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Ook ‘smarthomes’ bij 
nieuwbouw in Legmeer-West

Jan van den Berg Jeths (Eigen Haard), wethouder Jeroen Verheijen en Hans Meurs (Vorm Ontwikkeling) ‘omarmen’ 
symbolisch en met vreugde het nieuwbouwproject ‘De Toekomst’ in Legmeer-West

Uithoorn - Als alles vlot verloopt 
en er geen zienswijzen worden in-
gediend tegen het nieuwbouwplan 
in Legmeer-West fase 3, locatie Vo-
gellaan/Reptielenpad, is het de be-
doeling dat begin februari 2014 de 
eerste paal voor het project van 
103 nieuwe woningen de grond in 
gaat. Wethouder Jeroen Verheijen 
van de gemeente Uithoorn, Jan van 
den Berg Jeths (vicevoorzitter Raad 
van Bestuur Eigen Haard Amster-
dam) en Hans Meurs (algemeen di-
recteur Projectontwikkelaar Vorm 

Ontwikkeling uit Papendrecht), on-
dertekenden woensdag 30 okto-
ber jl. de bouwovereenkomst. Op 9 
oktober is er in deze krant al aan-
dacht geschonken aan dit eerste 
nieuwbouwproject van woningen 
in de Legmeer-West sinds jaren. Dit 
nieuwbouwproject, dat eerder be-
kend stond onder de naam ‘Hof van 
Uithoorn’, heeft nu de naam ‘De Toe-
komst’ gekregen. Als alles volgens 
plan verloopt worden op de ge-
noemde locatie huur- en koopwo-
ningen in verschillende prijsklassen 

gerealiseerd. Eigen Haard ontwik-
kelt 52 sociale huurwoningen waar-
van 36 appartementen, verdeeld 
over twee gebouwen en 16 eenge-
zinswoningen. Vorm Ontwikkeling 
neemt 51 woningen voor haar re-
kening waarvan 32 in het huurseg-
ment (voor een investeerder) en 19 
in het segment vrije sector. Alle wo-
ningen zullen door Vorm Bouw wor-
den gebouwd, dus ook die voor Ei-
gen Haard. 

(Vervolg elders in de krant)

Ook college van De Ronde Venen voor behoud Irenebrug:

“Doorgang voor auto’s, fi etsers en 
landbouwverkeer moet mogelijk blijven”
De Ronde Venen/Uithoorn - De 
angst dat de gemeente Uithoorn 
toch echt van plan is om de plan-
nen om de Irenebrug af te sluiten 
voor autoverkeer en landbouwver-
keer, begint nu pas echt door te 
dringen bij bewoners van zowel De 
Ronde Venen als zeker ook bij be-
woners en winkeliers van Uithoorn 
zelf. Tot op heden heeft de wethou-
der iedereen nog zoet weten te hou-
den met ‘het is nog in onderzoek’, of 
‘het ligt bij de projectontwikkelaar’, 
maar het blijkt, zo zingt het nu rond, 
toch echt de bedoeling te zijn van 
het Uithoornse gemeentebestuur, 
om de knip op de brug toe te pas-
sen en zo de N196 autovrij te ma-
ken. En dat valt niet alleen totaal 
verkeerd bij de winkeliers van Am-
stelplein, het Oude Dorp, bewoners 
van Meerwijk en bewoners van de 
Amstelhoek, maar ook burgemees-

ter en wethouders van De Ronde 
Venen zijn, na de recente publica-
ties in onze krant, weer even goed 
wakker geschud. 
Afgelopen woensdag hebben zij dan 
ook het college van burgemees-
ter en wethouders van Uithoorn per 
brief, politiek correct maar overdui-
delijk, laten weten dat zij het afslui-
ten van de Irenebrug niet zien zitten, 
of beter gezegd, dat ze daar ernstig 
op tegen zijn. In de brief schrijven 
zij: “Al gedurende geruime tijd zijn 
plannen in ontwikkeling voor het 
dorpscentrum van Uithoorn. Over 
deze ontwikkeling wordt ons colle-
ge periodiek bijgepraat via de stuur-
groep Amsteloevers. Wij zien meer-
waarde in dit overleg. In deze over-
leggen is van onze kant ingebracht, 
dat ons college het besluit van de 
raad van Uithoorn over de ‘knip’ en 
de ‘garagevariant’ respecteert, maar 

dat wij het van groot belang vin-
den dat bij de uitwerking van de-
ze plannen rekening wordt gehou-
den met de consequenties die de-
ze plannen hebben voor inwoners 
uit De Ronde Venen. Dit betekent 
dat wij het van groot belang vinden, 
dat er een doorgang voor autover-
keer via de Prinses Irenebrug door 
het dorpscentrum van Uithoorn 
mogelijk blijft, dat sprake blijft van 
een snelle en logische (provinciale) 
fi etsverbinding door het dorpscen-
trum van Uithoorn en dat er goede 
oplossingen worden gevonden voor 
het landbouwverkeer en voor het 
parkeren waardoor langparkeren 
in Amstelhoek wordt voorkomen. 
Daarbij dringen wij er in de stuur-
groep telkens op aan dat uw college 
snel concreet wordt over uw plan-
nen”, aldus het college in haar brief. 
(Vervolg elders in deze krant)

Wethouder opent Kunst als Geschenk
Uithoorn - Op 15 november wa-
ren zo’n 200 bezoekers getuige van 
de opening van Kunst als Geschenk 
door de Uithoornse Wethouder Ria 
Zijlstra. Ze opende de expositie als-
of ze nog nooit anders had gedaan. 
Ze had haar ogen goed de kost ge-
geven en wist waar ze het in haar 
openingswoord over had. Vooral de 
betaalbaarheid en de toegankelijk-
heid van het werk werd door haar 

speciaal genoemd. Uiteraard stond 
zij even stil bij het naderende slui-
tingsmoment van de Galerie maar 
wist daar een positieve draai aan te 
geven. Het werk van maar liefst 15 
kunstenaars staan centraal en lopen 
uiteen van etsen, kandelaars, kera-
miek, schilderijen tot aan prachtige 
sieraden. Ook dit jaar ontbreken de 
hoedjes ook niet en zijn de prijzen 
weer uiterst betaalbaar te noemen. 

De gelegenheid dus om eens ori-
gineel voor de dag te komen. Een 
meer dan geslaagde opening en 
succesvolle start van deze sfeervol-
le expositie. U hebt nog de tijd tot en 
met 15 december.
Dit alles is te zien op donderdag/
vrijdag 14.00-16.00 uur en op zater-
dag/zondag 12.00-17.00 uur bij Ga-
lerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 
50, Uithoorn.

Uithoorn - Op vrijdag 22 november 
van 19.30 uur tot 22.00 uur organi-
seert DUS! in samenwerking met 
Vinocerf een exclusieve wijnproeve-
rij van biologische wijnen. 

Fred ‘t Hart vertelt u over het hoe 
en waarom van biologische wij-
nen en het verschil met wijnen van 
druiven, die niet biologisch geteeld 
zijn. U proeft daarna blind drie ro-
de en drie witte wijnen. Uw kennis 
over wijn wordt vergroot en u leert 
de heerlijke smaak van biologische 
wijn kennen. U geniet tevens van 

kleine versnaperingen. Een aanra-
der! Een deel van de opbrengst van 
deze avond is voor het project Coa-
ch4you. Bij Coach4you begeleiden 
vrijwilligers kinderen, die een extra 
duwtje in de rug nodig hebben in de 
overgang van groep 8 naar de brug-
klas. Een enthousiast team is bezig 
om dit project in Uithoorn en De 
Kwakel te starten. Een van de team-
leden vertelt u over het project en 
de stand van zaken. 
De avond kost 27,50 per persoon. Op-
geven graag uiterlijk 18 november bij: 
secretariaat@dus-uithoorn.nl

DUS! organiseert een 
exclusieve wijnproeverij

Politie start 
Donkere Dagen 
Offensief
Uithoorn - De komende don-
kere wintermaanden starten de 
politiekorpsen Aalsmeer en Uit-
hoorn gezamenlijk het zoge-
naamde Donkere Dagen Offen-
sief. Aan het einde van de mid-
dag en de avond gaan meer 
agenten de straat op om te sur-
veilleren. De politie gaat zo-
wel opvallend op de fi ets en lo-
pend als in onopvallende auto’s 
op patrouille. Doel is uiteraard 
inbraken in woningen en be-
drijven tegen te gaan. De po-
litie hoopt in dezen op mede-
werking van inwoners. Wie ver-
dachte personen of vreemde 
acties ziet, wordt gevraagd con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. Omdat agenten 
in groten getale op straat aan-
wezig zijn, is de kans groter om 
inbrekers en dieven op heter-
daad te kunnen betrappen.

54e Kwakelse Veiling brengt 
totaal 54.397 euro op
De Kwakel - Afgelopen zaterdag-
avond vond de 2e veilingavond 
plaats in De Kwakel. Een paar hon-
derd mensen hadden zich verza-
meld in de kantine van de s.v. KDO 
aan de Vuurlijn.
De eerste veilingavond, een week 
daarvoor, had al 23.702 euro opge-
bracht en de vraag was of ook dit 
jaar de opbrengst weer boven de 
50.000 euro uit zou kunnen komen. 
De populairste kavel van deze twee-
de avond was een middagje Polder-
sporten voor 25 personen met een 
aansluitende BBQ. De kavel werd 
twee keer geveild en bracht respec-
tievelijk 1.600 euro en 1.500 euro 
op. Maar er ging ook levende have 
onder de veilinghamer deze avond. 
Twee konijnen met hok en twee to-
men kippen werden geveild. De 
kippen waren zo zenuwachtig dat 
ze spontaan eieren gelegd hadden 
in hun mand. De hele avond werd 
er fel gevochten om de kavels. Of 

het nu een shirt van Ajax was of 4 
kaartjes VIP tribune Feyenoord, de 
onderlinge animositeit van de beide 
supportersaanhang werd door de 
beide veilingmeesters handig benut 
om er een mooi bod uit te slepen.
Uiteindelijk mochten de Feyenoord 
fans zich Veilingkampioen 2013 
noemen omdat hun kavel het mees-
te opbracht. De beide parochies 
uit Mijdrecht en De Kwakel voch-
ten, onder het toeziend oog van 
hun pastoors, fel om een optreden 
van het kerkkoor de Bridges. De 
Mijdrechtse parochie ging met het 
optreden aan de haal. Om kwart 
voor drie in de nacht ging de laat-
ste van 334 kavels onder de hamer.
Vermoeid, maar tevreden kon het 
Kwakels Veilingcomité bekendma-
ken dat de totale opbrengst van de 
beide veilingavonden 54.397 euro 
bedroeg. Daarmee is het Kwakels 
Verenigingsleven de grote winnaar 
van de 54e Kwakelse Veiling. 

Sieraden weg na 
woninginbraak
Uithoorn - Op zondag 3 no-
vember is rond het middag-
uur ingebroken in een woning 
aan Staartmees in Meerwijk. Bij 
de keuken hebben dieven een 
raam opengebroken. Het he-
le huis is doorzocht. De inbre-
kers zijn er met diverse siera-
den vandoor gegaan.

Zakkenrollerij in 
sportcomplex
De Kwakel - Op zondag 3 no-
vember is rond vijf uur in de mid-
dag de iPhone van een bezoek-
ster aan een sportcomplex aan 
de Vuurlijn gestolen. In de kan-
tine was het op dat moment be-
hoorlijk druk. De eigenaresse had 
haar mobiele telefoon in haar 
broek gedaan. De zakkenroller is 
onbekend.

Reanimatie niet 
geslaagd
Uithoorn - Op vrijdag 1 novem-
ber rond zes uur in de avond 
kwam een melding binnen bij al-
le hulpinstanties over een onwel 
geworden persoon in Rode Kla-
ver. De politie, GGD, AED en de 
brandweer zijn ter plaatse ge-
gaan. Er is getracht de patiënt te 
reanimeren, maar dit is helaas niet 
gelukt. De 55 jarige Uithoornaar is 
aan de hartstilstand overleden.

Nieuw slot na 
inbraakpoging
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 2 november is geprobeerd in 
te breken in een woning aan het 
Plesmanhof. De bewoner hoorde 
gerommel aan de deur en heeft 
daarop hard geroepen de po-
litie te zullen bellen. De inbre-
ker is er vervolgens vandoor ge-
gaan. De volgende dag bleek dat 
een nieuw slot op de deur gezet 
moest worden. 
Bel bij onraad, vreemde types in 
de wijk altijd de politie. Help mee 
inbraken te voorkomen! Bel 0900-
8844 of anoniem 0800-7000.

Bankpassen 
gestolen
Uithoorn - Op woensdag 30 ok-
tober zijn tussen twaalf en één uur 
in de middag spullen gestolen uit 
een auto van een glasvezelmede-
werker. De auto stond geparkeerd 
in de Thamerlaan en was niet af-
gesloten. Uit het opbergvak zijn 
bankpassen, een identiteitsbewijs, 
een mobiele telefoon en 40 euro 
aan contant geld gestolen.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 

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

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

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

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

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

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005

- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 
Stadswerk

- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woens-

dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-
riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

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

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

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

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

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot 
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.
De Kwakel
- Hooilaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Tussen Boterdijk 34 en 94, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervan-

gen van 400 m1 gebroken waterleiding. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Achterweg 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 28 oktober 2013.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een me-

tasequoia. Ontvangen 31 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijde-

lijk in gebruik nemen van de woning als projectbureau. Ontvangen 17 oktober 
2013.

- Ter hoogte van Schans 16 en langs de Thamerlaan, aanvraag omgevingsver-
gunning voor het graven van een geul. Ontvangen 23 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

gevelkozijnen. Ontvangen 25 oktober 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een bijgebouw.
Thamerdal
- Zijdelveld 66b, het bouwen van een serre en een carport.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en 

Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaars-
duik op 1 januari 2014 van 11.30 tot 13.30 uur.

De Kwakel
- Iepenlaan 51, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 9 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het (ver)

leggen van het LS-netwerk. Bezwaar t/m 13 december 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Serviam voor het organiseren van een huis-aan-huis 

kledinginzameling in maart 2014, september 2015 en maart 2016. Bezwaar t/m 
12 december 2013

- Vergunning aan Humana voor het organiseren van een huis-aan-huis kledin-
ginzameling in juni 2016. Bezwaar t/m 12 december 2013

 OVERIGE BEKENMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD2-OW01 met ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren is 
de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren 
kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te delen. 

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

Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

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

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

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

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

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

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

COLOFON

Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wanneer 
u als geïnteresseerde een vergade-

ring wilt bijwonen, kunt u zich voor-
af aanmelden op tel. (0297) 513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen 
over de plaats, het tijdstip, de agen-
da en het aanvragen van spreektijd.

In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomsti-
ge eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop 
van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, 
wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. 
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het 
tweede bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Het 
bestemmingsplan voor deelgebied 2 heeft betrekking op de percelen 31, 33 en 35.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 ligt vanaf vrijdag 8 novem-
ber 2013 tot en met donderdag 19 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 6 november 2013

Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg 11 november gesloten
Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van 
de gemeente Uithoorn gesloten. Deze dag zal er ook geen telefonisch 
spreekuur zijn.

Bekendmaking 
openbare vergaderingen 
welstandscommissie

Ook college van De Ronde Venen voor behoud Irenebrug:

”Doorgang voor auto’s, fietsers en 
landbouwverkeer moet mogelijk blijven”
(Vervolg van de voorpagina)

“Op 23 september 2013 hebben 
het wijkcomité Amstelhoek en het 
dorpscomité De Hoef over deze ont-
wikkelingen gesproken met een af-
vaardiging van uw college. Via een 
mail is ons uitgebreid verslag ge-

daan van hun bevindingen uit het 
overleg. Op 3 oktober jl. hebben de 
wethouders Schouten en Moolen-
burgh een periodiek overleg gehad 
met het wijkcomité Amstelhoek. Wij 
delen de in deze gesprekken aange-
geven zorgen over de plannen be-
treffende de ‘knip’ en de ‘garage-

variant’. Wij hebben er daarbij ui-
teraard begrip voor dat u volledi-
ge concreetheid over de plannen 
eerst kunt geven nadat u overeen-
stemming heeft met de projectont-
wikkelaar en nadat uw gemeente-
raad hierover besluiten heeft kun-
nen nemen. Desondanks dringen 

wij er op aan dat de gemeente Uit-
hoorn nu snel duidelijkheid gaat ge-
ven over de plannen. Wij benadruk-
ken daarbij, dat wij het waarderen 
dat u inzet pleegt naar onze inwo-
ners om hen te informeren over de 
ontwikkelingen in het dorpscentrum 
van Uithoorn. Wij vertrouwen er op 

dat u ook in de komende periode 
actief inzet zult plegen om onze in-
woners van deze kernen te informe-
ren over uw plannen en de voort-
gang. Een dergelijke grootschalige 
planontwikkeling vraagt naar onze 
mening ook om een actief en uitge-
breid communicatietraject. Door u 
is in de periode rond 2008 een uit-
gebreid inspraaktraject doorlopen. 
Nu wij inmiddels een groot aantal 
jaren verder zijn, neemt naar onze 
mening de waarde van dit inspraak-
traject af. Ook de in die tijd gehou-
den (verkeers)onderzoeken hebben 
daardoor aan actualiteit ingeboet. 
Wij benadrukken, dat het uitgangs-
punt op basis van de Structuurvisie 

Amstelhoek een autoluwe inrichting 
van het gebied is en dat een oe-
ververbinding volgens de garage-
variant geen uitgangspunt voor de 
Structuurvisie Amstelhoek is. Hier-
toe heeft de gemeenteraad van De 
Ronde Venen in 2010 uitdrukkelijk 
besloten. Wij vertrouwen er op dat 
u bij de uitwerking van uw plannen 
rekening houdt met de zorgpunten 
uit De Ronde Venen en inzet op het 
vinden van oplossingen waardoor 
er sprake wordt van een ook van-
uit onze gemeente maatschappelijk 
gedragen planontwikkeling in het 
dorpscentrum van Uithoorn.” Was 
getekend burgemeester en wethou-
ders van De Ronde Venen.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
6 OVEMBER 2013

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 

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

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

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

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

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

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005

- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 
Stadswerk

- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woens-

dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-
riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

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

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

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

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

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot 
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.
De Kwakel
- Hooilaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Tussen Boterdijk 34 en 94, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervan-

gen van 400 m1 gebroken waterleiding. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Achterweg 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 28 oktober 2013.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een me-

tasequoia. Ontvangen 31 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijde-

lijk in gebruik nemen van de woning als projectbureau. Ontvangen 17 oktober 
2013.

- Ter hoogte van Schans 16 en langs de Thamerlaan, aanvraag omgevingsver-
gunning voor het graven van een geul. Ontvangen 23 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

gevelkozijnen. Ontvangen 25 oktober 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een bijgebouw.
Thamerdal
- Zijdelveld 66b, het bouwen van een serre en een carport.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en 

Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaars-
duik op 1 januari 2014 van 11.30 tot 13.30 uur.

De Kwakel
- Iepenlaan 51, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 9 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het (ver)

leggen van het LS-netwerk. Bezwaar t/m 13 december 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Serviam voor het organiseren van een huis-aan-huis 

kledinginzameling in maart 2014, september 2015 en maart 2016. Bezwaar t/m 
12 december 2013

- Vergunning aan Humana voor het organiseren van een huis-aan-huis kledin-
ginzameling in juni 2016. Bezwaar t/m 12 december 2013

 OVERIGE BEKENMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD2-OW01 met ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren is 
de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren 
kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te delen. 
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

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

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

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

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

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

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

COLOFON

Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wanneer 
u als geïnteresseerde een vergade-

ring wilt bijwonen, kunt u zich voor-
af aanmelden op tel. (0297) 513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen 
over de plaats, het tijdstip, de agen-
da en het aanvragen van spreektijd.

In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomsti-
ge eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop 
van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, 
wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. 
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het 
tweede bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Het 
bestemmingsplan voor deelgebied 2 heeft betrekking op de percelen 31, 33 en 35.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 ligt vanaf vrijdag 8 novem-
ber 2013 tot en met donderdag 19 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 6 november 2013

Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg 11 november gesloten
Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van 
de gemeente Uithoorn gesloten. Deze dag zal er ook geen telefonisch 
spreekuur zijn.

Bekendmaking 
openbare vergaderingen 
welstandscommissie



Raadslid Klaas Bijlsma zet zich niet alleen in 
voor de belangen van zijn partij Gemeente-
belangen. In de Stadsregio Amsterdam strijdt 
hij voor het algemeen belang van Uithoorn. 

“Als we het in ons eentje willen oplossen, 
bestaat de kans dat het niet lukt.”

‘Regionaal overleg is belangrijk voor Uithoorn’

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

De Stadsregio Amsterdam, 
daar wil raadslid Klaas 
Bijlsma van Gemeentebe-
langen het over hebben. 
Uithoorn neemt deel aan 
dit regionale overlegor-

gaan, waarin 16 gemeentes 
met elkaar overleggen over 
een brede waaier aan onder  -
werpen. Onderwerpen die 
zich niets aantrekken van 
gemeentegrenzen, 

of waarvoor het verstandig 
is om expertise onderling 
uit te wisselen. Zo overlegt 
de Stadsregio onder meer 
over openbaar vervoer, het 
wegennet en de jeugdzorg. 

Inwoners en bedrijven
Bijlsma zit in het overleg-
orgaan van de Stadsregio, 
de Regioraad. Hij neemt 
zijn taak serieus. Bijlsma: 
“Ik vind dat ik daartoe 
verplicht ben. Ik zit daar 
niet namens mezelf en 
ook niet namens Gemeente-
belangen. Ik zit daar uit 
naam van heel Uithoorn, 
om te zorgen dat er beslis-

singen worden genomen 
waar onze inwoners en 
bedrijven iets aan hebben.”

Bereikbaarheid
Uithoorn kan niet zonder 
overleg met andere
gemeentes, vertelt Bijlsma. 
“Verkeer en openbaar 
vervoer bijvoorbeeld 
zijn belangrijk voor ons. 
Mensen willen snel van 
A naar B kunnen reizen, 
of dat nu met de tram, 
de bus of de auto is. 
En bedrijven willen goed 
te bereiken zijn voor hun 
medewerkers en leveran-
ciers.” Het punt dat Bijlsma 

maken wil: “Als we daar 
in ons eentje voor willen 
zorgen, bestaat de kans dat 
het niet lukt. Bereikbaarheid 
is uiteindelijk geen belang 
van Uithoorn alleen.”

Doorstroming
In de Stadsregio wordt 
daarom overlegd over 
bijvoorbeeld de nieuwe 
N201 en het effect daarvan 
op de doorstroming van de 
Zijdelweg. Ander voorbeeld: 
de mogelijke OV-verbinding 
tussen Uithoorn en 

Raadslid Klaas Bijlsma 
van Gemeentebelangen.

R A A D S A G E N D A

Datum: 7 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

De raadsvergadering is 
geheel gewijd aan de 
volgende onderwerpen:

1   Programmaplan 2014

2  Diverse verordeningen

De onderwerpen, verorde-
ningen en bijbehorende 
moties en amendementen 
worden integraal behandeld.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 14 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘Beslissingen nemen waar inwoners 
en bedrijven iets aan hebben’

Amstelveen Westwijk, 
waarvoor overigens nog 
verschillende scenario’s 
denkbaar zijn: het kan 
met een tram, maar ook 
met een bus. Nog voor het 

einde van het jaar komt 
er een rapport uit of het 
doortrekken van de 
tram verbinding vanuit 
de Westwijk naar Uithoorn 
rendabel kan zijn.

Koers
Bijlsma over dit onder-
werp: “De gemeenteraad 
van Uithoorn heeft nog 
geen uitspraak over een 
voorkeur gedaan. Een bus 
doet er vaak langer over, 
maar kan wel een rondje 
door het dorp maken, 
wat het gemak vergroot. 
Een tramverbinding is 
weer sneller.” Zodra de 
gemeenteraad van 
Uithoorn een koers heeft 
bepaald, weet Bijlsma welk 
standpunt hij in de Regio-
raad mag uitdragen. 

Stadsregio wordt 
Vervoersregio
Eind volgend jaar, dan 
houdt de Stadsregio 
Amsterdam op te bestaan. 
Het concept van regionaal 
overleg past niet in de 
wijze waarop het Rijk 
vorm wil geven aan de 
zogeheten decentralisatie. 
Dit heeft landelijk gevolgen 
voor regionaal overleg. 
In de Stadsregio Amsterdam 

wordt er al op geanticipeerd, 
vertelt gemeenteraadslid 
Klaas Bijlsma (Gemeente-
belangen). “De Stadsregio 
is erg belangrijk voor het 
overleg over openbaar 
vervoer en het wegennet 
in de regio”, vertelt hij. 
“Als de gemeenteraden 
akkoord gaan, dan wordt 
de Stadsregio een Vervoers-
regio.” Als de voortekenen 
niet bedriegen, zal het 

Rijk hier toestemming 
voor geven, en ook zorgen 
dat de Vervoers regio 
slagkracht krijgt. Bijlsma: 
“Een eigen geldstroom 
vanuit het Rijk is erg 
belangrijk. De Vervoers-
regio kan dan bindende 
besluiten nemen.” Ook 
op het gebied van jeugd-
zorg is het de bedoeling 
dat het overleg tussen 
gemeentes blijft bestaan.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

 

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:
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypersgrijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan: Jonge cyperse poes van 4 maanden. 

Doortje heeft witte voetjes en witte bef.
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Lichtcyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chipnummer.

- De Kwakel, Jaagpad: Groene vogel. Pop.

Gevonden:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Zwarte kat met witte bef , voetjes en wit-

te punt aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Agapornis, de vogel is groen-oran-

jekleurig.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Grijs-zwarte niet-gecastreerde kater, 

waarschijnlijk Blauwe Rus. 
- Wilnis, Blauwe Zegge: Vaal schildpadpoesje van ongeveer 4 mnd.
- Wilnis, Korenmolenweg: Witte kat met zwarte vlekken.

Mijmeringen
Dagelijks 
bestaan

De dagen komen en gaan, de weekenden 
zijn zo weer voorbij en de seizoenen vol-
gen elkaar op. Soms is het leven een gro-
te sleur. Rust, reinheid en regelmaat werd 
er altijd geroepen vanuit de pedagogiek 
en daar kan ik me best in vinden. Voor kinderen geeft de schoolweek 
structuur aan het hele leven, tijden van opstaan en naar bed gaan, 
wat doen we vandaag, kan ik spelen en vlak daarbij niet alle sport-
clubjes en andere hobby’s uit. 

Structuur
Voor volwassenen is het net zo. Velen hebben een werkzaam bestaan 
wat regelmaat geeft aan het leven. Maandag is van oudsher een dag 
om de week mee op te starten, woensdag is de dag om de week door 
de midden te zagen en op vrijdag zegt men tegenwoordig TGIF, wat 
zoveel betekent als Thank God, it’s Friday!. Iedereen leeft toe naar het 
weekend omdat dan je even niet in de structuur hoeft te bewegen 
(wat weer een structuur op zich is, elke week 2 dagen vrij). Lastiger 
wordt het als je geen school of werk hebt om structuur te geven aan 
je dagen. Denk aan mensen die ziek, werkeloos of gepensioneerd 
zijn. Moet je dan jezelf een structuur opleggen of is er toch een ex-
tern iets wat ook structuur geeft, in de vorm van afspraken met ande-
re mensen, hobby’s en bezigheden? Bewezen is ook dat bijvoorbeeld 
bij mensen die aan een depressie lijden het heel belangrijk is om zo 
veel mogelijk in je gewone dagelijkse doen te blijven.
Een normaal dag- en nachtritme aanhouden, voldoende buitenlucht 
opsnuiven, zo veel mogelijk je werk blijven uitvoeren en bewegen. 

Sleur
Sleur is dus eigenlijk heel gezond. Maar sleur heeft wel een tegen-
hanger nodig, anders bestaat diezelfde sleur niet. De tegenhan-
ger van sleur vind ik alles wat afwijkt van de normale dagen en een 
goed voorbeeld daarvan zijn alle feestjes die je kan vieren. Afgelo-
pen weekend had ik een normaal weekend kunnen hebben, maar 
wij hadden een Halloweenfeestje voor onze oudste en zijn vriend-
je. Het was de eerste keer dat wij dit deden, dus was het een klein 
groepje kinderen. Samen met twee andere moeders/Halloweenlief-
hebbers hadden we een hoop voorpret gehad en een leuk program-
ma in elkaar gedraaid. 

Waarom
Op de dag zelf vroeg ik me af wat ik me in godsnaam op de hals had 
gehaald. De kinderen stuiterden door het huis en de dag heen van 
de opwinding en de spanning voor het feestje. De oudste had me 
op het hart gedrukt om het niet te spannend te maken, want hij wil-
de niet afgaan bij zijn vriendjes. Zo gaat dat dus als je 8 jaar bent. 
Ze denken bij alles al na en kunnen gelukkig aangeven wat ze wel 
en niet willen. De kinderen lijken soms al zo groot en wijs en dat 
zijn ze ook. Maar het zijn ook kleine guppy’s waarvoor heel veel er-
varingen nog nieuw en dus spannend zijn. Toen einde van de mid-
dag het feestje begon, was het een dolle boel. Halloween staat voor 
de kinderen vooral in het tekenen van griezelen, dus overal waren 
er spinnenwebben met spinnen, oranje pompoenen, lekkernijen in 
de meeste gekke vormen en ook de spelletjes waren in het thema. 

Kind zijn
Ik ben gek op feestjes. Even anders dan anders, en al het gewo-
ne maak je dan bijzonder. De aankleding van het huis is anders, je 
maakt tijd om je mooi en anders aan te kleden, je besteedt extra tijd 
aan lekker eten en drinken en je zorgt voor de randvoorwaarden om 
een leuke tijd te hebben met je gasten. De voorpret van een feest-
je vind ik al een wezenlijk iets. Het leuke van Halloween is dat je je-
zelf ook weer helemaal kind kan voelen. Je verkleden als heks of 
vampier, een speurtocht uitzetten en voetballen in het donker, spel-
letjes met elkaar spelen en daarna moe maar voldaan je bed indui-
ken. Ja, dit is de structuur die voor mij werkt. Ik ben blij met mijn 
werk en mijn doordeweekse sleur, vooral omdat ik alweer bezig ben 
met de volgende feesten op mijn kalender, te weten twee verjaarda-
gen. Voor iedereen daarbuiten, geniet ervan, soms kan het zo maar 
ineens voorbij zijn.

Vierdaagse 
sollicitatiecursus

Regio - Heeft u momenteel geen 
werk of dreigt u uw baan te ver-
liezen dan is solliciteren een be-
langrijke vaardigheid om te gaan 
ontwikkelen. Om het solliciteren 
te leren geeft Rooskleurig Coa-
ching in de 2e week van novem-
ber een 4daagse sollicitatiecur-
sus. Praktisch en bondig! De ar-
beidsmarkt en manier van sol-
liciteren zijn de afgelopen ja-
ren sterk veranderd. Door mee te 
doen aan de sollicitatie 4daagse 
krijgt u meer inzicht in wie u bent 
en wat u wilt en kunt u gerichter 
solliciteren. U leert waar en hoe 
u het best passende vacatures 
vindt o.a. door gebruik van Social 
Media. Vervolgens leert u hoe u 
daarvoor een overtuigende solli-
citatiebrief kan maken inclusief 
een werkgericht CV. Ook wordt 
er gewerkt aan het verbeteren 
van uw persoonlijke presenta-
tie en gaat u sollicitatiegesprek-
ken oefenen. De sollicitatiebrief, 
CV en het sollicitatiegesprek zijn 
gebaseerd op vacatures die uzelf 
hebt gekozen. In de feedback 
krijgt u waardevolle tips en ver-
beterpunten aangereikt. Na af-
loop van deze intensieve 4daag-
se cursus kent u dé manieren 
om werk te vinden en te sollici-
teren op de baan en bij de werk-
gever die bij u past! De cursus is 

praktisch en interactief en wordt 
in groepsverband gegeven. Hier-
door kunt u nog meer uit de cur-
sus halen. Ook andere deelne-
mers kunnen feedback geven en 
ontvangen en ervaringen en ken-
nis delen. Uiteraard staan de on-
derwerpen helder beschreven in 
een handig werkboek boordevol 
met oefeningen en adviezen. Sol-
licitatietrainer is Rose-Marie Lu-
cas, NOLOC erkend loopbaanad-
viseur van Rooskleurig Coaching. 
Rose-Marie geeft regelmatig sol-
licitatietrainingen. Deze worden 
door deelnemers als professio-
neel, persoonlijk en praktisch be-
oordeeld. De sollicitatie 4daagse 
is van maandag 11 november t/m 
donderdag 14 november 2013 
van 09.00 tot 11.30 uur in de Bi-
bliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. 
Prijs per deelnemer 125,00 euro 
incl. BTW én werkboek.
U kunt zich aanmelden door te 
bellen naar 06.53.13.50.15 of een 
e-mail te sturen naar info@roos-
kleurigcoaching.nl.
Kent u mensen die op zoek zijn 
naar een baan? Tip ze dan over 
deze cursus solliciteren.
Informatie vindt u op de websi-
te www.rooskleurigcoaching.nl 
of de advertentie elders in deze 
krant.

Juf Chantal neemt afscheid 
van ‘de Vuurvogel’
Uithoorn - Ruim 3,5 jaar geleden 
stonden Juf Chantal en Juf Simo-
ne van Basisschool ‘de Vuurvogel’ in 
Uithoorn in de stromende regen de 
nieuwe naam en logo van de school 
te onthullen. Een nieuwe start, een 
nieuwe toekomst. Toen had men 
niet kunnen denken dat er zoveel 
bereikt kon worden in deze jaren. 
Maar...
juf Chantal, een van de twee direc-
teuren van ‘de Vuurvogel’, heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden en zij 
start per 1 november met haar nieu-
we baan. 
Met spijt, maar met grote dankbaar-
heid voor alles wat zij voor de school 
gedaan heeft en vol waardevolle 
herinneringen, namen het team, de 

ouders, de kinderen en vele ande-
ren donderdag afscheid van haar. 
Juf Chantal werd in het zonnetje ge-
zet: alle leerlingen van de school 
hebben samen een groot boeket 
bloemen gemaakt voor haar. Het 
team heeft haar drie weken lang 
meegenomen in het ‘Wie is de Vuur-
vogel Mol?’, het bestuur heeft haar 
in het zonnetje gezet met een loven-
de speech door de algemeen direc-
teur Martie Kwantes, wat nog eens 
bevestigd werd door de speech van 
de Oudervereniging. De school gaat 
verder op de ingeslagen weg en 
heeft in mevrouw Nadia Huppertz 
een waardevolle en kundige opvol-
ger gevonden als nieuwe duo-direc-
teur van ‘de Vuurvogel’.

Expositie ‘Schilderen op 
Zolder’ in Bilderdijkhof
Uithoorn - Al twintig jaar wordt er 
bij Gon Hageman op zolder gete-
kend en geschilderd onder haar lei-
ding. Er worden mooie dingen ge-
maakt in allerlei technieken en met 
wisselende thema’s. De resultaten 
hiervan kunt u bekijken op hun ex-
positie in de Bilderdijkhof. De ope-
ning is aanstaande zaterdag  9 no-

vember om 16.00 uur en de expo-
sitie is te zien tot en met 6 decem-
ber op werkdagen van 9.30 uur tot 
16.30 uur.

Wijksteunpunt Bilderdijkhof is ge-
vestigd aan Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn. Eenieder die belangstelling 
heeft is van harte welkom.

Boekhandel Ten Hoope:
“Het Rosie Project is een 
heerlijk boek”
Uithoorn - Bij Boekhandel ten 
Hoope op het Zijdelwaardplein zijn 
ze helemaal in de ban van een boek 
dat net uit is: Het Rosie Project’, 
het debuut van de Australiër Grae-
me Simsion. Het verhaal draait om 
de autistische docent Don Tillman, 
een man waar je al lezende van gaat 
houden. Hij is superintelligent, kan 
geweldig koken en maakt over-
al lijstjes en projecten van. Op zoek 
naar een vrouw om mee te trouwen 
stelt hij een vragenlijst van 16 blad-
zijden op om de perfecte partner te 
vinden.Dan ontmoet hij Rosie, verre 
van perfect maar wel slim en mooi.
Zij is ook op zoek,namelijk naar haar 
biologische vader - een zoektocht 
waar Don haar bij gaat helpen.
Dit levert een uiterst geestig en 
spannend verhaal op, waarvan de 
filmrechten inmiddels zijn gekocht 
door Sony Pictures.

Enthousiast
Voor verschijnen circuleerde on-
der de medewerkers van de boek-
handel een leesexemplaar en al snel 
werd iedereen zodanig enthousiast 
dat het besef groeide dat ze met dit 
boek iets meer moesten gaan doen 
dat alleen maar in de winkel neer-
leggen. Daarom is er nu een ‘niet-
goed-geld-terugactie’ mocht het bij 
ten Hoope gekochte boek na lezing 

toch niet helemaal aan de verwach-
ting hebben voldaan (dat kunnen de 
mensen van Ten Hoope zich overi-
gens haast niet voorstellen), dan 
krijgt de klant het aankoopbedrag 
terug... Kortom, het enige risico dat 
u bij aankoop loopt is een slaapte-
kort, doordat u tot in de kleine uur-
tjes doorleest om te weten hoe het 
een en ander afloopt! De Australiër 
Graeme Simsion werkte als consul-
tant, maar verkocht zijn bedrijf om 
fulltime schrijver te worden. Met zijn 
debuutroman verovert hij de wereld.

Dinsdag gezellige bingo 
in Bilderdijkhof
Uithoorn - Op dinsdag 12 novem-
ber a.s. organiseren de ouderen-
bonden ANBO en KBO hun geza-
menlijke bingomiddag in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 
1. Aanvang 14 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Han-
ny Kampen. Ook niet ANBO-KBO 
leden zijn van harte welkom op de-
ze gezellige middag ! Er zijn bijzon-

der mooie prijzen te winnen, boven-
dien zijn de consumpties zeer rede-
lijk geprijsd. Kom eens kijken, doe 
mee en geniet van de gezellige sfeer 
die er op zo’n bingomiddag heerst. 
En… de toegang is gratis ! Deze 
bingomiddag van de Ouderenbon-
den is de laatste van het jaar 2013. 
In 2014 is de eerste bingomiddag op 
dinsdag 14 januari.

Concert KnA indrukwekkend
Uithoorn - Zaterdag 2 november 
vond het jaarlijkse concert, onder 
de naam A Music Night Out, van 
muziekvereniging KnA plaats in het 
Crown Theater in Aalsmeer. 
Tijdens dit concert komen alle on-
derdelen van de muziekvereniging 
aan bod. De vereniging biedt dit rui-
me aanbod zodat iedereen die iets 
met muziek en/of muziekinstrumen-
ten wil doen kan kiezen welk onder-
deel het beste bij hem/haar past.
Het concert werd geopend door alle 
onderdelen bij elkaar. Een impone-
rend gezicht! Zoveel muzikanten bij 
elkaar, geflankeerd door de meiden 
van de Twirlteam Starlight. Het ope-
ningsnummer was ABBAcadabra, 
gedirigeerd door Richard Wortel. De 
diverse onderdelen van KnA pas-
seerden daarna de revue. De Slag-
werkgroep onder leiding van Louis 
de Blieck lieten een knap staaltje 
slagwerk horen, een lust om naar 
te kijken en luisteren. De drumfan-
fare van KnA heeft een naamwisse-
ling ondergaan; zij heten nu Music 
Band. Zij speelden natuurlijk heer-
lijke muziek waaronder Two Worlds 
uit de musical Tarzan en Candy 
van Robbie Williams. Met het laat-
ste nummer verzorgden zij kortgele-

den nog een flashmob in de diverse 
winkelcentra in Uithoorn. Tijdens dit 
concert presenteerden zij ook hun 
nieuwe kleding.
Het Harmonie orkest van KnA, on-
der leiding van dirigent Gerhart Drij-
vers bracht diverse stukken ten ge-
hore waaronder het prachtige Sleep 
maar ook een imponerende Ai-
da. Het Klein Orkest van KnA voer-
de prachtige werken op waaronder 
Star Wars Saga en Miss Saigon. Na-
tuurlijk mocht het Dweilorkest niet 
ontbreken, zij vormden een leuke 
en vrolijke afwisseling met veel ple-
zier, zowel bij het jeugddweilorkest 
als het dweilorkest. De zaal klapte 
en zong spontaan mee met de be-
kende feestnummers.

De meiden van Twirlteam Starlight 
lieten verschillende wedstrijdrouti-
nes zien en tot slot nog een prachti-
ge en leuke opvoering van de Musi-
cal Annie. Er was een gastoptreden 
van The Amstel Gospel Choir uit Uit-
hoorn. Zij zongen een tweetal num-
mers uit de musical Sisteract: Go 
Like Elijah en I Will Follow Him sa-
men met het Harmonieorkest. Met 
het laatste nummer It’s Raining Men 
werd het concert afgesloten.





Uithoorn - Hevig bezweet rent een 
7-jarige jongen naar de plek waar 
hij van een vader een kruisje op zijn 
stempelkaart krijgt. Zeven rondjes 
heeft hij al gelopen. ”Super joh, pro-
beer er nog één te halen”, wordt er 
geroepen. De jongen hoort het niet 
meer, hij is al doorgerend. Op dat 
moment komen er drie grote jon-
gens uit de bovenbouw langs. Zij 
hebben al vijf kruisjes op hun spon-
sorkaart staan. Als ze horen dat de 
middenbouwer er al zeven heeft, kij-
ken ze elkaar verbaasd aan en trek-
ken meteen een sprintje. Dàt kun-
nen zij ook! Gelukkig is het droog tij-
dens de jaarlijkse sponsorloop van 
Jenaplanschool ’t Startnest. Hon-
derden kinderen rennen vrijdag 
rondjes in het park achter de Scheg 
om geld op te halen voor een goed 
doel, het schoolkamp en het school-
reisje. Aangemoedigd door tiental-
len ouders, opa’s, oma’s en ande-
re belangstellenden. Na al dat ren-
nen is het feest nog niet afgelopen, 
want in de school vindt aansluitend 
het schoolfeest plaats. In de aula 
zijn gezellige zitplekken gemaakt en 
staat op het podium alles klaar voor 
de tombola. De prijzen die tijdens 
de tombola gewonnen kunnen wor-

den, worden aangeboden door de 
Uithoornse middenstand. Zo valt er 
onder meer een krultang van Expert 
Hassing te winnen en een waarde-
bon van Esplanda. Ook supermark-
ten C1000 Zijdelwaard en C1000 
Visser dragen bij aan het feest. 

Terwijl de meeste ouders in de au-
la genieten van een hapje en een 
drankje en loten kopen voor de 
tombola, vinden in de klasloka-
len diverse workshops plaats. Kin-
deren kunnen een masker maken, 
een cupcake versieren of een heu-
se S.W.O.T.-les volgen, die gericht 
is op het verhogen van het zelfver-

trouwen en tevens ouders kan hel-
pen bij de opvoeding. 
In één van de lokalen wordt ook 
een kledingbeurs gehouden. Het is 
een gezellige drukte en vooral moe-
ders snuffelen op hun gemak door 
de stapels kinderkleding op zoek 
naar leuke kledingstukken voor hun 
kroost. De kleding die aan het eind 
van het feest niet is verkocht, gaat 
naar Georgië. Om half acht is het tijd 
om op te ruimen. Kinderen, ouders 
en teamleden kunnen terugkijken 
op een geslaagd schoolfeest. Over 
een paar weken wordt bekend wat 
er is opgehaald met de sponsor-
loop en het schoolfeest. Basisschool 
’t Startnest bedankt de lokale be-
drijven: C1000 Visser, Bloemen a/d 
Amstel, Ijssalon Esplanade, Expert 
Hassing , Slagerij Gert Stronkhorst, 
Perlo Zijdelwaard, Groenteman de 
Goudreinet Zijdelwaard, Intersport 
Duo Zijdelwaard, LaRens relatiege-
schenken, Snackbar Friends, Boek-
handel Ten Hoope Zijdelwaard, Gall 
& Gall Zijdelwaard, Reisbureau Tho-
mas Cook Zijdelwaard, Gilbert The-
men, Zoete Zonde Uithoorn, Ca-
poeiera Uithoorn, docent mobilet-
te, Uitgeverij Rubinstein, Kapsalon 
Warrels, Toko Pandan en C1000 Zij-
delwaard.
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Doghouse Sam and His 
Magnatones in The Shack
Oude Meer - Doghouse Sam and 
His Magnatones uit België staan op 
zaterdag 9 november in The Shack. 
Zonder twijfel dé roots, blues, rock 
en swingsensatie van de lage lan-
den. Dit trio bestaande uit Wou-
ter Celis Doghouse Sam op zang, 
mondharmonica en diverse gruizige 
gitaren, waaronder het tegenwoor-
dig onvermijdelijke blikken exem-
plaar met slide, Franky Gomez op 
een authentiek uitziend drumstel, 
inclusief alle potten en pannen, en 
Jack Fire O’Rooney op de contra-
bas. Een meer dan indrukwekkende 
liveshow wordt neergezet door deze 
sympathieke topmuzikanten! Ervaar 
tijdens hun optreden in The Shack 
zelf maar hoe deze gasten hun mu-
ziek met groot vakmanschap ter 
plaatse creëren en je van je sokken 

af blazen met hun geheel eigen en 
energieke benadering van hun ge-
weldige goeie songs. Puur en rauw, 
precies zoals het hoort! The Shack 
is nu ook vanuit Uithoorn beter en 
sneller te bereiken via de nieu-
we 201, onder de Waterwolftunnel 
door, meteen rechtsaf, de weg vol-
gen en voorbij het derde stoplicht 
rechtsaf de dijk op. The Shack is 
vrijdag 8 november gesloten in ver-
band met een besloten feest, maar 
zaterdag 9 november gaat de deur 
open om 20.00 uur en start het op-
treden van Doghouse Sam vervol-
gens vanaf 21.30 uur. Entree is 7,50 
euro. Zondag 10 november is The 
Shack eveneens gesloten! Voor al-
le informatie, openingsdagen en-tij-
den: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

IN UITVOERINGIN UITVOERING

Installatiebedrijf Van Walraven BV
Van sanitair tot loodgieterswerk!
Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

De kopregel geeft alleen het begin 
en het einde van de bedrijfsactivi-
teiten bij dit installatiebedrijf weer. 
Daar tussen is een breed scala 
dat betrekking heeft op veel as-
pecten in de woning- en utiliteits-
bouw. Zoals werkzaamheden aan 
de waterleiding, gasleiding en ri-
olering, alles wat met dakwerk en 
het onderhoud daarvan te maken 
heeft, verwarming, waaronder het 
leveren en installeren van CV-ke-
tels van diverse bekende merken, 
radiatoren in allerlei maten en de-
signs inclusief onderhoud. Maar 
ook voor aanleg en onderhoud 
van ventilatiesystemen (aircondi-
tioning) ten behoeve van wonin-
gen en utiliteitsbouw. Er is daar-
bij keuze uit zowel afzuiging met 
natuurlijke toevoer als warmtete-
rugwinning (WTW) ventilatie met 
gedwongen afzuiging en toevoer. 
Van Walraven kan eveneens aan 
de vraag voldoen in apparatuur 
voor het opwekken en toepassen 
van duurzame energie, zoals zon-
nepanelen en zonneboilers. Niet in 
de laatste plaats kunnen belang-
stellenden hier ook terecht voor 

de aanleg van nieuwe en/of te re-
noveren badkamers inclusief alle 
bijkomende werkzaamheden. Een 
indruk wat de mogelijkheden zijn 
kan men opdoen in de showroom 
op de eerste verdieping. Kortom, 
hier vindt u in dit genre alles on-
der een dak. Dat is wel zo prettig. 
Daarnaast wordt gewerkt met ei-
gen goed opgeleide monteurs.
Guido van Walraven is degene die 
sinds enige tijd niet onverdienste-
lijk sturing aan het geheel geeft. 
Hij stamt uit een bekend geslacht 
van familieleden in de regio die al-
lemaal iets te maken hebben (ge-
had) met de bouw en installatie-
materialen en -systemen. Sinds 
1985 is Installatiebedrijf Van Wal-
raven Uithoorn gehuisvest aan de 
Nijverheidsweg 3 (achter Dans-
school Colijn) in Uithoorn. Daar-
vóór is er een vestiging geweest 
aan het Marktplein, tegenover het 
voormalige gemeentehuis. Instal-
latiebedrijf Van Walraven Uithoorn 
heeft een ruim en vast klantenbe-
stand, verspreid over de hele re-
gio en daar buiten. Al van meet af 
aan is het bedrijf op verschillende 
locaties met name in Uithoorn be-
trokken geweest bij de aanleg van 
installaties en leidingwerk in wo-
ningen van onder meer de Euro-
parei, het Thamerdal, de Meerwijk 
en de Legmeer.

Advies op maat
Guido: “Wij geven altijd deskundig 
advies op maat en na opname ter 
plaatse kan de klant van ons een 
geheel verzorgde en uitgewerk-
te offerte verwachten. Wij heb-
ben alle expertise in huis om een 
nieuw te bouwen of te renoveren 
object van woning tot bedrijfsge-
bouw bijvoorbeeld te voorzien van 
de juiste verwarming en ventila-
tie. Ook als het gaat om de inrich-
ting van een andere of te verbou-
wen sanitaire ruimte, dakbedek-
king te vervangen of te repareren, 
leidingwerk aan te passen en der-
gelijke, bieden wij onze diensten 
aan. In ons bedrijfsbureau kunnen 
we alle soorten systemen voor op-
drachtgevers ontwerpen, bereke-
nen en tekenen. Bovendien onder-
houden wij op verzoek alle merken 
ventilatie- en verwarmingsappara-
ten, nieuwe en bestaande. Wij be-
schikken over een uitgebreide 
servicedienst voor onderhoud en 
het verhelpen van storingen. Wie 
bij ons daarvoor een onderhouds-
contract afsluit wordt altijd binnen 
24 uur geholpen,” licht Guido toe. 

Zie ook de uitgebreide website 
www.walravenbv.nl.
Of bel 0297-561312.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Nel van der Pol
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Fax 0297-342900
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ingezonden brieven:
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sinds 1888

Autodealer Millenaar
neemt verantwoordelijkheid 

voor milieu
Regio - Cor Millenaar B.V., offi-
ciële Mercedes-Benz partner in 
Aalsmeer, is door TÜV Nederland 
als eerste autodealer in Neder-
land gecertificeerd voor de CO2 
Prestatieladder, niveau 3. 
Cor Millenaar B.V. neemt zijn ver-
antwoordelijkheid voor een be-
ter milieu door in een, samen 
met Helder Nederland B.V. en 
CO2 Management B.V., ontwik-
kelde online applicatie de eigen 
CO2-uitstoot inzichtelijk te ma-
ken. Er kan op vijf niveaus wor-
den gecertificeerd. De CO2 uit-
stoot in 2013 voor Cor Millenaar 
B.V. is 103 ton. De onderneming 
werkt aan het drastisch reduce-
ren en heeft voor 2014 de ambiti-
euze doelstelling van minder dan 
70 ton uitstoot vastgelegd. De 
kracht van het totaalconcept ligt 
in duurzaam en klimaat neutraal 

ondernemen met een sterk finan-
cieel rendement. Bovendien cre-
eert het een positief imago voor 
de eigen organisatie en de auto-
branche in Nederland. Bovag-lid 
Cor Millenaar B.V. vervult hiermee 
een voortrekkersrol.
De onderneming werkt aan een 
efficiënter gebruik van energie, 
het aanbrengen van LED verlich-
ting in showroom en werkplaat-
sen, de overstap naar groene 
stroom, brandstofgebruik vermin-
dering door inzet van vervangend 
vervoer, de invoering van HNR 
(Het Nieuwe Rijden) door eigen 
en ingeleende medewerkers en 
doet onderzoek tot gebruik van 
gegarandeerde biomassa diesel. 
Cor Millenaar B.V. is gevestigd 
aan de Oosteinderweg 340 en is 
telefonisch bereikbaar via 0297-
330011.

Ook ‘smarthomes’ bij de 
nieuwbouw in Legmeer-West
Vervolg van de voorpagina

Wethouder Verheijen was in op-
perbeste stemming en stak dat 
niet onder stoelen of banken. “Het 
is bijzonder verheugend dat na de 
nieuwbouw van woningen in Park 
Krayenhoff en het in gang gezette 
project Beleef Buitendijks in juni dit 
jaar, straks weer een nieuwbouw-
project van start kan gaan,” laat 
Verheijen weten. “Dit mede dankzij 
de inbreng en investering van Eigen 
Haard en Vorm Ontwikkeling. Dat 
versterkt het landelijke beeld dat de 
woningmarkt weer de weg naar bo-
ven heeft gevonden en dat vertaalt 
zich in nieuwe bouwactiviteiten, zo-
als nu in Legmeer-West. Uithoorn is 
wat dat betreft spekkoper en is de 
betrokken marktpartijen oprecht 
dankbaar.” De wethouder noemde 
de woningen in de vrije huursec-
tor een verrijking van de Uithoornse 
woningvoorraad omdat van dat type 
er (nog) niet veel zijn in de gemeen-
te, terwijl er wel veel vraag naar is. 
Gelukkig is Uithoorn nog steeds bij-
zonder gewild om er te gaan wo-
nen en dan komen deze nieuwe wo-
ningen goed van pas. Jan van den 
Berg Jeths van Eigen Haard wees 
op het aspect duurzaamheid wat bij 
de bouw van de verschillende typen 
woningen een belangrijke rol speelt. 
“Dat is bijvoorbeeld merkbaar bij 
de eengezinswoningen. Verwar-
ming en koeling daarvoor verloopt 
via warmte/koude opslag en op de 
daken van de appartementen wor-
den zonnepanelen geïnstalleerd. Zo 

kunnen we een deel van de beno-
digde energie duurzaam opwek-
ken. Deze sociale woningen en ap-
partementen zullen met een huur-
prijs tot maximaal 685 euro worden 
aangeboden.” Hij voegde eraan toe 
dat de plattegronden van de huur-
appartementen mede tot stand zijn 
gekomen in dialoog met een klan-
tenpanel. Daarbij hebben de toe-
komstige bewoners inspraak hoe zij 
hun woning ingericht willen hebben 
(drie of vier kamers, locatie keu-
ken- en badruimte, berging enzo-
voort op aangeven). De wens is dat 
begin 2014 met de bouw van start 
kan worden gegaan en dat de eer-
ste woningen een jaar later kunnen 
worden opgeleverd. “Dan gaan we 
een lintje knippen. Ik heb er zin in, 
Eigen Haard heeft er zin in,” aldus 
Van den Berg Jeths.

Domotica
Het project krijgt als pakkende ti-
tel ‘De Toekomst’. Deze naam vindt 
men terug in het nieuwe project-
logo dat werd onthuld door di-
recteur Hans Meurs en is tevens 
de naam van de nieuwe website:  
www.detoekomst.nu. Meurs merk-
te daarbij op dat de 19 woningen in 
het vrije segment sowieso worden 
gebouwd. Er wordt niet gewacht 
tot er een ‘traditionele’ hoeveelheid 
woningen is verkocht. Het gaat hier 
om zogeheten ‘smarthomes’, waar-
van wordt verwacht dat die toch 
wel snel een eigenaar zullen krij-
gen omdat ze vanwege de bijzonde-
re inrichting erg populair zijn. Vol-

gens Meurs voldoet het toegepaste 
concept bij de koopwoningen volle-
dig aan de woonwensen van de mo-
derne bewoner. “Bij wijze van spre-
ken kun je vanaf je wintersport-
adres met de smartphone de ver-
warming en de verlichting thuis be-
dienen en eenmaal terug kun je 
vanuit je luie stoel het koffiezetap-
paraat aanzetten, de gordijnen dicht 
en open doen enzovoort. Om maar 
wat te noemen. Op die manier wil-
len wij de nieuwe en vaak ook jonge 
consument iets bieden wat van deze 
tijd is. Verder bouwen wij 32 huur-
woningen in de vrije sector voor een 
investeerder (Dela). 
Daarvan zal de huur rond 950 euro 
per maand bedragen. Voor deze wo-
ningen in dit segment lijkt veel be-
langstelling te bestaan.” Aldus Hans 
Meurs. Van de 19 koopwoningen 
vallen er 11 binnen de sector waar-
voor de NHG geldt. De prijzen voor 
de andere 8 woningen vallen binnen 
de maximale starterslening v.o.n. Al-
le woningen worden ‘duurzaam’ ge-
bouwd en voorzien van zogehe-
ten ‘domotica’ waarbij men met de 
smartphone op afstand apparatuur, 
licht en warmte in de woning kan 
bedienen en regelen. Voor de koop-
woningen gaat de voorverkoop al op 
14 november a.s. in. Belangstellen-
den kunnen via de website aange-
ven dat zij geïnteresseerd zijn.
Gezien de impressies van de te bou-
wen woningen, de omgeving en het 
groen belooft het een mooie aan-
winst voor de Legmeer-West te wor-
den.

Impressie van enkele woningen in project ‘De Toekomst’

Schoolfeest van Jenaplanschool 
’t Startnest wederom groot succes









 
12   Nieuwe Meerbode  •  00 maand 2013

‘Onderweg-naar-huis-
bijeenkomst’ bij Berghoef
Aalsmeer - Regio - Voor het ne-
gende jaar houdt Berghoef Accoun-
tants & Adviseurs op 20 november 
van 15.45-18.00 uur de Onderweg-
naar-huis-bijeenkomst. Tijdens de-
ze open bijeenkomst krijgen onder-
nemers, managers, investeerders 
en particulieren een toelichting op 
de uitkomsten en invloeden van de 
Miljoenennota 2014.
Berghoef organiseert jaarlijks en-
kele weken na Prinsjesdag de On-
derweg-naar-huis-bijeenkomst. “De 
regeringsplannen, uitgewerkt in de 
Miljoenennota, hebben altijd in-
vloed op het bedrijfsleven én (al dan 
niet vermogende) particulieren”, al-
dus Patrick Verboom RA, partner bij 
Berghoef. “Wij merken dat er be-
hoefte is de uitkomsten van de mil-
joenennota helder te hebben. Wel-
ke maatregelen hebben invloed op 
mijn business of financiële positie? 
Of juist op collega-ondernemers 
en leveranciers. Tijdens de bijeen-
komst bespreken wij de meest con-
crete onderwerpen en geven wij tips 

voor mogelijke belastingbesparin-
gen. Na afloop is er ruimte contac-
ten te leggen, nader met elkaar in 
te gaan op de besproken onderwer-
pen en wordt een hapje en drankje 
geserveerd.”
De bijeenkomst is vrij toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden. “Het in-
teressante en leuke van deze bij-
eenkomst is de diversiteit aan be-
zoekers. Directeuren van grote or-
ganisaties treffen financiële mana-
gers, ZZP-ers, investeerders en par-
ticulieren. Zij hebben allemaal hun 
eigen vraagstukken. Door met el-
kaar in gesprek te gaan geeft dat 
veel kennis en inzicht in elkaars si-
tuatie. Alles in een comfortabele, in-
formele setting.”

Inschrijven voor de Onderwerg-
naar-huis-bijeenkomst kan eenvou-
dig via de website www.berghoef.
nl of telefonisch via 0297 381212. 
Berghoef Accountants & Adviseurs 
is gevestigd aan de Dorpsstraat 99 
te Aalsmeer.

Dorcas voedselactie bij 
C1000 Visser
Uithoorn - Zaterdag 9 november 
zal C1000 Visser aan de Prinses 
Irenelaan meedoen aan de lande-
lijke Dorcas voedselactie. Er zullen 
die dag bij binnenkomst voedsel-
lijstjes worden uitgedeeld. De klan-
ten wordt verzocht om iets van het 
lijstje aan te schaffen en dit te do-
neren aan het goede doel.
De Dorcas voedselactie wordt dit 
jaar voor de achttiende keer ge-
houden. Er doen 600 supermark-
ten en 450 kerken aan mee. Bij de 
actie zijn ruim 6000 vrijwilligers be-
trokken. Vorig jaar werden er meer 
dan 50.000 dozen opgehaald. De-

ze voedselpakketten worden uitge-
deeld aan de allerarmsten in Oost-
Europa en Afrika. Vandaag de dag 
leeft nog ruim een miljard mensen 
in extreme armoede. De klanten van 
C1000 Visser kunnen een verschil 
maken door een product te done-
ren. Vrijwilligers zullen de voedsel-
lijstjes uitdelen en de actie uitleg-
gen.
Na het afrekenen kunnen de klan-
ten hun product afgeven aan een 
andere vrijwilliger. Aan het eind van 
de dag worden de dozen naar een 
depot gebracht, gesorteerd en naar 
hun bestemming gebracht. 

Eerste editie van Colijn’s Afternoon 
Live een heel groot succes
Uithoorn - Zondag 3 november was 
de eerste editie van een nieuw feno-
meen in Uithoorn: Colijn’s Afternoon 
Live. Een gezellige middag met live 
muziek, de aftrap werd genomen 
door de Uithoornse band PartyShift.
Er was veel publiek, in eerste instan-
tie nog gezellig babbelend met een 
drankje en een hapje aan de kant 
maar al gauw gingen de voetjes van 
de vloer!

De band Partyshift verzorgde lekke-
re danceclassics en het moge dui-
delijk zijn dat dit initiatief vraagt om 

meer! Axel en Heleen willen met de-
ze middagen iedereen bereiken die 
het leuk vindt om de zondagmiddag 
met dansen en muziek door te bren-
gen.
De zaal was zo ingericht dat er een 
leuk vloertje over bleef om lekker 
op te swingen. De middag werd be-
zocht door leerlingen van de dans-
school maar ook door mensen die 
nog niet bekend zijn met het dans- 
en partycentrum. En dat is nou pre-
cies wat Axel en Heleen willen be-
reiken. Er is in Uithoorn behoefte 
aan gezellige dansmiddagen voor 

iedereen. De doelgroep ligt vooral 
bij de 30-ers, 40-ers en 50-ers maar 
ook jonger en ouder zijn welkom. 
Voor de stijldansers pur sang bie-
den zij weer andere avonden aan. 
Nu gaat het vooral om de mensen 
die niet kunnen/willen stijldansen 
maar juist lekker los willen gaan en 
swingen op live muziek! De entree 
was gratis zodat de middagen laag-
drempelig zijn.
Het ligt in de planning om eind ja-
nuari weer een Colijn’s Afternoon 
Live te organiseren, dan weer met 
een andere band maar altijd muziek 

waar men lekker op kan dansen!
De komende feestelijke maan-
den zijn er natuurlijk ook weer di-
verse dansavonden. Deze avon-
den zijn vooral bedoeld voor men-
sen die kunnen stijldansen maar 
ook wanneer u geen lid bent van 
de dansschool bent u van har-
te welkom. Op 23 november is er 
een Tiroler Avond, dan op 14 de-
cember het Kerstbal, de zalen wor-
den dan omgetoverd in kerstsfeer, 
en op 11 januari het Nieuwjaars-
bal! Meer informatie vindt u op  
www.dansenpartycentrumcolijn.nl .

Teams Egbers en Ten Brink goed van 
start bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Twee maal scores van 
20 tegen 0 op de eerste avond vier-
tallen markeerden een vliegende 
start voor Jan Egbers, Ben Rem-
mers, Joop van Delft, Frans Kaan-
dorp & Ben ten Brink, Jan Bronk-
horst, Jaap Kenter, Gerda Schave-
maker in de A-lijn. 

Het team van Lijnie Timmer haal-
de iets minder, maar deed toch zeer 
goed mee met een resultaat van 17 
tegen 3, hetgeen ook wat minder 
pijnlijk was voor hun tegenstanders. 
De groep van Cora de Vroom bleef 
deze keer wat achter met 14 tegen 
6, maar hun tegenstand was waar-
schijnlijk ook wat zwaarder. Dat zul-
len de volgende avonden zeker dui-
delijk maken. De onderste vier vier-
tallen zullen hun huid toch wat 
duurder moeten verkopen hetgeen 
qua kennis toch zeker moet kunnen.
In de B-lijn wat minder extremen, 

hoewel de 19 tegen 1 van de echt-
paren Visser en  Janssen er wel heel 
dicht bij kwamen. De stellen Selman 
en Van der Roest kwamen op 17 te-
gen 3 uit en verzamelden zo 1 imp 
meer dan team van Liemt, dat met 
16 tegen 4 de opponenten ook wat 
gunde. Ook hier zijn de verliezers 
dus duidelijk op scherp gezet om 
een en ander recht te zetten.
In de C-lijn deze maal slechts 
één uitslag 13 tegen 7. Waarbij de 
Weerdt, Verkerk, Wille, Steegstra 
aan het langste eind trokken.

Wilt u ook eens wat anders dan 
kwartetten, neem dan eens pools-
hoogte bij het viertallen van Bridge 
Club De Legmeer. Ze spelen  
woensdagavond  vanaf 19.15 uur in 
de barzaal van sporthal de Scheg. 
Voor inlichtingen het secretariaat, 
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

Zaalvoetbal
Legmeervogels 1 loopt 
tegen nederlaag aan
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 1 no-
vember speelde Legmeervogels een 
thuiswedstrijd tegen concurrent 
GS’76 uit Amersfoort. Legmeervo-
gels begon goed aan het duel. He-
laas ontbrak dat kleine beetje geluk 
en de precisie om een doelpunt te 
maken. Beide ploegen gaven verde-
digend vrijwel niets weg. 
Het leek erop dat beide ploegen met 
een 0-0 stand zouden gaan rusten, 
maar dat liep anders. Legmeervo-
gels zette GS’76 onder druk, maar 
door slordig balverlies stond men 
ineens in een 3 tegen 1 situatie. Met 
een razendsnelle en goed uitgevoer-
de counter kwam GS’76 op een 0-1 
voorsprong, ietwat tegen de verhou-
ding in. Vlak voor rust een discuta-
bel moment, waarin Legmeervogels 
in de counter de bal bij Sjors de Hol-
lander weet te krijgen. In kansrijke 
positie wordt hij door zijn directe te-
genstander getorpedeerd, en tot ie-
ders verbazing wuift de scheids-
rechter het weg. In de rebound mis-
te Stefan van Pierre in kansrijke po-
sitie. Ruststand 0-1.
De 2e helft wilde Legmeervogels 
druk gaan zetten, omdat er zeker 
meer te halen viel. Maar dan moet 
je wel met z’n allen druk gaan zet-
ten. In een tijdsbestek van 2 minu-
ten kwam Legmeervogels dan ook 
op een 0-3 achterstand. 
Ondanks deze vervelende fase wist 
Legmeervogels zich op karakter 
weer terug te knokken in de wed-
strijd. De individuele klasse gaf 
daarbij de doorslag. Eerst was het 
Stefan van Pierre die met zijn rech-
ter chocoladebeen de bal van af-
stand in de kruising joeg, 1-3 in de 
8e min. Vervolgens Ibrahim el Ah-
madi, die de 2-3 wist aan te tekenen 
in de 11e min. Tot slot bracht Robin 
Oussoren op identieke wijze met 
zijn chocoladebeen de gelijkmaker 
op het scorebord, 3-3 in de 12e min.

Controle
Op dat moment controleerde Leg-
meervogels de wedstrijd en leek het 

verder te gaan waar het gebleven 
was. Maar door dom balverlies op 
eigen helft van Ibrahim, kwam men 
zomaar weer onnodig op achter-
stand, 3-4 in de 14e min. Legmeer-
vogels blijft controleren, maar wordt 
continu in aanvallend opzicht terug-
gefloten. Legmeervogels in een on-
dertal situatie, waarin Dennis Rijn-
beek de plek op doel overnam. Ge-
heel terecht wist hij de onterech-
te strafschop te keren. Legmeervo-
gels houdt stand en probeert weer 
op gelijke hoogte te komen, maar 
dat wordt simpelweg onmoge-
lijk gemaakt door de dienstdoende 
scheidsrechter.
Overduidelijk is hij bezig het spel 
van Legmeervogels te manipule-
ren. Legmeervogels komt dan ook 
via een counter op een 3-5 achter-
stand in de 21e min. Maar de vol-
gende minuut wordt op aangeven 
van Ibrahim de bal door Stefan met 
een subtiel hakje onder de doelman 
doorgeschoven, 4-5. 

De hoop op een goed resultaat blijft, 
maar wederom wordt een speler van 
Legmeervogels onterecht met geel 
naar de kant gestuurd. Legmeervo-
gels wederom in een 4 tegen 3 situ-
atie, waardoor men niet kan voorko-
men dat het in de 24e min nog 4-6 
wordt. Tot overmaat van ramp knalt 
Robin Oussoren de bal ook nog op 
de kruising in de laatste minuut, het 
zat Legmeervogels niet mee deze 
avond.

Na het fluitsignaal waren spelers en 
begeleiding furieus op de scheids-
rechter, omdat hij de wedstrijd sim-
pelweg negatief heeft beïnvloed.

Legmeervogels en GS´76 had-
den onderling totaal geen strijd, 
en hadden er een veel mooiere pot 
van kunnen maken zonder deze 
scheidsrechter. Maar het verlies was 
nou eenmaal een feit, en er wordt 
met goede moed weer vooruitgeke-
ken naar aankomende wedstrijd.

Woensdagmiddag 13 november:
Vriendjestraining bij Qui Vive
Uithoorn - Op woensdag 13 no-
vember houdt Qui Vive een vriend-
jestraining voor de Benjamins en de 
F-jeugd.  Voor deze training mogen 
de kinderen 1 of 2 vriendjes uitnodi-
gen die een keertje mee willen ko-
men trainen.  In deze training kun-
nen de jongste jeugdleden van Qui 
Vive aan hun vriendjes laten zien 
hoe leuk  hockey is. In groepjes zal 
een circuit van hockey-spelletjes af-
gelegd worden. De gezellige trai-
ning zal afgesloten worden met li-
monade en wat lekkers. Natuurlijk 
zijn niet alleen vriendjes welkom, 
maar ook andere kinderen uit groep 
3 en 4 van de basisschool die graag 
een keertje mee willen trainen. De 
training is van 15.30 tot 16.30 uur. Je 
mag een eigen hockeystick meene-

men, maar er zijn genoeg sticks om 
te lenen. Als je een stick wilt lenen, 
dan graag 10 minuten eerder komen 
om de juiste maat stick uit te zoe-
ken. Bitje en scheenbeschermers 
zijn niet noodzakelijk, maar worden 
wel aangeraden! Graag vooraf even 
aanmelden via   jongstejeugdhoc-
key@quivive.nl, dan weten de orga-
nisatoren hoeveel kinderen er mee 
willen doen, en zorgen zij dat er vol-
doende leensticks en trainers klaar-
staan. 

Zit je in groep 5 of hoger, en wil je 
ook vrijblijvend een keertje mee ko-
men trainen, dan kan dat natuurlijk 
ook. Stuur dan ook een mailtje naar 
bovenstaand adres, dan laten we je 
weten wanneer je mee kunt trainen.

Doe ook mee aan de 
Waterdrinker Ringvaartloop!
Regio – Afgelopen weekend lekker 
gelopen tijdens de Zilveren Turfloop, 
en smaakt dit naar meer? Doe dan 
mee op zondag 24 november aan de 
jaarlijkse Waterdrinker Ringvaart-
loop. Er is ook hier keuze uit een 1 
km kidsrun, 5 km, 10 km en 10 En-
gelse Mijl. De route van de 10 EM 
zal hetzelfde lopen als vorig jaar, de 
nieuwe bosrandbrug biedt name-
lijk niet meer de mogelijkheid om 
deze in de route op te nemen. De 
10 EM (16,1 km) route loopt hier-
door geheel door Aalsmeer, maar er 
is wel een stuk langs de Ringvaart 
in het parcours opgenomen. Naast 
de 10EM is er ook nog de keu-
ze uit een 5 km en een 10km. Voor 
de kinderen staat er een 1km kids-
run op het programma, deze wordt 
om 10.30 uur gestart. Om 11.00 uur 
worden de 5 & 10 km gelijktijdig ge-
start, en 10 minuten later (om 11.10 
uur) mogen ook de 10 Engelse Mijl 
lopers van start. Voor alle afstan-

den wordt er gebruiktgemaakt van 
elektronische tijdsregistratie, de IPI-
CO loopchip. Direct nadat de laat-
ste loper is gefinisht wordt hierdoor 
de uitslag met netto-tijden op in-
ternet gepubliceerd.  Voor-inschrij-
ven voor één van de afstanden kan 
t/m 20 november via de website  
www.ringvaartloop.nl. Daarna kan 
het alleen nog op de dag zelf tot 20 
minuten voor aanvang van een af-
stand. Op de website vind je tevens 
meer informatie en een goed over-
zicht van de verschillende routes 
met alle kilometer-punten.

De start en finish van alle afstan-
den zijn bij atletiekvereniging AVA 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Er 
zijn bekers en tegoedbonnen van 
Fit4Run, de hardloopspecialist van 
Intersport Duo, te verdienen en al-
le deelnemers ontvangen een goody 
bag van C1000 Koster. Voor alle kin-
deren is er natuurlijk een medaille.

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op donderdag 31 oktober is tussen drie en vier uur in de middag 
een fiets gestolen vanaf het terrein van het Medisch Centrum aan de N201. Het 
betreft een fiets van het merk Merida, wit van kleur. Het registratienummer van 
de ATB-bike eindigt op 053. 
Op zaterdag 2 november is tussen twee uur in de middag en elf uur ‘s avonds 
een fiets gestolen vanuit de Sportlaan. Het betreft een Gazelle herenfiets, type 
Ambiance, grijs van kleur en het registratienummer eindigt op 790. 
De politie raadt aan om altijd aangifte te doen na diefstal van fietsen. Regelma-
tig kunnen rijwielen weer teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaars.

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
of doneer online op www.vluchteling.nl

IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN 
SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN 
MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

Directe hulp bij acute nood
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Genesius speelt Little 
Voice in het dorpshuis
De Kwakel - Op zaterdag 16, vrij-
dag 22 en zaterdag 23 november 
speelt toneelgroep Genesius uit De 
Kwakel het stuk (de opkomst en on-
dergang van) Little Voice. Regie is in 
handen van Ton Offerman.
Sinds de dood van haar vader leeft 
de wereldschuwe Schreeuwlelijk op 
haar kamertje in haar eigen droom-
wereld waar ze luistert naar haar va-
ders langspeelplaten van onder an-
deren Shirley Bassey, Judy Garland, 
Willeke Alberti en Edith Piaf. Onder-
tussen is haar alcoholistische moe-
der druk bezig dubieuze mannen te 
versieren. Een van hen is een der-
derangs manager. Als hij Schreeuw-
lelijk hoort zingen, denkt hij samen 
met de eigenaar van De Paladium 
wel geld te kunnen verdienen aan 
haar gouden stem door haar te lan-
ceren als het sterretje Little Voice.
En zo is iedereen druk bezig om 
beter te worden van het talent van 
Little Voice. Nou ja, iedereen? De 
buurvrouw lijkt haar een goed hart 
toe te dragen. Ook uit onverwach-
te hoek vindt schreeuwlelijk steun…

Overladen
Jim Cartwrights West End-hit The 
Rise and Fall of Little Voice  werd 
overladen met vijf sterren-recensies 
en de latere fi lmbewerking werd be-
dolven onder prijzen.
De aardse bewerking van Jules 
Deelder raakt precies de goede 
snaar: ellende, humor én ontroering.
Locatie: Dorpshuis van De Kwakel. 
Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: van-
af 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro en zijn te koop bij: Tonny Voorn, 
Ringdijk 8, tel. 0297-560488 of bij 
Marga Westerbos, Cyclamenlaan 
48, tel. 0297-532970 en supermarkt 
Schalkwijk in De Kwakel. U kunt ook 
online kaarten bestellen via www.
genesius-dekwakel.nl . Op zater-
dag 23 november speelt de jeugd 
van Genesius het stuk Paniek op het 
dak, geschreven door Gerard Broos. 
De voorstelling start om 16.00 uur, 
de zaal gaat om 15.30 uur open). 
Er wordt 1 euro entree gevraagd, 
de opbrengst is bestemd voor KiKa. 
Regie is in handen van Iris, Floortje 
en Shadee.

Uithoorn - Scheidend algemeen di-
recteur Johan Schrijver uit Uithoorn 
is benoemd tot Offi cier van de Orde 
van Oranje Nassau. Staatssecretaris 
Frans Weekers van Financiën speld-
de hem de versierselen op tijdens 
de jaarlijkse exporteursbijeenkomst 
van Atradius Dutch State Business.
Weekers prees Schrijver, omdat hij 
als algemeen directeur van Atra-
dius Dutch State Business de ex-
port sterk heeft bevorderd met kre-
dietverzekering voor rekening van 
de Staat. De bewindsman wees op 
de grote inzet van Schrijver bij het 

mogelijk maken van exporttransac-
ties van Nederlandse maakbedrij-
ven met buitenlandse afnemers, zo-
als het Braziliaanse Petrobras, Icht-
hys in Australië en de miljardenex-
port van de Nederlandse hightech-
industrie wereldwijd. 

Schrijver gaf de afgelopen elf jaar 
leiding aan Atradius Dutch Sta-
te Business. Ter gelegenheid van 
zijn pensionering heeft de staatsse-
cretaris hem de koninklijke onder-
scheiding voor Offi cier in de Orde 
van Oranje-Nassau uitgereikt.

Zondag 24 november: 

Buurttreffen voor senioren 
in De Fransche Slag 
Uithoorn - Buurtbeheer Meerwijk 
organiseert op zondag 24 novem-
ber van 11.00 tot 14.00 uur voor se-
nioren, die wonen in Meerwijk Oost 
of West, een buurt-treffen voor een 
gezellig gesprek en om te genieten 
van wat entertainment. Er wordt een 
kopje koffi e en een drankje geser-
veerd. Medebuurtbewoners hebben 
een lekkere taart voor bij de koffi e 
gebakken. André v.d. Helm van res-
taurant De Fransche Slag wil graag 
meewerken en opent voor deze ge-
legenheid zijn deuren. “Ter afwis-
seling hebben wij De man-met-de-
koffer uitgenodigd, hij komt een bij-
zonder verhaal vertellen. En als het 
tijd is voor een drankje, dan gaat 
zanger Harm een paar mooie lied-
jes zingen. Dit is de eerste keer dat 
wij op deze manier iets organiseren 

voor de ouderen uit de buurt. Wel-
licht voor herhaling vatbaar… Daar-
om nodigen wij ook een aantal vrij-
willigers uit, die met hen in gesprek 
gaan, om te horen wat zij leuk vin-
den om te doen etc. Zo kunnen 
we daar bij een eventuele volgen-
de activiteit rekening mee houden.” 
Er is plaats voor maximaal 50 per-
sonen, dus snel aanmelden, want 
vol=vol! Aanmelden vóór 18 novem-
ber kan door te bellen naar 0297-
567163 of te mailen naar Buurtbe-
heerMeerwijk@hotmail.com. U ont-
vangt dan een reserveringsnum-
mer ter bevestiging. De uitnodiging 
en meer informatie is te vinden op 
www.Buurtbeheer.Uithoorn.nl. 

U bent van harte welkom en er zijn 
géén kosten aan verbonden!
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering 
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Boosheid over ‘knip’ bij Irenebrug
In De Nieuwe Meerbode van 23 en 30 oktober 
(editie Uithoorn) staat wederom terechte kri-
tiek op de plannen die Uithoorn heeft met de 
Irenebrug over de Amstel. Die kritieken, met 
name afkomstig van “de overkant”, Amstelhoek 
en De Hoef, missen contactgegevens. Wilt u 
mij s.v.p. de namen met mailadressen geven 
van mensen die hierover hebben geschreven?  

Als dat niet kan (“privacy redenen..”) Wilt u dan 
dit mailtje aan die mensen doorsturen zodat ze 
zich, als ze dat wensen, bij mij kunnen bekend-
maken?  U mag deze oproep ook in de rele-
vante edities van De Nieuwe Meerbode zetten. 
U plaatste eerder ingezonden brieven van mijn 
hand over dit onderwerp, o.a. 6 maart dit jaar.  
Het verheugt me dat er mede-tegenstanders 

lijken te zijn van het bizarre plan van Gemeen-
te Uithoorn en de weinig open wijze waarop 
dit wordt uitgerold. Ik heb nog enige hoop dat 
we door gezamenlijk op te trekken effectiever 
kunnen zijn om de waan te stoppen.
 

Ad de Kort, Uithoorn
a.d.kort@hccnet.nl

Kijken bij de buren
Sommige Amstelhoekers hebben een pro-
bleem met de sluiting van de Irenebrug voor 
doorgaand verkeer, dat is voor hen vervelend. 
Tegenover het verdriet van de Amstelhoe-
kers staat het plezier van alle mensen, zowel 
in de Amstelhoek als in Uithoorn, die over een 
jaar verlost zijn van het verkeer dat door hun 
dorp dendert. De gemeenteraad van Uithoorn 
heeft gekozen voor rust in onze dorpen. Dat 
verhoogt de veiligheid en schept de kans iets 
moois te maken van het centrum. Door de cri-

sis kan dat wel enige tijd duren, maar ik ga er 
van uit dat Uithoorn nog een paar honderd jaar 
meegaat. Voor hun ongemak kunnen de Am-
stelhoekers te rade gaan bij de bewoners van 
Meerwijk-West. Die moeten al 20 jaar over de 
drukke N201 naar het Amstelplein, in de spits 
een tochtje van 15-20 minuten, geen pretje. 
Wie dat niet wil pakt de fi ets en geniet onder-
weg van het Zijdelmeer. Het leverde een veili-
ge plek op voor de scholen in Meerwijk. Ook 
hier maakte de gemeenteraad steeds de juis-

te afweging tussen de diverse belangen, on-
danks druk van pressiegroepen. Voor de Am-
stelhoek en De Hoef geldt hetzelfde. Pak de 
fi ets of rij 10 minuten om, dat laatste kan in 
de auto geen probleem zijn. Alle andere argu-
menten dan veiligheid en rust dienen serieus 
bekeken te worden, maar komen op het twee-
de plan. Politiek is een kwestie van belangen 
afwegen.

Henk Wevers, Meerwijk-West

Onzinnige bekeuring op de Grote Lijster
Door het openbreken van de trottoirs enz. ca. 
14 dagen geleden vanwege het trekken van 
glasvezel is het schipperen met de parkeer-
plaatsen. Gedurende een aantal weken is er 
ruimte ingenomen op de bestaande parkeer-
havens in onze straat op de hoek van de Pol-
derweg en de Grote Lijster door een schaftkeet 
en Eco toilet,inmiddels zijn deze werkzaamhe-
den afgerond. Sinds afgelopen vrijdag 25-10-
13 zijn  5 van de 8  parkeerplaatsen in beslag 
genomen op boven omschreven hoek door 
zand en bestratingsmaterialen ivm het herstra-
ten van het fi etspad op de Polderweg. Dat de-
ze werkzaamheden moeten plaats vinden en 
overlast veroorzaken is bij de bewoners begrij-
pelijk. Mede door het feit dat zich hier een ge-
bouw bevindt voor uit huisgeplaatste kinderen 
(Lijn 5, waar veel vergaderingen plaats vinden 
door begeleiders en werknemers uit de omge-
ving) is dit op gezette tijden  schipperen met 
de parkeerruimte, maar geen probleem. Tot zo-
ver een beschrijving van de situatie.
Dinsdag 29-10-13 heb ik mijn taxi (ik rijdt 2x 
per dag kinderen met een handicap) door ge-
brek aan parkeerruimte vanwege het zand 
enz. om 09:20 uur op een huisvuilcontainer 
opstelplaats gezet met de beste bedoelingen 
om geen overlast te veroorzaken, immers het 
ophalen van huisvuil was die dag en daar-
na niet aktueel. Toen ik om ca. 12:00 uur hier 
langs liep zag ik een parkeerboete tussen mijn 
ruitenwissers,bij navraag bleek deze afkomstig 
van een vrouwelijke  BOA , van de gemeente 
dus. Een aannemer die in opdracht van de ge-
meente werkt neemt 5 van de 8 parkeerplaat-
sen in beslag  en een Boa denkt dan:”Daar is 
vast wat te halen voor mij” en gaat kijken of 
er toevallig iemand is die door ontstaan ruim-
tegebrek  zijn auto verkeerd zet en deelt een 
boete van �90,- uit. U kunt zich voorstellen dat 
ik me afvraag wat voor mentaliteit je dan moet 
hebben als je weet dat er een aantal dagen 
werkzaamheden plaats vinden die wat over-

last veroorzaken  temeer er geen sprake is 
van een gevaarlijke situatie,dit getuigt van to-
taal onbegrip en niet fl exibel omgaan met een 
tijdelijke situatie,een waarschuwing had evt. 
ook volstaan. ‘s Middags telefonisch deze me-
vrouw  gesproken,onderstaand enkele pun-
ten. Ik vroeg haar o.a. wat haar ‘motivatie’ was. 
Als ik 500 meter doorgereden was en daar om 
de hoek had gekeken was er wel ruimte ge-
weest (zij had daar gekeken zei ze), ja er zal 
in UIthoorn wel ergens een parkeerplekje zijn 
denk ik dan,bovendien was de bekeuring uit-
geschreven om 10:51 uur , anderhalf uur later 
dan toen ik de taxi geparkeerd had dus die si-

tuatie was al lang niet meer aktueel. Haar vol-
gende “ motivatie “ die ze bedacht had was 
het feit dat de taxi een gevaar opleverde voor 
de kinderen en dat bestrijd ik. De huisvuilcon-
tainer opstelplaats is geen doorgaand trot-
toir , deze grenst aan de ene kant aan de pla-
teau constructie op de weg  en  aan de andere 
kant bij de parkeerhavens,indien dit gevaarlijk 
zou zijn dan zouden immers de containers ook 
gevaar opleveren voor de kinderen? Tot zover 
mijn relaas.

G.van Stuijvenberg
Grote Lijster 57, Uithoorn

Johan Schrijver
benoemd tot Offi cier in de
Orde van Oranje Nassau

‘C’est le ton qui fait la musique’
In de vorige week ingezonden brief van een 
gemeenteambtenaar over de leefbaarheid en 
het over en bereikbaar zijn van Uithoorn en De 
Ronde Venen als goede buren, wordt een zin-
vol aanknopingspunt voor discussie hierover 
aangereikt. Datzelfde - maar op een totaal an-
dere wijze en met betere onderbouwing- is te 
lezen in ingezonden stukken en artikelen van 
ondergetekenden in diezelfde en de voorgaan-
de Meerbode. Waar gaat het bij communicatie 
om is eerst de vraag. Het is zenden en ontvan-
gen. Het betekent schrijven, spreken, luiste-
ren, nadenken, reageren en tot een construc-
tief debat komen. In veel ingezonden brieven 
in dit blad en bijvoorbeeld tijdens een recent 
politiek café (georganiseerd door het bewo-
nersoverleg in het dorpscentrum) blijkt dat een 
slechte of zelfs geheel ontbrekende communi-
catie het eerst en laatst genoemde probleem 
in Uithoorn is. Werk aan de winkel dus voor 
de specialisten op dit gebied! Dus eerst wil 
ik graag met de communicatieadviseur daar-
over de klok gelijk zetten. Hij communiceert in 
het stuk over beschikbare informatie over ver-
keers- en bestemmingsplannen. Zijn die bij 
een ieder bekend, leesbaar en begrijpelijk in 
hun samenhang? De vraag stellen is ook het 
antwoord geven, dat communiceert alvast ge-
makkelijk, meneer Bedford. De gemeente laat 
gelukkig ook zien dat ze het begrijpt. Moeilijk 
is echter om een voorstelling van de beoog-
de infrastructurele verandering te geven. In de 
Nieuwe Meerbode van 9 oktober jl. en bij in-
loopbijeenkomsten wordt geprobeerd dit dui-
delijk te maken. Communiceren houdt immers 
ook in: voor bewoners open en toegankelijk 
zijn. Verwijzen naar bij weinig mensen beken-
de werkgroepen, onduidelijke adviseurs, tus-
senpersonen en een enkele onbekende pro-
jectontwikkelaar, vertrouwelijk overleg, misti-

ge maatschappelijke criteria zoals ‘leefbaar’ en 
‘kwaliteit’ en het verwijzen naar achterhaalde 
economische gegevens, draagt daar zachtjes 
gezegd niet aan toe bij.

Ingewikkelde samenhang
Zoals in de genoemde ingezonden stukken is 
beschreven, is het zelfs voor echt betrokkenen 
met vervoerstechnische en bestuurlijke kennis 
niet mogelijk om weer te geven wat wanneer, 
hoe en waarom gaat plaatsvinden. Dit mede 
gezien de veelheid van hele en halve besluiten 
met bovendien een ingewikkelde samenhang. 
En er zijn discussies die te veel en te laat over 
detailuitvoering gaan. Zelfs pas op late mo-
menten als alles zichtbaar wordt. In plaats van 
over principes en hoofdlijnen zoals onze stel-
lingname is. Inhoudelijk - maar dat is een eco-
nomische en vaktechnische discussie - moe-
ten we daar nog over verder, ook in politieke 
en bestuurlijke zin. Zie daarvoor eveneens het 
uitgebreide artikel over de zorgen (en meer) 
van de bewoners van Amstelhoek, De Ronde 
Venen, De Hoef en Aalsmeer. Maar zeer zeker 
niet van die bewoners en kiezers alléén, dat zal 
nu eindelijk helder zijn. Het betreft dus niet al-
leen Uithoorn, maar vanwege de ligging juist 
ook de gehele planologie in onze regio; ver-
keer, leefbaarheid, veiligheid, wonen en winke-
len, schoolgaan, werken, recreatie, de econo-
mische veranderingen in de laatste 5 jaar etc. 
Je vindt het allemaal in de eerder genoemde 
bewonersreacties in de vorm van ingezonden 
brieven terug.

Wat kan er nu gebeuren?
De gemeente is er voor zijn inwoners en niet 
andersom. Zij moet in al haar geledingen 
zichtbaar en benaderbaar zijn. En begrijpelijk 
en tijdig communiceren en zich niet verschui-

len. Er zijn inspraak- en participatieprocedu-
res, terwijl ze zelf al een eigen mandaat en een 
- in de regio- gedeelde verantwoordelijkheid 
heeft. Dat is overigens geen ‘carte blanche’ om 
te doen en te laten. Waar en wanneer een ge-
meente behoort samen te werken met buur-
gemeenten, dient dat met goede kennis over 
lokale zaken, dus professioneel en deskun-
dig, aangepakt te worden. Er is hiervoor ge-
noeg potentieel van jonge ambtenaren en ook 
deskundigheid van derden. Dat is natuurlijk al-
leen effectief als er voldoende bestuurskracht 
en toezicht bij komt. Dienstbaarheid en integri-
teit staan voorop; ook als er niet direct om ge-
vraagd wordt, maar wel zoals tegenwoordig in 
het maatschappelijk verkeer als normaal ge-
zien wordt. Het zo nu en dan - om informatie 
op te halen - even aanwezig zijn bij het inmid-
dels weer op de helling staande(!) buurt en be-
wonersoverleg van ambtenaren, politie, politici 
in de komende verkiezingseuforie, draagt eer-
der bij aan wantrouwen of onbegrip dan ver-
trouwen. Als er vragen zijn van eigen inwoners 
of buren, dan dient de gemeente dit in de oren 
te knopen en daarover te communiceren. Deze 
opmerking mag gezien worden als een hand-
reiking om nu eens echt met elkaar in gesprek 
te komen. De kiezer staat immers elke vier jaar 
aan de top van de besluitvormingspiramide…..
Luisteren, lezen, praten en reageren! Dat houdt 
dus meer in dan alleen maar over verouder-
de besluiten te tamboureren. En ook daarover 
valt binnenkort nog genoeg te zeggen! ( N.B. 
Bij dezen ook nog even de titel uitgelegd voor 
de niet-franstalige lezers: het is niet alleen wat 
je zegt, maar ook de manier waarop je com-
municeert...)

Maaike Kersten, Amstelhoek
Gerard Troost, Uithoorn
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Wervelwind bij BVU
Uithoorn - Op maandag 28 okto-
ber speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) in sporthal De Scheg 
de 4e ronde in de 1e parencompe-
titie. Buiten huilt de wind om het 
huis, maar binnen staat de kachel 
te snorren op vier. Tijdens de we-
kelijkse bridgeavond van BVU in 
De Scheg stormde het zowel bui-
ten als binnen. Greet en Henk raas-
den over hun tegenstanders heen, 
niemand werd gespaard. Alleen Ti-
neke en Anke boden nog een heel 
klein beetje weerstand dankzij een 
prachtig geboden en gemaakt 6SA 
plus 1. Met een winnende score in 
de A-lijn van 60,42% namen zij ook 
de 1e plaats in de competitiestand 
over van Martin en Marineke. Hans 
en Nico verslikten zich in Marijke en 
Ger en werden eveneens slachtoffer 
van Greet en Henk, maar de 56,25% 
was genoeg voor een 2e plaats en 
zij behielden daarmee ook de 2e 
plaats in de totaalstand. Monique en 
Jan doen erg goede zaken. Na wel-
iswaar een afschuwelijk begin te-
gen Wim en Marcel, het percentage 
zullen wij u besparen, herpakten zij 
zich, met als hoogtepunt de tafel te-
gen Huib en Lambert. Over 3 spellen 
een gemiddelde halen van bijna 97% 
is wel heel hoog, jammer (niet voor 
Huib en Lambert) van die ene 0. Met 
dit resultaat, 3e met 54,58%, stegen 
zij van 5 naar 4 in de totaalstand. 
Martin en Marineke duikelden van 1 

naar 3, ondanks een nette score van 
53,75%, maar ja, toch ook het slacht-
offer van wervelwind Greet en Henk. 
In de B-lijn consolideerden Corry 
en Thea hun 1e plaats. Maar liefst 
67,71% behaalden zij deze avond. 
Alleen Tonny en Harry stribbelden 
een beetje tegen, dat wil zeggen een 
wellicht iets overmoedige 4 Schop-
pen min 2 zorgde voor toch nog 50% 
aan deze tafel. Rotsvast staan zij op 
1 en vergroten de voorsprong iedere 
week een beetje. Ineke en Elisabeth 
hebben elkaar blijkbaar weer her-
vonden. Ook deze week een mooie 
score van 64,93% en daarmee ste-
gen zij van 5 naar 2. Cees en Jan 
wisselen toppen met nullen af, ge-
lukkig voor hen hebben de toppen 
de overhand. Door een wervelen-
de score van 57,64% stegen zij van 
10 naar 4. Andrew en Ton speelden 
op safe. Hun score van 56,94% was 
goed voor een 4e plaats en daarmee 
bleven zij redelijk veilig op 3 staan 
in de competitiestand. Deze 3e plek 
geeft aan het eind van deze com-
petitie het recht om te promoveren. 
Volgende week de laatste ronde van 
de 1e parencompetitie. In de B-lijn 
lijken de kaarten wel geschud, in de 
A-lijn zit de top 3 heel dicht bij el-
kaar. Onderin wordt het spannend, 
wie wordt de 3e degradant? Maar 
liefst 3 paren moeten nog even ex-
tra hun best doen om de andere 2 
voor te blijven

KDO 1 walst in tweede 
helft over Geinburgia heen 
De Kwakel - Na de nipte 1-0 over-
winning op Geuzen/Middenmeer, 
kon het eerste van KDO afgelopen 
zondag de eerste periodetitel in de 
wacht slepen als er in Driemond mi-
nimaal gelijk werd gespeeld tegen 
Geinburgia. Trainer Raymond de 
Jong kon deze middag beschikken 
over een nagenoeg fitte selectie, zo-
dat er op de heenweg in de bus naar 
Geinburgia alle vertrouwen aanwe-
zig was om een goed resultaat neer 
te zetten in Driemond. 
In de eerste helft was KDO de voet-
ballend betere ploeg, maar wist de 
thuisploeg door veel inzet de Kwa-
kelaars goed partij te geven. Na een 
half uur spelen kon het eerste wa-
penfeit van de wedstrijd genoteerd 
worden toen spits Mathijs van Rijn, 
na een prima voorzet van Danny ten 
Hoope, de bal van dichtbij net naast 
schoot. In de 40e minuut kreeg 
Geinburgia de enige kans in de eer-
ste helft, maar hield de koelbloedi-
ge doelman Peter Onderwater KDO 
op de been toen hij een schot van 
dichtbij knap redde. Een paar mi-
nuten later kon Bart van der Tol de 
Kwakelaars op voorsprong brengen, 
maar zijn kopbal, na een knappe in-
dividuele actie van Mathijs van Rijn, 
belandde rakelings langs de paal. 
Vlak voor rust waren Menno Linge-
man en Mathijs van Rijn daarnaast 
kansrijk om de 0-1 te maken, maar 
beiden faalden van dichtbij.

Massaal
In de tweede helft deed KDO er van 
alles aan om zo snel mogelijk de lei-
ding te nemen in deze belangrij-
ke kraker. Tot groot genoegen wist 
rechtsbuiten Menno Lingeman in de 
58e minuut de 0-1 binnen te schie-
ten. Nadat een geplaatst schot van 
Joeri Stange ternauwernood geblokt 
kon worden door de Driemondse 
keeper, kon Menno in de rebound 
van dichtbij eenvoudig de Kwake-
laars op voorsprong brengen, 0-1. 
In plaats van de schade te beper-
ken deed Geinburgia na de achter-
stand alle moeite om snel de gelijk-
maker te maken. Zo waren de Drie-
monders in de 68e minuut dicht-
bij de 1-1, maar wist opnieuw Peter 
Onderwater zich voor KDO positief 
te onderscheiden door alert te rea-
geren op een geplaatst schot in de 
rechterbenedenhoek. 
Eigenlijk speelde Geinburgia zich-
zelf in de kaart door steeds meer 
risico te nemen van achteruit. De 
kracht van de Kwakelaars ligt op dit 

moment vooral voorin en in de 73e 
minuut besliste Mathijs van Rijn de 
wedstrijd definitief door op fantasti-
sche wijze de 0-2 binnen te schie-
ten. Na een geplaatste voorzet van 
Bobby Uitermarkt wist Mathijs met 
één voetbeweging de bal bij de eer-
ste paal op schitterende wijze bin-
nen te knallen, 0-2. Na matig uitver-
dedigen van Geinburgia kon de uit-
stekend spelende Menno Lingeman 
in de 78e minuut vanaf tien meter 
zijn tweede doelpunt van de middag 
maken en zo KDO op 0-3 brengen. 
Het absolute hoogtepunt van deze 
wedstrijd volgde in de 82e minuut 
toen na een combinatie via Chiel 
Kok en Joeri Stange de bal bij Men-
no Lingeman terechtkwam. 

Snelheid
Op snelheid wist de zeer behendige 
Menno de bal op een presenteer-
blaadje te leggen van spits Mathijs 
van Rijn. Mathijs, die een ongeluk-
kige eerste helft kende, was nu erg 
scherp en kon op prachtige wijze de 
0-4 in de rechterhoek binnenschie-
ten. Na deze ruime voorsprong van 
KDO was de maat vol bij Geinbur-
gia en dit uitte zich met name in for-
se overtredingen richting de Kwake-
laars. In de 85e minuut sloegen alle 
stoppen door toen de centrale Drie-
mondse verdediger op schandali-
ge wijze Timo Kas onderuit schop-
te. Bobby Uitermarkt ging terecht 
verbaal verhaal halen bij Geinbur-
gia, maar zijn handelswijze werd 
door de scheidsrechter vervolgens 
beoordeeld als slaan, zodat beide 
ploegen met tien man verder moes-
ten gaan. In het restant van de wed-
strijd wist invaller Rick Kruit KDO op 
0-5 te brengen. Nadat opnieuw Rick 
Kruit gevaarlijk was aan de rechter-
kant van het veld en een prima voor-
zet gaf op Mathijs van Rijn, kon het 
geluk niet op aan Kwakelse zijde 
en werd het 0-6. Vlak voor tijd wist 
Geinburgia de eer van de middag te 
redden door 1-6 te maken. Door de-
ze ruime en overtuigende overwin-
ning heeft KDO de eerste periode-
titel veroverd. Met vier punten voor-
sprong op zowel De Meer als Zuid-
oost United staan de Kwakelaars 
soeverein aan kop in de vierde klas-
se F. Dit heugelijke feit werd uit-
voerig gevierd op de terugreis in de 
Kwakelse bus, zaak blijft wel om met 
beide benen op de grond te blijven 
staan. Aankomende zondag speelt 
het eerste namelijk de streekderby 
tegen middenmotor RKAV. 

Vreugde en verdriet bij BVK
De Kwakel - De spanning was 
voelbaar afgelopen donderdag in 
Dorpshuis De Quakel tijdens de 
laatste speelavond van de 1e pa-
rencyclus van de BVK van dit sei-
zoen, waar de beslissingen zou-
den vallen inzake promotie en de-
gradatie.

In de A lijn was natuurlijk alleen 
de strijd tegen promotie van be-
lang, aangezien er weinig te pro-
moveren valt, zoals in de C lijn al-
leen de strijd om promotie telt 
waar er weinig te degraderen is. 

A-lijn
In de A-lijn waren het opnieuw 
echtparen die de toon aangaven. 
Waar Geke en Jaap Ludwig 3 we-
ken geleden nog in degradatie-
nood verkeerden wisten zij nu 
voor de 2e keer deze cyclus de 
1e plaats op te eisen met 57,99% 
waardoor zij uiteindelijk nog in de 
top 5 eindigden. Rees en Gerard 
van der Post scoorden vanaf de 2e 
speelavond elke week hoger dan 
de week daarvoor. Deze keer wer-
den zij 2e met 57,29%, waarmee 
zij Tiny en Adriaan Kooyman voor-
bleven. Die werden dus 3e met 
55,9%. De hoofdprijs in deze cy-
clus was voor Nelly Vork en And-
re Verhoef met 54,49% gemiddeld.
Onderin viel het doek voor 4 da-
mesparen. Leny Heemskerk-Ag-
nes de Kuijer, Gerda Bosboom-Ri-
na van Vliet, Eefke Backers-Marri-
anne Kamp en Susanne Ambag-
tsheer-Riet Wesselingh gaan van 
uit de B lijn proberen weer terug 
te komen.

B-lijn 
Het biologisch evenwicht in de 
A lijn wordt daardoor enigszins 
hersteld, omdat vanuit de B lijn 2 
echtparen, 1 herenpaar en 1 ge-
mengd paar promoveren, zodat er 
4 personen van mannelijke kun-
ne bijkomen. Als nummer 1 ‘over 
all’ in de B-lijn eindigden Hennie 
en Jan van der Knaap met 55,01% 
gemiddeld. De 2e plaats was 
voor Truus en Piet Langelaan met 
53,06%.  Cor Hendrix en Jos Bader 
eindigden als 3e in die totaalstand 
met 52,97% en de laatste promo-
tieplaats werd een prooi voor Riet 

Doeswijk en Joop den Blanken  
met 52,26%. Van dat kwartet zien 
we in de daguitslag alleen Jos en 
Cor terug, die deze avond 3e wer-
den met 56,67%. De 2e plaats was 
voor Emmy en Gerard van Beek 
die met 59,58% gedecideerd de 
degradatie afwendden.
De hoogste eer was echter weg-
gelegd voor Trudy Fernhout en 
Thecla Borggreven met exact 60% 
en ook voor hen betekende dat 
handhaving in de B lijn.
Dat was niet het geval voor de 4 
laatste geëindigde paren in de to-
taalstand, die dus een stapje terug 
moeten doen naar de C lijn. De 
paren Greet de Jong-Roel Knaap, 
Toos Boerlage-Annie Lauwers, 
Jannie en Nico Koning en Paula 
en Klaas Kniep moeten volgende 
week dus weer even zoeken waar 
de C tafels ook al weer staan.

C -lijn
In de C-lijn lieten Matty en Kees 
Overwater zien dat hun uitglijder 
van vorige week een incident was. 
Met 57,64% eisten zij de 1e plaats 
op en daarmee werd hun promo-
tie naar de B-lijn een feit, om-
dat zij als 3e eindigden in de to-
taalstand. Die 1e plaats van deze 
week moesten zij echter wel delen 
met Janny Snabel en Vrony van 
Veen, die de laatste 3 weken een 
gemiddelde van 58% scoorden. 
Het leverde hen de 2e plaats in 
de totaalstand op en dus ook een 
dikverdiende stap omhoog naar 
de B-lijn. In de eindstand moes-
ten zij alleen Atie en Wan Overwa-
ter nog boven zich dulden, die dus 
met een gemiddelde van 55,75% 
het beste scoorden van alle paren.
Het laatste paar dat het in de vol-
gende cyclus een niveau hoger 
mag laten zien is paar Riet Koot-
Wim Schijf. Rest nog de laatste 
verslagwaardige plaats van deze 
speelavond te vermelden en dat 
was een gedeelde 3e/4e plaats 
met 56,6% voor de paren Rie Be-
zuyen-Gerbrand van Nigtevegt en 
Mayke Dekker-Ria van Wezen-
berg met 56,6%.
Volgende week start de 2e cyclus 
van de parencompetitie dus in de 
nieuwe samenstelling van de 3 lij-
nen.

KDO 2 na een half uur 
spelen gestaakt
De Kwakel - Na een half uur voet-
ballen is de wedstrijd De Bilt 2–KDO 
2 gestaakt vanwege extreme hagel-
val, zodat het veld in De Bilt onbe-
speelbaar werd. De Kwakelaars ke-
ken na dertig minuten al tegen een 

3-0 achterstand aan. Aankomende 
zondag hervat het tweede de com-
petitie met een thuiswedstrijd te-
gen nummer tien PCVC 3, dat ver-
rassend met 4-3 wist te winnen van 
Hercules 4.

Laatste wedstrijd BMX 
Noord-Holland Cup
Uithoorn - Afgelopen zondag, 3 
november, was het tijd om de aller-
laatste zesde wedstrijd in de Noord- 
Holland Cup te rijden. Deze wed-
strijd worden de laatste punten ver-
deeld en de kampioenen van het 
seizoen gehuldigd.
Ditmaal op de eigen baan van 
UWTC in Uithoorn. Er was al weken 
door vrijwilligers druk aan de baan 
gewerkt om alles tip-top in orde te 
krijgen voor de laatste BMX-West 
wedstrijd, gereden zondag 27 ok-
tober en de laatste wedstrijd in de 
Noord-Holland Cup afgelopen zon-
dag. Na de eerste manches en fi-
nales in de eigen klasse was het 
de beurt aan de toekomstige BMX 
fietsers. Er werden loopfietstrainin-
gen georganiseerd. Deze trainin-
gen zijn bedoeld voor kinderen van 
circa 2 t/m 5 jaar. Er werd gestart 
met een mini-startplank en het par-

cours ging over het laatste stuk van 
de westrijdbaan. Uiteraard werden 
de deelnemers flink aangemoedigd 
door alle toeschouwers en overige 
BMX fietsers. Wie weet bevindt zich 
onder deze kleine deelnemers wel 
de nieuwe toekomstige BMX kam-
pioen van Nederland!
Daarna werd er snel doorgegaan 
met de manches in de open klasse. 
De finale van de open klasse werd 
gereden in een flinke hagelbui. On-
danks het slechte weer en glad-
de hagel op de baan waren er geen 
valpartijen tijdens deze finale. De 
computer deed goed zijn werk en na 
de finales was het al snel tijd om de 
prijzen uit te reiken in een voor deze 
speciale gelegenheid beschikbaar-
gestelde trailer. Er stonden heel wat 
bekers want iedere rijder die zich 
heeft ingeschreven voor de Noord-
Holland Cup verdient een beker.

Jolanda kampioen damesbiljarttoernooi geslaagd
De Hoef - Het afgelopen weekend 
werd het damesbiljarttoernooi De 
Rooij gehouden. Onder de bezielen-
de leiding van Hans van Eijk streden 
8 dames om de persoonlijke titel van 
kampioen 2013-2014. Na de eerste 
dag stonden Lucia Burger en Jolan-

da Brandse aan de kop met drie ge-
wonnen partijen, op de voet gevolgd 
door Marieke Fokker. Zondag 11.00 
uur startte de tweede ronde waarin 
een aantal dames toch wel behoor-
lijk nerveus overkwam. Marieke won 
haar overige drie partijen waardoor 

Handbaldames Legmeervogels 
winnen van Havas
Uithoorn - Tegen een geroutineer-
de tegenstander is het altijd lastig 
handballen, bij Havas liep nogal wat 
routine rond, maar ook een aantal 
goede jonge speelsters. 
In het begin van de wedstrijd speel-
de het handbalteam van Legmeer-
vogels, in de nieuwe shirts van 
sponsor Discafe Het Dorp, zonder 
overtuiging. Veel slordigheden en 
balverlies waardoor men nauwelijks 
aan aanvallen toekwam.
Havas profiteerde door een aan-
tal keer vanuit de 2e lijn te scoren 
en de thuisclub liep achter de fei-
ten aan. Het wilde maar niet luk-
ken om te scoren, ook al omdat Ha-
vas een goede keepster had die veel 
vrije kansen van Legmeervogels 
wist te stoppen. De gasten liepen 
weg naar een 2-6 tussenstand voor-
dat de Uithoornse dames wat beter 
in de wedstrijd kwamen. Men werd 
weer wat brutaler en vooral werd er 
nu sneller gespeeld wat een langza-
me inhaalrace tot gevolg had.

Puntje voor puntje kwamen de da-
mes dichterbij en bij 7-7 was het 
weer gelijk. Nog een keer een doel-
punt van Havas, maar de laatste 2 
doelpunten voor de pauze waren 
voor Legmeervogels dat ging rusten 
met een 9-8 stand.
Het begin van de 2e helft was vol-
ledig voor de thuisclub. Met snel-
le breaks en goede schoten van af-
stand werd afstand genomen van 
de tegenstander, een tussenstand 
van 14-9 was het gevolg. Daarna 
kwam Havas nog wel terug maar 
heel dichtbij lieten de dames ze niet 
meer komen. Er werd goed en ge-
concentreerd verdedigd en aanval-
lend werden de nodige goede aan-
vallen gespeeld. Het publiek kon 
uiteindelijk tevreden de kantine in 
want de eindstand was verdiend 
in het voordeel van Legmeervo-
gels, 18-13. Volgende week de lasti-
ge uitwedstrijd in en tegen Nieuwe-
gein dat ook beide wedstrijden ge-
wonnen heeft.

Hockeymeisjes Qui Vive 
A1 goed van start
Uithoorn - Ook al was er voorspeld 
dat ‘s middags de zon zou doorbre-
ken; het bleek een donkere herfst-
middag. Terwijl deze wedstrijd 4 ou-
ders bardienst hadden, zetten de 
Qui Vive-speelsters van Meisjes 
A1 zaterdag 2 november de regu-
liere competitie in Poule A van de 
Sub-Topklasse voort. In deze com-
petitie treffen zij de volgende te-
genstanders: Strawberries, Benne-
broek, Hoorn, HIC, Abcoude, Hur-
ley en Bloemendaal (van deze laat-
ste twee spelen de 2e teams). Qui 
Vive heeft er 2 nieuwe speelsters bij: 
Nikita Borstlap en Aniek van Loon; 
beiden spelen zij momenteel in de 
B. Zij zullen in deze competitie om 
toerbeurten bij Meisjes A1 invallen.
Het belooft een spannende wed-
strijd te worden. In de 8e minuut 
mist Veerle van Buuren een slag op 
open doel. In de 10e minuut breekt 
tegenstander HIC door en weet het 
eerste doelpunt te scoren. Geluk-
kig herstelt Qui Vive goed en weet 
Anouk Haremaker zelfs 5 minu-
ten later een eerste doelpunt in de 

wacht te slepen. In de 23e minuut 
slaat een Qui Vive speelster van ver 
buiten de cirkel de bal de cirkel in. 
Een HIC-speelster tipt deze voorzet 
via een eigen stick het eigen doel 
in; stand 2-1. HIC laat het er echter 
niet bij zitten en blijft terugvechten. 
In de 28e minuut weet een speelster 
zelfs helemaal in haar eentje uit te 
breken en treft keepster Moon Zet-
hoven in een 1 op 1 duel. Gelukkig 
weet Moon de ruimte op het doel 
zo klein mogelijk te houden en een 
slag op het doel tegen te houden.

In de 2e helft krijgt Qui Vive een 
strafcorner mee. Helaas mist Robin 
van der Zee een mooie slag op het 
doel. Kort daarna schiet Anouk Ha-
remaker naast. Het blijft spannend! 
Twee minuten later zet Robin een 
bal voor en slaat Anouk de bal op 
het doel. Hij zit weer! Hiermee is de 
eindstad van 3-1 bereikt. Door haar 
tomeloze inzet én twee doelpun-
ten is ook afgelopen zaterdag weer 
Anouk Haremaker verkozen tot Wo-
man of the Match.

ze ook op 10 punten kwam met een 
gemiddelde van 2.303=109.41%. 
Jolanda kwam met twee gewonnen 
partijen ook op 10 punten met een 
gem. van 1.102=102.20% en Lucia 
verloor er een en kwam op 8 punten 
met een gem. van 0.950=117.00%. 

Laatste ronde met 6 dames op 3 
tafels van plaat 1 t/m 6 werd ge-
speeld. De finalepartij tussen Lucia 
en Jolanda is een half uur later ge-
start om de druk op te voeren; dat 
lukte goed want na vele ah’s en oh’s 
drukte Jolanda haar 38ste carb. in 
26 beurten naar haar 6de overwin-
ning, dus terechte kampioen met 12 
punten.en 104.30%. Marieke werd 
tweede en Lucia eindigde als derde. 
Deze geslaagde dagen werden van 
heerlijke hapjes en maaltijden voor-
zien door Kwaliteitsslagerij Eijk & 
Veld en was niet mogelijk geweest 
zonder de inzet van vele vrijwilligers 
als tellers en schrijvers en de dames 
achter de bar. De dag werd afgeslo-
ten met het uitreiken van de bekers, 
diploma’s en wisselbeker van spon-
sor De Rooij zand en grindhandel 
door Mary, Daarna deed Jos Lug-
tigheid de roze trui om de schou-
der van de Dames Biljart Kampioen 
2013 Jolanda Brandse. Jolanda wil 
deze beker in 2014 verdedigen. En 
dat zal zeker worden voortgezet.
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Goede uitslagen voor de 
lopers van AKU
Uithoorn - Bij zonsopgang leek 
het allemaal nog mee te vallen. 
Het zonnetje kwam goed door en 
al snel kwamen de berichten door 
op Facebook over de goede weers-
verwachting voor de eerste loop 
van het Zorg en Zekerheid Circuit 
2013/2014. Traditioneel de opening 
in Mijdrecht bij de collega’s van de 
Veenlopers. De sporthal puilde uit 
en het leek erop dat de organisatie 
weer een hoop deelnemers kon ver-
welkomen. De lopers op de 10 ki-
lometer mochten het eerst naar het 
startvak. Net op het moment dat de 
ruim 700 lopers klaar stonden barst-
te de eerst bui los. Eerst regen en la-
ter zelfs hagel. Om vijf over elf los-
te de wethouder het startschot en 
konden de 25 lopers namens AKU 
starten. Hardloper Wouter Heinrich 
loopt (voor het eerst??) met 36, 27 
naar de snelste tijd namens AKU. 
Ook Paul Hoogers, Jolanda ten Brin-
ke en Atie van Oostveen halen het 
podium in hun categorie. Achter 
deze snelle lopers worstelen vele lo-
pers met de elementen wind en re-
gen, die soms mee zat en soms te-
gen zat, maar vooral lastig was. 
Vlak na de start van de 10km gaan 
de ruim 500 lopers van de 5 km van 
start. Ook hier een hele grote groep 
deelnemers van AKU. Aan de leiding 
gaat het lang in een mooie groep 
samen. Ook de finish is zeer close. 
Sjoerd Heemskerk eindigt als vier-
de ‘slechts’ 19 seconden achter de 

winnaar en maar 5 seconden ach-
ter nummer twee. Bram Andriessen 
komt als 6e over de finish, maar is in 
zijn categorie (jongens t/m 15 jaar) 
met 16 minuten 59 seconden bijna 2 
minuten sneller dan nummer 2. Dat 
het hardlopen bij de familie Heems-
kerk sterk vertegenwoordigd is, be-
wijzen broer Thijs en zus Kirsten die 
beiden in hun categorie uitstekend 
scoren. Ook vele andere lopers van 
AKU liepen een goede wedstrijd. 
Speciale vermelding verdient het 
echtpaar Deibert, dat deze wedstrijd 
samen gelopen heeft.
Om even voor half twaalf starten 
bijna 300 lopers voor hun wedstrijd 
over 16,1 kilometer. Donkere wol-
ken, stevige wind, harde slagregens 
en af en toe een donderklap bege-
leiden de lopers door het mooie par-
cours van de wedstrijd. Het deelne-
mersveld bij de dames was wat be-
perkt, maar dat doet zeker niets af 
aan de prima prestatie van Mandy 
Plasmeijer. Met de eerste plaats in 
haar categorie en een uitstekende 
1 uur 13 minuten laat Mandy zien 
goed in vorm te zijn. Good old John 
van Dijk blijft ook uitstekend pres-
teren. Met nog net in de 58 minu-
ten werd hij 6e overall en 2e in de 
categorie. Dat er bij AKU uitstekend 
constant getraind wordt, blijkt uit 
het feit dat alle andere lopers na-
mens AKU allemaal binnen 2 ½ mi-
nuut van elkaar gefinisht zijn.

Voorlaatste ronde bij 
bridgeclub ABC
Uithoorn - Deze week was het weer 
gezellig druk bij bridgeclub ABC, er 
werd in bijna een complete bezet-
ting gespeeld. Er werd aan 14 ta-
fels gebridged, om even aantal-
len te krijgen, anders zou er zowel 
in de A- als B-lijn een stilzitter ge-
weest zijn en moest er wel een paar 
uit de B-lijn overgeheveld worden 
naar de A-lijn, maar zoals gebruike-
lijk wordt daar altijd het beste paar 
voor genomen. Hierdoor ontstonden 
er in de de A-lijn 8 tafels en 6 tafels 
in de B-lijn.
A-lijn: In de A lijn is het echtpaar 
Leny en Jan v.d. Schot eerste met 
een score van 58,63 %, zij doen een 
vertwijfelde poging om de koppo-
sitie te veroveren. Tweede was het 
echtpaar Fien en Ben Leeftink met 
57,74%, dit echtpaar speelt toch nog 
zeer goed mee in de hogere legio-
nen. Derde werd hier het paar Cor-
ry Olijhoek en Ria Wezenberg met 
56,25%, gelukkig had Corry onder 
het bridgen wel haar goede bril op. 
B-lijn: In de B-lijn is het paar Miep 
v.d. Hoek en Nel v.d. Neut weer her-
enigd en dat lieten zij gelijk blij-
ken ook, zij eisten de eerste plaats 
op met maar liefst 65,33 %. Tweede 
werd nu het paar Greet van Diemen 

en Nel Groven met 60,43% en der-
de was het echtpaar Coby en Joop 
Buskermolen met 55,33%, een goe-
de score want zij staan er niet zo flo-
rissant bij op de ranglijst. 

Competitiestand
Na zeven ronden begint zich toch 
een zekere scheiding af te tekenen.
A-lijn: Eerste staat nog nu het paar 
Ciny v.d. Elsen en Hetty Houtman 
met 56,66%. Ria en Joop Smit, met 
een gemiddelde score van 56,33%, 
hebben de eerste plaats af moeten 
staan, maar het verschil is minimaal.
Derde zijn Leny en Jan v.d. Schot 
53,78%, dit is mede door hun goe-
de score van deze ochtend
B-lijn: Eerste staat het paar Miep 
v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met een 
gemiddelde score van 57,11%, dit 
hebben zij te danken aan de hoge 
score van wedstrijd. Tweede staat 
het paar Greet van Diemen en Nel 
Groven 55,52%. Derde staat het 
paar Ada Groenewegen en Roelie 
v.d.Voorden met 53,42%.
Als u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in ’t Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan om 
kennis te maken met het zo edele 
spel.

Open lesdag gymnastiek
De Kwakel - Volgende week maan-
dag 11 november zijn er bij KDO 
Gymnastiek open lessen. De ou-
ders/verzorgers van de kinderen die 
gymnastiekles hebben kunnen dan 
op de tribune de les bijwonen, maar 
ook andere belangstellenden zijn 
welkom. De kinderen mogen hun 
vriendje(s) en/of vriendinnetje(s), 
broertje(s) en/of zusje(s) en 
neefje(s) en/of nichtje(s) meene-
men naar de les. Klasgenootjes en/
of andere kinderen die een keer 
mee willen gymmen, mogen ook ko-
men. Het eerste lesuur van 15.30 tot 
16.30 uur is voor de jongste kinde-
ren tot en met 7 jaar. Deze les is voor 
zowel jongens als meisjes en laat 
de kinderen spelenderwijs kennis-
maken met de gymnastiek. Ze be-
ginnen bijvoorbeeld met een kop-
rol, die als het goed gaat moeilijker 
gemaakt kan worden door er een 
zweefrol van te maken. In het twee-
de lesuur van 16.30 tot 17.30 uur ko-

men de meisjes van 7 t/m 10 jaar 
aan bod. Omdat deze meisjes meer 
bewegingservaring hebben wordt in 
kleine groepjes geoefend aan iets 
moeilijkere turnonderdelen en aan 
combinaties van oefeningen. Het 
derde lesuur van 17.30 tot 1830 uur 
is voor de jongens t/m 10 jaar. De 
jongens hebben specifieke turntoe-
stellen en doen iets meer oefenin-
gen met kracht dan de meisjes. Ook 
in deze les wordt er gewerkt aan het 
opbouwen en uitbreiden van de oe-
feningen. Het laatste lesuur van de 
maandag is van 18.30 tot 19.30 uur. 
Hier turnen zowel jongens en meis-
jes vanaf 10 jaar volledige oefenin-
gen op alle toestellen. De kinderen 
worden gestimuleerd ook elkaar te 
helpen en de oefeningen zelfstan-
dig uit te voeren. De lessen worden 
gegeven in de sporthal bij KDO aan 
de Vuurlijn in De Kwakel. Voor nade-
re informatie mail of bel Corina Smit 
tel. 0297-540032 of aerobics@kdo.nl

AKU organiseert eerste 
cross van het winterseizoen
Uithoorn - Zaterdag 9 november 
bijt AKU wederom het spits af met 
de organisatie van de eerste cross-
competitiewedstrijd in de regio Mid-
den-Nederland. In de afgelopen 2 
jaar heeft AKU laten zien prima in 
staat te zijn om dit grote evenement 
te organiseren. Meer dan 800 jeug-
dige lopers van 6 t/m 18 jaar zullen 
in de loop van deze dag in verschil-
lende leeftijdscategorieën met el-
kaar de strijd aangaan op en rond 
de gerenoveerde atletiekbaan van 
AKU. Er zijn verschillende hinder-
nissen in het parcours opgenomen, 
zoals de brug van de wielerbaan, de 
heuvel die tijdens de verbouwing 
is opgeworpen met trappen daarin, 

etc. Alle inschrijvingen zijn al bin-
nen en om 12.00 uur start de eer-
ste groep lopers en om 15.45 uur 
worden de laatste lopers wegge-
schoten. In totaal doen 20 atletiek-
verenigingen mee aan deze wed-
strijd, afkomstig uit een grote re-
gio van Noord-Holland: Amsterdam, 
Haarlem, Hilversum, Zaandam/Be-
verwijk, Amstelveen en omliggende 
plaatsen. AKU zal op deze dag met 
een grote groep lopers vertegen-
woordigd zijn.

Voor ouders, familie en andere be-
langstellenden een mooie gelegen-
heid om te zien hoe mooi dit onder-
deel van atletiek kan zijn.

Clinic als voorbereiding
op de 10 EM van Uithoorn
Uithoorn - Vanaf dinsdag 12 no-
vember start bij atletiekvereni-
ging AKU een clinic ter voorbe-
reiding op de 10 Engelse Mijlen 
van Uithoorn die volgend jaar op 
zondag 26 januari zal plaatsvin-
den. Ook dit jaar zal deze popu-
laire loop, die bekend staat om 
zijn goede organisatie, starten 
vanaf sportpark Randhoorn op 
een totaal nieuw parcours. Dit 
loopevenement is ook nu weer 
een onderdeel van het Zorg- en 
Zekerheidscircuit. In de komen-
de 11 weken wordt u onder erva-
ren en deskundige leiding klaar-
gestoomd om een van de afstan-
den op een goede manier af te 
leggen. Er wordt over 3 afstanden 
gelopen, 5 km., 10 km en 10 En-
gelse Mijlen. U bepaalt zelf welke 
afstand u gaat lopen en de trai-
ningen tijdens de clinic zijn afge-
stemd op de door u gekozen af-
stand. De clinic vindt op 2 dagen 
plaats, op dinsdag van 19.30 uur 
tot 20.45 uur en op zondag van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Na af-
loop is er tijd om in de kantine 
van AKU af te sluiten met koffie 
en thee. 

Voor iedereen geschikt
Het maakt niet uit of u wel of niet 
getraind bent en ervaring heeft 
met lopen. Deze clinic is met na-
me bedoeld voor de beginnende 
lopers om er voor te zorgen dat ze 
op een gezonde en verantwoorde 
wijze de training opbouwen zon-
der het risico van blessures. De 

meer ervaren lopers krijgen ui-
teraard een trainingsprogramma 
dat is aangepast aan hun loopni-
veau en –ervaring. De kosten van 
de clinic bedragen 40 euro, inclu-
sief het startbewijs voor een van 
de afstanden die gelopen worden 
op 26 januari.
Daarnaast wordt er enkele we-
ken na de start van de clinic in 
het clubhuis van AKU een avond 
georganiseerd waarin u uitge-
breid informatie en voorlichting 
krijgt over voeding, schoeisel, 
trainingsopbouw, etc. 
Omdat het niet voor iedereen mo-
gelijk zal zijn om op beide dagen 
de clinic te volgen, kunt u in over-
leg met de trainer een program-
ma krijgen om een extra training 
buiten de clinic te doen in de tijd 
die u het beste uitkomt.

Aantrekkelijk nieuw parcours
Aangezien het nu al mogelijk is 
om een deel van de nieuwe N201 
te gebruiken, is de organisatie 
er in geslaagd om een nieuw en 
aantrekkelijk parcours uit te stip-
pelen, binnen de gemeentegren-
zen van Uithoorn.
Zowel de lopers op de 10 kilome-
ter als de 10 Engelse mijlen ste-
ken na de start snel de huidige 
N196 over en vervolgen hun weg 
door De Kwakel en Uithoorn.
De Amstel wordt ook nu weer be-
reikt, via de Vrouwenakker lopen 
de deelnemers aan de 10 Engel-
se mijlen via de Amsteldijk naar 
Uithoorn.

Legmeervogels A1 pakt 
periodetitel

Uithoorn - De A1 van Legmeer-
vogels is het hoogst voetballen-
de team in Uithoorn. Nadat ze in 
de landelijke competitie vorig sei-
zoen vanuit de 4e divisie zijn ge-
promoveerd, pakten zij afgelo-
pen zaterdag de periodetitel in de 
3e divisie. In een spannend du-
el in Apeldoorn werd WSV met 
1- 3 verslagen. Waar aan het be-
gin van het seizoen de gedachte 
was dat handhaven het doel zou 
zijn, lijkt er wellicht meer moge-
lijk. Met nieuwe spelers als Tim, 
Dylan, Martijn, Guido, Jo- Andy, 
Kevin, Jouke, Pelle, Kevin en ‘te-
rugkeerders’ als Andy, Jamahl en 
Nick maken een superbrede se-
lectie mogelijk. De oude kern, 
Mike, Sander, Jeffrey, Gino, Noud, 
Yorick, Rogier en eerste jaarsaan-
vulling met Sven en Rob en de 
nieuwe jongens vormen een pri-
ma team. De hechte defensie is 
volgens een goede traditie het 
startpunt van het succes. Kee-
per Pelle heeft de eerste wedstrij-
den laten zien dat hij een prima 
vervanger is voor de geschors-
te Mike. Noud, Sander, Jeffrey en 
Nick vormen de basis vier, maar 
net zo makkelijk worden de twee 
alleskunners Gino en Jouke inge-
zet bij schorsing, blessure of een 
niet in vorm zijnde collega. Rob, 
Jamal en Sven zijn direct inzet-
baar op meerdere verdedigen-
de posities. Met Rogier, Tim, Gui-
do, Martijn en de eerdergenoem-
de alleskunners Gino en Jou-
ke is een uiterst technisch mid-
denveld ontstaan. In de voorhoe-

de is Yorick als aanvoerder al-
tijd zeer aanwezig en de snelheid 
van Dylan, Andy, Kevin en Jo An-
dy creëen schijnbaar als vanzelf 
de noodzakelijke goals. Het be-
langrijkste is misschien wel het 
feit dat er een team staat. Ieder-
een, ook al speelt bij een brede 
selectie als deze lang niet ieder-
een elke week, dient het team. 
Voorwaar een klasseprestatie 
van de mannen zelf maar natuur-
lijk ook van trainer/coach Jeffrey. 
Hoe belangrijk een brede selec-
tie is blijkt ook al in de wedstrijd 
tegen WSV. De eerste schorsing 
is al gegeven en binnen 10 mi-
nuten een hamstringblessure van 
Andy en Yorick, maar moeiteloos 
vallen Jo Andy en Kevin in. Na 
een scrimmage voor het doel van 
WSV tikt Martijn de bal slim bin-
nen. De kansen zijn overigens in 
de eerste helft voor de tegenstan-
der. Noud redt nog een keer net 
voor de doellijn en Mike pareert 
een keihard schot van een me-
ter of 7 met een katachtige reflex. 
Na de rust moet het licht aan en 
wordt het al snel 0- ‐2 weer door 
Martijn. De meegereisde suppor-
ters denken dan “kat in ’t bak-
kie” maar WSV komt terug tot 1- 
‐2. Door geconcentreerd te blij-
ven spelen wordt het in de 76 e 
minuut 1- ‐3 door Gino en is het 
periode kampioenschap en daar-
mee de nacompetitie gehaald. 
Hoe het feestje gevierd gaat wor-
den is niet duidelijk maar dat er 
een feestje volgt moge duidelijk 
zijn.

Mats opnieuw judokampioen 
van Noord-Holland
Uithoorn - De 10-jarige Mats Kool-
moes uit Uithoorn is voor de vierde 
keer judokampioen van Noord-Hol-
land geworden. Mats wist zich vo-
rig week te plaatsen door kampi-
oen te worden van de regio Haar-
lem. Het district Noord-Holland be-
staat uit drie regio’s, waarvan de 
beste 16 judoka’s zich plaatsen 
voor het Noord-Hollands Kampi-
oenschap. In de leeftijd tot 12 jaar 
is het individuele kampioenschap 
van Noord-Holland het hoogsthaal-
bare; er is nog geen nationaal ver-
volg. Mats was net als voorgaan-
de jaren weer favoriet voor het win-
nen van de titel. Mats begon het 
toernooi tegen de nr. 5 uit de regio 
Noord Mees Burgering en won deze 
1e partij vrij eenvoudig met een ip-
pon. In de 2e ronde stond hij tegen-
over Nico Staal, de kampioen van de 
regio Amsterdam. Mats begon goed 
en domineerde de wedstrijd; zijn te-
genstander kon alleen maar verde-
digen en kreeg hiervoor twee straf-
fen. Mats verhoogde het tempo en 
scoorde ippon met een beentech-

niek en plaatste zichzelf hiermee 
voor de halve finale. In de halve fi-
nale trof hij de kampioen uit de re-
gio Noord Max Stikkelorum. Mats 
won het pakkinggevecht en ging op 
zoek naar zijn favoriete heupworp. 
Zijn tegenstander verweerde zich 
prima en wist Mats zelfs één keer 
met een beenveeg onderuit te ha-
len.
Dit leverde geen score op aangezien 
Mats op zijn buik landde maar hij 
was wel gewaarschuwd. Mats ver-
hoogde het tempo en wist uiteinde-
lijk wazari te scoren met zijn favo-
riete heupworp en judoode de wed-
strijd professioneel uit. Mats stond 
voor het vierde jaar op rij in de finale 
van het Noord-Hollands Kampioen-
schap. Hij stond daarin tegenover 
Nicole Sukander, de nr. 2 uit de re-
gio Noord. Mats begon sterk aan de 
finale en had direct zijn goede pak-
king. Hij dreigde met zijn favoriete 
heupworp en ging er toen vol voor 
en maakte een schitterend vol punt. 
Mats is hiermee voor de vierde keer 
Kampioen van Noord Holland.

Sponsoring UWTC
door Van Rijn Fietsen

Uithoorn - Met ingang van 1 ja-
nuari 2014 wordt Van Rijn Fietsen 
sponsor van de Uithoornse Wie-
ler Toer Club (UWTC). De komen-
de drie jaar staat het logo van 
dit familiebedrijf uit Vrouwen-
akker prominent op de kleding 
van de wielrenners. “Een keer in 
de drie jaar worden de contrac-
ten met bestaande sponsors her-
zien” zegt Henk van Laar, spon-
sorcoördinator van UWTC. “Er 
kwam een plaats vrij en na een 
verkenning van de mogelijkhe-
den met Driekus van Rijn, was de 
deal snel gemaakt. UWTC heeft 
veel leden in Uithoorn, Mijdrecht 
en Wilnis, Vrouwenakker ligt dan 
mooi centraal. Dat biedt Van Rijn 
interessante kansen om zich na-
drukkelijker in de etalage van de 
leden te zetten. Daarbij komt dat 
twee van de medewerkers van dit 
bedrijf (Harry van Pierre en Je-
roen Breewel) actief lid zijn en 
wedstrijden rijden in de kleuren 
van UWTC. Er komen veel ren-
ners over de vloer en dat mogen 
er gerust meer worden, volgens 
Van Rijn. Voor UWTC zijn spon-
sors van levensbelang, hun bij-
drage houdt de club ‘op de weg’. 
Met een clubhuis aan de Euro-
parei, waar zich tevens een BMX 
baan bevindt, het wedstrijdpar-
cours op de Randhoorn en jeugd 
en volwassenen die in alle cate-
gorieën competities rijden, be-
palen financiële middelen de 
spreekwoordelijke polsstok van 
de vereniging. De bijdrage van de 
sponsors komt aan al deze on-
derdelen ten goede, zegt de alge-
meen voorzitter van UWTC, Ge-
rard van Veen.  We hopen de ko-
mende maanden de gesprekken 
met huidige en nieuwe sponsors 
te kunnen afronden, vervolgt Van 
Laar. Geïnteresseerde bedrijven 

kunnen zich via de site van UWTC  
bij hem melden. Sponsoring van 
UWTC biedt uitstekende kansen 
voor regionale en lokale  profile-
ring; onze ‘rijdende reclamebor-
den’ treft je op hun trainingsrit-
ten overal aan!
Zaterdag 2 november zijn de dis-
trictkampioenschappen veldrij-
den verreden bij Avanti in Alphen 
aan den Rijn. Veel UWTC leden 
stonden aan start op een par-
cours met lange modderstroken 
en een steil talud wat lopend be-
klommen moest worden. Uitsla-
gen: Amateurs/sportklasse: Bas 
de Bruin 3e, Luuk van Vliet 8e, 
Henk de Jong 18e, Dennis Mool-
huijsen 20e. Masters 40+: Pieter 
Heidema 4e, Sjon van den Berg 
16e. Masters 50+: Ben de Bruin 
14e, Rene Wiebes 17e. Nieuwe-
lingen: Menno van Capel 16e, 
Sven Nijhuis 18e . Junioren: Bart 
de Veer 8e. Elite: Joost Springint-
veld lag op kop bij de elite en zag 
een podiumplaats aan zich voor-
bij gaan toen hij door een lekke 
band op moest geven.
Op zondag 3 november is de der-
de wedstrijd van de Amsterdam-
se crosscompetitie dicht bij huis 
verreden. Een wedstrijd over een 
boerenerf en tussen de koei-
envlaaien in het weiland door is 
voor veel renners weer een nieu-
we ervaring geweest.De wind, re-
gen, onweer, hagelbuien afge-
wisseld met droge momenten 
maakten er een echte cross van. 
Uitslagen: Jeugd cat 1-4: Mees 
van Smoorenburg 3e. Jeugd cat 
5-7: Stijn Ruijter 3e, Ian van den 
Berg 10e. 40+: Sjon van den Berg 
13e, Gerard de Veer 21e, Ben de 
Bruin 26e. Nieuwelingen: Lore-
na Wiebes 8e, Sven Nijhuis 11e, 
Menno van Capel 13e. 40-: uit-
slag nog niet bekend.

Legmeervogels zondag 
speelt zonder overtuiging
Uithoorn - De wedstrijd tussen 
Legmeervogels en Abcoude is er 
een uit de onderste regionen van de 
2e klasse B. Het was niet veel goeds 
wat beide elftallen de talrijk aan-
wezige toeschouwers hebben la-
ten zien. Legmeervogels is net even 
minder dan Abcoude en verliest dan 
ook de wedstrijd met 0-2. Een stand 
die bij de rust al is bereikt. 
Legmeervogels heeft in het begin 
van dit duel veel balbezit maar doet 
daar erg weinig mee en de verdedi-
ging van Abcoude blijft dan ook zeer 
eenvoudig de aanvallers van Leg-
meervogels de baas. Het zijn vooral 
de counters van de gasten die voor 
veel verwarring zorgen in de verde-
diging van Legmeervogels. Als er in 
de 14e minuut een pass wordt ge-
geven meent de hele verdediging 
van Legmeervogels dat dit buiten-
spel is. Maar de mee opgekomen 
Coen Kromhout staat verren van 
buitenspel en kan daardoor eenvou-
dig doorlopen en doeltreffend uitha-
len. Doelman Joey v.d. Wal van Leg-
meervogels is kansloos op zijn inzet. 
De gasten leiden met 0-1. 2 minuten 
later moet Joey v.d. Wal handelend 
optreden anders zou de 0-2 al vroeg 
in deze wedstrijd een feit zijn. Leg-
meervogels probeert dan de bakens 
te verzetten maar dat lukt niet echt. 
Er is veel balverlies bij Legmeervo-
gels waardoor het moeilijk wordt om 
echt gevaarlijk te worden. Zelden 
komt Legmeervogels in de buurt 
van de doelman van Abcoude. Wat 
later in het duel moet Stefan van 
Grieken het veld met een blessure 
het veld verlaten en A junior Noud 

Schartman wordt zijn vervanger en 
maakt op deze manier zijn debuut in 
de hoofdmacht van Legmeervogels. 
Nog voor de rust komt de 0-2 op het 
scorebord te staan. In de 34ste mi-
nuut is het Martijn Groen die Joey 
v.d. Wal kansloos laat en de gas-
ten op een 0-2 voorsprong schiet. 
Ook na deze treffer probeert Leg-
meervogels wel de bakens te ver-
zetten maar het is net of er een mat 
over de ploeg ligt waaronder men 
maar moeilijk vandaan kan komen. 
De rust begint dan ook met een 0-2 
voorsprong voor Abcoude.
De tweede helft begint goed voor 
Legmeervogels en er ontstaan zo-
waar toch wel een paar mogelijk-
heden om de stand een dragelij-
ker aanzien te geven en wie weet 
wel langszij te komen? Zo zien Jordi 
Holt en Joey Sack hun inzet gestopt 
te worden door de doelman van Ab-
coude. Dit zijn eigenlijk de hoogte-
punten voor Legmeervogels in het 
tweede bedrijf. Na ruim 30 minuten 
spelen verliest Legmeervogels het 
vertrouwen in een goede afloop en 
zakt het duel verder in naar een be-
denkelijk niveau. In de 90ste minuut 
nog een actie van Laurens v.d. Greft 
maar zijn inzet gaat via de handen 
van de doelman van Abcoude naast 
het doel. Legmeervogels leidt een 
nederlaag met 0-2 en blijft vertoe-
ven in de onderste regionen van de 
2e klasse. Legmeervogels 2 wint na 
een achterstand bij de rust met 0-1, 
overtuigd met 5-1 van Hillegom 2 en 
blijft daardoor vertoeven in de bo-
venste regionen van de reserve 1ste 
klasse. 
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