hevige regen het wa-
ter goed afvoeren. 

Baggerdepot
De bagger wordt op de slootkant ver-
werkt. Een deel van de bagger wordt 
opgeslagen in het baggerdepot van 
de gemeente Uithoorn.

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

reactie indienen. Uw schriftelijke re-
actie kunt u sturen naar de gemeen-
te Uithoorn, afdeling Leefomgeving, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Uw e-
mail kunt u sturen naar gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. de afdeling Leefom-
geving. U kunt het voorlopig ontwerp 
ook vinden op www.uithoorn.nl Na 
de inspraaktermijn wordt het voorlo-
pig ontwerp eventueel aangepast en 
wordt het defi nitief. B&W nemen over 
dit defi nitief ontwerp vervolgens een 
besluit. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer 
weten over het voorlopig ontwerp? 
Neemt u dan contact op met de heer 
L. Disseldorp van de afdeling Leef-
omgeving. Dit kan telefonisch: 0297-
513111 of per e-mail: gemeente@uit-
hoorn.nl t.a.v. de afdeling Leefomge-
ving.

Verkeershinder
Soms kan het verkeer hinder onder-
vinden van de werkzaamheden. Tij-
delijke wegafzettingen, wegversmal-
lingen en omleidingen worden ter 
plekke met borden aangegeven. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bag-
gerwerkzaamheden? Neem dan con-
tact op met Henk Vermeulen via de 
Klantenservice van Waternet, tele-
foon: 0900-9394 of kijk op www.wa-
ternet.nl of www.uithoorn.nl. Water-
net is de gemeenschappelijke orga-
nisatie van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht en de gemeente Amster-
dam.

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 bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare 
bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 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. 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij 

de woningen Churchillfl at 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhovefl at 9. 
Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012. Contactpersoon: mevrouw 
S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

- Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 
10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. 
(0297) 513 111.

- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage 
van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal, 
tel. (0297) 513 111.

- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 no-
vember t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513 111.

- Aanwijzen fi ets/bromfi etspaden Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en 
- Reptielenpad en tussen Hermelijnpad en Faunalaan. Ter inzage van 7 novem-

ber t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 
(0297) 513 111.

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Cou-
denhovefl at 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. 
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

Vervolg op volgende blz.

 Evenementen vanaf januari 2013 staan op www.uithoorn.nl



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

7 nOvember 2012

 inGediende aanvraGen OmGevinGsverGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een zolderverdieping. Ontvangen 26 oktober 2012.
de kwakel
- Jaagpad 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uit-

breiden van een boerderij. Ontvangen 26 oktober 2012.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een graffitimuur. Ontvangen 31 oktober 2012.

thamerdal
- Thamerlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde. Ontvangen 25 oktober 2012.
- Colijnlaan 178, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de eerste verdieping. Ontvangen 1 november 2012.

 rectificatie
de kwakel
- Gerberalaan 63, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 19 oktober 2012

 GeweiGerde aanvraGen OmGevinGsverGunninG
dorpscentrum
- Schans 16, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van 

het kerkgebouw. Bezwaar: t/m 14 december 2012.

 bekendmakinG Openbare verGaderinGen 
 welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-

de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 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
- Evenemententerrein De Kwakel / Kerklaan, vergunning aan Winkeliersvereni-

ging Amstelplein voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas in De 
Kwakel op 17 november 2012 van 18.00 tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 10 decem-
ber 2012.

dorpscentrum
- Thamerlaan 15, vergunning aan V.d. Eijk & Meijers B.V. voor het plaatsen van 

voorwerpen op of aan de weg van 29 oktober t/m 9 november 2012. Bezwaar 
t/m 10 december 2012.

- Wilhelminakade, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het 
organiseren van de intocht van Sinterklaas in Uithoorn op 17 november 2012 
van 9.30 tot 10.30 uur. Bezwaar t/m 10 december 2012.

Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van 20 reclameborden 

om kenbaarheid te geven aan het concert van Muziekvereniging KNA op 3 no-
vember 2012. Bezwaar t/m 10 december 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het 

organiseren van de intocht van Sinterklaas op het Zijdelwaardplein op 17 no-
vember 2012 van 13.30 tot 14.30 uur. Bezwaar t/m 10 december 2012.

 verkeersbesluiten
dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de intocht van Sint 
Nicolaas op zaterdag 17 november mogelijk te maken, de wegen waarop dit eve-
nement plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer. Daarbij mag op 17 november 
2012 tussen 08.00 en 11.00 uur tevens niet op betreffende wegen worden ge-
parkeerd. Dit wordt bereikt door op zaterdag 17 november 2012 tussen 08.00 en 
11.00 uur het Amstelplein vanaf de kruising met Schans 1, Dorpsstraat, Markt-
plein en Wilhelminakade tot Willem Alexanderpoort gesloten te verklaren in bei-

de richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Dit 
wordt bereikt door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zaterdag 17 november  2012 tussen 
08.00 en 11.00 uur. Dit verkeersbesluit ligt met tekening tot en met 19 december 
2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift wor-
den ingediend.
legmeer-west
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanwijzen van fiets/brom-
fietspaden op de Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en Reptielenpad en tus-
sen Hermelijnpad en Faunalaan. Dit verkeersbesluit ligt inclusief bijbehorende te-
kening met nummer 41.709.01 tot en met 19 december 2012 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken LF-XF-60 nabij de woning Coudenhoveflat 9 te 
Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 19 december 
2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

 OpenstellinG winkels Op ZOn- en feestdaGen in 2013
algemeen
In de gemeente Uithoorn is de laatste zondag van de maand aangewezen als 
koopzondag. Een uitzondering hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, He-
melvaartsdag en 2e Pinksterdag vallen. In die maanden zijn deze dagen aange-
wezen als de dag waarop winkels open mogen zijn. In de maand december is dat 
de zondag voor de Kerstdagen. 
2013
In 2013 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in 
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet 
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de laatste 
zondag van de maand maart 2013 (omdat 1 april ook een koopzondag is vanwe-
ge 2e Paasdag) als koopzondag te laten vervallen.
in 2013 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
27 januari, 24 februari, 1 april (2e Paasdag), 9 mei (Hemelvaartsdag), 20 mei (2e 
Pinksterdag), 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 novem-
ber, 22 december. 
Bezwaar t/m 10 december 2012.

w w w . u i t h O O r n . n l

vervolg van vorige blz.

Uithoorn staat voor flinke bezuinigingen.  
Morgenavond beslist de gemeenteraad  
over de precieze invulling, vandaag blikken  
we terug op de hoorzitting van vorige week.  
We doen dat met raadslid Marvin Polak (VVD).  
“De onrust is begrijpelijk.”

Uithoorn moet bezuinigen, 
daarover zijn de meesten  
het wel eens. “Uithoorn is 
altijd financieel gezond  
geweest. Door nu te bezui
nigen, kunnen we dat zo 
houden”, vertelt raadslid 
Marvin Polak van de VVD. 
“Met de bezuinigingen  
anticiperen we op het  
kabinetsbeleid. Gemeentes 
krijgen minder geld en  
dus moeten we ook minder 
gaan uitgeven.” 

Echt gesprek
En dat heeft gevolgen. In de 
afgelopen maanden ontstond 
veel onrust onder de instel
lingen in Uithoorn, zoals 
de sportverenigingen. Men 
vreest financiële problemen. 
Reden voor een hoorzitting 
in de gemeenteraad, vorige 
week woensdag. Polak:  
“Vanwege de bezuinigingen 
was er veel animo om met 
de raad in gesprek te gaan. 
Het inspreekkwartiertje 

voorafgaand aan de raads
vergadering is dan te krap. 
Een hoorzitting biedt ruimte 
voor een echt gesprek.”

Goed beeld
De hoorzitting startte om 
18.30 uur en duurde tot na 
middernacht. Liefst 18  
instellingen en een bezorgde 
moeder namen het woord. 
Op hun beurt kregen ze 
vragen van raadsleden, die 
meer wilden weten over hun 
situatie. Zo verkreeg de raad 
een beeld van de gevolgen 
van de bezuinigingen.

Getroffen   
instel lingen met 

raad in gesprek over  
bezuinigingen

Weinig tijd
De hoorzitting verliep in 
een goede sfeer, meent 
Polak. “Natuurlijk waren 
de instellingen verbolgen. 
Veel onvrede komt voort uit 
onzekerheid, omdat nog niet 
iedereen een goed beeld heeft 
van de precieze financiële 
gevolgen.” Polak weet hoe 

dat komt: “Idealiter neem je 
voor bezuinigingen de tijd, 
ga je met de instellingen in 
gesprek en maak je afspraken. 
Door het kabinetsbeleid  
was daarvoor te weinig tijd.”
 
Doorpakken
Uiteindelijk werden de  
bezuinigingen anderhalve 
maand geleden aangekon
digd. “De onrust die dan  
ontstaat is begrijpelijk”,  

vertelt Polak. Toch heeft de ge
meente het volgens hem goed 
gedaan. “Je kunt maar een 
keer per jaar een begroting 
maken. Er zat dus niets an
ders op dan door te pakken.”

Beter zicht
Naar aanleiding van de hoor
zitting heeft de gemeente
raad op haar beurt het college 
van b en w vragen gesteld. 
Hier is inmiddels schriftelijk 

op gereageerd, zodat de raad 
de antwoorden morgenavond 
mee kan wegen bij het vast
stellen van de begroting.  
Polak: “We hebben nu een  
beter zicht op de gevolgen. 
Dat is waardevol. Tege
lijkertijd is duidelijk dat 
we niet iedereen kunnen 
ontzien. Als we niet vol
doende bezuinigen, dan 
moeten de lasten omhoog. 
En dat willen we niet.” 

R a a D s a G E n D a

Datum: 8 november 2012   
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

De vergadering is  
geheel gewijd aan:
 
1   2de Voortgangs

rapportage 2012  

2   Programmaplan 2013

De onderwerpen,  
verordeningen en  
bijbehorende moties en 
amendementen worden 
integraal behandeld.

De volgende raadsver
gadering is op donderdag  
15 november 2012.  
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

‘Gevolgen bezuinigingen duidelijker dankzij hoorzitting’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

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

Raadslid Marvin Polak van de VVD.

Verenigingen schrikken van bezuinigingen
De brief van 11 oktober  
die het college aan de  
verschillende Uithoornse 
verenigingen en organisa
ties heeft gestuurd, waarin 
bezuinigingen op subsidies 
worden aangekondigd,  
is bij de verenigingen  
ingeslagen als een bom.  
Dat werd duidelijk tijdens  
de hoorzitting van 31  
oktober over de gemeente
lijke begroting van 2013. 
Door bezuinigingen van  
de centrale overheid, gaat  
de gemeente jaarlijks  
minder geld geven voor  

onderhoud en huur van  
accommodaties, en wordt 
subsidie vaker per evenement 
verstrekt. De insprekers  
van allerlei verenigingen  
en organisaties – waaronder 
o.a. de scoutinggroepen, 
voetbalvereniging KDO, 
hockeyclub Qui Vive,  
Bibliotheek Amstelland, 
Reddings brigade Uithoorn 
en Oratoriumvereniging 
Amicitia – schetsten een 
somber toekomstbeeld. 
Drastische contributie
verhogingen en zelfs ophef
fing van clubs werden in 

het vooruitzicht gesteld. 
De voorzitter van voetbal
vereniging De Legmeer vogels, 
sprak zelfs van de dood steek 
voor de verenigingen. Toch 
was er ook een positief geluid. 
Stichting Uithoorn Jongeren 
aan de Amstel kwam met  
initiatieven die het misschien 
mogelijk maken om jongeren
centrum The Mix – dat door 
de bezuinigingen ook  
met sluiting wordt bedreigd 
– open te houden. Vanuit  
de raad waren er veel vragen 
aan de verenigingen en  
het college.  

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

jubileum
Het	 is	 gelukt!	 Ik,	 de	 vrouw	die	moeite	 heeft	met	 het	 afmaken	 van	
klussen	heeft	haar	doel	gehaald.	Wat	het	doel	dan	was,	vraagt	u	zich	
af?	Dat	is	het	schrijven	van	deze	column	en	ik	had	mezelf	ten	doel	
gesteld	om	dat	minstens	een	jaar	lang	te	doen.	Een	jaar	lang,	elke	
week	een	nieuw	stuk	tekst	te	produceren	zonder	mezelf	te	herhalen,	
een	zo	breed	mogelijk	publiek	te	boeien	en	dit	vol	te	houden.	En	in-
middels	is	het	zover,	een	jaar	lang	heb	ik	columns	geschreven	voor	
de	Nieuwe	Meerbode.	Als	u	dit	leest,	dan	is	dit	al	weer	nummer	54	
en	ik	had	niet	verwacht	dat	het	zo	snel	zou	gaan.	
Het	leuke	van	een	doel	behalen,	is	dat	je	terug	kan	kijken,	tevreden	
kunt	zijn	met	je	prestatie	maar	vooral	nodigt	het	uit	om	jezelf	weer	
nieuwe	doelen	te	stellen.	Dat	ik	mijn	doel	heb	gehaald,	wil	niet	zeg-
gen	dat	ik	nu	meteen	stop	met	het	schrijven	van	deze	columns.	Nu	is	
de	uitdaging	misschien	nog	wel	veel	groter	om	er	nog	een	jaar	aan	
vast	te	plakken.	Gaat	het	lukken	om	te	blijven	schrijven	zonder	al	te	
veel	in	herhaling	te	vallen?
In	het	eerste	jaar	was	het	mijn	rode	draad	om	van	de	ene	feestdag	
naar	de	andere	te	schrijven,	bepaalde	weken	te	gebruiken	als	inspi-
ratie,	zoals	de	week	van	het	autisme	of	de	week	van	de	opvoeding	en	
om	de	seizoenen	te	volgen.	Van	sinterklaasstress	naar	goede	voorne-
mens,	en	vandaar	richting	de	zomer	en	ga	zo	maar	door.	
Op	sommige	columns	kwam	er	ook	reactie	vanuit	de	 lezers.	 In	het	
voorjaar	 schreef	 ik	 een	 stukje	 over	 autoverkopers	 en	 één	 iemand	
voelde	zich	kennelijk	aangesproken	door	mijn	tekst.	Het	leuke	was	
dat	ik	in	die	showroom	nou	toevallig	niet	was	geweest.	Een	typisch	
gevalletje	van	wie	de	schoen	past,	trekke	hem	aan.	Vanuit	de	huis-
artsenpost	 te	 Woerden	 kwam	 er	 ook	 reactie,	 nadat	 ik	 geschreven	
had	hoe	men	daar	een	patiënt	met	nekletsel	weer	naar	huis	had	ge-
stuurd.	De	situatie	die	had	plaatsgevonden,	was	niet	oké.	Maar	het	is	
wel	heel	netjes	dat	men	belde	naar	de	krant	om	hiernaar	te	informe-
ren	en	ook	aangaf	dat	diegene	dan	een	klacht	kon	indienen.	Dat	is	
inmiddels	ook	gebeurd,	een	excuusbrief	is	ook	ontvangen.	
Dat	 is	allemaal	mooi	en	aardig	maar	doet	niets	af	aan	het	 feit	dat	
nu	dik	drie	maanden	later	duidelijk	wordt,	dat	het	revalideren	na	dit	
nekletsel	nog	maanden	en	maanden	gaat	duren.	En	dan	was	er	dat	
stukje	over	Moederdag,	waarbij	 ik	vooral	veel	lieve	feedback	kreeg	
vanuit	mijn	eigen	familie.
Afgelopen	week	heb	ik	dus	al	mijn	stukjes	erbij	gepakt	en	ze	alle-
maal	weer	doorgelezen.	Het	is	bijna	een	soort	dagboek,	niet	al	te	per-
soonlijk	maar	toch	een	overzicht	over	wat	me	heeft	bezig	gehouden	
dat	hele	jaar.	Ik	vond	het	elke	keer	voldoende	aanleiding	om	over	te	
schrijven.	En	ik	hou	daar	wel	van,	even	sentimenteel	terug	kijken.	Net	
zoals	het	zo	leuk	is	om	door	oude	foto-albums	te	bladeren	en	weer	
even	terug	in	het	verleden	te	zijn.	Mocht	ik	nou	genoeg	krijgen	van	
het	schrijven	van	deze	column,	dan	heb	ik	van	horen	zeggen	dat	er	al	
voldoende	mensen	interesse	hebben	om	dit	over	te	nemen.	Toch	leuk	
dat	het	aanstekelijk	werkt,.	Er	zijn	ook	ontzettend	veel	mensen	in	dit	
land	die	goed	kunnen	schrijven,	en	dan	heb	ik	het	geeneens	over	alle	
succesvolle	schrijvers	die	we	tegenkomen	in	de	boekwinkels.	Schrij-
ven	is	een	creatief	proces,	maar	ook	heel	prettig	om	voor	jezelf	ana-
lyses	te	maken,	je	gevoelens	onder	ogen	te	zien	en	je	mening	te	vor-
men.	Schijnt	het	alleen	nog	zo	te	zijn,	dat	je	in	een	column	best	wat	
harder	en	zwart-witter	mag	opstellen.	Misschien	een	goed	doel	voor	
de	komende	tijd,	dus	wees	niet	verrast	als	de	stijl	wat	verandert.	Ver-
andering	is	nieuws	en	dat	is	waar	de	krant	op	leeft.

Flavoring

	 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:
-		Mijdrecht,	Kerspelstraat:	zwarte	‘Poes’	met	wat	witte	haartjes	onder	

de	kin.	‘Poes’	is	niet	groot	en	kan	gewond	zijn.
-		Uithoorn,	omgeving	Admiraal	Tromplaan:	jong	Turks	Angorakatje;	

hij	heeft	een	witte	buik	en	op	de	rug	wit	met	grijze	vlekken.
-	 Waverveen,	 Nessersluis:	 rood-witte	 main-coon	 kater	 van	 3	 jaar	

oud;	hij	heet	Tarzan.	

Gevonden:
-		Uithoorn,	busstation:	grijze	Perzische	kater.
-		Mijdrecht,	Boezemmolen:	witte	kater	met	cyperse	vlek	op	rug	en	

kopje	en	cyperse	staart,	de	kat	draagt	nu	bandje	van	de	Dierenbe-
scherming	en	heeft	chipnummer	982061600017585.

-	 Vinkeveen,	Demmmerik:	zwart-witte	kater	met	vlooienband.
-		Mijdrecht,	Scholeksterstraat:	zwart	konijn;	hij	is	gecastreerd.

Goed tehuis gezocht voor:
-	 Lieve	sociale	zwart-witte	kittens.
-	 Moederpoes	met	Cyperse	kittens;	zij	zijn	heel	sociaal	en	kunnen	

ook	bij	honden.	

Make a wish come true 
bij Nicole’s Dance Event
Regio	 -	 Na	 het	 geweldige	 succes	
van	 de	 Pink	 Ribbon	 dag	 vorig	 jaar	
wordt	er	dit	 jaar	weer	een	sportie-
ve	 en	 gezellige	 dag	 georganiseerd	
bij	 Dansschool	 Nicole.	 Op	 25	 no-
vember	 is	 iedereen	 van	 harte	 wel-
kom	om	een	workshop	te	volgen	tij-
dens	Nicole’s	Dance	Event.	Dit	 jaar	
staat	de	dag	in	het	teken	van	stich-
ting	 Make-A-Wish	 Nederland,	 zij	
vervullen	de	grootste	wens	van	kin-
deren	 met	 een	 levensbedreigende	
ziekte.	Dansschool	Nicole	wil	graag	
helpen	 om	 deze	 wensen	 in	 vervul-
ling	te	laten	gaan	en	daarom	zal	een	
deel	van	de	opbrengst	naar	Make-
A-Wish	Nederland	gaan.

Voor	 slechts	 5	 euro	 kun	 je	 mee-
doen	 aan	 verschillende	 workshops	
die	 door	 het	 showballet	 gegeven	
zullen	 worden.	 De	 dag	 begint	 om	
10.00	uur	met	een	Studio	100	work-
shop	 voor	 peuters	 en	 een	 Sinter-
klaas	workshop	voor	kinderen	van	4	
t/m	8	jaar.	Om	10.45	uur	start	de	Hip	
Hop	workshop	en	de	Zeemeermin-
nen	workshop	voor	kinderen	van	4	
t/m	10	jaar.	De	ochtend	wordt	afge-
sloten	 met	 een	 Junior	 Songfestival	

workshop	om	11.30	uur	voor	kinde-
ren	van	5	t/m	12	jaar.	Om	12.30	uur	
wordt	de	middag	afgetrapt	met	een	
Lipdub	 workshop	 voor	 iedereen!	
Daarna	 volgen	 er	 workshops	 voor	
kinderen	 van	 11	 jaar	 en	 ouder:	 de	
Tropical	workshop	en	de	90’s	work-
shop	 (vanaf	 15	 jaar)	 om	14.00	uur,	
de	Hip	Hop	workshop	om	15.00	uur	
en	tot	slot	de	‘Over	de	top’-workout	
om	 16.00	 uur.	 Daarnaast	 wordt	 er	
een	beautysalon	geopend	voor	een	
mooie	make-up	of	waar	nagels	ge-
lakt	 en	 haren	 gevlochten	 kunnen	
worden	 tegen	 een	 kleine	 vergoe-
ding.

Kom	jij	ook	in	beweging	om	kinder-
wensen	in	vervulling	te	laten	gaan?	
Mail	 dan	 je	 naam,	 leeftijd	 en	 de	
workshop(s)	 waaraan	 je	 wilt	 deel-
nemen	aan	Dansschool	Nicole	door	
via	 nicoles-dance-event@hotmail.
com.	Wil	je	niet	deelnemen	aan	een	
workshop	 maar	 wel	 deze	 dag	 voor	
Make-A-Wish	 Nederland	 steunen?	
Het	is	ook	mogelijk	een	bijdrage	te	
leveren	door	middel	van	sponsoring.	
Neem	 in	 dat	 geval	 contact	 op	 via	
genoemd	e-mailadres.

Harder Than Heavy in The Mix
Uithoorn	 -	 Komende	 zaterdag	 10	
november	 is	 het	 al	 weer	 de	 ne-
gende	keer	van	 ‘Harder	Than	Hea-
vy’.	 Twee	 echte	 Nederlandse	 heavy	
metal	bands	zullen	het	podium	van	
jongerencentrum	The	Mix	bestijgen.	
Ook	nu	weer	blijkt	dat	in	deze	mu-
ziekstijl	het	stokje	wordt	doorgege-
ven	aan	de	nieuwe	generatie!	
‘Seventh	Seal’	 is	 hardrock	 en	 clas-
sic-metal	 in	de	ruimste	zin	van	het	
woord.	 Absoluut	 herkenbaar	 zijn	
dus	 ook	 de	 invloeden	 die	 waarde-
volle	diensten	hebben	bewezen	ge-
durende	 de	 rockhistorie.	 De	 Seals	
weten	 zich	 dan	 ook	 geïnspireerd	
door	groten	als	Rainbow,	Iron	Mai-
den,	Queensrÿche	en	Thin	Lizzy.	De	
luisteraar	zal	deze	waarden	herken-

nen	 én	 waarderen.	 Het	 debuutal-
bum	‘’Baptized	By	Fire’	is	de	getuige	
van	absolute	wilskracht,	en	met	dit	
visitekaartje	 is	 een	 krachtige	 toon	
voor	de	toekomst	gezet!	
‘Lord	 Volture’	 is	 een	 jonge	 heavy	
metal	band	uit	Nederland	en	opge-
richt	 door	 David	 Marcelis.	 Na	 een	
explosieve	take-off	in	2010	met	het	
uitbrengen	 van	 het	 debuutalbum	
‘Beast	Of	Thunder’	en	een	intensief	
tourschema,	bevindt	de	band	zich	in	
de	voorste	gelederen	van	de	Neder-
landse	heavy	metal	scene.	
De	 avond	 begint	 om	 20.30	 uur	 en	
de	 entree	 is	 5	 euro.	 The	 Mix	 be-
vindt	zich	tegenover	de	Thamerkerk	
aamn	deJ.A.	van	Seumerenlaan	1	in	
Uithoorn.

Activiteiten op Vuurvogel 
voor herhaling vatbaar
Uithoorn –	 Vorige	 week	 woens-
dag	31	oktober	hield	‘de	Vuurvogel’	
haar	 jaarlijkse	 open	 dag.	 Elke	 heel	
uur	 werden	 rondleidingen	 gehou-
den	en	hiervan	werd	goed	gebruik-
gemaakt.	In	elke	groep	konden	be-
zoekers	 een	 kijkje	 nemen	 en	 werd	
hen	 uitgelegd	 wat	 er	 voor	 lessen	
gegeven	werden.	Maar	ook	waar	de	
Vuurvogel	 voor	 staat:	 bewust	 klei-
ne	klassen,	continurooster	(lunchen	
op	school	met	de	leerkrachten),	mo-
dern	 onderwijs	 en	 een	 enthousiast	
en	 gemotiveerd	 team.	 Dinsdag	 30	
oktober	en	donderdag	1	november	
konden	ouders	lessen	van	hun	kin-
deren	bijwonen	en	 leerkrachten	en	
leerlingen	hebben	veel	ouders	mo-
gen	 verwelkomen	 in	 de	 klas.	 Ou-
ders	waren	soms	verbaasd	wat	hun	
kinderen	al	konden	of	moesten	 le-
ren.	Het	rekenen	in	diverse	klassen	
was	soms	een	uitdaging	voor	de	ou-
ders.	Hoe	zat	het	ook	alweer	met	de	

breuken?	 En	 die	 procenten.	 Daar-
over	 moest	 soms	 diep	 nagedacht	
worden	 door	 de	 ouders.	 In	 de	 on-
derbouw	 kwam	 het	 allemaal	 weer	
terug:	optellen	en	aftrekken,	de	ta-
fels,	maar	ook	de	breuken	alhoewel	
het	nog	niet	zo	genoemd	wordt.	Ja	
ja,	wiskunde	in	de	onderbouwgroe-
pen	is	heel	gewoon!	
Het	Nationale	Schoolontbijt	van	vrij-
dag	2	november	was	gezellig	en	erg	
lekker.	De	bakker	kwam	’s	morgens	
vroeg	 al	 het	 heerlijke	 verse	 brood,	
de	broodjes	en	krentenbollen	bren-
gen.	 Supermarkt	 Deen	 bracht	 ver-
schillende	 soorten	 beleg	 waar	 álle	
kinderen	 van	 konden	 smullen	 met	
daarbij	 voor	 elke	 leerling	 een	 pre-
sentje!	Om	kwart	over	acht	 ’s	mor-
gens	 zaten	 alle	 leerlingen	 en	 leer-
krachten	 aan	 tafel	 om	 samen	 te	
ontbijten	en...	het	 is	 voor	herhaling	
vatbaar!.	Wat	een	 fantastisch	 leuke	
week	is	het	weer	geweest.

Margot van Westerop kookt 
voor Thuisafgehaald. nl
Uithoorn -	Kort	geleden	heeft	Mar-
got	 van	 Westerop	 kennisgemaakt	
met	 Thuisafgehaald.nl,	 waarvan	 je	
zou	kunnen	zeggen	dat	het	een	‘cu-
linaire	 aansluiting’	 is	 op	 de	 sociale	
media.
Thuisafgehaald.nl	 is	 overal	 in	 het	
land	 al	 erg	 populair	 en	 begint	 in	
Uithoorn	 en	 omgeving	 nu	 ook	 be-
kendheid	 te	 krijgen.	 “Doelstelling	
van	 ‘Thuisafgehaald’	 is	 om	 de	 on-
derlinge	 contacten	 in	 de	 buurt	 te	
verbeteren	 door	 als	 buurtbewoner	
zelfgekookte,	 in	 de	 regel	 eenvou-
dige	 maar	 smakelijke,	 maaltijden	
aan	te	bieden”,	vertelt	Margot.	“Zie	
het	 als	 een	 stukje	 vrijwilligerswerk	
dat	 ik	doe	 in	mijn	woonwijk	Zijdel-
waard.	Degenen	die	dat	ook	willen	
kunnen	zich	daarvoor	vrijblijvend	en	
gratis	 aanmelden	 bij	 www.thuisaf-
gehaald.nl	 als	 ‘kok’,	 dus	 om	 te	 ko-
ken	 zoals	 ik	 dat	 nu	 doe,	 als	 ‘afha-
ler,	of	als	beide.	Vind	je	het	leuk	om	
te	 koken	 en	 je	 maaltijden	 te	 delen	
met	 anderen,	 dan	 kan	 je	 jezelf	 op	
de	 website	 aanmelden.	 De	 afhaler	
betaalt	 slechts	 een	 kleine	 vergoe-
ding.	Bij	mij	is	dat	5	euro	per	portie	
en	daarvoor	 krijgt	men	een	hoofd-
gerecht	 en	 een	 nagerecht.	 Ik	 kook	
met	 verse	 ingrediënten	 en	 heb	 in-
middels	 voor	 mijzelf	 een	 menu-
kaart	 opgesteld	 met	 gerechten	 die	
ik	wil	aanbieden.	Daarbij	ook	vege-
tarische.	Je	bepaalt	zelf	hoe	vaak	je	
een	maaltijd	met	iemand	wilt	delen	
en	hoeveel	porties	 je	aanbiedt,	bij-
voorbeeld	voor	een	gezin	en	dat	zet	
je	op	de	site.	Mensen	die	graag	een	
maaltijd	bij	je	willen	komen	ophalen,	
kunnen	dan	via	de	site	een	verzoek-
je	 hiervoor	 indienen.	 Als	 ‘kok’	 ac-

cepteer	 je	dit	verzoek,	waarna	men	
de	maaltijd	op	het	afgesproken	tijd-
stip	bij	 je	aan	de	deur	komt	opha-
len.	Daarbij	 is	het	wel	zaak	dat	die	
een	 doos,	 pan,	 bord(en)	 of	 andere	
transportmogelijkheid	 meebrengt	
om	de	maaltijd(en)	mee	 te	nemen.	
Het	 gaat	 louter	 om	 het	 eten.	 Be-
stek	en	dergelijke	lever	ik	er	niet	bij.	
Het	gaat	ook	om	 ‘normale’	maaltij-
den	 die	 men	 goed	 kan	 meenemen	
en	eventueel	kan	opwarmen	als	dat	
nodig	is.	Gerechten	die	à	al	minuut	
bereid	 en	 gegeten	 moeten	 worden	
zijn	hierbij	geen	optie.	Maar	bijvoor-
beeld	 stamppot	 boerenkool	 met	
worst	 en	 stoofpeertjes	 met	 hang-
op	als	toetje	wel”,	laat	Margot	weten	
die	 al	 een	 flink	 aantal	 verschillen-
de	gerechten	op	de	site	heeft	staan.	
(Via	 het	 landkaartje	 op	 de	 site	 in-
vullen	Uithoorn	en	dan	kiezen	voor	
MargotRob.	Maar	er	 zijn	nog	meer	
koks	in	Uithoorn	die	men	kan	aan-
klikken).
Heb	 je	 als	 alleenstaande	 geen	 zin	
om	voor	je	eentje	stoofperen,	soep,	
hachee	 of	 iets	 anders	 te	 maken,	
maar	wil	je	toch	lekker	eten,	dan	kan	
je	kiezen	uit	de	maaltijden	die	wor-
den	aangeboden	in	de	buurt.	Thuis-
afgehaald	is	ook	Ideaal	voor	hen	die	
lange	 werktijden	 hebben	 en	 geen	
gelegenheid	zien	om	te	koken,	ou-
deren,	jongeren	en	studenten,	kort-
om:	voor	iedereen!	Margot	is	nu	zelf	
nu	enige	tijd	actief	als	‘kok’.	Zij	zegt	
het	hartstikke	leuk	te	vinden	om	te	
doen	en	 later	 te	horen	dat	mensen	
in	de	buurt	 lekker	hebben	gegeten	
van	 de	 aangeboden	 maaltijd.	 Be-
zoek	 dus	 de	 website,	 het	 is	 beslist	
de	moeite	waard.

SCAU organiseert in Thamerkerk:
Klassiek-romantisch piano-
recital van Folke Nauta
Uithoorn	 -	 Op	 zondag	 18	 novem-
ber	 zal	 de	pianist	 Folke	Nauta	 een	
recital	geven	met	werken	van	Franz	
Schubert,	 Robert	 Schumann	 en	
hun	Tsjechische	 tijdgenoot	 Jan	Va-
clav	Vorisek.	Van	Schumann	 zal	hij	
de	 bekende	 en	 geliefde	 “Kinders-
zenen”	 spelen,	 van	 Schubert	 staan	
onder	 andere	 enkele	 nog	 weinig	
uitgevoerde	 “Impromptu’s”	 op	 het	
programma,	 gewijd	 aan	 de	 vroe-
ge	 romantiek.	 Folke	Nauta	werd	 al	
op	 zijn	 twaalfde	 jaar	 tot	 het	 Zwols	
Conservatorium	 toegelaten.	Daarna	
studeerde	 hij	 aan	 het	 Amsterdams	
Conservatorium,	 bij	 Rudy	 de	 Haas	
en	Jan	Wijn	en	later	in	Parijs	bij	Eu-
gen	Indjic.	Hij	won	op	internationale	
concoursen	diverse	prijzen,	nam	en-
kele	CD’s	op	en	verzorgde	met	het	

Nederlands	 Studenten	 Orkest	 de,	
later	 ook	 op	 CD	 vastgelegde,	 pre-
mière	 van	 het	 aan	 hemzelf	 opge-
dragen	pianoconcert	van	de	Neder-
landse	componist	Willem	Jeths.	
Op	het	podium	van	de	SCAU	zat	hij	
al	eerder	aan	de	vleugel.	De	SCAU	
heeft	 hem	 graag	 teruggevraagd	
voor	 het	 komende	 concert	 dat	
plaatsvindt	 in	 de	 Uithoornse	 Tha-
merkerk	aan	Amsteldijk	Noord	1.
Aanvang	14.30	uur.	Kaarten	zijn	ver-
krijgbaar	bij	boekhandel	Ten	Hoope	
aan	Zijdelrij,	Bruna	aan	het	Amstel-
plein	en	aan	de	zaal,	voor	12,00	eu-
ro,	jongeren	tot	16	jaar	betalen	6,00	
euro.
Zie	 ook	 de	 website	 van	 de	 Stich-
ting	Culturele	Activiteiten	Uithoorn,	
www.scau.nl.	
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Veel verenigingen slachtoffer
van bezuinigingswoede

Vervolg van voorpagina
Jongerencentrum	 The	 Mix	 is	 niet	
de	 enige	dat	 stevig	 zal	 lijden	on-
der	 de	 bezuinigingen.	 Zoals	 het	
er	nu	naar	uitziet	zal	steeds	meer	
een	beroep	worden	gedaan	op	de	
eigen	 financiële	 verantwoorde-
lijkheid	 en	 zelfredzaamheid	 van	
sportverenigingen,	 sociaal-maat-
schappelijke	instellingen	en	de	le-
den	 daarvan.	 Insprekers	 van	 ver-
schillende	 clubs	 en	 instellingen	
kregen	 de	 kans	 te	 verwoorden	
waarom	een	dergelijke	 forse	kor-
ting	 op	 de	 gemeentelijke	 bijdra-
ge	 desastreus	 is	 voor	 het	 func-
tioneren	 van	 hun	 club	 of	 instel-
ling.	 Daarnaast	 wat	 het	 (maat-
schappelijk)	 effect	 zal	 zijn.	 Kort-
om,	zij	preekten	voor	eigen	paro-
chie	 en	 brachten	 steekhouden-
de	 argumenten	 in	 om	 vooral	 op	
hun	 club/instelling	 geen	 bezuini-
gende	maatregelen	toe	te	passen.	
De	 gevolgen	 zijn	 evident:	 contri-
buties	 moeten	 fors	 worden	 ver-
hoogd	 wat	 onherroepelijk	 leden	
kost.	Sporters	zoeken	hun	heil	bij	
verenigingen	buiten	de	regio	waar	
het	goedkoper	is.	Regulier	onder-
houd	van	gebouwen	en	 terreinen	
wordt	 minimaal	 of	 in	 het	 geheel	
niet	 meer	 uitgevoerd.	 Buurtwerk	
wordt	opgeschort	en	ook	alle	cul-
turele	en	maatschappelijke	instel-
lingen	gaan	zich	beperken	in	hun	
activiteiten.

Kommer en kwel
Wat	de	diverse	 insprekers	 te	ber-
de	brachten	vertaalt	zich	in	wat	de	
beoogde	bezuinigingen	voor	effect	
hebben.	En	dat	is	kommer	en	kwel.	
Bij	 Scouting	 St.	 Joannes,	 De	 Uit-
hoornse	Reddingbrigade,	de	stich-
ting	 Admiralengroep	 en	 UWTC	
zal	 de	 contributie	 van	 de	 leden	
fors	 moeten	 worden	 verhoogd.	

De	 vrees	 bestaat	 dat	 ouders	 dat	
straks	 niet	 meer	 kunnen	 opbren-
gen.	 Einde	 verhaal	 scouting,	 red-
dend	 zwemmen	 en	 wielersport	
voor	hun	kinderen.	Die	gaan	hun	
vertier	op	straat	zoeken,	aldus	de	
insprekers.	 De	 Christelijke	 Orato-
rium	 Vereniging	 Amicitia	 geeft	 al	
56	 jaar	 mooie	 concerten,	 o.a.	 in	
de	 Burghtkerk.	 Zonder	 gemeen-
telijke	bijdrage	wordt	het	moeilijk	
die	te	blijven	organiseren.	Je	kunt	
niet	steeds	opnieuw	de	entreeprij-
zen	verhogen.	Dan	komen	er	geen	
toehoorders	meer.
Kan	 de	 Amstelland	 Bibliotheek	
nog	wel	blijven	bestaan	als	je	zo-
veel	 subsidie	 moet	 inleveren?	 In	
elk	 geval	 zal	 de	 bibliotheek	 niet	
meer	in	het	huidige	pand	kunnen	
blijven.	Dat	wordt	verkocht.

Verhuizing
De	 bibliotheek	 verhuist	 naar	 een	
tijdelijk	 onderkomen.	 Later	 naar	
de	nog	in	het	leven	te	roepen	Cul-
tuurcluster	in	het	Oude	Dorp.	Veel	
jongeren	 maken	 gebruik	 van	 de	
bibliotheek.	Bovendien	 is	 dat	 een	
ontmoetingscentrum	 voor	 ieder-
een.	De	bibliotheek	moet	dus	blij-
ven.	 De	 kinderboerderij	 De	 Olie-
vaar	 liet	 zich	 vertegenwoordigen	
door	 een	 vrijwilligster	 die	 geen	
kennis	van	zaken	bleek	te	hebben.	
Waarom	 was	 er	 geen	 bestuurs-
lid	aanwezig?	Iets	wat	de	raadsle-
den	hooglijk	verbaasde.	Jongeren-
centrum	 The	 Mix	 gaat	 sluiten	 in	
2015.	Het	 jongerenwerk	 zal	 voor-
al	worden	ingezet	op	de	kwetsba-
re	 groep	 jongeren	 waarbij	 stimu-
leren	 van	 talent	 en	 eigen	 kracht	
voorop	 staat.	 Het	 accommodatie-
gebonden	jongerenwerk,	waaron-
der	The	Mix	valt,	komt	daarmee	te	
vervallen.	Volgens	het	bestuur	van	
The	 Mix	 houdt	 het	 centrum	 jon-

geren	 van	 de	 straat	 en	 kunnen	
zij	 zich	 er	 wel	 degelijk	 ontplooi-
en.	Er	is	bovendien	een	goede	so-
ciale	controle.	Als	The	Mix	sluit	is	
dat	een	ramp	voor	jongeren.	Jon-
geren	Uithoorn	aan	de	Amstel	wil	
The	Mix	koste	wat	kost	behouden.	
Ook	de	Combinatiefunctionarissen	
worden	gekort.	Dit	is	een	instelling	
die	een	 ‘brug	 slaat’	 tussen	 sport-
aanbieders,	 cultuur,	 ondernemers	
en	gemeente	om	kinderen	te	inte-
resseren	in	sport	en	hen	te	stimu-
leren	sport	te	beoefenen.	De	diver-
se	evenementen	die	daarvoor	ge-
organiseerd	 zijn	 heeft	 zijn	 vruch-
ten	 afgeworpen.	 Ermee	 stoppen	
is	 zonde.	 Buurtbeheer	 Legmeer	
en	Stichting	Cardanus	stelden	na-
drukkelijk	 dat	 deze	 vorm	 van	be-
zuiniging	 ten	 koste	 gaat	 van	 het	
buurtwerk	en	het	opbouwwerk.	Er	
blijft	(te)	weinig	geld	over	om	wat	
fatsoenlijks	te	doen.	Zo	zal	Buurt-
beheer	Legmeer	geen	festiviteiten	
voor	Koninginnedag	meer	kunnen	
organiseren	 en	 veel	 minder	 aan	
andere	zaken	kunnen	uitgeven	op	
het	 gebied	 van	 sociale	 controle	
en	de	leefbaarheid.	Bovendien	zal	
Buurtbeheer	geen	gebruik	kunnen	
maken	van	het	nieuwe	steunpunt	
in	de	nieuwbouw	achter	het	win-
kelcentrum	De	Legmeer.

Voortbestaan onzeker
De	voorzitter	van	de	SV	Legmeer-
vogels,	 de	 heer	 Top,	 voerde	 na-
mens	 de	 gezamenlijke	 sportver-
enigingen	 in	 Uithoorn	 het	 woord.	
Hij	 trok	 fel	 van	 leer	 tegen	de	ge-
plande	 bezuinigingen	 en	 voer-
de	 aan	 dat	 de	 inhoud	 van	 de	
brief	 die	 de	 gemeente	 had	 rond-
gestuurd,	 de	 doodsteek	 betekent	
voor	de	verenigingen.	“Wij	zijn	op	
dat	punt	uitgepraat	en	zullen	ons	
tegen	 deze	 vorm	 van	 het	 bezui-

nigingsvoorstel	 verzetten	 met	 alle	
middelen	die	ons	 ter	beschikking	
staan”,	verwoordt	Top	in	zijn	voor-
dracht.	 In	 de	 sportnota	 Uithoorn	
2008-2012	 staat	 tenslotte	 dat	 de	
gemeente	 in	 samenwerking	 met	
de	 verenigingen	 de	 kwaliteit	 van	
de	accommodaties	wil	verbeteren.	
Wethouder	Verheijen	heeft	de	ver-
enigingen	laten	weten	dat	de	raad	
uiteindelijk	 de	 beslissing	 zal	 ne-
men.	 Hij	 wast	 zijn	 handen	 in	 on-
schuld.	 “De	 wethouder	 stuurt	 de	
raad	 het	 bos	 in	 met	 een	 onzorg-
vuldig,	visieloos	en	 juridisch	 ram-
melend	 voorstel,	 want	 (huur)con-
tracten	 kunnen	 niet	 zomaar	 wor-
den	opgezegd.”	Aldus	Top	die	ne-
gatieve	 maatschappelijke	 effec-
ten	voorspelt	en	zelfs	het	voortbe-
staan	van	verenigingen	in	het	ver-
schiet	ziet.	Ook	de	Atletiekvereni-
ging	Uithoorn	(AKU),	met	haar	ter-
reinen	grenzend	aan	de	Legmeer-
vogels,	 krijgt	 een	 fikse	 knauw.	
Maar	liefst	100.000	euro	wordt	op	
de	 subsidie	gekort.	Dat	heeft	 zijn	
weerslag	op	het	onderhoud	van	de	
terreinen	 en	 de	 renovatie	 van	 de	
atletiekbaan.	

Geen wedstrijden
Uitbreiding	van	vier	naar	zes	stro-
ken,	 zoals	 de	 atletiekunie	 voor-
schrijft,	 zal	dan	niet	mogelijk	 zijn.	
Het	 gevolg	 is	 dat	 AKU	 in	 2015	
geen	wedstrijden	meer	mag	orga-
niseren.	Bij	hockeyvereniging	Qui-
Vive	 met	 duizend	 leden	 hetzelfde	
verhaal.	 Wil	 de	 club	 aan	 zijn	 ac-
commodatieverplichtingen	 vol-
doen	zoals	de	regels	van	de	hoc-
keybond	dat	vereisen,	zal	dat	een	
flinke	verhoging	van	de	contribu-
tie	betekenen,	wordt	er	gesneden	
in	personeelskosten	en	het	aantal	
trainers	voor	de	jeugd.	Ook	vinden	
geen	 verbouwing	 en	 opknappen	
van	de	behuizing	plaats.	Honkbal-	
en	softbalvereniging	HSV	Thamen	
ziet	het	nu	al	niet	meer	zitten.	Een	
club	 met	 260	 leden,	 veel	 vrijwilli-
gers	en	een	 (tot	nu	 toe)	gezonde	
financiële	huishouding.	Men	wordt	
volop	geraakt	door	het	schrappen	
van	de	onderhoudsbijdrage	en	de	
eigen	 bijdrage	 voor	 de	 renovatie	
voor	 de	 bijzondere	 velden	 waar-
op	 wordt	 gespeeld.	 Die	 renovatie	
is	dan	over	enkele	jaren	niet	meer	
mogelijk.	 Wil	 men	 dat	 wel,	 bete-
kent	dit	 een	 verdubbeling	 van	de	
contributie	 naar	 500	 of	 zelfs	 600	
euro(!)	per	lid	om	de	accommoda-
tie	 en	 velden	 op	 orde	 te	 houden.	
Dat	 gaat	 onherroepelijk	 gepaard	

met	 ledenverlies!	 De	 maatregel	
maakt	 het	 voortbestaan	 van	 HSV	
Thamen	volgens	inspreekster	me-
vrouw	De	Beij	levensbedreigend.

Konijn
Het	protest	van	de	stichting	Sport-
voorziening	 Randhoorn	 Legmeer-
vogels	 werd	 verwoord	 door	 de	
heer	Paul	Legez,	 tevens	hoofdbe-
stuurslid	 van	 de	 voetbalafdeling.	
Wegvallen	 van	 bijdragen	 aan	 on-
derhoud	en	renovatie	van	accom-
modaties	heeft	zijn	weerslag	op	de	
vereniging.	Helemaal	bij	Legmeer-
vogels	omdat	die	veel	leden	heeft	
vanuit	gezinnen	aan	de	onderkant	
van	de	samenleving.	De	geplande	
bezuiniging	leidt	tot	een	contribu-
tieverhoging	van	160	euro	per	lid.	
Er	 is	 bovendien	 een	 teruglopen-
de	sponsoring	van	bedrijven.	Van-
wege	de	hogere	kosten	haken	le-
den	af.	Bestuursleden	treden	af	als	
de	ledenraad	de	verhoging	van	de	
contributie	 niet	 accepteert.	 Dan	
houdt	de	club	eigenlijk	op	 te	be-
staan.	Legez	toverde	nog	een	ko-
nijn	 uit	 de	 hoge	 hoed.	 Name-
lijk	 een	 huurcontract	 met	 de	 ge-
meente	waarin	die	zich	tot	1	janu-
ari	 2019	 verplicht	 alle	 onderhoud	
en	renovatie	van	terreinen	en	ge-
bouwen	voor	haar	rekening	te	ne-
men.	Had	de	gemeente	er	onder-
uit	willen	komen	dat	had	het	con-
tract	 dit	 jaar	 juni	 moeten	 wor-

den	 opgezegd…	 Volgens	 spreker	
is	 de	 gemeente	 juridisch	 gebon-
den	 haar	 toezeggingen	 na	 te	 ko-
men	 en	 riep	 de	 andere	 clubs	 op	
eens	 te	 onderzoeken	 in	 hoeverre	
dat	ook	voor	hen	geldt.	Als	laatste	
kreeg	de	heer	Oudshoorn	van	SV	
KDO	het	woord.	Hij	was	 zich	 ‘rot	
geschrokken’	van	de	brief	en	con-
stateerde	dat	dit	binnen	de	vereni-
ging	 in	financiële	zin	veel	proble-
men	 zal	 geven.	 Contributieverho-
ging	 is	onontkoombaar	en	 zal	 le-
den	 gaan	 kosten.	 Veel	 gezinnen	
kunnen	dat	namelijk	niet	hebben.	
Het	 ontmoedigt	 bovendien	 al-
le	 vrijwilligers	 die	 de	 sportvereni-
gingen	levend	houden.	KDO	moet	
de	komende	jaren	grote	bedragen	
aflossen	als	terugbetaling	voor	de	
nieuwbouw	van	enkele	jaren	gele-
den.	Dat	komt	mogelijk	in	het	ge-
ding.	Ook	bij	KDO	geldt	een	huur-
contract	 waaraan	 de	 gemeente	
zich	 juridisch	 dient	 te	 conforme-
ren.	“Bezuinigen,	als	het	moet	dan	
moet	 het,	maar	 dan	wel	 graag	 in	
overleg”,	aldus	Oudshoorn.	De	ge-
meenteraad	 heeft	 voldoende	 stof	
tot	 nadenken	 gekregen.	 Komt	 zij	
het	 verenigingsleven	 tegemoet	 of	
wordt	 ingestemd	met	de	bezuini-
gingen	van	het	college?	Een	der-
de	mogelijkheid	is	terugverwijzing	
naar	de	onderhandelingstafel.	Dat	
lijkt	voor	alle	partijen	de	beste	op-
tie.

Bedrijfsleven ondersteunt 
afdeling Techniek sg Thamen
Uithoorn	-	UBA	bouw	en	Edubouw	
hebben	 werkkleding,	 veiligheids-
schoenen	en	een	rugtas	met	basis-
gereedschap	 beschikbaar	 gesteld	
aan	 de	 afdeling	 bouwtechniek	 op	
Scholengemeenschap	Thamen.	
De	leerlingen	waren	erg	blij	met	dit	
gebaar	en	maken	dankbaar	gebruik	
van	deze	bijzondere	sponsoring	van	
bouwbedrijf	UBA	en	Edubouw.	
De	leerlingen	van	de	afdeling	tech-
niek	lopen	één	dag	in	de	week	sta-
ge	om	zo	betekenisvol	 en	praktijk-
gericht	 zichzelf	 voor	 te	 bereiden	
op	 een	 baan	 in	 de	 techniekbran-
che.	Opleidingsbedrijf	 Edubouw	uit	
Hoofddorp	en	bouwbedrijf	UBA	wil-

den	 deze	 leerlingen	 ondersteunen.	
Op	de	foto	ziet	u	namens	bouwbe-
drijf	UBA	de	heren	Somers	en	Kals-
hoven	en	namens	Edubouw	de	heer	
Spithorst	die	de	spullen	overhandi-
gen	aan	de	leerlingen	Joris	en	Luuk	
van	de	afdeling	bouw	op	Thamen.	
Teamleider	 techniek	 de	 heer	 Chi-
di	en	docent	bouwtechniek	Van	de	
Sande	zijn	erg	blij	met	de	goede	sa-
menwerking	 tussen	 het	 bedrijfsle-
ven	 en	 Thamen.	De	derde	 en	 vier-
de	klas	 leerlingen	 lopen	stage	bin-
nen	de	door	hun	gekozen	 richting.	
Hierdoor	 kunnen	 ze	 zich	 zo	 goed	
mogelijk	voorbereiden	op	hun	late-
re	werk.

Nu ook lekker tapas eten bij het Theehuis

Uithoorn	 -	Deze	maand	november	
viert	 het	 bekende	 Theehuis,	 annex	
lunchroom	en	restaurant,	in	winkel-
centrum	 Amstelplein	 haar	 vijfjarig	
bestaan	op	de	huidige	locatie.	Vóór	
de	verbouwing	in	2007	bestond	het	
ook	al	in	het	winkelcentrum,	zij	het	
op	 een	 andere	 plaats.	 Geduren-
de	een	aantal	 jaren	alweer	 is	Mark	
Schoorl	 eigenaar.	 Samen	 met	 zijn	
team	van	gemotiveerde	medewerk-
sters	zorgt	hij	ervoor	dat	zijn	gasten	

het	 aan	 niets	 ontbreekt.	 Het	 Thee-
huis	floreert	vandaag	de	dag	en	mag	
zich	 verheugen	 in	 een	 brede	 klan-
tenkring	met	gasten	die	regelmatig	
het	 etablissement	 binnenstappen	
voor	een	 lunch,	een	avondmaaltijd,	
een	kopje	koffie	met	een	overheer-
lijk	stuk	Limburgse	vlaai	of	 zomaar	
een	drankje.	Kortom,	het	Theehuis	is	
een	 veelvuldig	bezochte	horecage-
legenheid	 met	 uitzicht	 op	 het	 Am-
stelplein.	Zomerdag	is	er	een	terras	

waar	men	heerlijk	buiten	kan	zitten	
en	bij	mindere	weersomstandighe-
den	 is	 het	 er	 binnen	 gezellig	 toe-
ven	na	het	winkelen	of	boodschap-
pen	 doen.	 “Dit	 eerste	 lustrum	 is	
voor	ons	aanleiding	om	het	niet	al-
leen	te	vieren,	maar	tevens	ons	aan-
bod	uit	te	breiden”,	laat	Mark	weten.	
“Naast	wat	we	al	te	bieden	hebben	
kunnen	liefhebbers	van	tapas	vanaf	
donderdagavond	 8	 november	 vol-
op	 terecht	 bij	 ons.	 Voor	 17,50	 eu-
ro	 kan	 men	 doorgaans	 drie	 avon-
den,	donderdag-,	vrijdag-	en	zater-
dagavond	onbeperkt	tapas	eten.	Wij	
zijn	dan	ook	gewoon	open.	Voor	zo-
ver	ik	weet	zijn	in	Uithoorn	niet	zo-
veel	mogelijkheden	om	 lekker	 tap-
as	te	eten.	Bij	ons	nu	wel.	Wij	kijken	
eerst	eens	aan	hoeveel	belangstel-
ling	daarvoor	is.	Blijkt	het	een	suc-
ces	dan	overwegen	we	ook	tapas	te	
verkopen	voor	thuis.	Tapas	bereiden	
we	in	eigen	beheer	van	verse	ingre-
diënten	in	verschillende	variëteiten.”

Win een tapas of high-tea!
Omdat	 het	 Theehuis	 deze	 maand	
‘jarig’	 is,	 wil	 men	 daar	 ook	 de	 ve-
le	 (vaste)	 gasten	 deelgenoot	 van	

maken.	 Alléén	 gedurende	 de	
maand	 november	 betalen	 liefheb-
bers	 van	 tapas	 in	 plaats	 van	 17,50	
euro	 ‘s	 avonds	 slechts	 15,00	 eu-
ro	om	onbeperkt	 te	kunnen	genie-
ten.	 Daarnaast	 wordt	 als	 actie	 vijf	
keer	 voor	 vier	 personen	 een	 gra-
tis	 ‘tapasavond’	verloot.	Gasten	die	
hieraan	 willen	 meedoen	 dienen	 na	
afrekening	van	hun	bestelling	naam	
en	 telefoonnummer	 op	 een	 bon	 in	
te	vullen	en	die	in	te	leveren	bij	het	
bedienend	personeel.	Aan	het	einde	
van	de	maand	worden	uit	de	verza-
melde	bonnen	vijf	winnaars	getrok-
ken	die	dan	elk	voor	vier	personen	
een	 gezellige	 tapasavond	 aange-
boden	krijgen.	Bezoekers	die	over-
dag	 de	 lunch	 bij	 het	 Theehuis	 ge-
bruiken	 kunnen	 op	 dezelfde	 ma-
nier	aan	de	actie	deelnemen,	maar	
dan	kiezen	zij	voor	het	winnen	van	
een	van	de	vijf	gratis	high-tea’s	voor	
vier	personen.	Voor	iedereen	en	he-
lemaal	 voor	 liefhebbers	 van	 tapas	
moet	dit	toch	reden	genoeg	zijn	om	
deze	maand	het	gezellige	Theehuis	
wat	vaker	binnen	te	stappen.	En	ook	
daarná	 is	men	natuurlijk	 van	harte	
welkom!

Nationaal Schoolontbijt 
op basisschool Toermalijn
Uithoorn	 -	 Het	 Nationaal	 School-
ontbijt	 is	het	grootste	ontbijtevene-
ment	 van	 Nederland.	 Elk	 jaar,	 een	
week	 lang,	 maken	 scholen	 in	 heel	
Nederland	van	ontbijten	een	feestje.	
Zo	ook	de	leerlingen	van	obs	Toer-
malijn	 afgelopen	 woensdag	 31	 ok-
tober.	De	leerkrachten	waren	vroeg	
op	 school	 om	 de	 tafels	 te	 dekken	
en	 de	 klaslokalen	 in	 een	 gezelli-
ge	sfeer	te	brengen.	Op	school	ont-
bijten	met	je	klasgenoten,	juffen	en	
meesters	 is	 natuurlijk	 reuze	 gezel-
lig.	 Maar	 waarom	 ontbijten?	 Ont-
bijten	 geeft	 je	 energie	 en	 houdt	 je	
scherp.	 Zo	 levert	 een	 goed	 ontbijt	
de	energie	voor	concentratievermo-
gen	 op	 school.	 En	 energie	 hebben	
de	 leerlingen	van	Toermalijn	nodig,	
want	er	wordt	 iedere	dag	hard	ge-
werkt.	 Het	 Nationaal	 Schoolontbijt	
kiest	elk	jaar	een	of	meerdere	goe-

de	doelen.	Doelen	die	kinderen	een	
kans	geven.	De	scholen	die	deelne-
men	 dragen	 een	 kwartje	 per	 ont-
bijtje	af	 voor	die	goede	doelen.	Dit	
jaar	was	 voor	het	Oranje	 Fonds	en	
Bake	for	Life	gekozen.	Om	half	ne-
gen	werd	er	gestart	met	het	ontbijt.	
Er	waren	veel	verschillende	soorten	
brood:	 kleine	 krentenbollen,	 brui-
ne	 en	 witte	 bollen	 en	 wit	 en	 bruin	
brood.	Vooral	de	kleine	krentenbol-
len	 vielen	 in	 de	 smaak.	 Het	 brood	
kon	 belegd	 worden	 met	 heerlijke	
appelstroop,	hagelslag	en	jam.	Voor	
de	liefhebbers	van	hartig	beleg	was	
er	 smeerkaas,	 kaas	 en	 worst.	 Om	
de	dorst	te	lessen	was	er	melk.	Na-
dat	 iedereen	 genoeg	 had	 gegeten	
werden	 de	 tafels	 gezamenlijk	 af-
geruimd.	 Voldaan	 en	 met	 genoeg	
energie	 gingen	 de	 leerlingen	 van	
Toermalijn	weer	aan	het	werk.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u uitkomt!
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uithoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige 
hulpdienst actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag van de burger en het aan-
bod van de vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst is altijd op zoek naar vrijwilligers.

Wat kunt u zoal doen?
 (Bieden van hulp bij) het doen van boodschappen;
 Bieden van vervoer naar ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut;
 Halen van medicijnen;
 Vervoer naar bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut;
 Verrichten van klein tuinonderhoud;
 Verrichten van klusjes in en om huis;
 Gezelschap houden; bijvoorbeeld ergens een kopje 

 koffie drinken, spelletjes doen of een stukje wandelen.
 Voorleeshulp;
 Kleine administratieve taak.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket WWZ voor bijv. 

 het doen van boodschappen (bijv. donderdag om 10.00 uur).
 De medewerkster van het Loket WWZ belt één of meerdere vrijwilligers 

 op en vraagt of deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar is.
 De gegevens van de hulpvrager worden doorgegeven aan de vrijwilliger.
 De medewerkster van het Loket WWZ belt de hulpvrager en geeft de 

 naam van de vrijwilliger die komt helpen met de boodschappen.

Maakt u gebruik van uw auto voor bijv.het doen van de boodschappen? Dan ont-
vangt u daar een vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket WWZ houdt reke-
ning met de door de vrijwilliger gewens-
te inzet. 
Is het iets voor u om vrijwilliger te wor-
den, wilt u de folder ontvangen van de 
vrijwillige hulpdienst of heeft u verder 
nog vragen? Neem dan contact op met 
het Loket WWZ.

Herindicatie 
re-integratie
In september 2012 heeft het dagelijks 
bestuur van het samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn de Beleids-
regels Re-integratie 2012 vastgesteld. 

Uitgangspunt bij deze nieuwe beleids-
regels is ‘kijken naar mogelijkheden en 
niet naar beperkingen’. Daarbij wordt 
gestreefd, dat meer mensen aan het 
werk gaan en wordt gekeken naar an-
dere en nieuwe mogelijkheden voor 
mensen zonder werk.

Naar aanleiding van de richtlijnen zo-
als beschreven in de nieuwe beleids-
regels wordt de komende maanden ie-
dereen met een bijstandsuitkering op-
nieuw beoordeeld. 

Wanneer u een bijstandsuitkering ont-
vangt wordt u hierover persoonlijk ge-
informeerd door uw contactpersoon 
van het cluster Werk en Inkomen.

De nieuwe beleidsregels Re-integratie 
kunt u nalezen op de website www.uit-
hoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de 
rekeningen die binnenkomen niet meer te ope-
nen? Als dit bij u het geval is, wacht dan niet te 
lang met het vragen om hulp. 
Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële si-
tuatie heeft het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting samen met de Nederlandse Ver-
eniging voor Volkskrediet (NVVK) een website 
ontwikkeld. Op deze website, www.zelfjeschul-
denregelen.nl, kunt u door middel van een aan-
tal stappen zelf uw situatie in kaart brengen en 
zo grip krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt 
u hier terecht voor achtergrondinformatie over 
het aflossen van schulden, de werkwijze van 
schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervarin-
gen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële proble-
men zelf op te lossen, wacht dan niet te lang 
met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen? Op de website 
van bereken uw recht, www.berekenuwrecht.nl, 
kunt u berekenen of u recht heeft op bijvoor-
beeld bijzondere bijstand, langdurigheidstoe-
slag, collectieve ziektekostenverzekering, ge-
handicaptenparkeerkaart, of kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier zien 
of u in aanmerking komt voor landelijke voorzie-
ningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een 
studietoelage. 
Kijk op de website en bereken waar u recht op 
heeft.

OPEN HUIS
Zaterdag 10 november, 10.30 - 12.30 uur, Touwslagerlaan 44 Aalsmeer

(te bereiken via oprit aan de Oosteinderweg, 3e woning links)

Kom naar het OPEN HUIS, bezoek het plangebied en de modelwoning.
Beter kunt u zich niet oriënteren. Ervaar zelf hoe u straks kunt wonen.

Bent u zaterdag 10 november verhinderd neem dan contact op met de makelaar.

Nog enkele twee-onder-één-kap, geschakelde en vrijstaande villa’s te koop. 
Ligging aan vaarwater

Deze fraaie villa’s worden binnen afzienbare tijd opgeleverd maar inspraak in de 
afwerking is nog steeds mogelijk.

Nog 2 appartementen te koop.
Ligging aan vaarwater

In het project Dorpshaven-Zuid in Aalsmeer wordt momenteel een fraai appartementen-
gebouw gerealiseerd waarin nog slechts twee appartementen beschikbaar zijn. U heeft 
nog inspraak in de afwerking. Voor de nieuwe bewoners van deze twee appartementen 
is het mogelijk een boot aan te leggen aan de eigen ligplaats en van daaruit naar de 
Westeinder Plassen te varen!

Appartement 202 heeft een woonoppervlakte van 122 m2 gbo en een terras van 149 m2. 
Koopsom e 471.000,-- VON inclusief ligplaats én twee parkeerplaatsen.

Appartement 219 heeft een woonoppervlakte van 90 m2 gbo en een terras van 13 m2. 
Koopsom e 248.500,— VON inclusief één parkeerplaats. Ligplaats optioneel.

Nu in aanbouw

Modelwoning

Dorpshaven-Zuid
a a l s m e e r

Een villa of appartement aan vaarwater in Aalsmeer
Twee-onder-één-kap villa vanaf e 409.500,-- VON

Geschakelde en vrijstaande villa vanaf e 549.000,-- VON
Appartement vanaf e 248.500,-- VON

EKZ | Makelaars O.G.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer

Telefoon 0297 - 344 444
e-mail nieuwbouw@ekz.nl

www.dorpshaven.nl

Dorpshaven-Zuid wordt een toonaangevende nieuwe woonomgeving 
in Aalsmeer waar water overal aanwezig is. Een sfeervolle wijk met on-
der andere mooie twee-onder-één-kap woningen, (geschakelde) villa’s 
en appartementen gelegen aan vaarwater. De bouw is bijna gereed, 
maar er zijn nog enkele villa’s en appartementen beschikbaar. 

Belangrijke pluspunten van Dorpshaven-Zuid
• Alle woningen liggen aan vaarwater; ook de appartementen!
 U vaart dus zo naar de Westeinder Plassen of Amsterdam.
• Het sfeervolle centrum van Aalsmeer vindt u op wandelafstand.
• Dorpshaven-Zuid is een rustige wijk zonder doorgaand verkeer.
• Nieuwbouw, perfect geïsoleerd en onderhoudsvriendelijk.

 



Uithoorn - Het doel van het hooien 
is het schraal houden van het zan-
dige oppervlak van het fortterrein. 
Terwijl in de wijde omgeving alleen 
veen en klei aan de oppervlakte ko-

men, is voor het bouwen van het fort 
een grote hoeveelheid zand aange-
voerd om genoeg stabiliteit te bie-
den aan het fort. Zo is er behalve 
een uniek gebouw ook een uitzon-
derlijke grondsoort waarop bijzon-
dere planten voorkomen. Maar dan 
moet wél voorkomen worden dat er 
overbemesting optreedt. Vandaar 
het schraal houden. Komende zater-
dag 10 november krijgt het Fort aan 
de Drecht weer zijn jaarlijkse hooi-
beurt door de Knotgroep Uithoorn. 

Het gras is een paar dagen eerder 
gemaaid. Het werk deze ochtend 
bestaat uit het bijeenharken van het 
maaisel en dat met berries wegdra-
gen naar broeihopen. Daarin kun-

nen allerlei bijzondere dieren goed 
de winter doorkomen. De Knotgroep 
verzamelt zich bij de toegangsbrug 
aan de Grevelingen in Uithoorn om 
9.00 uur. Rond 10.30 uur is er kof-
fiepauze met koek. En om 13.00 
uur stoppen ze met een kop stevige 
soep. Iedereen die graag in de na-
tuur werkt op deze bijzondere plek, 
is van harte welkom. De Knotgroep 
zorgt voor goed gereedschap, neem 
zelf mok en lepel, en stevig, water-
dicht schoeisel mee.
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Kunstenaar AlexP wint 
tweede prijs op kunstbeurs
Uithoorn - Twee maanden gele-
den werd bekend dat de Uithoorn-
se digitaal kunstenaar AlexP uit 
ruim 800 inzendingen was gekozen 
tot een van de 10 finalisten voor de 
Blooom Award by Warsteiner. Afge-
lopen woensdag was de awarduit-
reiking op de kunstbeurs ART.FAIR 
in Keulen en AlexP heeft daar de 2e 
prijs behaald. Zijn interactieve vi-
deo-installatie ‘Marbling’ was 5 da-
gen lang op de kunstbeurs te zien 
en kreeg veel goede reacties van 
de bezoekers. Met het winnen van 
de 2e prijs heeft AlexP een reis naar 
Parijs gewonnen én de mogelijkheid 
om in een bekende galerie in Ber-
lijn te exposeren. AlexP zelf is erg 

blij met het behalen van de 2e prijs. 
“Het was afwachten welke werken 
de jury uiteindelijk ging belonen 
met de 1e, 2e en 3e prijs en uiter-
aard ben ik erg blij met deze erken-
ning. Omdat de beurs in Keulen zo’n 
30.000 bezoekers heeft gehad, heb-
ben heel veel mensen het werk kun-
nen zien en heb ik erg goede reac-
ties gehad. Helemaal te gek, dus!”

Eind deze maand is er ook interac-
tief werk van AlexP te zien in Am-
stelveen tijdens het Moving Buil-
dings Festival in Amstelveen. Tij-
dens dit festival zijn er interactieve 
projecties te zien op de gevel van 
poppodium P60.

Liefhebbers van klassieke 
muziek: opgelet!
Uithoorn - Vrijdag 16 november a.s. 
geeft oratoriumvereniging Amici-
tia een bijzonder concert in de R.-
K. Burghtkerk aan het Potgieter-
plein. Uitgevoerd wordt het orato-
rium ‘Die letzten Dinge’ van Louis 
Spohr (1784–1859), een prachtige 
romantische compositie in de stijl 
van Schubert en Mendelssohn, on-
terecht in de vergetelheid geraakt. 
Amicitia is er trots op wéér voor 
een première in Uithoorn te zor-
gen. Naast dit werk zingt het koor 

ook de Krönungsmesse van Mo-
zart. Aan dit concert werken mee: 
Ruzanna Nahapetjan sopraan, Ellen 
Smit mezzosopraan, Rein Kolpa te-
nor, Ronald Dijkstra bariton, Eric Jan 
Joosse orgel, begeleidingsorkest 
Continuo, algehele leiding Toon de 
Graaf. Aanvang van het concert is 
20.15 uur. De zaal gaat om 19.30 uur 
open. De toegangsprijs incl. tekst-
boekje bedraagt 23,- euro (cjp/65+ 
22,-). Informatie: tel. (0297) 567257 
of 562727.

Kunst als Geschenk geopend 
door burgemeester
Uithoorn - Traditioneel heeft de 
Uithoornse burgemeester mevrouw 
D.H. Oudshoorn op passende wij-
ze de expositie Kunst als Geschenk 
mogen openen. Het was een drukte 
van jewelste in de galerie in het fort 
alwaar een kleine 200 mensen hun 
ogen uitkeken naar de enorme veel-
zijdigheid aan betaalbare en voor-
al kunstzinnige cadeau-ideetjes. 
Met name het kleurrijke keramiek 
van Sarah Michaels dat bij de in-
gang om aandacht schreeuwde en 
de dikke dames van Carlijn Stevens 
bleken populair te zijn. Als u gaat 

kijken, let dan ook even op de zeer 
kunstzinnig beschilderde kerstbal-
len, de Fashion Balls, die niet mis-
staan in uw kerstboom en waarbij u 
ook nog de actie Pink Ribbon, aan-
dacht voor de strijd tegen borstkan-
ker, steunt.

Sieraden, keramiek, hoedjes, vilt, 
schilderijtjes, glasobjecten etc. zijn 
te zien op donderdag/vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag/
zondag van 12.00 tot 17.00 uur in 
Galerie Fort aan de Drecht aan Gre-
velingen 50.

Knotgroep hooit op 
Fort aan de Drecht

Receptie op 100-jarige Olympus 
groot succes

Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep Uithoorn heeft afgelopen 
zaterdag 3 november een recep-
tie gehouden ter ere van het hon-
derjarig bestaan van haar wacht-
schip. De boot is 36 meter lang 
en 5 meter breed. Aan boord zijn 
twee lokalen, een keuken en toilet-
ten. Het wachtschip is sinds 1985 
in het bezit van de scoutingver-
eniging van Uithoorn. Het is op dit 
moment een vrij unieke boot voor 
een waterscouting in Nederland. 
Er zijn nog maar 20 wachtschepen 
in Nederland in bezit van scouting-
groepen. Daarom is de Uithoornse 
scoutinggroep trots om zo’n oude 
boot in haar bezit te hebben. Re-
den genoeg voor een feestje.

Klipperaak
De zeilende klipperaak, genaamd 
l’Attention, wordt in 1912 ge-
bouwd, in Zwartsluis. De boot 

wordt gebruikt voor het vervoe-
ren van voedsel. De lengte van de 
boot is op dat moment nog 26,5 
meter. Tot 1963 blijft de boot het-
zelfde doeleinde houden, maar in 
1951 wordt de boot omgebouwd 
tot motorschip en wordt de boot 
8 meter verlengd. De boot wisselt 
in 1963 van eigenaar en van naam. 
Later wordt de boot weer verlengd 
en vinden er nog wat kleine aan-
passingen plaats. In 1985 belandt 
de boot in handen van Scouting 
Admiralengroep. Een gedeelte van 
het dek wordt permanent vastge-
zet, zodat er over gelopen kan wor-
den. De reling wordt vervangen 
door een permanente en stevige 
leuning, zodat rondom lopen vei-
lig kan. In 2000 wordt er ingebro-
ken in hun schip met brand tot ge-
volg. Vele spullen in de boot wor-
den verwoest, maar door de veer-
krachtige vrijwilligers bij Scouting 

Admiralengroep Uithoorn komt de 
boot er weer bovenop. 

Wachtschip
Het wachtschip Olympus ligt in 
de Amstel, naast het Stiltemonu-
ment, de Thamerkerk en de dame 
van Amstel. Aan de overzijde van 
de weg ligt het clubhuis, dat weer 
naast ‘The Mix’ ligt. Het wacht-
schip wordt elke week gebruikt 
door de jeugdleden van Scouting 
Admiralengroep. In de lokalen zit-
ten ze droog en uit de wind. Zo kan 
een houtkachel worden aangesto-
ken om bij op te warmen. Daar-
naast liggen hier de materialen om 
te kunnen zeilen, roeien en kano-
en. Aan het wachtschip liggen de 
andere boten van de scoutingver-
eniging. Zo hebben ze een sleper, 
een motorvlet, een schouw en vier 
lelievletten. De lelievletten zijn de 
boten die speciaal ontworpen zijn 

voor waterscouting. Ze wegen on-
geveer 600 kg en zijn 6 meter lang. 
Hierin leren de jeugdleden zeilen 
en roeien. 

Receptie
Tijdens de receptie aan boord van 
de Olympus waren jeugdleden, 
ouders, vrijwilligers, oud-leden en 
scouts aanwezig. Tevens waren ze 
trots dat Ria Zijlstra, 2e locobur-
gemeester en wethouder voor mi-
lieu, jeugd en onderwijs, een be-
zoek heeft gebracht aan hun jari-
ge boot. Ze weet nu dat de boot 
nog kan varen en eens per jaar in-
tensief gebruikt wordt. De recep-
tie was een kans om een kijkje aan 
boord te nemen, het glas te hef-
fen op haar verjaardag en een dia-
show te bekijken over de geschie-
denis van de boot. Daarnaast was 
het een hele gezellige en energie-
ke middag. 

Timpaan organiseert open 
huis in Dorpshaven-Zuid
Regio - Op zaterdag 10 novem-
ber organiseert Timpaan open huis 
in het project Dorpshaven-Zuid 
te Aalsmeer. Aan de Touwslager-
laan 44 is de modelwoning te be-
zichtigen. Het project is ontwik-
keld door Timpaan uit Rijsenhout 
en wordt gerealiseerd door Slokker 
Bouwgroep BV vestiging Huizen. De 
bouw van de woningen is bijna ge-
reed, maar er zijn nog enkele vrij-
staande, geschakelde en twee-on-
der-een-kap villa’s en appartemen-
ten beschikbaar. Timpaan heeft aan 
de Touwslager 44 een modelwoning 
ingericht die op deze dag van bin-
nen te bezichtigen is. Ook de ande-
re woningen die nog niet zijn ver-

kocht, kunnen op verzoek worden 
bezocht. Het open huis vindt plaats 
van 10.30 uur tot 12.30 uur. De mo-
delwoning is te bereiken via de oprit 
aan de Oosteinderweg. Het betreft 
de 3e woning aan de linkerhand.

Voor mensen die komende zater-
dag niet in de gelegenheid zijn om 
de woning te bezoeken is er uiter-
aard de mogelijkheid om op een la-
ter tijdstip de woning te bezichtigen 
met de makelaar. Bij EKZ|Makelaars 
in Aalsmeer (0297-344 444) kunnen 
geïnteresseerden informatie krijgen 
over de beschikbare woningen en 
bovendien de maquette van het pro-
ject bekijken.

Opbrengst Kwakelse 
Veiling 56.089 euro
De Kwakel - Afgelopen zaterdag , 
3 november, was de tweede avond 
van de Kwakelse Veiling. Even over 
achten ging de veiling van start met 
de kinderveiling. In een rap tempo 
werden de kinderkopen door de vei-
lingmeesters aan de man gebracht. 
Van levende konijnen en knuffels tot 
autoracebanen, tafeltennistafels en 
voetbalshirts en –ballen van Ajax, 
Manchester United, Heerenveen en 
Barcelona gaan onder de veilingha-
mer door. Zo rond een uur of negen 
gaat de kinderveiling langzaam over 
de in de ‘grote mensen’veiling en 
vliegen ook de eerste premies door 
de zaal. Bij elke keer dat een grens 
van 2.500 euro wordt bereikt, blaast 
veilingpenningmeester Jacques 
Oosterveer op zijn scheepstoeter. 
Dan wordt even het bieden stilge-
legd om de rij met premies op te 
noemen: een slagroomtaart, een 
bos bloemen, 10 oliebollen en een 
vlaai zijn de basispremies. Daar-
naast trekt notaris Akkermans een 
grote premie uit de suikerbus. Je 
maakt dan kans een weekendje met 
een cabrio rijden, een kruiwagen vol 
boodschappen, een iPad, een LED 
TV, een Blu Ray-speler, een Win-
dows telefoon, een Xbox, een ro-

botstofzuiger of een waardebon van 
150 euro voor vlees, fruit of zuivel. 
Bij de premies vliegen de biedingen 
omhoog en menig premiebod wordt 
afgesloten met een bedrag van 600 
euro of hoger. Het hoogste bod van 
de avond wordt door de Beunhazen 
uitgebracht op een middagje Pol-
dersport, inclusief BBQ en drank-
jes. De Beunhazen hadden hier 
1.600 euro voor over. De schoenen 
van Dirk Kuijt brachten 250 euro op 
en het kampioenshirt van Ajax met 
daarop de handtekeningen van de 
voltallige Ajaxselectie ging voor 330 
euro over de toonbank, ondanks het 
0-2 verlies die avond tegen Vitesse. 
De eerste avond werd afgesloten 
met een opbrengst van 23.006 eu-
ro en daar ging De Kwakel de twee-
de avond met 10.000 euro overheen. 
Al met al valt er de komende we-
ken voor het Kwakels Verenigings-
leven 56.089 euro te verdelen door 
het Veilingcomité. Geld dat is opge-
bracht door het dorp voor het dorp. 
Ruim 150 vrijwilligers zijn de afge-
lopen maanden in de weer geweest 
om dat mogelijk te maken. “Waar 
een klein dorp groot in kan zijn”, is 
dan ook de leus van het Veilingco-
mité.

Zonnepanelen voor bedrijven
Regio - Een lagere energierekening 
en minder inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting betalen. Dat kan 
met zonnepanelen. Daarnaast bent 
u ook nog eens minder afhankelijk 
van de grillen van de grote energie-
leveranciers. U wekt uw eigen ener-
gie op : stil, schoon en duurzaam. 
Via een draadloos systeem kunt u 
op ieder moment op uw telefoon of 
tablet aflezen wat uw zonnepane-
len opbrengen. Laat uw gak voor u 
werken! De overheid beloont onder-
nemers die investeren in energie-
besparende technieken of duurza-
me energie. Daardoor betaalt u uit-
eindelijk zelf maar een klein deel 
van de daadwerkelijke investering. 
In gunstige gevallen heeft u uw in-
vestering binnen vier jaar terugver-
diend. U kunt namelijk een beroep 
doen op de Milieu Investeringsaf-
trek (MIA) en de Energie Investe-
ringsaftrek (EIA). Met de Regeling 
willekeurige afschrijvingen milieu-
investeringen (VAMIL) kunt u zelf 
bepalen wanneer u deze investe-
ringskosten afschrijft. Dat levert een 
liquiditeits- en rentevoordeel op.
Kijk voor meer informatie en de ac-
tuele percentage op www.agent-
schap.nl

Een lage energierekening
Met zonnepanelen maakt u gebruik 
van een gratis en onuitputtelijke 
bron van energie.

U zit dus nooit zonder stroom. Ster-
ker nog: u wordt uw eigen energie-
leverancier van groene stroom die u 
meteen kunt gebruiken, zonder dat 
u dat terugziet op uw energiereke-
ning. De elektriciteit die u niet ge-
bruikt, gaat terug het net in. U krijgt 
hiervoor een vergoeding van uw 
elektriciteitsbedrijf. Wilt u geen last 
hebben van prijsstijgingen die uw 
energieleveranciers u voorschotelt? 
Begin dan nu met het opwekken 
van uw eigen stroom. Duurzaam en 
betaalbaar.

Goed voor het milieu
Zonne-energie is schone ener-
gie, zonder negatieve effecten op 
mens en milieu. Wilt u echt bijdra-
ge aan een duurzame samenleving, 
dan is zonne-energie een uitsteken-
de keuze. Voor uzelf en voor de vol-
gende generaties. U geeft uw be-
drijf bovendien een groen gezicht: 
u laat uw medewerkers, klanten en 
relaties zien dat u uw verantwoor-
delijkheid neemt. De CO2-voetaf-
druk van uw bedrijf zal afnemen 
door het plaatsen van zonnepane-
len. Wilt u meer weten over zonne-
panelen of een vrijblijvende offerte 
aanvragen? P. Hoekwater B.V., ge-
vestigd aan de F.A. Wentstraat 2a in 
Aalsmeer, helpt u graag verder. Tel. 
0297-324260. Meer informatie is ook 
te vinden op www.hoekwater.nl en 
www.uwduurzameinstallateur.nl
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Groot Feest
Uithoorn - Rondjes rennen, prijzen 
winnen, knutselen en lekker eten. 
Het is slechts een kleine greep uit de 
talloze activiteiten die er dit jaar te 
doen waren tijdens het schoolfeest 
van Jenaplanbasisschool ’t Startnest. 
Dit jaar was het feest nog specialer, 
want de school bestaat 10 jaar in de 
Groen-Rode Scheg en werd daarom 
heropend door onderwijswethouder 
Zijlstra. 

Het schoolplein van Jenaplanbasis-
school ’t Startnest stroomt langzaam 
vol met kinderen. Gekleed in sport-
kleding, snelle schoenen en sommi-
gen zelfs met een heuse zweetband 
om het hoofd. Ze zijn allemaal klaar 
voor de jaarlijkse sponsorloop in het 
park om de school. Een deel van de 
opbrengst van de loop gaat dit jaar 
naar het Marajowi Project in Malawi. 
Dit liefdadigheidsproject in het mid-
den van Afrika zorgt er voor dat een 
aantal kinderen in een klein vissers-
dorp in Malawi naar school kunnen. 
Voordat de kinderen van ’t Startnest 
zo veel mogelijk rondjes gaan ren-
nen voor dit goede doel, wordt de 
school heropend door wethouder 
Zijlstra. Tien jaar terug op 24 oktober 
2002 werd de school in de Groen-Ro-
de Scheg voor het eerst offi  cieel in 
gebruik genomen. Zo’n 230 leerlin-
gen zagen dit destijds gebeuren. Nu 
staan er ongeveer 300 kinderen te kij-
ken naar de heropening. De wethou-
der geeft een sein en de school wordt 
samen met schooldirecteur Jurjen 
Slootstra voor een tweede keer ge-
opend. De wethouder benadrukt dat 
’t Startnest niet zomaar een buurt-
school is, maar de enige Jenaplan-
school in de wijde omtrek. Het door 
Roos en Jenna zelfgemaakte lint dat 
voor de brug van de school hangt, 
wordt doorgeknipt door Julia, het 
jongste kind van de school en Daph-
ne, een oud-leerling van de school. Er 
barst een oorverdovend applaus los. 
Daarna snellen de kinderen zich naar 
de start. “Nu wil ik echt gaan rennen”, 
zegt een meisje in een roze trainings-
jasje tegen haar vriendin. “Mijn vader 
heeft me voor 1 euro per rondje ge-
sponsord dus ik wil er minstens tien 
rennen”. Na afl oop van de sponsor-
loop is er in de school ook nog van 
alles te beleven. In ieder lokaal van de 
school is een activiteit te doen voor 
de kinderen. Cupcakes maken en ver-
sieren, knutselen met krimpfolie, sok-

poppen maken en nog veel meer. De 
workshops worden begeleid door 
enthousiaste leerkrachten en ouders. 
Ouders en verzorgers vermaken zich 
ondertussen in de aula, onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
van een rad van fortuin en een heu-
se veiling waarbij diensten van leer-
krachten worden geveild. Diensten 
zoals een metamorfose door een vi-
sagiste en styliste, paardrijles, een 
zelfgebakken appeltaart. 
Namens de ouders van ’t Startnest 
krijgen de kinderen ook nog een ca-
deau aangeboden. Voorzitter van 
de Oudercommissie Anouschka ter 
Avest laat de leerlingen weten dat zij 
binnenkort kunnen spelen met een 
levensgroot Mens-erger-je-nietspel 
en een verkeersplein. “Wow”, zegt 
een jongen uit groep 4. “Dat is gaaf.” 
Dankzij de inzet van ouders, kinde-
ren en leerkrachten kan ’t Startnest 
terugkijken op een hele gezellige 
avond waarbij de pijlers van het Je-
naplanonderwijs (gesprek, werk, spel 
en viering) duidelijk te zien zijn. 
Wie nog meer wil zien van ’t Start-
nest kan de komende tijd terecht in 
het gemeentehuis. Daar hangen wer-
ken van leerlingen van de school. Zij 
hebben voorafgaand aan het school-
feest de school op hun eigen wijze 
nagemaakt. 

Basisschool ’t Startnest
dankt de lokale bedrijven:
• Bakkerij Hulleman 
• Bloemen aan de Amstel
• Boekhandel Ten Hoope
• C-1000
• Cafetaria Friends
• Comhan Holland
• Discus van Tol 
• Expert Uithoorn
• Intersport Duo
• Gall & Gall ZIjdelwaard
• Groenteman de Goudreinet 
• Jump-4kids
 springkussenverhuur Woerden
• LaRens BV (Relatiegeschenken
 en promotieartikelen) 
• Multimate
• Perlo Plaza
• Primera
• Plux
• Holland International
 Reisbureau Lepas, Amstelveen
• Slagerij Bader
• Thomas Cook vakanties
• Warrels Kapsalon 
• Zoete Zonde

Groot FeestGroot Feest

OP JENAPLAN SCHOOL 'T STARTNEST
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Hulleman derde bij 
speculaasbrokkenwedstrijd
Uithoorn	-	Heerlijk	&	heerlijk	-	het	
gilde	 van	 de	 betere	 banketbakkers	
-	 heeft	 enige	 weken	 geleden	 een	
vakwedstrijd	georganiseerd	voor	al-
le	(ca.	100)	aangesloten	gilde	ban-
ketbakkers	 in	 Nederland.	 Het	 the-
ma:	 Wie	 is	 de	 beste	 speculaas-
brokkenmaker?	 De	 banketbakkers	
hebben	 hun	 speculaasbrokken	 la-
ten	keuren	door	een	vakjury	en	een	
consumentenpanel.	De	uitslag	is	in-
middels	bekend.	Na	 twee	keer	een	
vierde	 plaats	 te	 hebben	 behaald	
is	 Brood	 en	 Bakketbakkerij	 Hulle-
man	nu	op	de	derde	plaats	terecht	
gekomen.	 “Dit	 is	 een	 mooie	 uit-
slag	 en	 een	 compliment	 voor	 onze	

brokkenmakers”,	 aldus	 Marco	 Hul-
leman.	 “De	 basis	 van	 het	 recept	 is	
gelegd	 door	 mijn	 opa.	 Door	 de	 ja-
ren	heen	hebben	we	zelf	nog	enkele	
kleine	aanpassingen	gedaan.	De	af-
gelopen	tijd	hebben	we	voorname-
lijk	geëxperimenteerd	met	de	zoet-
kracht	 en	 de	 krokantheid	 van	 de	
brokken.	Maar	ook	bij	 het	bakpro-
ces	hebben	we	kleine	aanpassingen	
gedaan.	Uiteindelijk	heeft	dit	gere-
sulteerd	in	een	mooie	derde	plaats”	
verteld	Marco.	“We	zijn	trots	op	het	
resultaat,	 maar	 we	 gaan	 natuurlijk	
ons	best	doen	om	volgend	jaar	weer	
een	plaatsje,	of	misschien	wel	twee	
plaatsjes,	hoger	te	komen.

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
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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

125e jaargang

oplagE: 14.300

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 
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Kienen bij 
Serviam

Uithoorn –	Komende	zaterdag-
avond	 10	 november	 organiseert	
Stichting	 Serviam	 weer	 een	 ge-
zellige	 bingoavond	 in	 het	 KNA	
gebouw	aan	het	Legmeerplein	in	
Uithoorn.	De	zaal	 is	open	vanaf	
19.00	uur	en	het	kienen	start	om	
20.15	uur.	Op	deze	avond	kunt	u	
weer	 vele	 mooie	 en	 leuke	 prij-
zen	winnen,	of	als	hoofdprijs	een	
van	de	bekende	enveloppen	van	
Serviam.	De	opbrengst	van	deze	
avond	 is	bestemd	voor	het	ont-
wikkelingswerk	 van	 haar	 Uit-
hoornse	missionarissen.	

Uithoorn	 -	 Afgelopen	 zaterdag	
was	 het	 dan	 zover.	 A	 Music	 Night	
Out	 met	 dit	 jaar	 als	 thema	 Classic	
meets	 Rock.	 Een	 muzikaal	 avond-
je	uit	 voor	 iedere	 leeftijd	 en	 iedere	
smaak.	 De	 Uithoornse	 muziekver-
eniging	 KnA	 liet	 zich	 werkelijk	 van	
haar	beste	kant	zien.	In	een	werve-
lende	show	werden	 in	hoog	 tempo	
verschillende	 optredens	 afgewis-
seld	 van	 het	 harmonie	 orkest,	 be-
ginnende	 muzikanten,	 slagwerkers,	
twirlers,	 dweilorkesten	 en	 gitaris-
ten	 en	 zelfs	 een	 rockband	 speelde	
mee.	Direct	bij	doek	open	werd	dui-
delijk	wat	de	avond	allemaal	in	pet-
to	 zou	 hebben.	 De	 complete	 mu-
ziekvereniging	van	KnA,	inclusief	de	
Twirlgroep,	was	aanwezig	op	het	to-
neel.	Ruim	100	 leden	begonnen	de	
avond	met	een	opening	waarin	kor-
te	solo’s	op	dwarsfluit,	saxofoon	en	
trombone	 plotseling	 werden	 afge-
wisseld	door	elektrische	gitaren	van	
de	trappen	in	de	zaal.	

Rock en klassiek 
Direct	na	de	gitaren	zette	de	com-
plete	groep	muzikanten	de	opening	
in:	een	selectie	van	Michael	Jackson	
nummers,	 speciaal	 voor	 die	 avond	
gearrangeerd	 door	 Richard	 Wortel.	
De	 bekende	 hits	 Billy	 Jean,	 Thril-
ler,	Heal	 the	world	en	Beat	 it	kwa-
men	 langs,	 gespeeld	 door	 het	 vol-
tallige	 100	 man	 grote	 ensemble…	
een	voorbode	van	wat	de	avond	nog	
meer	 te	 bieden	 had.	 Direct	 na	 de	
opening	 zette	 het	Harmonie	 orkest	
het	prachtige	White	Tower	van	Otto	
M.	Schwarz	in.	Een	prachtig	klassiek	
werk	waarin	de	andere	zijde	van	de	
avond	 werd	 belicht.	 Het	 beelden-
de	spel	van	het	orkest	sprak	tot	de	
verbeelding	 en	 dirigent	 Ruud	 Plet-
ting	had	duidelijk	zorg	besteed	aan	
het	samenspel	en	de	balans.	De	zaal	
keek	en	luisterde	ademloos.

Twirlteam Starlight 
Sinds	 enkele	 maanden	 heeft	 KnA	
een	 twirlteam	 in	 haar	 vereniging.	
Twirlteam	 Starlight	 bestaat	 uit	 een	
enthousiaste	groep	meiden	vanaf	4	
jaar,	maar	ook	de	tieners	zijn	verte-
genwoordigd.	Onder	leiding	van	in-
structrice	Sandra	Verseput	is	de	af-
gelopen	maanden	hard	gewerkt	aan	
3	verschillende	routines	en	zaterdag	
werden	 deze	 getoond	 aan	 het	 pu-
bliek.	Shows	met	attributen,	street-
dance	 en	 twirl	 routines	 waren	 te	
zien	 en	 de	 meiden	 hadden	 duide-
lijk	plezier.	Prachtige	en	luchtige	af-
wisseling tussen al het muzikale ge-
weld	en	schitterend	om	te	zien	hoe	
hecht	de	groep	in	korte	tijd	gewor-
den	is.	

Jeugd drumfanfare 
Na	 een	 Wals	 en	 Mars	 uitgevoerd	
door	de	drumfanfare	werd	duidelijk	
wat	muziek	betekent	voor	een	groep	
kinderen:	 het	 brengt	 ze	 bij	 elkaar.	
Achter	de	 schermen	al	 een	hechte	
groep	die	hun	 instrumenten	steeds	
beter	onder	controle	hebben,	maar	
op	het	toneel	een	groep	muzikanten	
die	met	 aanstekelijk	 plezier	 en	ge-
mak	 een	 enorme	 positieve	 energie	
uitstralen!	Een	enorm	compliment	is	
op	 z’n	 plaats	 voor	 dirigent	 Richard	
Wortel,	die	ook	de	 leiding	over	het	
opleidingsorkest	 voor	 z’n	 rekening	
neemt.	 Een	 dirigent	 van	 wie	 je	 het	
plezier	ziet	afstralen,	zelfs	als	je	hem	
op	de	rug	kijkt!

Boeiend slagwerkoptreden
De	slagwerkgroep	van	KnA	verzorg-
de	 voor	 de	 pauze	 3	 optredens.	 De	
nummers,	geschreven	door	dirigent	
Louis	de	Blieck,	zijn	toegankelijk	en	
maken	 het	 lastig	 om	 stil	 te	 zitten.	
Vlak	 voor	 de	 pauze	 werd	 het	 the-
ma	nog	eens	benadrukt.	De	Rock-
band	Alice	Good	stond	samen	met	

het	 opleidingsorkest	 van	 KnA	 op	
het	toneel.	Zo	op	het	eerste	oog	een	
vreemd	ogende	combinatie	van	gi-
taristen,	 saxofoons	 en	 dwarsfluiten	
naast	elkaar,	maar	al	gauw	was	dui-
delijk	 dat	 de	 verschillende	 soorten	
instrumenten	elkaar	op	een	werke-
lijk	 schitterende	 manier	 aanvulden.	
Met	 nummers	 bekend	 van	 Ramm-
stein,	 Within	 Temptation	 en	 Rob-
bie	Williams	was	gekozen	voor	een	
gedurfd	 repertoire	 waarbij	 zowel	
de	rock	liefhebbers	als	de	fans	van	
klassieke	 muziek	 de	 wenkbrauwen	
ophaalden	en	enigszins	afwachtend	
achterover	leunden.	

Na	 de	 pauze	 kwamen	 de	 verschil-
lende	 onderdelen	 nog	 eens	 langs.	
Het	 door	 het	 harmonie	 orkest	 uit-
gevoerde	New	Baroque	Suite	(voor	
de	gelegenheid	omgedoopt	tot	New	
Barock	 Suite)	 was	 een	 prachtige	
opmaat	voor	de	afsluiting	van	deze	
heerlijke	avond.	Het	werk	 laat	 typi-
sche	klassieke	vormen	en	patronen	
naadloos	overgaan	in	pop/rock	ca-
dansen	en	kent	passages	waarin	de	
twee	hand	in	hand	gaan.	Een	prach-
tig	 geschreven	 werk,	 uitgevoerd	
door	een	trots	orkest.

Gevaarlijk slotakkoord
De	 avond	 werd	 afgesloten	 door	 3	
bekende	 pop	 iconen:	 Phil	 Collins,	
Queen	en	John	Miles.	Na	een	med-
ley	van	Phil	Collins,	waar	de	drum-
mer	zich	overduidelijk	op	verheugd	
had,	 werd	 het	 overbekende	 Bohe-
mian	 Rhapsody	 ingezet.	 Een	 ge-
durfde	 keuze,	 want	 het	 nummer	 is	
zo	 bekend	 dat	 iedere	 bezoeker	 de	
vergelijking	met	het	origineel	direct	
gaat	maken.	Maar	de	perfecte	invul-
ling	door	de	pianiste,	prachtige	so-
lo	 door	 saxofoon	 en	 de	 herkenba-
re	gitaarsolo	werden	werkelijk	heer-
lijk	uitgevoerd!	De	avond	was	com-
pleet,	 de	 vereniging	 van	 organisa-
tor	 en	 voorzitter	 René	 van	 Welber-
gen	 had	 de	 klus	 geklaard:	 een	 vol	
theater	 ging	 in	 Aalsmeer	 staan	 en	
applaudisseerde	 terecht	 voor	 deze	
muzikale	avond.

Een	 veel	 gehoorde	 uitspraak	 van	
de	 honderden	 bezoekers	 was	 hoe	
prachtig	 het	 is	 om	 te	 zien	 dat	 oud	
en	jong	in	een	vereniging	gezamen-
lijk	muziek	maken	en	daar	overdui-
delijk	zoveel	plezier	aan	beleven!	De	
speelvreugde	en	de	energie	spatten	
van	het	toneel	af.	Uithoorn	mag	trots	
zijn	op	deze	prachtige	vereniging.
Mocht	u	interesse	hebben	om	zelf	te	
(leren)	spelen	of	eventueel	donateur	
te	worden	(waardoor	u	volgend	jaar	
automatisch	wordt	uitgenodigd	voor	
A	Music	Night	Out),	dan	kunt	u	dit	
doen	 door	 een	 e-mail	 te	 versturen	
naar	kna.secretariaat@gmail.com

A Music Night Out van KnA 
overtreft alle verwachtingen!

Een unieke ‘Theo’dag bij 
Sijbrants & van Olst Optiek
Uithoorn	 -	 Een	 adviseur	 van	 Theo	
Eyewear	 zal	 komende	 vrijdag	 9	 en	
zaterdag	10	november	met	de	gehe-
le	collectie	aanwezig	zijn	in	de	win-
kel	van	Sijbrants	&	van	Olst	Optiek.	
Eén	van	deze	collecties	is	de	‘Belgi-
an	Statues’.	Brillen	uit	deze	collectie	
zijn	vernoemd	naar	beroemde	Belgi-
sche	standbeelden	zoals	Manneken	
Pis,	sinds	1619	present	in	de	Belgi-
sche	hoofdstad.

Maar	ook	Jeanneke	Pis,	Nello,	Am-
biorix,	 Tijl	 (Uilenspiegel)	 en	 Brabo.	
Vrolijk,	luchtig	en	opgewekt:	zo	kun	
je	 de	 brillen	 van	 de	 ‘Belgian	 Sta-
tues’-collectie	het	best	omschrijven.	
De	 gaatjes	 aan	 de	 bovenzijde	 van	
het	 montuur	 vergroten	 de	 expres-
sie	van	de	ogen,	waardoor	de	heren	
minder	ernstig	ogen	en	de	vrouwen	
een	 lichte	 ondeugende	 uitstraling	
krijgen,	dit	is	Theo’s	manier	om	hu-
mor	in	het	alledaagse	leven	te	bren-
gen.	Wie	weet	helpt	het	om	minder	
pessimistisch	tegen	de	huidige	cri-
sis	aan	te	kijken.

Maar	 naast	 de	 ‘Statues’-collectie	
heeft	 Theo	 vele	 andere	 collecties	
die	 zeker	de	moeite	waard	 zijn.	Zo	
presenteert	 Theo	 Fruit-O-Licious,	

2-kleurige	 monturen	 voor	 fruitige	
momenten.	 Geen	 saaie	 effen	 kleu-
ren	 maar	 veel	 prints!	 En	 dan	 nog	
gecombineerd	ook.	Dat	 is	 toch	wel	
opmerkelijk	 aan	 de	 Fruit-O-Licious	
collectie.	Om	een	paar	voorbeelden	
te	geven,	MelOn	 is	 in	 zwarte	blok-
jes	gecombineerd	met	rode	 lijntjes,	
COcOnut	 is	prachtig	 in	 ivoorgelijnd	
met	grijze	marmer	en	AbricOt	gaat	
nog	een	stapje	verder	met	de	com-
bo	 turkoois	 met	 wolkjes	 &	 groene	
vierkantjes.	 Voor	 de	 minder	 avon-
tuurlijke	zielen	biedt	elk	model	ook	
een	 versie	 in	 het	 zwart	 gecombi-
neerd	met	een	print	of	kleur.
Of	wat	dacht	u	van	de	collectie	van	
Antwerpse	Schilders.	Theo	bedacht	
de	 ‘Antwerp	 Painters’	 collectie	 en	
brengt	 op	 geheel	 eigen	 wijze	 een	
ode	aan	6	rotten	in	de	schilderkunst,	
waarbij	 een	 model	 genoemd	 naar	
meester	Rubens	niet	mocht	ontbre-
ken.	En	hij	 verkeert	 in	goed	gezel-
schap.	De	andere	modellen	zijn	Jor-
daens,	Verlat,	Van	Dijck,	Pourbus	en	
Teniers.	Bekende	Antwerpse	kunst-
schilders.
Dat	deze	fraaie	monturen	uw	ogen	
zullen	 prikkelen	 is	 duidelijk.	 Maar	
Sijbrants	&	van	Olst	Optiek	 laat	de	
andere	 zintuigen	 ook	 niet	 onge-
moeid.	Want	met	heerlijke	Belgische	
bonbons	 en	 biertjes	 zullen	 ze	 uw	
andere	zintuigen	ook	verwennen.

Dus	 zeker	 een	 reden	 om	 de	 win-
kel	 te	 komen	 bezoeken.	 Daarnaast	
ontvangt	 u	 10%	 korting	 als	 u	 de-
ze	dag	een	montuur	van	Theo	aan-
schaft.	 Sijbrants	 &	 van	 Olst	 Optiek	
ziet	 u	 graag	 komende	 vrijdag	 9	 of	
zaterdag	10	november	in	de	winkel	
aan	Dorpsstraat	32	in	Uithoorn,	tel.	
(0297)540777.

Echtpaar de Winter vijftig jaar getrouwd
Uithoorn	 -	 Vorige	 week	 dinsdag	 30	 okto-
ber	vierden	Cor	en	Mienie	de	Winter-Wezen-
berg	het	feit	dat	zij	vijftig	jaar	met	elkaar	ge-
trouwd	 zijn.	 Een	 gouden	 bruiloftspaar	 dus.	
Je	zou	kunnen	zeggen	nog	een	‘jonkie’	tus-
sen	al	die	echtparen	in	Uithoorn	en	omstre-
ken	die	al	diamant	(60)	en	zelfs	platina	(70)	
in	 hun	 huwelijken	 hebben	 behaald.	 Dat	 is	
een	 fijne	 gedachte	 voor	 Cor	 en	 Mienie	 die	
dat	nog	voor	de	boeg	hebben.	Gelet	op	hun	
leeftijd	kan	dat	nog	mits	de	gezondheid	er	in	
de	toekomst	aan	meewerkt	natuurlijk.	Voor-
alsnog	 werd	 op	 deze	 jubileumdag	 in	 kleine	
kring	een	‘gouden’	feestje	gevierd.	Cor	werd	
geboren	op	6	januari	1943	in	Haarlem,	maar	
bracht	het	grootste	deel	van	zijn	leven	door	in	
Amsterdam	vanwege	zijn	werk.

Daar	 ontmoette	 hij	 ook	 zijn	 Mienie	 die	 een	
ras	 Amsterdamse	 is	 en	 daar	 het	 levenslicht	
zag	op	8	februari	1945.	Cor	reed	in	een	auto	
door	de	straat	waar	op	de	hoek	Mienie	stond	
te	praten	met	een	vriendin.	“Even	stoppen	en	
een	praatje	maken	met	die	twee	meiden	om	
er	 eentje	 te	 ‘versieren’,	 was	 mijn	 eerste	 ge-
dachte.	 Maar	 het	 werd	 liefde	 op	 het	 eerste	
gezicht	en	van	het	een	kwam	het	ander.	Nou,	
dat	heeft	ons	dan	inmiddels	vijftig	jaar	bij	el-
kaar	 gehouden.	 En	 we	 gaan	 vrolijk	 verder”,	
vertelt	Cor.	Het	burgerlijk	huwelijk	tussen	hen	
beiden	werd	voltrokken	op	het	gemeentehuis	
in	Amsterdam	op	30	oktober	1962.

Kort in Uithoorn
Tot	 voor	 acht	 maanden	 woonden	 ze	 nog	 in	
Amsterdam-Buitenveldert	 voordat	 naar	 Uit-
hoorn	kon	worden	verhuisd.	Het	duurde	na-
melijk	twee	jaar	voordat	er	een	(huur)woning	
in	Uithoorn	aan	de	Plesmanlaan	beschikbaar	
kwam	die	bovendien	mooi	gerenoveerd	was.	
Cor:	“Wij	hadden	al	geruime	tijd	de	wens	om	
naar	Uithoorn	te	willen	verhuizen,	weg	uit	de	
drukte	van	Amsterdam,	hoewel	ik	er	vandaag	
de	dag	nog	steeds	naartoe	ga	om	te	werken.	
Dat	doe	ik	nog	twee	dagen	in	de	week	van-
uit	mijn	eigen	vestiging	daar.	Ik	ben	mijn	le-
ven	 lang	 van	 beroep	 schilder	 en	 glaszetter	
geweest.	In	dat	vak	heb	ik	31	jaar	bij	dezelfde	
baas	gewerkt.	Nu	werk	ik	nog	wat	voor	mij-
zelf	 en	 pak	 hier	 en	 daar	 een	 opdracht	 aan,	
want	altijd	maar	 thuiszitten	 is	niets	voor	mij	
ook	al	maakt	Mienie	het	nog	zo	gezellig.	 Ik	
moet	wat	om	handen	hebben.	Maar	ook	de	
kinderen	wilden	destijds	weg	uit	de	stad.	Uit-
hoorn	was	voor	ons	optie	nummer	één,	want	
dat	 ligt	onder	de	rook	van	Amsterdam	waar	
we	af	en	toe	nog	graag	komen.”
Mienie	 heeft	 lange	 tijd	 in	 de	 sociale	 sector	
gewerkt	en	haar	diensten	aangeboden,	onder	
meer	in	een	buurthuis.	Uit	het	huwelijk	wer-
den	 drie	 kinderen	 geboren,	 een	 dochter	 en	
twee	zonen,	van	wie	er	een	thuis	woont.	Het	
grootste	genoegen	van	het	gezin	is	hun	vrije	
tijd	in	de	zomer	door	te	brengen	op	de	cam-
ping	aan	het	Achterbos	in	Vinkeveen	waar	zij	

al	vele	jaren	–	destijds	al	vanuit	Amsterdam	-	
met	plezier	naartoe	gaan.
Burgemeester	Dagmar	Oudshoorn	kwam	het	
gouden	bruidspaar	persoonlijk	feliciteren.	Zij	
nam	 een	 ingelijste	 prachtige	 pentekening	
mee	van	Uithoorn	aan	de	Amstel.	Eerder	had	
de	gemeente	een	mooi	bloemstuk	laten	afle-
veren.	Het	bruidspaar	was	er	verguld	mee	en	
stelde	de	aanwezigheid	van	de	burgemeester	
op	hoge	prijs.	Dat	bleek	ook	uit	de	leuke	ge-

sprekken	over	een	verscheidenheid	aan	on-
derwerpen	die	in	een	informele	sfeer	over	en	
weer	plaatsvonden.	
Gouden	bruidspaar,	de	redactie	van	de	Nieu-
we	Meerbode	wenst	niet	achter	te	blijven	en	
feliciteert	u	met	het	bereiken	van	deze	mijl-
paal	in	uw	leven.	Als	het	allemaal	een	beet-
je	mee	 zit	 is	 het	 volgende	 juweel	 (diamant)	
–	gelet	 op	uw	 leeftijd	 -	 ook	haalbaar.	Moet	
kunnen!

Schoenen-
dozen 

versieren
Uithoorn	 –	 Komende	 zondag-
middag	 11	 november	 van	 13.00	
tot	 15.00	 uur	 maakt	 Speeltuin-
vereniging	Thamerdal	het	moge-
lijk	om	schoenendozen	te	versie-
ren	voor	de	actie	Schoenmaatjes	
van	 Edukans.	 Dit	 vindt	 plaats	 in	
de	 aula	 van	 basisschool	 De	 Re-
genboog.	Iedereen	is	welkom.	Je	
moet	 zelf	 meenemen:	 je	 schoe-
nendoos,	je	goede	humeur,	even-
tueel	 wat	 knutselspullen	 of	 een	
foto	van	jezelf	om	op	de	doos	te	
plakken.	 Graag	 vooraf	 aanmel-
den	 via	 www.facebook.com/tha-
merspeeltuin.	 Wees	 er	 snel	 bij,	
want	vol=vol!
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Afsluiting seizoen voor 
wielrenjeugd van UWTC
Regio	 -	 Met	 een	 flinke	 groep	 van	
wel	 20	 kinderen,	 ging	 de	 wielren	
jeugd	van	UWTC	op	zondag	28	ok-
tober	richting	Huizen	om	het	seizoen	
af	 te	 sluiten.	 Daar	 werden	 ze	 ont-
vangen	 bij	 klimpark	 Coronel,	 waar	
de	kinderen	zich	een	paar	uur	kon-
den	uitleven	in	de	touwen,	wanden,	
netten,	op	balken.	Nadat	ze	instruc-
tie	hadden	gehad	bleken	deze	wiel-
renners	ook	echte	klimmers	te	zijn.	

Aan	 het	 eind	 van	 de	 dag	 weer	 te-
rug	naar	het	clubhuis	van	de	UWTC,	
waar	 gezamenlijk	 gegeten	 is.	Hier-
na	kwamen	de	ouders	voor	de	uit-
reiking	van	het	Rovémij	klassement.	
Ook	 de	 sponsor	 van	 Rovemij,	 Paul	
Dros	en	zijn	vrouw,	waren	erbij.	De-
ze	reikten	de	bekers	van	het		klasse-
ment	uit.	Al	met	al	was	het	voor	de	
kinderen	 een	 supergeslaagde	 dag	
als	afsluiting	van	dit	wielerseizoen	!

Voorbereiding op de 10 
EM van Uithoorn
Regio	 -	 Vanaf	 zondag	 11	 novem-
ber	start	bij	atletiekvereniging	AKU	
een	clinic	ter	voorbereiding	op	de	10	
Engelse	Mijlen	van	Uithoorn	die	dit	
jaar	op	zondag	29	januari	zal	plaats-
vinden.	 Ook	 dit	 jaar	 zal	 deze	 	 po-
pulaire	 loop,	 die	 bekend	 staat	 om	
zijn	goede	organisatie,	starten	van-
af	 sportpark	 Randhoorn.	 Vorig	 jaar	
kwamen	 meer	 dan	 1500	 lopers	 af	
op	dit	 loopevenement,	dat	 een	on-
derdeel	 is	van	het	Zorg-	en	Zeker-
heidscircuit.	In	de	komende	12	we-
ken	wordt	u	onder	ervaren	en	des-
kundige	 leiding	 klaargestoomd	 om	
een	van	de	afstanden	op	een	goede	
manier	 af	 te	 leggen.	 Er	 wordt	 over	
3	 afstanden	 gelopen,	 5	 km.	 10	 km	
en	10	EM.	U	bepaalt	zelf	welke	af-
stand	u	gaat	lopen	en	de	trainingen	
tijdens	 de	 clinic	 zijn	 aangepast	 op	
de	door	u	gekozen	afstand.	
De	clinic	vindt	op	2	dagen	plaats,	op	
dinsdag	van	19.30	 tot	20.45	uur	en	

op	zondag	van	10.00	 tot	11.30	uur.	
Na	afloop	is	er	tijd	om	in	de	kantine	
van	AKU	af	te	sluiten	met	koffie	en	
thee.		Het	maakt	niet	uit	of	u	wel	of	
niet	getraind	bent	en	ervaring	heeft	
met	lopen.	Deze	clinic	is	met	name	
bedoeld	voor	de	beginnende	lopers	
om	er	voor	te	zorgen	dat	ze	op	een	
gezonde	en	 verantwoorde	wijze	de	
training	opbouwen	zonder	het	risico	
van	blessures.	De	meer	ervaren	lo-
pers	krijgen	uiteraard	een	trainings-
program	dat	 is	 aangepast	aan	hun	
loopniveau	en	–	ervaring.
De	 kosten	 van	 de	 clinic	 bedragen	
35,-,	 inclusief	 het	 startbewijs	 voor	
een	 van	 de	 afstanden	 die	 gelopen	
worden	 op	 29	 januari.	 Omdat	 het	
niet	 voor	 iedereen	mogelijk	 zal	 zijn	
om	op	beide	dagen	de	clinic	te	vol-
gen,	kunt	u	in	overleg	met	de	trainer	
een	programma	krijgen	om	een	ex-
tra	training	buiten	de	clinic	te	doen	
in	de	tijd	die	u	het	beste	uitkomt.

HVR Bouw prachtige winnaar 
Zilveren Turf Businessloop

Mijdrecht -	 Zondag	 4	 novem-
ber	vond	 in	Mijdrecht	de	22e	Zil-
veren	Turfloop	plaats	met	de	start	
en	finish	bij	Sporthal	De	Phoenix.	
Dit	jaar	behoort	de	loop	voor	de	2e	
keer	bij	het	Zorg	&	Zekerheid	Cir-
cuit.	Vast	onderdeel	van	deze	loop	
blijft	de	Businessloop	voor	bedrij-
ven	 en	 instellingen	 over	 5	 én	 10	
km.	Dit	jaar	stonden	er	maar	liefst	
17	teams	voor	de	10	kilometer	en	7	
teams	voor	de	5	kilometer	aan	de	
start.	Nadat	de	tijden	van	de	eerste	

vier	 finishers	 van	 elk	 team	 bij	 el-
kaar	waren	geteld	konden	de	win-
nende	 teams	 bekend	 worden	 ge-
maakt.	 Winnaar	 van	 de	 Zilveren	
Turfloop	10	km	Businessloop	2012	
is	 voor	 de	 2e	 achtereenvolgende	
keer	HVR	Bouw	uit	Mijdrecht	ge-
worden.	Zij	nemen	de	wisselbeker	
wederom	mee	naar	huis.	Bij	winst	
volgend	 jaar	 mogen	 zij	 de	 beker	
definitief	 houden.	 Op	 de	 tweede	
plaats	 eindigde	 PK	 Sport	 en	 Ons	
Tweede	Thuis	1	werd	derde.	Win-

naar	 van	 de	 5	 km	 Businessloop	
2012	 is	 nieuwkomer	 Multifill	 ge-
worden.	Zij	mogen	de	wisselbeker	
dit	 jaar	 in	de	prijzenkast	 tentoon-
stellen.	 Op	 de	 tweede	 plaats	 ein-
digde	Ons	Tweede	Thuis	4	en	Ons	
Tweede	Thuis	6	werd	derde.	De	or-
ganisatie	feliciteert	alle	lopers	met	
het	behaalde	resultaat.	Er	is	verno-
men	dat	alle	teams	weer	in	training	
gaan	voor	de	23e	editie	van	de	Zil-
veren	Turf	Businessloop	op	de	eer-
ste	zondag	in	november	in	2013!

Zilveren Turfloop 2012 met 
recordaantal deelnemers
Mijdrecht	 -	 Op	 zondag	 4	 novem-
ber	 werd	 voor	 de	 22e	 keer	 de	 Zil-
veren	 Turfloop	 georganiseerd.	 Ook	
dit	 jaar	 was	 de	 Turfloop	 de	 eer-
ste	wedstrijd	in	het	Zorg	en	Zeker-
heid	circuit.	Er	waren	ruim	1600	lo-
pers	en	kinderen	naar	Mijdrecht	ge-
komen.	Na	een	regenachtige	zater-
dag,	was	het	zondagochtend	uitste-
kend	 loopweer.	 Als	 eerste	 moch-
ten	de	kinderen	van	start	voor	hun	
Rabo	 Kinderloop.	 Dit	 jaar	 mag	 de	
Twistvliedschool	 opnieuw	 de	 spor-
tiefste	school	van	de	gemeente	De	
Ronde	Venen	genoemd	worden,	120	
kinderen	stonden	in	hun	gele	shirts	
aan	 de	 start.	 Ook	 ruim	 100	 kinde-
ren	uit	de	hele	omtrek	hadden	zich	
ingeschreven	en	om	10.30	uur	gin-
gen	ze	luid	toegejuicht	door	ouders	
en	familie	van	start.	Moe	maar	vol-
daan	kwamen	ze	bij	de	finish,	waar	
ieder	 kind	 een	medaille	 kreeg.	Om	
11.00	uur	gingen	achtereenvolgens	
de	10,	de	5	en		de	16,1	kilometer	van	
start.	Het	parcours	liep	grotendeels	
door	 de	 polders	 rondom	 Mijdrecht	
en	 langs	 het	 riviertje	 De	 Kromme	
Mijdrecht.	De	5	km	werd	bij	de	da-
mes	gewonnen	door	Silke	Schmidt,	
gevolgd	 door	 op	 de	 tweede	 plaats	
Sandra	 van	 Doorn	 van	 atletiekver-
eniging	HRR	uit	Den	Haag	en	op	de	
derde	plaats	Susanne	Driessen	van	
atletiek	Klub	Uithoorn,	AKU.
Bij	de	heren	5	km	kwam	Erwin	Koot-
stra	 als	 eerste	 over	 de	 finish,	 ge-
volgd	 door	 Wouter	 Heinrich.	 Bei-
de	 heren	 lopen	 bij	 AKU.	 De	 derde	
plaats	was	voor	Huub	Redegeld	van	
HRR.	De	10	km	werd	door	de	dames	

gewonnen	 door	 Nathalie	 Klaassen	
van	 AVV’36,	 Tweede	 werd	 Nicoli-
ne	Heemskerk	 van	Leiden	Atletiek,	
en	derde	werd	Astrid	Hoek-Lenter-
man	 van	 AV	 Rijnsoever.	 Bij	 de	 he-
ren	10	km	kwam	Wilfred	Verhagen	
van	 Running	 2000	 als	 eerste	 over	
de	 finish	 gevolgd	 door	 Erwin	 Met-
selaar	van	AV	Aalsmeer,	en	Robbert	
Tjoa	van	de	Zijl-LGB	triatlon.	Bij	de	
16,1	 km	 stonden	 zowel	 bij	 de	 da-
mes	als	bij	de	heren	favorieten	aan	
de	start:	Anouk	Claessens	van		AKU	
Uithoorn	 en	 Michael	 Woerden	 van	
de	 Veenlopers	 uit	 Mijdrecht.	 Bei-
den	konden	hun	favorietenrol	waar-
maken.	 Anouk	 won	 de	 16,1	 km	 in	
1:01:11	 uur,	 tweede	 werd	 Mariska	
Visser,	 en	 derde	 Vanesse	 van	 Vos-
kuilen	van	AV’47.	Bij	de	heren	werd	
Michael	 eerste	 in	 0.55.54	 uur,	 ge-
volgd	 door	 Arjen	 van	 Hoeve,	 van	
AV	Sparta	en	derde	werd	Ronald	de	
Roos	van	Hellas	uit	Utrecht.

Alle	overige	uitslagen	staan	vermeld	
op	 www.zilverenturfloop.nl.	 Foto’s	
kunt	u	terugvinden	op	www.sportin-
beeld.com	 Bij	 de	 sporthal	 was	 ook	
Stichting	 Haarwensen	 aanwezig.	
Een	 deel	 van	 de	 ontvangen	 spon-
sorgelden	 zullen	 gedoneerd	 wor-
den	aan	deze	Stichting.	De	Zilveren	
Turfloop	 2012	 was	 weer	 een	 groot	
succes,	 mede	 dankzij	 alle	 vrijwilli-
gers	die	zich	vol	enthousiasme	heb-
ben	ingezet	voor	dit	prachtige	hard-
loopevenement.	Volgend	jaar	zal	de	
Zilveren	Turfloop	gehouden	worden	
op	3	november.	Zet	het	alvast	in	uw	
(hardloop)agenda!

Drie BMX kampioenen 
voor UWTC
Regio	 -	Zondag	4	november	werd	
de	laatste	BWC	in	Langedijk	verre-
den,	 nadat	 de	 geplande	 wedstrijd	
van	 14	 oktober	 vanwege	 de	 vele	
regen	 was	 afgelast.	 De	 pas	 nieuw	
aangelegde	 baan	 kon	 al	 de	 geval-
len	regen	van	de	dagen	ervoor	niet	
verwerken.	Ook	de	afgelopen	week	
bleef	het	voor	de	organiserende	ver-
eniging	De	Kleijdrijvers		spannend	of	
het	deze	zondag	wel	zou	gaan	luk-
ken.	 Iedere	 dag	 werd	 er	 gecontro-
leerd	of	de	baan	te	rijden	was.	Vrij-
dagavond	werd	er	groen	licht	gege-
ven,	een	zucht	van	verlichting	ging	
door	 Langedijk.	 Zaterdag	 regen-
de	 het	 nog	 wel	 maar	 toch	 konden	
de	 rijders	 zondag	hun	 laatste	pun-
ten	voor	de	kampioenstitel	bij	elkaar	
fietsen.	De	weersvoorspellingen	wa-
ren	ook	voor	zondag	niet	zonnig	te	
noemen,	maar	gelukkig	voor	de	rij-
ders	 en	 vrijwilligers	 op	 de	 baan,	
bleef	het	droog	tot	aan	de	finale	van	
de	 Open	 Klasse.	 Tijdens	 de	 Open	
Klasse	ging	de	jury	aan	het	werk	om	
alle	punten	bij	elkaar	te	tellen	en	zo	

het	 resultaat	 te	 berekenen.	 UWTC	
mag	 weer	 trots	 op	 de	 einduitslag	
zijn:	3	kampioenen,	7	maal	2e	plaat-
sen,	4maal	3e	plaatsen	en	de	win-
naar	 van	 de	 Piet	 Ende	 BMX	 sport	
bokaal	 2012,	 met	 maar	 een	 ver-
schil	van	32	punten	op	de	nummer	
2	 de	 Boscrossers.	 De	 kampioenen	
zijn	hun	grossier	in	kampioenstitels:	
Bart	van	Bemmelen	bij	de	Boys	12;	
Arjan	 van	 Bodegraven	 bij	 de	 Boys	
14;	Wouter	Plaissant	van	der	Wal	bij	
de	 Cruisers	 17-39.	 Alle	 andere	 uit-
slagen	kunt	u	 lezen	op	de	website.	
De	uitslag	van	de	Open	Klasse	van	
zondag	 is:	 Boys	 7-:	 Rens	 Grommel	
2e;	Alec	van	der	Mast	3e;	Joel	Rij-
neker	4e;	Jessy	Soede	5e.	Boys	8-9:	
Brian	Boomkens	1e;	Max	de	Beij	4e;	
Jochem	van	der	Wijngaard	6e.	Boys	
10-11:	Bart	van	Bemmelen	1e;	Kevin	
Boomkens	3e;	 Izar	van	Vliet	Garcia	
6e.	Boys	 12-13:	 Joey	Nap	5e;	 Tho-
mas	van	der	Wijngaard	7e.	Boys	14-
15;	 Arjan	 van	 Bodegraven	 1e;	 Ro-
berto	 Blom	 2e;	 Mats	 de	 Bruin	 4e.	
Boys	16+	Michael	Schekkerman	4e.

Kinderen moe maar voldaan 
na Zilveren Turfloop
Mijdrecht	 -	 Na	 een	 regenachtige	
zaterdag,	was	het	zondagochtend	4	
november	uitstekend	loopweer	voor	
de	 Rabo	 Kinderloop.	 Deze	 loop	 is	
onderdeel	van	de	Zilveren	Turfloop.	
Dit	 jaar	 mag	 de	 Twistvliedschool	
opnieuw	 de	 sportiefste	 school	 van	
de	gemeente	De	Ronde	Venen	ge-
noemd	worden,	120	kinderen	ston-
den	in	hun	gele	shirts	aan	de	start.	
Ook	 ruim	100	kinderen	uit	 de	hele	
omtrek	 hadden	 zich	 ingeschreven	
en	om	10.30	uur	gingen	ze	luid	toe-
gejuicht	door	ouders	en	familie	van	
start.	 Moe	 maar	 voldaan	 kwamen	
ze	bij	de	finish,	waar	ieder	kind	een	
medaille	kreeg.	In	de	sporthal	vond	
vervolgens	de	prijsuitreiking	plaats.	
Bij	de	jongens	10	t/m	12	werd	Jordy	

van	Eijk	eerste,	Rohan	Jankie	twee-
de	en	Sjoerd	Polder	eindigde	op	de	
derde	plaats.	Bij	de	meisjes	10	 t/m	
12	jaar	werd	Susan	van	Rijn	eerste,	
Lisa	van	Neck	werd	tweede	en	Ba-
bette	Veenbrink	eindigde	op	de	der-
de	plaats.	Bij	de	jongens	t/m	9	jaar	
werd	 Mika	 Samson	 eerste,	 Jelmer	
Hendrix	werd	tweede	en	er	was	een	
gedeeld	 derde	 plaats:	 Rens	 Altorf,	
Patrick	Burger	en	Stijn	Hooyman
Bij	 de	 meisjes	 t/m	 9	 jaar	 werd	
Suus	 Altorf	 eerste,	 Amber	 An-
driessen	 werd	 tweede,	 en	 de	 der-
de	 plaats	 was	 voor	 Mandy	 Duin-
kerken.	 Tijdens	 de	 prijsuitreiking	
werden	 een	 aantal	 mascottes	 ver-
loot	 van	 Stichting	 Haarwensen.		
(www.sportinbeeld.nl)

Zondag bridgen in dorpshuis
De Kwakel	 -	 Aanstaande	 zon-
dag	 11	 november	 wordt	 er	 weer	
gebridged	 in	 het	 Dorpshuis	 in	 De	
Kwakel.	 BACU	 organiseert	 er	 haar	
tweede	zondagmiddagdrive	van		het	
winterseizoen.	

Het	bridgen	begint	om	half	twee	en	
is	 uiterlijk	 half	 zes	 afgelopen.	 De	

kosten	bedragen	10	euro	per	paar,	
te	voldoen	aan	de	zaal.
Opgeven	 bij	 Cor	 Hendrix,	 tele-
foon	 0297-531674	 of	 per	 e-mail:			
bacu@bacuweb.nl.	Opgeven	tot	ui-
terlijk	zaterdagavond.	

Tot	ziens	en	wacht	niet	te	lang	met	
uw	aanmelding!

Legmeervogels zaal-
voetbal 1 wint eenvoudig
Uithoorn -	Afgelopen	vrijdag	2	no-
vember	speelde	Legmeervogels	een	
uitwedstrijd	tegen	Parkstad	1	in	het	
Caland	 Sportcentrum	 in	 Amster-
dam.	Voor	aanvang	van	de	wedstrijd	
bedroeg	het	verschil	op	de	ranglijst	
tussen	beide	ploegen	slechts	2	pun-
ten.	

De	1e	helft	was	nog	geen	twee	mi-
nuten	oud,	of	Legmeervogels	kreeg	
haar	 eerste	 domper	 alweer	 te	 ver-
werken.	 De	 altijd	 sterk	 en	 gevaar-
lijk	spelende	Mels	Bos	verzwikte	 in	
een	 fanatiek	duel	 zijn	enkel.	Direct	
moest	hij	het	veld	verlaten.	Even	la-
ter	probeerde	hij	het	nog	wel,	maar	
dat	 bleek	 te	 veel	 gevraagd.	 Einde	
wedstrijd	dus	voor	Mels	Bos.
Vanaf	 het	 fluitsignaal	 was	 het	 spel	
van	beide	ploegen	 zeer	matig,	met	
slordige	 passing	 en	 veel	 balverlies.	
Toch	speelde	Legmeervogels	verder	
een	 degelijke	 wedstrijd.	 In	 de	 13e	
min	 ontstond	 dan	 ook	 de	 verdien-
de	voorsprong	voor	Legmeervogels.	
Met	 een	 snel	 en	 goed	 uitgevoerde	
counter	 was	 het	 Jordi	 v	 Gelderen	
die	 goed	 het	 overzicht	 behield,	 en	
de	bal	bij	de	mee	opkomende	Den-
nis	Rijnbeek	bracht.	Laatstgenoem-
de	wist	wel	raad	met	deze	kans	en	
bracht	 met	 een	 strak	 en	 geplaats	
schot	de	0-1	op	het	scorebord.		
Vijf	 minuten	 later	 was	 het	 alweer	
raak.	 Stefan	 van	 Pierre	 maakte	
het	 de	 keeper	 met	 een	 hard	 schot	
knap	 lastig.	 De	 keeper	 kon	 de	 bal	
niet	klemvast	pakken,	waardoor	de	
bal	terugkaatste	het	veld	in.	De	bal	
kwam	hoog	in	de	lucht	tussen	Jordi	
en	de	keeper	in.	Jordi	wist	met	een	
uiterste	 krachtsinspanning	 de	 bal	
zeer	fraai	over	de	keeper	heen	te	le-
pelen,	om	de	bal	 vervolgens	 in	het	
doel	 te	 tikken,	 0-2.	 verdiende	 0-2	

voorsprong.

Sappig
De	 2e	 helft	 was	 kort	 samenge-
vat	weer	erg	gezapig,	met	eenzelf-
de	spelbeeld	als	in	de	1e	helft.	Bei-
de	ploegen	weer	uiterst	slordig,	met	
een	 net	 iets	 sterker	 spelend	 Leg-
meervogels	dat	gecontroleerd	stond	
te	verdedigen	en	weinig	weggaf.	
Uiteindelijk	was	het	Stefan	van	Pier-
re,	zoals	wel	vaker	het	geval,	die	van	
zich	 deed	 spreken.	 De	 gehele	 2e	
helft	amper	gezien,	wist	hij	wel	raad	
met	een	pass	van	Jordi.	Met	een	te-
genstander	in	zijn	rug,	wist	hij	uit	de	
draai	met	een	droge	knal	de	keeper	
kansloos	te	laten,	0-3	in	de	20e	min.	
Deze	goal	deed	wonderen,	want	een	
minuut	later	was	het	weer	raak.	We-
derom	kwam	Stefan	aan	de	bal.	Met	
een	blok	van	de	tegenstander	zak-
te	hij	door	z’n	knieën	en	leek	hij	de	
bal	kwijt	te	raken.	Maar	hij	wist	zich	
weer	knap	en	snel	omhoog	te	wer-
ken,	waarna	hij	 in	één	keer	de	bal	
op	 zijn	 slof	 nam	 en	 de	 0-4	 op	 het	
scorebord	bracht.
Deze	 voorsprong	 was	 geheel	 ver-
diend	 en	 werd	 ook	 niet	 meer	 uit	
handen	gegeven.	Vlak	voor	tijd	was	
het	nog	Mark	Rutgers	die	alleen	op	
de	keeper	kon	afgaan	na	een	geni-
aal	 hakje	 van	 Patrick	 Woerdeman.	
Maar	 oog	 in	 oog	 met	 de	 keeper	
faalde	hij	en	schoot	de	bal	op	het	li-
chaam	 van	 de	 uitkomende	 keeper.	
De	 teruggekaatste	bal	 kwam	 in	de	
voeten	van	Dennis	Rijnbeek	terecht,	
die	de	bal	 in	één	keer	weer	 terug-
bracht	 bij	 de	 op	 rechts	 vrijstaande	
Mark	Rutgers.	Die	nam	de	bal	in	één	
keer	op	zijn	pantoffel,	waarna	de	bal	
fantastisch	 in	het	dak	van	het	doel	
belandde,	 0-5	 in	 de	 25e	 min.	 Dit	
werd	ook	de	eindstand

Vogeltentoonstelling
De Kwakel	-	Vogelvereniging	De	
Groenling	 houdt	 komend	 week-
end	 weer	 de	 jaarlijkse	 vogelten-
toonstelling.	 De	 tentoonstelling	
zal	 plaatsvinden	 in	 de	 kantine	
van	sportcomplex	KDO.	De	ope-
ningstijden	 zijn	 komende	 vrijdag	
9	 november	 van	 20.00	 tot	 22.00	
uur,	 zaterdag	 10	 november	 van	
10.00	 tot	 18.00	 uur	 en	 zondag	
11	november	van	10.00	tot	16.00	
uur.	De	opening	van	de	tentoon-
stelling	 zal	 op	 vrijdag	 9	 novem-
ber	 om	 20.00	 uur	 plaatsvinden.	
Op	woensdagavond	beginnen	de	
eerste	voorbereidingen	om	er	een	
mooie	tentoonstelling	van	te	ma-
ken	en	op	donderdagavond	kun-
nen	 dan	 alle	 inzenders	 hun	 vo-
gels	 komen	 inbrengen.	 Op	 vrij-

dag	komen	er	officiële	keurmees-
ters	 van	 de	 Nederlandse	 Bond	
van	Vogels	naar	KDO,	om	de	vo-
gels	 te	 keuren	aan	de	hand	 van	
de	bondsrichtlijnen.	Sommige	vo-
gels	 worden	 gekeurd	 uitsluitend	
op	 kleur	 en	 andere	 vogels	 op	
vorm	of	postuur.	Alle	vogels	moe-
ten	 in	een	goeie	conditie	zijn	en	
er	goed	verzorgd	en		schoon	uit-
zien.	 De	 keurmeesters	 bepalen	
ook	 welke	 vogel	 de	 uiteindelijke	
kampioen	van	de	 tentoonstelling	
wordt.	Daarnaast	zijn	er	per	soort	
ook	nog	prijzen	te	winnen.	
Dus	kom	gezellig	naar	de	mooie	
show	in	de	kantine	van	KDO	aan	
de	Vuurlijn	waar	bijna	400	vogels	
te	bezichtigen	zijn.	Entree	is	gra-
tis!



Massale start viertallen bij 
BC De Legmeer

Aalsmeer - Uithoorn - Zondag 4 
november jl. streden de sterkste 
judoka’s tot 10 jaar voor het kam-
pioenschap van Noord Holland. 
Mats kon dit jaar de titel voor het 
3e achtereenvolgende jaar op zijn 
naam schrijven. Mats had zich vo-
rige week met negen overwinnin-
gen geplaatst voor dit kampioen-
schap door kampioen van de Regio 
Haarlem te worden. Mats was net 
als vorig jaar de favoriet om de titel 
op zijn naam te schrijven. Mats be-

gon sterk aan zijn eerste partij zijn 
tegenstander had geen antwoord 
op de sterke pakking van Mats en 
ging naar de grond. Mats reageer-
de snel en wist zijn tegenstander 
doormiddel van een kanteltechniek 
in een houdgreep te draaien die hij 
niet meer losliet. Binnen 30 secon-
den had hij zijn eerste partij beslist. 
In zijn tweede partij stond hij te-
genover Samir van Stade die vorige 
week vijfde werd bij het regiokam-
pioenschap. Mats gaf zijn tegen-
stander geen kans en na een kort 
pakkinggevecht scoorde hij direct 
vol punt door een heupworp. Mats 
stond in de halve finale. Zijn tegen-
stander in de halve finale was een 
verrassing Pepijn Beentjes. Hij had 
de andere twee regiokampioenen 
uitgeschakeld. Pepijn beschikt over 
een gevaarlijke overnametechniek 
en menig tegenstander verslikt zich 
hierin. Mats was echter niet onder 
de indruk en gooide ook Pepijn bin-
nen luttele seconden vol op zijn rug. 
Mats stond voor het derde jaar ach-
tereen in de finale. Zijn tegenstan-
der was dezelfde als tijdens het re-
giokampioenschap. De finale was 
over voor hij goed en wel begonnen 
was opnieuw scoorde Mats met een 
snoeiharde heupworp. Mats was 
opnieuw de beste van Noord Hol-
land en dit al drie jaar op rij.

De Kwakel - De verwachtingen van 
de coaches van KDO JG1 waren 
hooggespannen want voor het eerst 
dit seizoen waren we kompleet. Alle 
posities konden zo dubbel worden 
ingevuld. Een klein minpuntje was 
er nog wel. Omar was zijn voetbal-
schoenen vergeten dus die bewoog 
zich, op zijn gympen in de twee 
wedstrijden, glijdend over het veld. 
Dat heeft keeper Beau dus gemerkt.
De eerste wedstrijd was net als in 
de 2e speelronde tegen KGB. Er was 
een snelle treffer van KDO door Le-
wis die de nodige rust gaf. Er waren 
kansen aan beide zijden maar doel-
punten vielen er niet.
Laat in de wedstrijd viel de 2e tref-
fer van KDO. Stijn speelde de bal op 
Daniël en die zorgde er direct voor 
dat Stijn door een slimme pass al-
leen voor de keeper kwam en scoor-
de. Daarna kwam KGB minutenlang 
gevaarlijk in de buurt van het doel 
van Beau. Hij hield alle ballen te-
gen totdat Omar al glijdend de bal 
in zijn eigen doel werkte. Hierdoor 
was KDO nog niet wakker geschut. 
Het doel van KDO kwam minuten-
lang onder schot te liggen. Een ver-
dediger van KGB schoot keihard op 
doel en raakte Pascal midden in zijn 
gezicht. Gelukkig kan Pascal tegen 
een stootje. Als de bal niet door Pas-
cal was tegengehouden was het ze-
ker een doelpunt voor KGB geweest. 
Dus eigenlijk was het een helden-
daad maar wel pijnlijk. Het voor-
val betekende wel meteen een om-
schakeling van het spel. KDO speel-
de de resterende minuten goed uit. 
Dat leverde nog een mooi doelpunt 
op van Luca. Hij bepaalde de eind-
stand op: KDO-KGB 3-1.
De wedstrijd tegen HOSV is altijd 
spannend. Ze zijn altijd een soort 
angstgegner voor KDO. Dat bleek 
ook wel want voor dat we goed op-
gesteld stonden lag er al een bal 
in het doel bij KDO. Hierna was de 
verdediging wakker geschut en lie-
ten ze niemand meer in de buurt 
van hun keeper komen. Het duurde 
wel lang voordat KDO een doelpunt 

maakte. Wederom werd de aanvals-
opzet door Daniël voorbereid. Stijn 
kon zich vrijspelen en schoot fan-
tastisch in de bovenhoek. Het twee-
de doelpunt voor KDO ontstond na 
een lange reeks van corners. De 
bal werd opgepikt door Joël en hij 
scoorde beheerst. HOSV vocht he-
vig terug maar kwam niet tot een 
schot op doel. De nastoot was voor 
KDO. Door goedstorend werk van 
Daniël kwam Lewis aan de bal en 
die scoorde zijn tweede van de dag. 
Eindstand KDO-HOSV 3-1. Door 
zijn inzet en goede spel is Daniël ge-
kozen tot: man of the match.

De stand na drie speelronden 
en totaal 12 wedstrijden:
KDO, De Kwakel 15 punten
HOSV, Opmeer 10 punten
kHFC, Haarlem 6 punten
KGB, Bovenkarspel 4 punten
G-voetbal voor de jeugd is bij KDO 
de laatste jaren flink gegroeid. We-
kelijks trainen er bijna 30 kinderen 
op zaterdagochtend. Ze kunnen dan 
voetballen op hun eigen niveau. 
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Clinic voor B-jeugd 
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Op zaterdag 3 novem-
ber heeft de B-jeugd van Legmeer-
vogels Handbal een clinic gevolgd 
in het Topsport Centrum Almere. De 
clinic werd georganiseerd door het 
Nederlands Handbal Verbond en 
stond onder leiding van Monique 
Tijsterman (Hoofd Handbalacade-
mie/bondscoach dames <19).
De B-speelsters van Legmeervogels 
waren met ruim 100 andere speel-
sters en spelers uit de regio op de 
clinic afgekomen. Na de gezamen-
lijke warming-up werden er in groe-
pen allerlei oefeningen en balvaar-
digheidsspellen gedaan, en onze 
meiden deden enthousiast mee. Het 

parcours bestond uit acht onder-
delen en duurde in totaal twee uur 
(met een korte pauze). Het was een 
hele leuke en leerzame training. 
Na afloop waren de deelneemsters 
aan de clinic uitgenodigd om te blij-
ven kijken naar de EK Kwalificatie-
wedstrijd Heren Nederland-Zwe-
den. Het was een zeer spannende 
wedstrijd, helaas verloor Nederland 
met 31-33. De B-meisjes konden de 
geleerde dingen de volgende dag 
meteen toepassen in de competi-
tiewedstrijden. Met als resultaat dat 
zowel Legmeervogels B1 van Vr./Tob 
wist te winnen met 9-6 en Legmeer-
vogels B2 van DSOV met 12-9.

KDO 1 vergeet zichzelf te 
belonen
De Kwakel - Na drie nederlagen 
op rij, mocht KDO 1 afgelopen zon-
dag aantreden tegen de ongesla-
gen koploper VVZA. In de eerste 
helft startte KDO ijzersterk aan de 
wedstrijd en gaf VVZA geen ruimte 
om op te bouwen. Na zeven minu-
ten spelen werd Joeri Stange hard-
handig onderuit gehaald in het zes-
tienmetergebied, waardoor KDO 
een penalty kreeg. Joeri ging zelf 
achter de bal staan, maar zijn in-
zet ging rakelings langs de linker-
paal, zodat de Kwakelaars niet op 
voorsprong kwamen. In het vervolg 
van de eerste helft golfde de wed-
strijd op en neer en liet KDO zich 
veelvuldig positief gelden. Diverse 
malen kon het eerste gevaar stich-
ten, terwijl na een half uur spelen 
een doelpunt van VVZA werd afge-
keurd wegens buitenspel. Vlak voor 
rust kwam aanvoerder Sven Vlas-
man, op aangeven van Joeri Stan-
ge, oog in oog met de Amersfoortse 
doelman, maar ook hij kon het be-
vrijdende eerste doelpunt niet ma-
ken. In een zeer regenachtige twee-
de helft bleef KDO goed meedoen 
in de wedstrijd en moest VVZA al-
le zijden bijzetten om geen schade 
op te lopen deze middag. Na een 
prima voorzet vanaf de rechterkant 
kon Timo Kas in de 60e minuut links 

vrij voor het doel binnentikken, maar 
zijn schot ging net over. Tien minu-
ten later kregen de Kwakelaars een 
vrije trap op de rand van het zes-
tienmetergebied. Verdediger Ferdi 
Rademaker schoot de bal prachtig 
in de kruising, maar zijn schot kon 
ternauwernood gered worden dank-
zij een schitterende redding van de 
doelman van VVZA. Waar KDO niet 
kon scoren, had VVZA in de 75e mi-
nuut wel het geluk aan haar zijde. 
Een corner werd half weggewerkt 
achterin bij KDO, de bal kwam stil 
te liggen op de penaltystip, waarna 
een Amersfoortse speler koelbloe-
dig de 0-1 binnenschoot. Aangesla-
gen door deze domper bleef KDO 
op jacht gaan naar de gelijkmaker. 
Mathijs van Rijn leek de 1-1 te ma-
ken, maar werd door de scheids-
rechter teruggefloten wegens bui-
tenspel. In de 88e minuut maakte 
VVZA gebruik van de ruimte ach-
terin bij KDO en wist de 0-2 te sco-
ren. KDO kreeg een minuut later zijn 
tweede penalty van de dag, ditmaal 
nam Bobby Uitermarkt zijn verant-
woordelijkheid en hij wist wel te 
scoren, 1-2.
In de allerlaatste minuut van de 
blessuretijd besliste VVZA de wed-
strijd definitief, waardoor de wed-
strijd in 1-3 eindigde.

Terechte nederlaag voor KDO 2
De Kwakel - Voor het tweede van 
KDO stond afgelopen zondag de 
uitwedstrijd tegen Stormvogels op 
het programma. De ploeg uit IJmui-
den had alle vijf de voorgaande 
wedstrijden winnend weten af te 
sluiten. In de eerste helft was Storm-
vogels de ploeg die het spel maakte, 
maar KDO stond in het eerste half 
uur zijn mannetje en verdedigde 
als een hecht blok. Toch was het de 
thuisploeg die in de 35e minuut op 
voorsprong kwam, nadat een schot 
van twintig meter in de kruising ver-
dween, 1-0. Een minuut later scoor-
de Stormvogels opnieuw nadat er in 
het vijfmeter gebied te gemakzuch-
tig werd verdedigd, 2-0. Met deze 
stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft gooide KDO alle 

schroom van zich af en ging direct 
druk zetten op de verdediging van 
Stormvogels. De IJmuidense ploeg 
was hier duidelijk door van slag en 
de Kwakelaars kwamen beter in de 
wedstrijd. In de 55e minuut werd 
KDO hiervoor beloond met een aan-
sluitingstreffer. Na een prima aan-
val via Rob Rewijk en Joost Sam-
son kon Jean-Paul Verbruggen ver-
volgens eenvoudig de 2-1 binnen-
schieten. KDO bleef streden voor 
wat het waard was, maar Stormvo-
gels was in deze wedstrijd individu-
eel sterker dan het tweede en wist 
nog twee keer te scoren in het res-
tant van de wedstrijd.
Door deze 4-1 nederlaag staat het 
tweede nu op de achtste plaats op 
de ranglijst. 

KDO JG1 wint ook derde 
ronde Friends League

Gespannen gezichten bij een strafcorner

Jongens A1 Qui Vive sterk
Uithoorn - JA1 Qui Vive start de 
sterke IDC competitie voortva-
rend. Zaterdag 3 november begon 
voor jongens A1 de semi-landelijke 
jeugdcompetitie. In JA1 van Qui Vi-
ve spelen een aantal spelers uit de 
Ronde Venen. Olivier Bergh en Peter 
Lauffer uit Vinkeveen en Pim Isaacs 
uit Mijdrecht. De allereerste wed-
strijd was direct op en tegen kampi-
oenskandidaat Laren. Deze uitwed-
strijd startte zoals verwacht; Laren 
A1 trok het initiatief naar zich toe en 
had veel balbezit. Qui Vive JA1 ver-
dedigde echter bekwaam en kwam 
weinig echt in gevaar. De verdedi-
ging onder leiding van Olivier Bergh 
stond als een huis. Helaas werd er 
in de omschakeling van met name 
het middenveld en de aanval te veel 
balverlies geleden om zelf regelma-
tig gevaarlijk te worden. Vlak voor 
rust maakte Laren A1 de op dat mo-
ment verdiende 1-0 uit een strafcor-
ner. Na rust was Qui Vive A1 duide-
lijk beter dan voor de pauze. Duide-
lijk was dat zij in de rust onderling 
goede afspraken hebben kunnen 

maken. Het spel was beter verzorgd 
en men kon Laren geregeld onder 
druk zetten. Desondanks was het 
Laren wat de gelegenheid kreeg om 
van uit een strafbal de voorsprong te 
verdubbelen naar 2-0. Voor Qui Vi-
ve A1 was dat het sein om hun spel 
naar een nog hoger niveau te tillen. 
De 2-1 gemaakt door Max Does na 
goed doorzetten van Thijs de Kruijf 
en een mooie pass van Pim Isaacs 
was het punt waar Laren A1 zich 
steeds meer zich liet afleiden door 
oa scheidsrechterlijke beslissingen 
en Qui Vive A1daarintegen steeds 
meer als een hecht team ging hoc-
keyen. De terechte 2-2 van Job van 
Riemsdijk was de bekroning. Laren 
startte direct een offensief in wat 
zes minuten voor tijd de 3-2 inluid-
de. In plaats van bij de pakken neer 
te zitten herpakte Qui Vive A1 zich 
fantastisch. Na een paar mooie aan-
vallen en een mooie reflex vd kee-
per v Laren was het Nick Bergkamp 
die zijn bekende actie over de rech-
terzijkant van de cirkel inzette en de 
3-3 binnen sloeg. 

Man van de wedstrijd: Daniel

Kwakelse dammers terug op aarde
De Kwakel - Twee weken hebben 
de K&G-ers op de wolken gezeten 
na hun verrassende winst op dam-
club Almere. Maar de dammers uit 
Enkhuizen hebben de Kwakelaars 
weer op aarde gezet, zij versloegen 
het 1e team van Kunst & Genoegen 
met 2-6. Een kleine kans op een ge-
lijkspel had Rene de Jong in handen, 
Piet vd Poel en Adrie Voorn verloren 
kansloos na de winst van Wim Kees-
sen , 2-4. Maar Rene stond goed en 
naar later bij de analyse bleek ge-
wonnen. Rene liet zich echter door 
een combinatie verassen en moest 
uiteindelijk ook de vlag strijken. Het 
2e team kreeg een zware dobber in 
Diemen te verduren, zij speelden te-
gen het gedegradeerde 1e team van 

DDV. Deze dammers met een veel 
hogere rating dan de dammers uit 
‘Nieuwveen’ behaalden de maxima-
le score. Met beide voeten op de 
grond kunnen de K&G-ers de eer-
ste twee weken hun wonden likken 
in de onderlinge competitie. In deze 
competitie staat Wim Konst op kop, 
voor de beker voert Adrie Voorn de 
ranglijst aan.

De komende weken kunnen de do-
nateurs de damleden aan de deur 
verwachten, met hun donateurkaar-
ten en de uitnodiging voor het do-
nateur damtoernooi. Deze gezellige 
middag zal op zaterdagmiddag de 
15e december georganiseerd wor-
den in ’t Fort De Kwakel.

Mats Koolmoes opnieuw de 
beste van Noord Holland

KIJK-week bij jeugd dans- 
en gymlessen van KDO

De Kwakel - Regelmatig krijgt 
het bestuur van KDO Dance Ae-
robics Gymnastiek de vraag of 
men een keertje mag komen kij-
ken tijdens de les. In de week van 
12 november t/m 16 november 
a.s. organiseren de leidsters Mari-
anne, Samantha en Milou daarom 
voor hun groepen een KIJK-week.

Ouders, vriendjes, vriendinnetjes, 
broertjes ,zusjes en andere be-
langstellende kunnen kennisma-

ken met de lessen. Iedereen mag 
kijken, maar het is natuurlijk nog 
leuker als je meedoet met de les.
Op maandagmiddag wordt er ge-
turnd in de sporthal en op dins-
dag- en vrijdagmiddag is er dan-
sen in de gymzaal bij KDO.

Kijk voor het lesrooster even op 
www.kdo.nl of bel naar Corina 
Smit 0297-540032. Aanmelden is 
niet nodig. Allen belangstellenden 
zijn welkom.

Handbalmeiden D2 
Legmeervogels spelen 

beter dan ooit!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 3 
november moesten Zoë, Emma, 
Amber, Brunhilde, Evi, Megan, 
Melanie, Marisa en Rixt handbal-
len tegen We Have D2 uit Weesp. 
Marco maakte de opstelling be-
kend en we waren klaar voor de 
wedstrijd. Mieke de moeder van 
Marisa ,hielp Marco bij het coa-
chen. 
Er was ook veel publiek want 
de D1 speelde de wedstrijd voor 
ons en moedigde ons goed aan. 
We begonnen lekker fanatiek en 
speelden niet meer op zo dicht op 
elkaar en dat hielp.
Het overspelen ging ook goed. 
Weesp kwam na een paar mi-
nuten op een 1-0 voorsprong 
met een mooi doelpunt. Maar 
we speelden gewoon door. Onze 
topkeeper Megan stond op doel 
en heeft een paar prachtige red-

dingen verricht. We schoten een 
aantal keer op doel maar de bal-
len werden helaas gestopt door 
de keeper van Weesp. De eerste 
helft eindigde in 0-2. In de pauze 
kwamen we bij elkaar en bespra-
ken de tactiek. Het ging hartstik-
ke goed en we zouden zo door-
gaan. In de tweede helft scoor-
de Evi een doelpunt en stond het 
1-2. Weesp had een paar goeie 
en ervaren speelsters en een 
stoere jongen op doel. Dus het 
lukte maar niet om snel gelijk te 
maken.
Weesp maakte opeens snel twee 
doelpunten en het werd 4-1. En 
toen scoorde onze Evi weer een 
prachtig doelpunt en werd het 
4-2. In de laatste minuut van de 
tweede helft scoorde Weesp nog 
een keer en verloren we uiteinde-
lijk met 5-2.

Uithoorn - De organisatrice ver-
dient een pluim, maarliefst 22 deel-
nemende viertallen geven de groei-
ende belangstelling aan voor deze 
tak van het bridgen. Nu is niet meer 
een overslag beslissend, maar het 
juist bieden en halen van de man-
che maakt het verschil tussen eu-
forie en wanhoop en het maken of 
missen van een slem! In de A- lijn 
een flitsende start voor het team 
van Cobie Bruine de Bruin, die met 
Trudi Zandbergen en Nel & Adriaan 
Koeleman met 22 punten alle cory-
feeën achter zich lieten. Ook Gerda 
van Liemt met Els van Wijk en Tini 
Geling & Jo Wevers deden het uit-
stekend als tweede met maar 1 punt 
minder. De ploegen van Ruud Les-
meister en Lijnie Timmer maakten 
het elkaar kennelijk erg moeilijk zo-
dat ze met een score van 16 tegen 
14 al wat terrein moesten prijs ge-
ven. In de B- lijn was de volle winst 
voor Ans Voogel & To van de Meer 
en Lidy Krug & Ada van Maarse-
veen, die het maximaal te behalen 
aantal van 25 punten lieten noteren. 
Hier werden Rini Tromp & Froukje 

Kraaij met behulp van Anton Berke-
laar & Wil van der Meer met 21 pun-
ten knap tweede. Daardoor, na hun 
aanvankelijk desastreuze begin in 
de eerste twaalf spellen, de tegen-
standers verbijsterd achterlatende!
De families Selman en van der 
Roest kwamen op 18 punten uit en 
werden daar derde mee. In de C- 
lijn ging alle aandacht uit naar De-
bora van Zantwijk & Lous Bakker 
die met Anja de Kruijf & Rob Bak-
ker goed waren voor een eerste 
plek met 25 punten. Hier kwamen 
Anneke Wijmans & Mieneke Jong-
sma en Elly Belderink & Anne Tols-
ma op twee met 17 punten. De der-
de positie werd gedeeld met voor al-
len 15 punten door de ploegen van 
Ko Bijlsma en Gouke van der Wal. 
Volgende avond volgt de tweede 
ronde en nieuwsgierig geworden, 
neem dan eens contact op met het 
secretariaat van Bridgevereniging 
De Legmeer, gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297 567458. 
Er wordt elke woensdagavond ge-
speeld vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg.




