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  Sinterklaas zaterdag al 
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  Stel zelf je choc letter 
samen bij Perlo Plaza
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succes
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bezetting begraafplaats
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Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

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

Slechts

999. *

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

Schoorsteenwerkzaamheden
Schoorsteenvegen
Schoorsteenrenovatie-/bouw
TNO RVS binnenvoeringen
Infrarood camera-inspectie

Betonherstel

Gevelwerkzaamheden
Gevelreiniging
Vochtbehandeling
Antigraffiti behandeling
Voegwerken
Uithakken, slijpen, voegen
Zandstralen

Is uw schoorsteen al geveegd?

Zijn uw gevels al bestand
tegen de vorst?

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

www.autoberkelaar.nl

Rond zeven uur ’s avonds stroomde het plein voor het gemeentehuis vol met betogers

Volksverzet tegen forse 
bezuinigingen op sport en cultuur
Uithoorn - Het tijdstip van de ge-
plande vergadering van de gemeen-
teraad vorige week donderdag-
avond 8 november, ging gepaard 
met een massale betoging van hon-
derden sporters, jong en oud. Sa-
men met bestuurders van de ver-
schillende verenigingen lieten zij 
bij de ingang van het gemeente-
huis vooraf aan de vergadering hun 
bezorgdheid en ongenoegen blij-
ken over de ophanden zijnde be-
zuinigingen die ook sportclubs, het 
jongerenwerk en de cultuursec-
tor goed raken. Enkele bestuursle-
den probeerden met een speaker 
de menigte enigszins tot bedaren 
te brengen. Dit door uitleg te geven 
dat zij als bestuur tijdens de hoorzit-
ting op woensdag 31 oktober reeds 
hun mening hadden gegeven aan 
de raad en het college. Een en an-
der in een poging om de pijn wat te 
verzachten. Enerzijds door te stellen 
met de gemeente weer om de ta-
fel te willen gaan zitten teneinde de 
voorgestelde plannen te bespreken, 
dan wel de raadsleden te bewegen 
niet (helemaal) in te stemmen met 
de forse bezuinigingen. ‘Bezuinigen, 
akkoord, maar dan wel in overleg’, 
zo was het motto. De menigte was 
niet overtuigd en het bleef rumoe-
rig. Zelfs toen de vergadering al was 
begonnen zag burgemeester Ouds-
hoorn zich genoodzaakt die tijdelijk 
te moeten schorsen omdat er bui-
ten te veel geschreeuwd werd en 

er hard op de ramen van de raad-
zaal werd gebonsd. Door tussen-
komst van politie en bewaking nam 
dat merkbaar af en kon de verga-
dering tot in de late uurtjes worden 
voortgezet. Van de demonstratie 
werd door de lokale pers, regionale 
radio, RTV Noord-Holland en zelfs 
SBS6 (Hart van Nederland) uitge-
breid verslag gedaan.

Speelruimte
De vergaderavond stond voorname-
lijk in het teken van de bezuinigin-
gen op sport, sportaccommodaties, 
jongerenwerk en cultuur. Wethou-
der Jeroen Verheijen gaf aan dat het 
de raad vrij staat de bezuinigings-
voorstellen over te nemen, te wij-
zigen of van tafel te vegen. Bij het 
opsouperen van de fi nanciële ruim-
te wees hij erop dat er vanuit Den 
Haag wellicht nog meer bezuini-
gingsmaatregelen op de gemeen-
te afkomen die dan niet meer op-
gevangen kunnen worden zodat er 
de komende jaren een tekort op de 
begroting ontstaat in plaats van een 
opklimmend positief resultaat tot 
2016 zoals dat nu wordt geschetst.
“De raad heeft in mei en septem-
ber van dit jaar binnen de door haar 
vastgestelde kaders het college op-
gedragen te zorgen voor een ge-
zonde fi nanciële gemeente, sluiten-
de begroting, met een structureel 
meerjarenperspectief. Met daarin fi -
nanciële speelruimte voor de raad 

om keuzes te kunnen maken. Het 
college heeft daaraan voldaan. Ja, 
er valt nu wat te kiezen, maar daar-
aan zijn de zojuist genoemde con-
sequenties uit Den Haag verbon-
den. Dan is het huidige pakket be-
zuinigingsvoorstellen zoals dit is ge-
formuleerd wellicht niet genoeg. 
Overigens heeft de raad zelf inge-
stemd met bezuinigingen en verso-
bering op het voorzieningenniveau. 
Daar zijn sport, cultuur en wel-
zijn onderdelen van”, zo liet Verhe-
ijen weten die al doende aangaf dat 
het voortbestaan van de bibliotheek 
niet in gevaar komt.
Globaal moet de gemeente Uithoorn 
vanaf 2013 tot 2016 1,5 miljoen tot 
3 miljoen euro bezuinigen. De be-
groting van 2013 vertoont weliswaar 
een tekort van 916.080 euro, maar 
dat bedrag is uit de reserves aan-
gevuld zodat de begroting sluitend 
kon worden gemaakt. Veel raadsle-
den hadden moeite met de voorge-
stelde maatregelen als bezuinigen, 
versobering van de voorzieningen 
en de zelfredzaamheidsgedachte. 
Niettemin stemde een meerderheid 
van de raad met 12 voor en 8 tegen 
in met de gemeentelijke begroting 
2013. De coalitiepartijen VVD, DUS 
en PvdA, waren voor en hebben een 
meerderheid in de raad; CDA, Ge-
meentebelangen, Ons Uithoorn en 
Groen Uithoorn waren tegen.

Lees verder elders in deze krant
De Kwakel - Vrijdagavond 9 no-
vember organiseerde de Hobbyclub 
Fantasy ‘83 weer haar jaarlijks open 
huis. Om zeven uur ging de deur 
open en vele kinderen met hun ou-
ders, maar ook opa’s en oma’s en 
jongere broertjes en zusjes had-
den de weg naar het dorpshuis 
weten te vinden. De leiding her-
kenbaar aan het blauwe shirt had 
er voor gezorgd dat alles voor de-
ze avond klaarstond en er aan ver-
schillende tafels projecten waren 
waar de kinderen aan mee konden 
doen. Zo was er de mogelijkheid 
om bloemstukjes te maken, om van 
oude leesboekjes egels te vouwen, 
schapen te maken van wol, fi guur-
zagen en natuurlijk ook schilderen. 
Bij de timmerafdeling werden ook 
weer de mooiste werkstukken ge-
maakt, van een helikopter, vlieg-
tuig, vrachtauto tot vogelhuisjes 
aan toe. Niet alle werkstukken kwa-
men deze avond af, maar dat hoeft 
ook niet want bij de volgende hob-
byclubavond gaan ze gewoon weer 
verder. Niet alleen de kinderen wa-
ren enthousiast bezig maar zeker 
ook de meegekomen ouders en 
opa’s en oma’s staken de handen 
uit de mouwen. Zoals het er nu uit-

ziet wordt ook de hobbyclub zoals 
vele verenigingen uit de gemeen-
te gekort op de subsidie. De hob-
byclub zal steeds meer afhankelijk 
worden van bedrijven en particu-
lieren die bruikbare spullen voor de 
club overhebben. De vele kinderen 
die elke vrijdagavond komen om te 
knutselen mogen niet teleurgesteld 
worden. De hobbyclub is tenslot-
te al sinds 1958 een begrip in De 
Kwakel en mag niet ophouden te 
bestaan. Wilt u meer weten over de 
geschiedenis van de hobbyclub en 
het samengaan van de hobbyclub 
voor de jongens en de meisjesclub 
in 1983, kijk dan eens op de web-
site van ‘Stichting De Kwakel Toen 
& Nu’ onder de rubriek verenigings-
werk. Het open huis was weer een 
groot succes en voor ze het wisten 
was het al weer negen uur en tijd 
om te stoppen. Nadat iedereen met 
een werkstukje naar huis was ge-
gaan kon de leiding gaan opruimen 
en even napraten over deze avond. 
Voor vragen over de hobbyclub of 
mocht u spullen over hebben waar-
van u denkt dat ze deze wel ge-
bruiken kunnen, neem dan even 
contact op met Jan-Pieter Meijer, 
tel: 530852.

Uithoorn - De VoorleesExpress 
is gestart in Uithoorn. Een project 
om taalachterstand bij kinderen te 
voorkomen. Vrijwilligers lezen twin-
tig weken lang thuis voor aan kinde-
ren in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar. Dit 
stimuleert de taalontwikkeling van 
kinderen, verrijkt de taalomgeving 
in huis en brengt mensen met el-
kaar in contact. Gedurende het tra-
ject maken de gezinnen kennis met 
(prenten)boeken, interactief voor-
lezen en de bibliotheek. De ouders 
krijgen handvatten om het voor-
leesritueel een vast plekje te geven 
in het gezin. Het plezier staat hier-
bij altijd voorop; (voor)lezen is leuk.
Om de start een feestelijk tintje te 
geven wordt iedereen uitgenodigd 
om op woensdagmiddag 21 novem-

ber om 16.00 uur naar de biblio-
theek in Uithoorn te komen. Bij deze 
gelegenheid zal wethouder Ria Zijl-
stra komen voorlezen.

VoorleesExpress in Uithoorn is door 
een aantal enthousiaste vrijwilligers 
opgezet. Het kwam goed uit dat de 
gemeente een doelstelling met be-
trekking tot taalachterstand in het 
bestuursakkoord had opgenomen. 
Samen met de gemeente werden de 
Vrijwilligerscentrale Cardanus en de 
Bibliotheek Amstelland enthousiast 
gemaakt. De vrijwilligerscentrale le-
vert de projectleider voor het pro-
ject en zorgt, samen met de vrijwil-
ligers, voor de uitvoering. Uithoorn 
is de twintigste gemeente in Neder-
land waar de VoorleesExpress loopt.  

Een van de voorlezers leest samen met Rami  aandachtig een boek. Voor 
vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rob Brink van 
Vrijwilligerscentrale Cardanus (tel. 06-20730223) of Annemieke Vriend 
(tel. 06-29140685).

REACTIE VAN EEN LEZER

Leerplichtwet voor 5-jarige
Uithoorn - Omdat wij, mijn man 
en ik, dit jaar 40 jaar getrouwd 
zijn en mijn man 65 jaar is ge-
worden wilden wij onze kinderen 
en kleinkinderen een cadeau ge-
ven door een week op vakantie te 
gaan. Dat was een heel ge-puz-
zel, 7 volwassen personen met al-
lemaal een baan. Voordat die al-
lemaal tegelijk een week vrij kun-
nen krijgen, dat is dus uiteinde-
lijk gelukt, van 6 t/m 13 decem-
ber 2012. Nu wil het geval dat er 3 
kleinkinderen zijn, 2 van 1 jaar dus 
dat is geen probleem, maar 1 van 
5 jaar. Daar moeten we dus reke-
ning mee houden in verband met 
school. Heel naïef hebben wij ge-
dacht dat dit toch wel een bijzon-
dere reden was om vrij te vragen 
voor onze  kleindochter. Wel heb-
ben wij er wel degelijk rekening 

mee gehouden dat  ze de decem-
ber-feesten gewoon op school 
kon zijn, daarom kwamen wij uit 
op 6 december. Maar toen kwam 
het probleem, de directeur van de 
Toermalijn in Uithoorn, wil abso-
luut geen extra verlof geven, ja er 
staat 1 dag voor een feest van de 
oma en opa. De leerplicht amte-
naar in Uithoorn gebeld, die heeft 
hetzelfde verhaal, heel jammer 
voor jullie maar wij kunnen geen 
uitzondering maken, ook niet in 
dit geval.

De wet
Beide verwijzen ze naar de “wet”, 
dat begrijp ik natuurlijk wel maar 
dit is geen vrij vragen buiten de 
schoolvakantie in verband met 
voordelige vakantie-aanbiedin-
gen. Alleen zijn beiden van me-

ning dat dit geen bijzonder ge-
val is, dit komt zo vaak voor, ja 
hoor, 40 jaar getrouwd en 65 jaar 
worden. Het is zo jammer dat er 
zo star wordt omgegaan met de 
“wet”, het kind is pas 5 jaar! Wat 
is de impact voor dit meisje dat zij 
als enige van de hele familie niet 
mee mag, daar wordt maar ge-
woon aan voorbij gegaan. Nee 
hoor, dat is niet onze schuld, wij 
voeren alleen de wet uit, hadden 
jullie daar maar aan moeten den-
ken. Nou, waren wij maar niet zo 
netjes geweest om het volgens de 
regels netjes aan te vragen en het 
meisje ‘ziek’ gemeld in decem-
ber, maar helaas, zo zitten wij niet 
in elkaar.
 
Een heel verdrietige oma
Alie van der Tol

Feestelijk start VoorleesExpress

Open huis Hobbyclub Fantasy ’83 
wederom een groot succes



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

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

COLOFOn

14 nOVemBeR 2012

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

elke eerste maandag van de maand 
hoort u om 12.00 uur als test de 
alarmsirene loeien. Als er écht ge-
vaar dreigt, is dit het teken om naar 
binnen te gaan, ramen en deuren te 
sluiten en uw radio of tv aan te zet-
ten. nu is er iets nieuws als aanvul-
ling op de sirene: een nL-alert op uw 
mobiele telefoon. Oftewel: direct in-
formatie bij een noodsituatie. 

NL-Alert is een nieuw middel van de 
overheid om mensen in geval van 
nood te waarschuwen via een tekstbe-
richt op hun mobiele telefoon. Bij een 
(dreigende) ramp of noodsituatie (bij-
voorbeeld een incident waarbij gevaar-
lijke stoffen vrijkomen) worden dege-
nen in de directe omgeving op hun te-
lefoon geïnformeerd over de situatie. In 
het bericht staat wat er aan de hand is 
en wat u op dat moment het beste kan 
doen. Eventueel volgen daarna berich-
ten met updates over de situatie. 

hoe werkt nL-alert? 
In geval van een noodsituatie stelt de 
overheid een bericht op en geeft aan 
voor welk gebied de waarschuwing 
geldt. De meldkamer van de hulpdien-
sten zendt het bericht uit. Dit bericht 
bereikt mobiele telefoons in dat gebied 
binnen enkele seconden. 
NL-Alert werkt op basis van cell broad-
cast. Dit is een techniek om tekstbe-
richten uit te zenden naar mobiele tele-
foons via de gsm-zendmasten. De wer-

king is vergelijkbaar met een radiosig-
naal. Het maakt dus geen gebruik van 
sms-techniek. 

hoe stel ik mijn mobiele toestel in?
NL-Alert is een gratis dienst. U hoeft 
zich er niet voor aan te melden of op te 
abonneren. Uw telefoonnummer is niet 
bekend bij de overheid en wordt ner-
gens opgeslagen. 
Op dit moment werkt NL-alert op meer 
dan de helft van alle mobiele telefoons 
in Nederland. Nu moet u het NL-alert 
nog handmatig instellen, in de toe-
komst staat het standaard ingesteld. 
Kijk op www.nl-alert.nl hoe uw NL-alert 
instelt. 

wat is het verschil met andere 
alert-systemen?
Andere systemen zoals AMBER-Alert, 
SMS-Alert en Burgernet vragen men-
sen om hulp bij de opsporing van bij-
voorbeeld vermiste kinderen. Voor de-
ze persoonsgebonden diensten moet 
u zich vooraf abonneren met uw mo-
biele nummer. NL-Alert is erop gericht 
mensen te waarschuwen en te alarme-
ren bij incidenten, rampen en noodsi-
tuaties. Het gaat dus om uw eigen vei-
ligheid.

meer informatie?
Kijk op www.nl-alert.nl of ga naar rijks-
overheid.nl/contact. U kunt ook bellen 
naar 1400 op werkdagen van 8.00 - 
20.00 uur (lokaal tarief). 

Nieuw: 
nL-alert op uw mobiele telefoon

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

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

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

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

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam.

Concept gebiedsvisie
Het concept van de gebiedsvisie laat 
zien dat er een integrale kwaliteitsver-
betering van het gehele gebied mo-
gelijk is. Wij zijn van mening dat in de 
concept gebiedsvisie de doelstellin-
gen vanuit landschap, cultuurhistorie 
en recreatie worden bediend en dat 
voor de gebruikers van het gebied 
een duurzame toekomst mogelijk 
wordt. De gebiedsvisie vormt het toet-
singskader voor mogelijke toekomsti-
ge ontwikkelingen in het gebied.

Presentatiebijeenkomst
Vorige week stond al op de gemeen-
tepagina aangekondigd dat de ge-
biedsvisie Boterdijk- Vuurlijn op 14 
november 2012 van 19.30–21.30 uur 
in Business & Partycentrum Leen-
ders, Drechtdijk 9 in De Kwakel wordt 
gepresenteerd aan belanghebben-
den en belangstellenden. 

ter inzage
Het concept van de “Gebiedsvisie 
Boterdijk – Vuurlijn” ligt met ingang 
van 16 t/m 29 november 2012 voor 
inspraak ter inzage in het gemeen-
telijke informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Ook is het document digitaal 
te zien op http://www.uithoorn.nl/ 
Wonen_en_wijken/Nieuwbouw_en_
herinrichting/Gebiedsvisie_Boterdijk 
_Vuurlijn.

Binnen genoemde termijn kan ieder-
een de concept “Gebiedsvisie Boter-
dijk-Vuurlijn” inzien en schriftelijk een 
reactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de in-
spraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen. 

Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal de 
“Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn” ter 
vaststelling aan de gemeenteraad 
worden aangeboden. 
De vaststelling door de gemeente-
raad zal worden gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode en op de website 
www.uithoorn.nl.

inspraak op het concept van de 
“Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn”

wijziging 
openingstijden 
op 5 december 
Wegens Sinterklaasavond is het ge-
meentehuis op woensdag 5 decem-
ber vanaf 16.00 uur gesloten. Er is 
die dag dus geen avondopenstelling.

Maakt u weleens foto’s van Uithoorn en De Kwakel? En zitten daar ook 
foto’s bij die het waard zijn om ook door andere gezien te worden? Stuur 
dan uw foto in via Flickr of e-mail en maak kans op plaatsing op de ge-
meentelijke website of in andere officiële publicaties van de gemeente 
Uithoorn. Elke week of twee weken (afhankelijk van de ontvangst van 
nieuwe foto’s) plaatst de redactie van de website van de gemeente Uit-
hoorn een nieuwe foto op de homepage. Dat kan uw foto zijn!
 
U kunt uw foto’s uploaden en bekijken als u lid bent van Flickr of nadat 
u er lid van geworden bent. Foto’s waarvan u vindt dat ze Uithoorn en 
De Kwakel op een bijzondere, sfeervolle, artistieke of actuele manier 
in beeld brengen. Het gaat om uw interpretatie van de gemeente. Ver-
geet niet bij elke foto uw naam en de titel, locatie en datum van de fo-
to te vermelden.
 
De foto’s die op de homepage geplaatst worden, staan in een overzicht 
op de website. De website van de gemeente Uithoorn wordt jaarlijks 
door 90.000  bezoekers bekeken. Meer informatie over de randvoor-
waarden zoals locatie, formaat, toon, etc. leest u op: www.uithoorn.nl/ 
fotoalbum

Laat ook uw foto van 
uithoorn en De Kwakel 
aan iedereen zien 

Activiteiten Landelijke Dag van 
de mantelzorg groot succes!
Ieder jaar organiseert het Mantel-
zorg Steunpunt activiteiten rondom 
de Dag van de Mantelzorg op 10 no-
vember. 
Vorige week zaterdag zijn mantel-
zorgers gefêteerd op een feestelijk 
ochtend of middag. In Uithoorn kon-
den mantelzorgers kiezen uit een 
rondleiding en high tea in Fort aan 
de Drecht, een rondleiding op Zorg-
boerderij Inner-art en in Aalsmeer 
een workshop in taartdecoratiewin-
kel Pimp my Pie en een workshop 

bloemschikken bij het Boerma Insti-
tuut. De activiteiten zijn door de man-
telzorgers erg gewaardeerd. Staat u 
nog niet ingeschreven bij het Man-
telzorg Steunpunt en zorgt u lang-
durig en intensief voor een part-
ner, ouder, kind, vriend of buur met 
een beperking of chronische ziek-
te meld u dan vandaag nog aan. 
Of bel voor meer informatie Mantel-
zorg Steunpunt: tel. 0900-1866 (lo-
kaal tarief) of mail mantelzorg@ 
mantelzorg-steunpunt.nl.

weRKZAAmheDen 
POeLweG

Deze week begint aannemersbedrijf 
KWS in opdracht van de gemeen-
te met onderhoudswerkzaamheden 
aan de Poelweg tussen Iepenlaan en 
Vuurlijn. 
Het wegvak zal afgesloten worden 
voor al het verkeer. De verwachting 
is dat de werkzaamheden ca. 4 we-
ken duren. Deze (globale) planning 
is mede afhankelijk van de weersom-
standigheden. 

Bereikbaarheid
Bewoners en bedrijven zijn tijdens 
de uitvoering steeds bereikbaar. Het 
verkeer wordt omgeleid met omlei-
dingsborden. Geprobeerd wordt de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 

meer informatie?
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij 
is telefonisch bereikbaar via het al-
gemene nummer 0297-513111 op 
maandag tot en met donderdag van 
8.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag 
van 08.00 uur tot 11.30 uur.

VAnweGe RestAuRAtie 
tOLhuissLuis 
tijDeLijKe AFsLuitinG 
nieuwVeens jAAGPAD 

De Tolhuissluis verbindt het Amstel-
Drechtkanaal met Drecht en Aarka-
naal. De sluis ligt tussen Bilderdam 
(NH) en Nieuwveen (ZH) op de grens 
van de provincies Noord-Holland 
en Zuid-Holland. De Tolhuissluis is 
toe aan een grondige opknapbeurt, 
evenals de rol- en draaibrug over de 
kolken. Bij de restauratiewerkzaam-
heden brengt de provincie Noord-
Holland de sluis zo veel mogelijk te-
rug in de oude staat. De werkzaam-
heden zijn begonnen in oktober 2012 
en duren tot en met april 2013.

Afsluiting nieuwveens jaagpad 
op 15 en 16 november 2012
Om de restauratie van de Tolhuis-
sluis mogelijk te maken, plaatst de 
provincie Noord-Holland van donder-
dag 15 november (06.00 uur) tot en 
met vrijdag 16 november (17.00 uur) 
damwanden bij de sluis. Tijdens deze 
werkzaamheden is het Nieuwveens 
Jaagpad bij de Tolhuissluis afgeslo-
ten voor al het verkeer. 

weRK in 
uitVOeRinG Omleidingsroutes

Verkeer tussen de Hoekse Aar en De 
Kwakel wordt omgeleid via Nieuw-
veen. Verkeer vanaf de Geerweg en 
Westkanaalweg wordt via de Kerk-
straat in Nieuwveen naar de Oost 
Provinciale weg (N231) geleid. Van-
af daar loopt de omleiding via de Ach-
terweg en Blokland naar Vrouwen-
akker. Voor verkeer vanuit de rich-
ting Vrouwenakker geldt de omge-
keerde route: via de N231(Blokland, 
Achterweg, Oost Provinciale weg) 
naar Nieuwveen (Kerkstraat) richting 
Geerweg en Westkanaalweg. Fiet-
sers en voetgangers zullen langs de 
werkzaamheden geleid worden. Ver-
keersregelaars zijn ter plaatse om 
bestemmingsverkeer en langzaam 
verkeer te regelen. De omleidingen 
en afsluitingen staan aangegeven 
met gele borden. 

stAtiOnsstRAAt 
AFGesLOten 

De vervanging van de riolering in de 
Prins Bernhardlaan vordert gestaag. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het 
laatste deel, tussen Willem Alexander-
poort en Stationsstraat. Binnenkort 
kan het riool aangesloten worden in de 
Stationsstraat. Helaas ligt het riool in 
het midden van de Stationsstraat. Dat 

betekent een tijdelijke volledige afslui-
ting voor verkeer vanaf donderdag 15 
november a.s. De verwachting is dat 
de werkzaamheden drie weken duren. 

Omleidingen
De afsluiting heeft gevolgen voor het 
doorgaande verkeer. Dit wordt met 
borden omgeleid. Daarbij gelden an-
dere routes voor vrachtverkeer en per-
sonenauto’s. Personenauto’s kunnen 
gebruik blijven maken van de Wilhel-
minakade en het Piet de Kruifviaduct. 
Vrachtwagens en auto’s hoger dan 
2.30m kunnen echter niet onder het 
viaduct door. Dat betekent dat zij het 
Dorpscentrum alleen kunnen bereiken 
en weer verlaten via de Prinses Irene-
laan en Koningin Julianalaan. 

Parkeerverbod hoek stationsstraat/
willem Alexanderpoort
Vrachtverkeer met bestemming onder 
meer Marktplein en Wilhelminakade 
moet ergens kunnen keren om het 
centrum weer te verlaten. De meest 
geschikte plek daarvoor is op de hoek 
Stationsstraat/Willem Alexanderpoort 
tegenover Het Oude Spoorhuis. Om 
de chauffeurs zoveel mogelijk ruimte 
te geven wordt daar tijdelijk het deel-
tijdparkeerverbod uitgebreid naar een 
volledig parkeerverbod.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het 
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op on-
ze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het 

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

NOVEMBER
elke ma. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: €1,75.
1e di. v/d Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag v/d maand van 09.30-11.30 u. 
maand  met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U 

bent daar van harte welkom.
nov.  De hele maand kunt u zich via www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 

aanmelden voor schildercursussen in atelier de Penseelstreek 
t/m 16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. De ope-

ning is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die dag (4/11) 
geopend vanaf 14.30 uur. De expositie is te zien tot en met zondag 
16 december op donderdag en vrijdag 14.00-16.00 u. en op zater-
dag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefort-
aandedrecht.nl

15 nov. Vita welzijn en advies organiseert in Gezondheidscentrum Water-
linie, Provincialeweg 30j, training Omgaan met echtscheiding voor 
kinderen en ouders. De training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar om-
vat 8 donderdagen van 16.00-17.30 u. en begint op 15 november. 
De oudertraining begint op 15 november om 19.30 u. en omvat ook 
8 bijeenkomsten, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek. 
Voor beide trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van resp. 
€30,- en €35,- Als u interesse hebt of zich wilt aanmelden, kunt u 
contact opnemen met Jasmina Barisic of Kees Verhoeven, tel. 0297-
562955/020-5430430, e-mail: k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.nl 
of: j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl

16 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.
16 nov. Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in 

R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en or-

kest Continuo. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de 
Graaf. Aanvang: 20.15 u. Entree: € 23. (CJP/65+ € 22.) Nadere in-
fo: www.amicitia-uithoorn.nl

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

17, 23, Toneelvereniging “Genesius” speelt “De Richel”. van Ton Davids in
24 nov.  Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17, 23 en 24 november. En-

tree €7,50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn Ringdijk 8 De Kwa-
kel, Tel: 02975-60448, Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48 De Kwa-
kel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De Kwakel. 
Aanvang 20.15 u. Zaal open 19.30 u. Meer info op www.genesius-
dekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren. 

17 nov. Gala aan de Amstel/Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aanvang: 
19.30 u. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Jeugdfonds Uit-
hoorn - De Kwakel. Spetterend feest, met band en topartiesten, tocht 
met romantische partyboot “ Dame van Amstel “ of een gokje aan de 
blackjacktafels. Kosten €90,- voor de hele avond, dus inclusief buf-
fetten en drankjes. Kaarten reserveren per mail via: jpdalmeijer@
gmail.com met vermelding van uw naam en adres. 

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

20 nov. Beschermers Amstelland organiseert informatie- beschermers-
avond. Plaats: Het Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Tijd: 20.00-
22.00 u. Toegang gratis. Info: Kees van Tilburg, info@beschermers-
amstelland.nl en www.beschermersamstelland.nl

23 nov. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
23 nov. Vita welzijn en advies organiseert muziek- en stamppotmiddag in 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Van 15.00-18.00 u. Kosten: €7,50, incl. 
koffi e/thee, glaasje Glühwein met hapje, stamppot en een toetje. In-
fo: Monique Sintenie, tel.: 0297-567209.

24 nov. Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert Najaarsver-
koop van breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdel-
waard Uithoorn, van 09.30-16.00 u.

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

DECEMBER
1 dec. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruil-

beurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen 

0297-525556.
6 dec. Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Springschans
7 dec. Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 Zaal 

open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
14 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.
15 dec.  Van:15.00-17.00 u. aanmelden schildercursussen (volwassenen/

kinderen) in atelier de Penseelstreek (in Kerstsfeer), Potgieter-
laan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, tel.0297-
540444

16 dec. SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk: viool-, zang- en harp-
trio Marai met Keltische kerstmuziek.

22 dec. Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De Me-
rodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas Carols. 
Begeleiding: piano en dwarsfl uit. Toegang is gratis met een deurcol-
lecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde: 21.00 u. Informa-
tie: www.amicitia-uithoorn.nl

21 dec. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
28 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.

JANARI
7 jan. Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 

9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de re-
gio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 01-04-13, 06-05-13, 03-
06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 04-11-13, 02-12-13. Info: Ger-
aldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Kei-
zer Huisman: info@emmelienhuisman.nl

12 jan. Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling 
van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl of 0297-540444.

12 jan.  Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kin-
deren) atelier de Penseelstreek

19 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es schilderen voor volwassenen in atelier de 
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van €5,- 
materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl of 0297-540444.

19 jan. Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uithoorn; 
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-540444.

30 jan.  Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen 
en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel.0297-540444

 Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Binnie is milieubewust en kijkt of al 
dat plastic wel nodig is. Ze neemt 
een eigen tas mee naar de winkel. 
Merkwater vindt ze overbodig. Wa-
ter uit de kraan is net zo goed en veel 
voordeliger. Een plastic fl esje herge-
bruikt ze wel, maar niet te lang want 
dat is niet gezond. Een bidon is dan 
beter. 

Zwerfafval
Binnie heeft een hekel aan plas-
tic zwerfafval. Het staat armoedig 
en brengt schade aan de omgeving 
toe. Zo kostte het in Uithoorn het le-
ven van een jonge ooievaar. Oprui-
men van zwerfafval kost de gemeen-
schap veel geld.

Verzamel thuis plastic
Thuis spaart Binnie plastic verpak-
kingen op: folie, zakken, tassen, fl es-
sen, potten, flacons, tubes, bekers 
en kuipjes. Zonder inhoud natuurlijk 

en als er chemische restanten in zit-
ten (make-up, terpentine) brengt ze 
het naar het scheidingsdepot. Piep-
schuim en folie met zilverkleurige 
binnenkant (zoals chipszakjes) of 
melk-of frisdrankpakken doet ze bij 
het restafval.

Plastic Hero! inzamelzakken
Binnie is een fan van Plastic Hero! In-
zamelzakken. Die zijn af te halen bij 
de receptie in het gemeentehuis of 
bij het scheidingsdepot. De zakken 
zijn ook te bestellen via de afvalser-

vicelijn 0800 - 0221 768 (gratis) of via 
de website www.zakkenservice.nl. U 
krijgt de zakken kosteloos binnen 5 
werkdagen toegestuurd. Kunststof in 
de zak scheelt ruimte in de afvalbak! 

Voordelen inzamelen plastic
De volle inzamelzakken worden op-
gehaald en omgesmolten tot grond-
stof voor nieuwe verpakkingen. Maar 
ook voor vloerbedekking, tennis- en 
golfballen, automaterialen en fl eece-
kleding. De gemeente ontvangt een 
vergoeding voor plastic; het verbran-

den van restafval kost geld. En daar 
betaalt u aan mee via de afvalstof-
fenheffing. Recycling is goed voor 
het milieu … maar afval voorkomen 
is nog beter !

Tips?
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een 
mail naar gemeente@uithoorn.nl aan 
Marian Vermaas. Per brief mag ook. 
Andere meldingen over afval wor-
den het snelste opgelost via de digi-
tale Melding Openbare Ruimte of te-
lefoon 0297-513111.

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

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk: 
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de wo-

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

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

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

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

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

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

- Aanpassen fi etsverbinding Libellebos. Ter inzage van 7 t/m 20 november 2012. 
Contactpersoon: de heer L. Disseldorp, tel. (0297) 51 31 11.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
De Kwakel Zuid, aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen/oprichten 

van 18 woningen in de noordrand op het perceel De Kwakel Zuid. Ontvangen 8 no-
vember 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Brandgans 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Ontvangen 5 november 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Poterne 19, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. 

Bezwaar: t/m 21 december 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: 

t/m 18 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Noorse Lijster 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje en 

een schutting en het realiseren van een onderheid terras en een steiger. Bezwaar: 
t/m 19 december 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Organisatie buro Mikki voor het or-

ganiseren van een vlooienmarkt op 25 november 2012 van 9.30 tot 18.00 uur. Be-
zwaar t/m 18 december 2012.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Organisatie buro Mikki voor het plaatsen van 20 reclameborden om 

kenbaarheid te geven aan de vlooienmarkt op 25 november 2012. Bezwaar t/m 18 
december 2012.

 GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afwijzing van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Hortensialaan 101 t/m 199 nabij, het kappen van 13 houtopstanden. Bezwaar: t/m 

18 december 2012.



Uithoorn - Heel gauw al komt Sint 
Nicolaas aan in Uithoorn. Tijd voor 
lekkers en het bedenken van leu-
ke surprises en/of bijzondere ca-
deautjes. Banketbakkerij, patisse-
rie annex lunchroom PerloPlaza op 
de hoek naast winkelcentrum Zij-
delwaardplein, kan u op uw wen-
ken bedienen. Liefhebbers kunnen 
daar hun eigen chocoladeletter(s) 
geheel in overeenstemming met 
hun wens laten samenstellen uit 
verschillende ingrediënten. Met 
witte, melk- of pure chocolade – 
waaronder ook Fairtrade – als ba-
sis, plus allerlei heerlijke toevoe-
gingen met verschillende soorten 
noten naar keuze, butterscotch, 
rozijnen, smarties, cranberry’s, 
speculaaskruimel, vruchtenhagel, 
suikerconfetti en noem maar op. 
Voor deze (kortdurende) speciali-
teit moet u wel even naar de win-
kel; om uw keuze te maken en op 
te geven. Op de toonbank liggen 
voorbeelden, maar ook formulie-
ren waarop u uw bestelling kunt 
opgeven. Tevens met de datum 
waarop u kunt aangeven wanneer 
u uw letters wilt komen afhalen. 
Een heel leuk initiatief van PerloP-
laza voor zowel particulieren als 

zakelijke relaties. Bedrijven kun-
nen bijvoorbeeld hun medewer-
kers met iets bijzonders verrassen. 
Bij de afdeling banketbakkerij/pa-
tisserie van PerloPlaza worden al-
le producten ambachtelijk bereid. 
Gegarandeerd honderd procent 
kwaliteit en vakmanschap. PerloP-
laza is de enige vestiging in Uit-
hoorn en omstreken die de cho-
coladeletters op die manier aan-
biedt en vervaardigt. Misschien 
wat duurder maar dan heb je ook 
iets bijzonders. Het gewicht van de 
chocoladeletters varieert met het 
aantal ingrediënten, maar door-
gaans kan men rekenen op tussen 
de 200 en 250 gram per stuk.

Ook voor smalle beurs
PerloPlaza zetelt al weer ander-
half jaar op het Zijdelwaardplein 
en is intussen een begrip aan het 
worden. Niet in de laatste plaats 
als patisserie met een keur van 
overheerlijke bonbons die in ei-
gen beheer ambachtelijk worden 
vervaardigd. Maar ook als lunch-
room met een gevarieerd aanbod 
aan heerlijke lunchgerechten en 
snacks, verschillende soorten tos-
ti’s en pistoletjes, die heel ruim be-

legd zijn. Daar hoort natuurlijk een 
kwalitatief goed kopje koffie bij. 
Dat wordt dan ook met zorg ge-
zet van versgemalen bonen. Me-
nukaarten zult u tevergeefs vinden 
op tafel. Die bestaan
uit smalle rechthoekige zwarte 
platen rechtop
tegen de muur.
Daarop
staan de gerechten met de prijzen 
erbij geschreven die vanuit na-

genoeg alle hoeken in de lunch-
room goed leesbaar zijn. Boven-
dien geeft het geheel een bijzon-
der cachet aan het interieur.
PerloPlaza heeft de beschikking 
over een complete toiletgroep, in-
clusief een invalidentoilet en een 
babyverschoonruimte. “Winkelen-
de klanten kunnen hier vrijblij-
vend van het toilet gebruikma-
ken als ‘de nood hoog is’. Wij zor-
gen zelf voor het goed functione-

ren en schoonhouden van de toi-
letten. Voorts willen wij bezoekers 
van onze lunchroom laten genie-
ten van een andersoortige lunch, 
dus in beginsel geen standaard-
broodje kaas of ham, maar eerder 
een luxere versie in de vorm van 
verschillende sandwiches met di-
verse soorten beleg. Maar wie een 
uitsmijter ham of kaas wil hebben 
of een broodje kroket kan daar 
ook om vragen. Al met al willen wij 
onze klanten een stukje culinaire 
luxe bieden tijdens de lunch met 
dat wat zij lekker vinden.
En we voeren een zodanig prijs-
beleid dat ook mensen met een 
smalle beurs gerust bij ons kun-
nen binnenstappen”, aldus Maai-
ke die met haar echtgenoot Kees 
en een betrokken team van klant-
vriendelijke medewerk(st)ers Per-
loPlaza in de markt zet.

U kunt bij PerloPlaza terecht 
maandag tot en met donderdag 
van 09.00 tot 18.00 uur, op vrij-
dag van 09.00 tot 21.00 uur (koop-
avond) en zaterdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Gewoon een keer doen! 
Zeker met de feestdagen in het 
verschiet.

(vervolg van voorpagina)

De raadsfracties zeiden welis-
waar akkoord te gaan met de on-
afwendbare bezuinigingen die het 
college voorstelt in de program-
mabegroting, maar waren tevens 
unaniem van mening dat met na-
me de sportsector wel heel erg in 
negatieve zin wordt getroffen. Met 
een aantal amendementen en mo-
ties droegen zij het college op in 
bepaalde gevallen daar een ande-
re wending aan te geven. Dat kan 
de raad doen omdat die binnen de 
begroting een speelruimte heeft 
van ongeveer 1 miljoen euro; bin-
nen het meerjarenperspectief tot 
2016 wel te verstaan!
Hoe je het ook wendt of keert, op 
termijn komt de bijdrage voor on-
derhoud van terreinen en accom-
modaties volledig voor rekening 
van de betreffende sportvereni-

gingen. Voor groot onderhoud, re-
novatie en uitbreiding moeten de 
clubs een eigen bijdrage in de 
vorm van een derde van de kapi-
taallasten (kosten) zelf ophoesten.
Aan het begin van de algeme-
ne beschouwingen waren er ook 
nog twee insprekers, te weten me-
vrouw Bente Thé van BeterBuren, 
een organisatie die zich bezig-
houdt met buurtbemiddeling en 
de heer Sander Janknegt van Ei-
gen Haard. Beiden zeiden onaan-
genaam verrast te zijn door het 
bezuinigingsprofiel dat hen werd 
opgelegd middels een brief. Bente 
Thé voelde zich beetgenomen met 
het oog op voorgaande afspraken 
en Sander Janknegt vond de in-
perking van de bijdrage door de 
gemeente niet juist. Woningcorpo-
ratie Eigen Haard draagt 25 pro-
cent van de kosten bij. Omdat ook 
hij betrokken is met BeterBuren 

gaat hij er mee door, met of zon-
der gemeente. In een motie van 
VVD, DUS en de PvdA werd het 
college verzocht te onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn om een 
groter deel van de kosten te laten 
dragen door Eigen Haard en orga-
nisaties die ook profijt hebben van 
BeterBuren. De coalitiepartijen 
VVD, DUS en PvdA hadden nog 
drie moties ingediend over ver-
schillende onderwerpen. Zo ver-
zoeken zij het college een actie-
ve regierol op zich te nemen om 
te zorgen dat jongeren activiteiten 
kunnen blijven organiseren op lo-
caties in Uithoorn en De Kwakel. 
Dit met het oog op de voorgestel-
de bezuinigingen op Jongeren-
werk en de dreigende sluiting van 
The Mix. Ook te onderzoeken of 
er op andere bestuurlijke niveaus 
als rijk en provincie mogelijkhe-
den zijn bij te dragen in de admi-

nistratieve lasten en/of kosten van 
maatschappelijke organisaties die 
zich richten op het jongerenwerk. 
Omdat de gemeente eveneens de 
openingstijden van de publieks-
balie van burgerzaken wil verso-
beren en uitsluitend nog op af-
spraak te gaan werken, vraagt zij 
in het college te onderzoeken ten-
minste één dagdeel de publieks-
balie open te blijven houden voor 
vrije inloop, inclusief handhaving 
van de avondopenstelling. De mo-
ties werden bij de stemming alle 
aangenomen.

Licht in de tunnel
Bij de (aangenomen) amende-
menten die door de raad wer-
den ingediend gaven VVD, DUS 
en PvdA gezamenlijk het colle-
ge opdracht in enkele branden-
de zaken de pijn wat te verzach-
ten. Zo dient bij het totaalpakket 
aan bezuinigingen voor de sport 
en sportvoorzieningen de bezui-
nigingen op onderhoudsbijdragen 
te worden beperkt met 60.000 eu-
ro op jaarbasis vanaf 2016. Dit wel 
onder voorwaarde dat de overige 
sportbezuinigingen worden gere-
aliseerd.

Tevens is overeengekomen dat 
er nader overleg plaatsvindt tus-
sen verenigingen en het college 
over verdere invulling van de be-
zuinigingen. Een andere door Ons 
Uithoorn ingediend amendement 
houdt voor met name AKU Uit-
hoorn een belangrijke positieve 
wijziging in. Namelijk dat de een 
derde bijdrage van AKU in de ka-
pitaallasten (kosten) voor wat be-
treft de uitbreiding van de ba-
nen structureel wordt geschrapt. 
De gevolgen hiervan worden ver-

werkt in de Programmabegroting 
2013, waarbij de dekking komt uit 
de reserves.
Ook voor de bibliotheek is er wat 
licht in de tunnel. VVD, DUS en 
PvdA droegen het college op de 
vergoeding voor de bibliotheek in 
2013 te handhaven met uitzonde-
ring van 10 procent van de aan-
gekondigde subsidievermindering 
(5.150 euro). De vergoeding wordt 
gedekt uit middelen die vrijkomen 
door het schrappen van 1 arbeids-
plaats op de griffie. Voorts dat de 
VNG-norm taakstellend wordt 
voor de subsidie; te zoeken naar 
een nieuwe huisvesting waarbij te 
behalen besparingen ruimschoots 
opwegen tegen de te maken kos-
ten. Een en ander vloeit voort uit 
een amendement waarbij de for-
matie op de griffie voor de jaren 
2013 en 2014 wordt ingeperkt met 
1 arbeidsplaats.
Het laatste amendement betrof 
het ongedaan maken van een 
groot deel van de bezuiniging op 
de stichting Belklus, die voor een 
gering subsidiebedrag honderden 
klusjes bij ouderen, eenzamen en 
minder draagkrachtigen uitvoert 
binnen de gemeente Uithoorn. De 
activiteiten dragen bij aan een lan-
ger zelfstandig en veiliger kunnen 
blijven wonen. Bij te grote korting 
op de subsidie moet dit werk wor-
den beëindigd. Partijen dragen het 
college op de bezuiniging voor 90 
procent ongedaan te maken en de 
kosten te dekken uit de middelen 
die vrijkomen door het schrappen 
van 1 arbeidsplaats op de griffie.
Samen met het mee instemmen 
van de Programmabegroting 2013 
waren dit de belangrijkste wijzi-
gingen die voortvloeien uit het be-
grotingsdebat op die avond.

Veel raadsleden uitten hun bezorgdheid over het pakket rigoureuze maatregelen voor de samenleving, maar ga-
ven uiteindelijk wel goedkeuring aan de begroting
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Gospelworkshop 
met the Amstel 
Gospel Choir

Uithoorn - The Amstel Gos-
pel Choir zingt deze kerst sa-
men met jou! Hou je van zingen 
en zou je wel eens in een gos-
pelkoor willen meeswingen en 
-zingen? Meld je dan aan voor 
de gospelworkshop bij The Am-
stel Gospel Choir! 
Op zaterdagmiddag 24 novem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur en op 
dinsdagavond 4 december van 
19.00 tot 21.00 uur maak je ken-
nis met het zingen van gospels 
en studeer je ook nog 2 gospel-
kerstliedjes in. 
Op dinsdagavond 18 decem-
ber geeft The Amstel Gospel 
Choir een bijzonder kerstcon-
cert in de Mikado te Aalsmeer. 
Op deze avond zullen de deel-
nemers van de workshop samen 
met The Amstel Gospel Choir 
het podium betreden en deze 
mooie liedjes ten gehore bren-
gen. Leuk om familie, buren en 
vrienden hiervoor uit te nodigen 
en zo met elkaar een muzikale 
avond in kerstsfeer te beleven! 
Ben je ouder dan 18 jaar, grijp 
je kans en meld je aan want 
vol=vol. Na ontvangst van je 
aanmelding worden de mu-
ziek-oefenbestanden ter voor-
bereiding naar je gemaild. De 
workshops worden gehouden 
in basisschool ’t Startnest in Uit-
hoorn. Voor meer informatie en 
opgave: www.amstelgospel.nl.

Raad draagt college op pijn wat te verzachten

Volksverzet tegen forse bezuinigingen
op sport en cultuur

Interieurs voor iedere beurs 
bij ‘De dochter van Mies’
Uithoorn - Het Oude Dorp is weer 
een passende winkel rijker, te we-
ten ‘De dochter van Mies’, wat staat 
voor een bijzondere woonwinkel 
met cadeaus en interieuradvies. Af-
gelopen zaterdag opende de winkel, 
waar je een typisch gezellige hui-
selijke sfeer proeft, aan de Schans 
23 haar deuren. Irene en Daniël-
le de Meijer vormen de stuwende 
krachten achter deze woonwinkel 
waar u terecht kunt voor allerhan-
de leuke woonaccessoires, meu-
belen, verlichting, vloerkleden, be-
hang, raamdecoraties en (merk)
verf, ja zelfs tot een complete wo-
ninginrichting aan toe. Alles onder 
één dak en één aanspreekpunt, dat 
is wel zo handig en prettig. Maar het 
is tevens een cadeauwinkel, waar u 
ook ‘kraamcadeautjes’ kunt uitzoe-
ken. Die worden op een zodanige 
manier voor u ingepakt dat u echt 
iets feestelijks cadeau geeft aan ie-
mand. Bij ‘De dochter van Mies’ kan 
men bovendien deskundig advies 
krijgen over hoe men de woning in 
kleurstelling, gezellig en doordacht 
kan inrichten. Dit onder het mot-

to: ‘wij hebben interieurs voor iede-
re beurs’. Aan de hand van een van 
te voren door de opdrachtgever be-
paald budget wordt het interieur 
ontworpen. Het advies is overigens 
niet gratis. Maar dat wordt via een 
cadeaubon weer in mindering ge-
bracht op het bedrag van goederen 
als men die in of n.a.v. bestellingen 
via de winkel aanschaft.

Visualiseren
Daniëlle is een expert in het ontwer-
pen van wooninterieurs en kan uw 
ideeën visualiseren in 2D en 3D ont-
werpen, van schets tot visuele reali-
satie. Daarbij kan er zelfs een film-
pje worden gemaakt waarbij u door 
uw eigen huis loopt met het nieuw 
ontworpen interieur! Vanwege een 
veelvoud aan interieurmogelijkhe-
den en prijzen wordt u desgewenst 
door Daniëlle uitgenodigd mee te 
gaan naar een woonbeurs en/of 
leverancier(s) om uw licht op te ste-
ken! En als u eenmaal alles naar 
uw zin hebt uigezocht kan de wo-
ning ook nog eens daadwerkelijk 
voor u worden ingericht. Daarbij zijn 

alle woonaccessoires en decora-
ties tijdelijk voorzien van een prijs-
kaartje. De opdrachtgever heeft dan 
twee weken de tijd om bepaalde de-
len van het interieur te accepteren 
of te weigeren. Ideaal voor mensen 
die het zelf om wat voor reden niet 
kunnen en met name voor ouderen. 
Een stukje all-in service wat bij ‘De 
dochter van Mies’ tot het standaard 
programma behoort. Overigens kan 
men het interieur ook in fases (la-
ten) inrichten of er advies over in-

winnen. Al met al een bijzondere 
winkel om er eens vrijblijvend bin-
nen te stappen. Parkeerruimte is er 
voldoende op het tegenoverliggen-
de parkeerterrein achter de Schans-
kerk, of in de overdekte parkeerga-
rage boven het winkelcentrum Am-
stelplein.

‘Mies’
Hoe kwam je aan deze toch wel ex-
centrieke naam voor de winkel? 
“Het was nog niet zo simpel om 

een naam te bedenken. Omdat Da-
niëlle de feitelijke eigenaresse van 
de winkel is geworden en haar va-
der Michel heet, maar doorgaans 
vaak met de afkorting ’Mich’ (Mies) 
wordt aangeroepen, hebben we die 
twee begrippen bij elkaar gebracht 
en is het dus ‘De dochter van Mies’ 
geworden,” vertelt Irene enthousi-
ast. Samen met Daniëlle popelt zij 
van verlangen hun nieuwe woon-
winkel te presenteren en hun klan-
ten persoonlijke aandacht en ser-
vice te verlenen.

Daniëlle: “Iedereen is bij ons wel-
kom, ook als men gewoon nieuws-
gierig is of bij ons inspiratie wil op-
doen om thuis een leeg hoekje op te 
vullen of ideeën heeft het bestaan-
de interieur op te leuken. Tijdens 
de openingsweek tot 17 november 
worden bezoekers ontvangen met 
een hapje en een drankje. Boven-
dien krijgt iedereen iets feestelijks 
mee na afloop van het bezoek.”
Meer weten? Kijk dan vooral ook 
op de website www.dedochtervan-
mies.nl.

Openingstijden: di t/m do van 10.00 
tot 18.00 u; vrij van 10.00 tot 21.00 u; 
za van 10.00 tot 17.00 u. Ma geslo-
ten. Overige op afspraak. Tel. 0297-
267076.

Stel zelf je chocoladeletter samen bij PerloPlaza



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen 
aan’ geven we vijfmaal het woord aan Sjaak 
Verhaar, raadslid voor Gemeentebelangen  
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Waar wil je het op 
deze pagina over 

hebben?
“Ik zou het graag willen  
hebben over saamhorigheid. 
Als inwoner van De Kwakel 
merk ik dikwijls dat deze 
groot is in het dorp. Ik vind 
dit een geweldig fenomeen. 
Daarom wil ik graag aan-
dacht besteden aan al die 
mensen die zich zo belange-
loos inzetten voor de publie-
ke zaak. Voor verenigingen 

en andere instellingen. Deze 
mensen zijn het cement van 
een gezonde samenleving.”

2 Kun je een paar voor-
beelden noemen?

“Ik ken natuurlijk vooral 
de situatie in De Kwakel. 
Jaarlijks hebben we daar de 
Kwakelse Veiling. Hier zet-
ten zich steevast een paar 

honderd mensen voor in.  
Dit jaar bracht de veiling 
EUR 56.000 op. Dat komt alle-
maal ten goede aan de vereni-
gingen en instellingen van 
De Kwakel. Andere voorbeel-
den zijn de Kwakelse Kermis 
en de vuurwerkgroep, waar-
bij inwoners tijdens Oude-
jaarsdag in groepjes door het 
dorp gaan om de overlast 
van vuurwerk te beperken.”

3 Wat levert de  
saamhorigheid  

het dorp op?
“In de eerste plaats zorgt het 
ervoor dat het in De Kwakel 
prettig wonen is. Maar ook 
praktisch biedt het voorde-
len. Dat zie je bijvoorbeeld bij 
het verkeersplan. In het plan 
was een zogeheten knip in de 

Boterdijk ingetekend, terwijl 
dat zo niet met de werkgroep 
was besproken. Dankzij een 
handtekeningenactie van 
de inwoners lijkt de knip 
nu van de baan. Er wordt 
in januari over beslist.”

4 Waar komt de  
saamhorigheid  

vandaan?
“Ik denk dat de geringe  
grootte van De Kwakel  
een belangrijke factor is.  
De Kwakel telt rond de  
3500 tot 4000 inwoners.  
De mensen kennen  
elkaar en hebben iets  
voor elkaar over. Ik hoor in 
Uithoorn wel eens dat het 
in De Kwakel allemaal zo 
gemakkelijk gaat,  

maar zo simpel ligt het  
niet. De Kwakel is niet het 
paradijs. Maar door samen  
de schouders eronder 
te zetten, kun je mooie 
dingen bereiken. Dat 
blijft mooi om te zien.”

5 Wat betekenen  
de aankomende  

bezuinigingen voor  
het dorp?
“De bezuinigingen zullen  
de saamhorigheid zelf niet 

aantasten, maar ik ben wel 
bang dat ze de motivatie van 
de vrijwilligers ondermijnen. 
Dat hoor ik ook van de  
vrijwilligers zelf. Als je te 
veel bezuinigt, verdwijnt het 
perspectief, het gevoel dat je 
als vrijwilliger iets kunt  
bereiken. Wat dat betreft kun-
nen betrokken inwoners ook 
de lokale politiek overwegen. 
Ook dat is een mooie en bete-
kenisvolle manier om iets te 
betekenen voor je dorp.” 

R a a d s a g e n d a

Datum: 15 november 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening, agenda  
en inspreken burgers 

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3  Thamerlint 19.40 uur

4   Tariefdifferentiatie in  
afvalbeheer 20.00 uur

5   Openbaar vervoer  
Uithoorn 20.35 uur

6   Evaluatie rekenkamer 
21.00 uur

7   Ontwikkeling strategische 
visie 21.20 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 29 november
2012. Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  v a n  u i t h o o R n  i n f o R m e e R t  u  o v e R  z i j n  a c t i v i t e i t e n

“Saamhorigheid maakt van De Kwakel  
een prettige woonomgeving”

‘Samen de schouders eronder, mooie dingen bereiken’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

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

Vijf vragen aan Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen.

Gemeente Uithoorn ontkomt niet aan bezuinigingen
De begroting deed vooraf 
veel stof opwaaien. Door de 
bezuinigingen krijgen on-
der meer de sportverenigin-
gen minder geld. Zij lieten 
zich horen, vorige week 
voor aanvang van de verga-
dering over de begroting.  
In protestmars kwamen  
ze naar het gemeentehuis. 
Ook in de raad was er actie.  
Arjan Koopmans (Groen 
Uithoorn) verweet het  
college geen visie te hebben. 
Benno van Dam (Ons  
Uithoorn) sprak van een  
‘papieren werkelijkheid’.  

Gemeentebelangen vond dat 
het college onder het mom 
van zelfredzaamheid de 
zwakkeren in Uithoorn te 
veel aan hun lot overlaat. 
Jordy Keimes (CDA) wilde 
dat alle plannen van tafel 
gingen. Hij diende een motie 
van afkeuring in, gesteund 
door de hele oppositie.  
Nick Roosendaal (VVD) 
vond dat onverantwoord: 
“Er hoort een sluitende 
meerjarenbegroting te lig-
gen”. DUS! betreurde het dat 
veel vragen door het college 
niet waren beantwoord.  

De PvdA wees net als  
Gemeentebelangen op  
‘zelfredzaamheid’, zij het  
dat dit door de PvdA juist als 
dé oplossing wordt gezien.  
Er waren veel vragen aan 
het college, maar die legde 
de bal terug bij de raad: niet 
bezuinigen kon, maar dat 
heeft gevolgen en die moest 
de raad dan ook oplossen.  
Na een lange avond stemden 
de coalitiepartijen in met  
de begroting, waarbij voor  
enkele instanties de pijn wat 
werd verzacht. De oppositie-
partijen stemden tegen. 

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

   

HSB Volendam
Slobbeland 10
1131 AB  Volendam

Realisatie

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

EKZ|Makelaars
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn

Inlichtingen en verkoop

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

Exclusieve 
villa’s,omringd 

door water en groen.

Koopsom villa’s
twee-onder-een kap 

vanaf € 495.900,- 
vrijstaande 

vanaf € 595.900,-.

Luxe Villa’s

Binnenkort
in de

verkoop
U KUNT UW INTERESSE 
KENBAAR MAKEN OP

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

zorg
De afgelopen week stond voor mij in het teken van de zorg. In het 
nieuws kun je immers niet heen om de plannen voor een inkomens-
afhankelijke zorgpremie en menige discussie ging over de verre-
gaande plannen van Rutte en Samsom. Ik heb nog nooit het woord 
nivelleren zo vaak voorbij horen komen. Nivelleren is niets meer dan 
het verkleinen van de grote verschillen tussen de mensen onderling, 
en in dit geval het verkleinen van inkomensverschillen. VVD-promi-
nent Hans Wiegel sprak zich uit tegen het plan en stelde dat het 
eventueel verkleinen van de inkomensverschillen (waar hij tegen is) 
beter via de inkomstenbelasting kan gaan. Maar nu lijken de plannen 
van de tafel te zijn en de komende tijd zullen weer heel wat plannen, 
bedenkingen en rekensommetjes de revue passeren. Feit blijft dat er 
bezuinigd moet worden, linksom of rechtsom.

Persoonlijk kon ik deze week weer even aan den lijve ondervinden 
hoe belangrijk maar ook hoe kwalitatief hoog de zorg in Nederland 
is. Mijn oudste moest voor een kleine ingreep naar ziekenhuis Am-
stelland. Dit was niet de eerste keer, dus we wisten ongeveer wat ko-
men ging. Eerst de gang naar de kinderarts die een korte, algeme-
ne controle doet op de gezondheid en daarmee toestemming ver-
leent voor een narcose. Een dag later naar de voorlichtingsbijeen-
komst voor kinderen die ze voorbereidt op hun operatie en met name 
op het onder narcose gaan. En als klap op de vuurpijl de ingreep zelf.

Het was niet de eerste keer, maar toch was er sprake van enige ner-
vositeit. Wat slechter slapen en om 5 uur s ‘nachts al roepen “Gaan 
we al naar het ziekenhuis? En ik mag niks meer drinken he!”. In de 
ochtend daar aan gekomen, werden we verwelkomd door de kin-
derverpleegkundige die ons naar de kamer begeleidde. Daar mo-
gen de kinderen hun ziekenhuispyjama aandoen, met hun knuffels 
in bed liggen en wat spelen of tv kijken. Het is en blijft een avon-
tuur voor ze. Nu is het zo dat in de ochtend eerst de kinderen wor-
den geopereerd in volgorde van leeftijd en daarna de volwassenen 
aan de beurt zijn. Die van mij was de laatste van de kinderen die dag 
en dus reden we om 9.00 s’ochtends door de gangen van het zie-
kenhuis, in het ziekenhuisbed onderweg naar de OK. Aldaar viel mij 
weer op hoe vriendelijk en attent het personeel is. Alle drie de knuf-
fels van zoonlief mochten bij hem liggen en kregen ook het narcose-
kapje op hun snuit.

Hierna was de kleine held aan de beurt en met een glimlach op zijn 
gezicht gleed hij de narcose in. De verpleegkundige babbelde luch-
tig, waarmee ze ook mij als moeder ontzettend geruststelde.

Dan is het naarste moment aangebroken en dat is wachten tot ze 
klaar zijn met de ingreep. Maar ook dit duurde niet lang en tien mi-
nuten later stond de arts bij me om te vertellen dat alles prima was 
verlopen en dat ik alweer naar mijn kind toe mocht op de uitslaap-
kamer. En voor twaalven konden we dan ook weer samen het zie-
kenhuis verlaten. Een korte dagbehandeling en alles liep daar op 
rolletjes. Ik kan de effi ciënte en vriendelijke werkwijze van zieken-
huis Amstelland en met name van de kinderdagverpleging ontzet-
tend waarderen. Dank jullie wel!

De zorg wordt dan wel te duur en er moet bezuinigd worden. Ik hoop 
niet dat dit betekent dat er bezuinigd gaat worden op vriendelijkheid, 
zorgzaamheid en vakkundig personeel in de gezondheidszorg. Uit-
eindelijk wil iedereen die zorg nodig heeft, zo snel mogelijk geholpen 
worden en zo min mogelijk gebruik maken van het ziekenhuis, een 
consult bij een arts of van medicatie, toch? Of zal het toch zo gaan 
dat straks de mensen met een laag inkomen (en vaak een ongezon-
dere leefstijl) de deur van de huisarts en of andere artsen platlopen 
met het idee “het kost me toch niks”.

Of dat de mensen met de hogere inkomens waar voor hun geld eisen 
en daarom juist naar de arts gaan, want ze betalen zo veel voor die 
zorg en willen deze dan ook consumeren? Ik kan alleen maar hopen 
dat er op een of andere manier een goede constructie wordt bedacht 
waarbij het positieve gedrag wordt beloond en het negatieve gedrag 
wordt genegeerd of bestraft. De basisprincipes van het opvoeden en 
van het ombuigen van bepaald gedrag.

Dit geldt voor alle inwoners van Nederland, maar ook voor het kabi-
net. De plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie zijn dan 
nu afgestraft door alle negatieve publiciteit, dan wordt het nu tijd 
voor een goed plan met hopelijk positieve feedback vanuit alle partij-
en. Op naar een rechtvaardig, zorgzaam en eerlijk Nederland, waarin 
nog steeds iedereen recht op goede zorg heeft!

 

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

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

Vermist:
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte ‘Poes’ met wat witte haartjes on-

der de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar 

oud; hij heet Tarzan. 
- Uithoorn, Tesselschadelaan/Wiegerbuinlaan: Jonge kater van 7 

maanden. Jeroy heeft een wit met zwarte vacht, op z’n neus heeft 
hij 2 zwarte puntjes, onderkaak een beetje zwart; Jeroy draagt 
groen bandje. 

Gevonden:
-  Mijdrecht, Boezemmolen: Witte kater met cyperse vlek op rug en 

kopje; staart is ook cypers. De kat draagt nu bandje van de Die-
renbescherming.en heeft chipnummer 982061600017585.

- Vinkeveen, Demmerik: Zwart-witte kater met vlooienband.
- Mijdrecht, Scholeksterstraat: Zwart konijn; hij is gecastreerd.
- Mijdrecht, Prinses Marijkelaan: Grote rode kat met witte buik.
- Uithoorn, Colijnlaan: Kleine zwarte kat.
- Vinkeveen, omgeving Plaswijk: Zwart-witte poes; zwart lijfje, witte 

sokjes, witte bef en wit snuitje.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: Schildpadpoes.
- Mijdrecht, Molenland: magere kat, supergroot met rood/bruin 

neusje.

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

ook bij honden. www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Mooie schreeuwlelijken
Groene halsbandparkieten le-
ven in groepjes van tien tot vijf-
tien vogels en in grote groepen 
als er veel voedsel is. Eigenlijk 
horen ze in Azië thuis of in Afri-
ka. Maar sinds de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw zijn 
ze in de grote steden van de 
Benelux alom aanwezig. 
Vooral stadsparken vinden ze 
een fi jne leef- en woonomge-
ving. Daar broeden ze in holle 
bomen, ‘kraken’ soms het 
nest van een specht of een 
boomklever. Ze worden inva-
sieve exoten genoemd. Exoten 
omdat ze hier niet horen maar 
afstammen van vrijgelaten vo-
lièrevogels. Invasieve exoten 
omdat je ze niet meer weg 
krijgt. Ze hebben hier geen 
natuurlijke vijanden en kun-
nen wellicht andere soorten 
verdringen. Gelukkig valt dat 
met de groene halsbandpar-
kiet nogal mee. Spechten zijn 
er nog in dezelfde aantallen en 
de boomklever kwam hier toch 
al niet zoveel voor.
Inmiddels leven er ook in De 
Ronde Venen halsbandpar-
kieten. Hoe groot de groep is 
en waar ze overnachten heb ik 
nog niet kunnen achterhalen. 
Wel zie en hoor ik ze schreeu-
wend overvliegen. En als ze 
hier ook broeden, dan kunnen 
we uitbreiding van de Ronde-
veense populatie verwachten.
Het zijn mooie vogels om te 

zien door hun heldere groene 
kleur en hun grappige ronde 
kop. Verder is de lange staart 
opmerkelijk en bij het man-
netje de smalle rode hals-
band. Als ze elkaar met hun 
kromme snavel voedsel toe-
stoppen of gewoon liefkozen, 
zien ze er aandoenlijk uit. En 
wat ook mooi is, ze zijn mo-
nogaam. Vanaf drie jaar als 
ze geslachtsrijp zijn, gaan ze 

paartjes vormen en dan blijven 
ze elkaar trouw. 
Halsbandparkieten zijn alles-
eters maar eten vooral bloe-
men en vruchten. Ze zijn dol op 
maïs en zonnebloempitten. De 
boer die hier maïs verbouwt 
zal daarom niet blij met ze 
zijn. Groenbeheer vindt het 
vast ook lastpakken, want ze 
eten het jonge groen en knop-
pen van de paardenkastanje. 
Bovendien overnachten ze in 
zo’n boom en dan fl atsen ze 
hem helemaal onder. 
Zelf zou ik wel graag hals-
bandparkieten naar mijn tuin 
lokken. Dus overweeg ik zon-
nebloemen te laten groeien of 
deze winter een snoer pinda’s 
op te hangen. Want met hun 
kromme snavel kunnen ze 
goed pinda’s pellen. En als ik 
dan uit het raam kijk, ga ik 
tuinvogels tellen. 

Ria Waal

Regio - De negende editie van Har-
der Than Heavy was wederom een 
groot succes! Op deze bandavon-
den in jongerencentrum The Mix 
staan de hardrock en heavymetal-
muziek centraal. Dit keer traden de 
bands Seventh Seal en Lord Voltu-
re op. Seventh Seal speelde num-
mers in de trend van Thin Liz-
zy en Iron Maiden. Dat deze mu-
ziek nog steeds populair is bij jon-
geren bewees het aantal aanwezi-

gen! Als tweede band beklom de 
band Lord Volture het prachtige po-
dium van The Mix. De getalenteer-
de muzikanten speelden met veel 
kracht en snelheid, en het repertoi-
re werd zeer gewaardeerd in de in-
middels volle The Mix. Een goed ge-
luid en een uitgekiende lichtshow 
zorgden mede voor een onvergete-
lijke avond. 
De volgende, tiende editie van HTH, 
vindt plaats in februari 2013.

Harder Than Heavy
weer een groot succes

Contactdag De Zonnebloem 
wederom een groot succes
De Kwakel - De jaarlijkse contact-
dag van De Zonnebloem afdeling 
De Kwakel/Vrouwenakker viel dit 
jaar op donderdag 8 november. Zo’n 
70 gasten, onder wie veel mannen, 
hadden zich deze keer verzameld in 
dorpshuis De Quakel. 
Een stuk of 10 vrouwelijke vrijwil-
ligers - heren waar blijven jullie?- 
hebben de gasten met behulp van 
Piet en Ria de hele dag verwend.
Na de koffi e met een lekker stukje 
amandelstaaf en een borreltje was 
het tijd om de dit keer door de gas-
ten zelf meegebrachte cadeautjes 
te verloten. De vraag aan de gas-
ten was of zij iets mee wilden ne-
men; het liefst iets zelf gemaakt of 
anders een kleinigheidje gekocht of 
gekregen. De reacties hierop waren 
positief en er was goed gehoor aan 
gegeven. Alle gasten kregen twee 

lootjes en het feest kon beginnen. 
Omdat er pakjes als cadeautje ver-
pakt waren, was er niet te zien wat 
erin zat. Dit leidde tot zeer leuke 
verrassingen. Zo won een manne-
lijke gast een mooie zelfgemaakte 
sjaal, maar… deze verdween in zijn 
binnenzak. Later heeft hij er een pri-
ma deal mee gesloten met één van 
de dames. 
Na de lunch bestaande uit een 
broodje kroket, belegde broodjes en 
een krentenbolletje was het tijd voor 
wat entertainment. Het shantykoor 
De Brulboeien uit Aalsmeer bracht 
gezellige meedeiners en menigeen 
zong gezellig mee. Tot slot las een 
vrijwilliger nog een mooi gedicht 
voor en daarna ging iedereen, zowel 
gasten als vrijwilligers, met een fi jn 
gevoel naar huis. Ze hebben er met 
elkaar een fi jne dag van gemaakt.

Sinterklaas komt ook naar 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 17 novem-
ber is het weer zover! Sinterklaas 
en zijn hele gevolg van zwarte pie-
ten zijn weer in Nederland. En na-
tuurlijk zijn Uithoorn en winkelcen-
trum Zijdelwaard een van de eerste 
plaatsen waar kinderen hem kunnen 
begroeten. 

Bezoek Sint tussen 
13.30-14.30 uur 
Voorprogramma met clowns Chocho 
en Oki 
Sinterklaas bezoekt winkelcentrum 
Zijdelwaard op zaterdag 17 novem-
ber van 13.30 uur tot 14.30 uur. Al-
le kinderen kunnen hem dan een 
handje geven. Er worden ballonnen 
uitgedeeld en er is veel strooigoed!
Maar het is veel leuker om vroeger 
te komen, want de clown Chocho en 
zijn vriendje Oki zijn al vanaf 11.00 

uur in Zijdelwaard om alle kinderen 
te vermaken met liedjes, spelletjes 
en het uitdelen van ballonnen. De 
clowns zijn aanwezig tot 15.00 uur.

Zaterdag 24 en 1 december
Zwarte pieten in het winkelcentrum 
Op de zaterdagen 24 november en 
1 december zijn er zwarte pieten 
in winkelcentrum Zijdelwaard. Van 
12.00 tot 16.00 uur delen zij peperno-
ten uit en vermaken zij de kinderen. 

Woensdag 5 december
Optredens Acropieten
Woensdag 5 december tussen 13.00 
en 16.00 uur zijn de speciale Acro-
pieten in het winkelcentrum! De-
ze zwarte pieten zijn heel goede 
acrobaten en ze geven een specia-
le voorstelling in winkelcentrum Zij-
delwaard.

Foto van de Maand bij 
FotoKring Uithoorn
Uithoorn - De leden van de Fo-
tokring Uithoorn hebben niet stil-
gezeten en brengen de foto’s die 
ze recent gemaakt hebben iede-
re veertien dagen ter beoorde-
ling mee naar de bijeenkomsten 
van de fotokring. Eind september 
was het thema voor de foto van de 
maand ‘natuur’. Onder natuur valt 
een breed scala van foto’s. Dat le-
verde dan soms ook discussies op 

of een bepaalde foto al dan niet een 
natuurfoto was. Veel foto’s van o.a. 
dieren en landschappen streden 
mee om de titel Foto van de Maand, 
maar de Foto ‘Antarctica’ van Emmy 
van Maasdam, werd uiteindelijk ver-
diend tot winnaar gekozen. 
Wie belangstelling heeft voor 
de Fotokring Uithoorn vindt 
meer informatie op de website: 
www.fotokringuithoorn.nl .
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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 interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons bete-
kent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Begraafplaats Zijdelveld
Uithoorn - De afgelopen tijd is de Emmaüsparo-
chie weer geschaad in haar eigendomsrechten van 
de begraafplaats Zijdelveld. De toegang tot de be-
graafplaats wordt bezet gehouden door actievoer-
ders. De burgemeester heeft toestemming gege-
ven voor een betoging, echter onder de voorwaar-
de dat de men de eigenaar niet mag tegenhou-
den om de begraafplaats te betreden. Toch blij-
ven de actievoerders volharden in hun verzet te-
gen voorgenomen werkzaamheden op de begraaf-
plaats. Verder worden er allerlei berichten over de 
begraafplaats en het beleid van de parochie ver-
spreid die bezijden de waarheid zijn. Wij hopen met 
dit bericht enige toelichting te geven op de werke-
lijke feiten en onze voorgenomen werkzaamheden.
Begraafplaats Het Zijdelveld is in verband met de 
veel te hoge waterstand al vanaf 1971 informeel 
gesloten; nieuwe grafrechten zijn vanaf dat jaar 
ook niet meer uitgegeven. Bijzettingen in reeds uit-
gegeven graven hebben echter nog wel plaatsge-
vonden. In 2009 is de begraafplaats formeel geslo-
ten; er mag niet meer op de begraafplaats worden 
begraven. Tot 2059 blijft de begraafplaats bestaan, 
voor zover er zich nog graven van rechthebben-
den op bevinden. Het bestuur van de voormalige 
parochie van Sint Jan de Doper (De Schans) heeft 
jarenlang onvoldoende aandacht besteed aan de 
wettelijke eisen voor het beheer van een begraaf-
plaats.
Dat mag blijken uit het volgende:
1) er was geen reglement conform de Wet op de 

Lijkbezorging; 
2) er vond geen registratie van rechthebbenden 

plaats; 
3) grafrechten werden niet of nauwelijks geadmi-

nistreerd en in rekening gebracht; 
4) aan verlenging en beëindiging van grafrechten 

werd geen aandacht besteed.

Geen registratie
Ook was er geen registratie van wie waar begraven 
is, waardoor onbekend is waar de graven liggen 
van overledenen waar geen grafsteen geplaatst is.
Grafstenen zijn in het verleden van het graf ge-
haald en elders op de begraafplaats geplaatst. Ook 
zijn er grafstenen, die op graven van de Gemeen-
telijke Begraafplaats stonden na ruiming van de 
grafresten aldaar op deze begraafplaats geplaatst. 
Begrijpelijk is dat veel mensen hun onbegrip voor 
deze acties aan de parochie hebben gemeld. 
Het parochiebestuur van de huidige parochie is in 
2008 gestart met het opstellen van een reglement, 
en het uitzoeken van welke rechten op welke gra-
ven golden, vervallen waren en al dan niet verlengd 
konden worden. Daarover is uitvoerig met alle mo-
gelijke rechthebbenden en belanghebbenden ge-
communiceerd. De gemiddelde tijd van de zicht-
bare graven is meer dan 57 jaar. Dat is meer dan 
het dubbele van wat op andere begraafplaatsen 
aan de orde is. Voor tweederde van de graven heb-
ben zich geen nabestaanden gemeld. Dat is be-
grijpelijk, want dat zouden nu de klein- of de ach-
terkleinkinderen moeten zijn. Voor zover er contact 
was, wilde niemand zich als rechthebbende bij de 
parochie melden. Er zijn slechts 27 nabestaanden 
die een graf in stand willen houden en dat vaak 
om zeer begrijpelijke reden. De rechten van deze 
nabestaanden worden door ons volledig gerespec-
teerd. Zij kunnen tot de uiterste verloopdatum van 
2059 hun grafrechten verlengen. 

Verwijderen
Het parochiebestuur heeft besloten dat de grafste-
nen voor graven waarvoor geen rechten meer gel-
den zullen worden verwijderd. Eerdere pogingen, 
vanaf 2009, om die werkzaamheden uit te voe-
ren stuitten op verzet van de actievoerders. Bij een 

VVD niet blij dat het restafval 
minder vaak wordt opgehaald

Uithoorn - Vanaf 2013 wordt in Uithoorn het afval 
nog maar 1 x per 2 weken opgehaald. Dit is de con-
clusie na de begrotingsvergadering van 8 novem-
ber jl. Dat het plastic vanaf dan ook om de week 
wordt opgehaald was voor de VVD onvoldoende 
reden om dit voorstel te steunen. 

Helaas steunde geen enkele andere partij het door 
de VVD ingediende amendement om de huidige 
dienstverlening te handhaven. 
De VVD heeft als enige fractie tegen het voorstel 
gestemd omdat wij van mening zijn dat de relatief 
geringe bezuiniging een te forse achteruitgang in 

van de eerste acties werden de werkzaamheden door 
de gemeente stilgelegd, omdat asbest op de begraaf-
plaats werd aangetroffen. Er is inmiddels uit een aan-
vullend asbestonderzoek gebleken dat de omvang van 
asbestbesmetting uitgebreider is dan uit een eerder on-
derzoek was vastgesteld. Het gevolg is dat onderhoud 
van de begraafplaats door het tuiniersbedrijf niet wordt 
uitgevoerd op grond van arbowet- en regelgeving. In-
middels heeft de gemeente de onderhoudswerkzaam-
heden die afgelopen week zonder toestemming van het 
parochiebestuur door de actievoerders werden uitge-
voerd, laten stilleggen. Ook de parochie wil graag dat 
de begraafplaats er weet netjes onderhouden uitziet. 
Door de tegenwerking van de actievoerders komt de 
parochie steeds niet toe aan het saneren van de as-
best en het vervolgens onderhouden van de begraaf-
plaats. Het asbest moet nu dus echt verwijderd worden 
wil de begraafplaats vervolgens weer toonbaar worden. 
Ook de grafstenen waarvoor nabestaanden geen graf-
recht meer willen betalen moeten verwijderd worden. In 
dat verband hebben wij al aangegeven dat zich bij ver-
schillende stenen geen graf bevindt. Verder zijn er re-
delijk wat staande stenen. Deze stenen van soms ouder 
dan 20 jaar kunnen een risico op schade vormen. De 

rechthebbende van zo’n grafsteen is aansprakelijk voor 
de schade door die steen. Voor de andere stenen, waar-
voor geen rechten meer gelden, is de parochie aanspra-
kelijk. De schade door deze stenen is niet verzekerbaar.

Geen draagvlak
Er is bij parochianen geen draagvlak om de onder-
houdskosten van deze graven voor hun rekening te ne-
men. Dat is begrijpelijk, want de meesten van hen moe-
ten voor hun eigen familie ook zelf de grafrechten beta-
len. De actievoerders hebben in de meeste gevallen er-
van afgezien rechthebbende van het graf van hun fami-
lie te zijn. Die keus wordt door het bestuur ook geres-
pecteerd. Het kan echter niet zo zijn dat door die ac-
tievoerders geëist wordt dat alles op de begraafplaats, 
zonder enige vergoeding, in stand blijft. Het is op elke 
begraafplaats gebruikelijk dat stenen verwijderd wor-
den wanneer de termijn verstreken is en daar niet meer 
voor betaald wordt.
Het parochiebestuur hoopt van harte dat nu snel tot sa-
nering kan worden overgegaan, zodat ook weer begon-
nen kan worden met het dringend noodzakelijke on-
derhoud.

Bestuur R.K. Emmaüsparochie

dienstverlening naar de inwoners tot gevolg heeft. De 
bezuiniging leidt weliswaar tot een marginale verlaging 
van de afvalstoffenheffi ng, maar deze verlaging wordt 
direct teniet gedaan doordat het college deze ontsta-
ne ruimte gebruikt om de OZB met eenzelfde bedrag te 
verhogen. Per saldo levert het de inwoners geen enkel 
voordeel op en wordt de dienstverlening er alleen maar 
slechter op. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffi ng 
door alle inwoners betaald, de OZB alleen door huisei-
genaren. Daarbij ziet de VVD ook nog een praktisch be-
zwaar, namelijk huishoudens met meerdere bewoners 

worden geconfronteerd met een overvolle minicontai-
ner die, zeker in de zomer, tot stankoverlast zal leiden.
Bovendien dient op basis van nieuwe wetgeving vanaf 
2014 het afvalbeleid van onze gemeente toch te worden 
herzien en is de kans groot dat dit dan opnieuw een wij-
ziging voor de inwoners tot gevolg heeft. De VVD streeft 
naar een optimale en stabiele dienstverlening tegen zo 
gering mogelijke kosten. Maar helaas denken de ande-
re partijen daar kennelijk anders over. 

Namens de VVD fractie, Daniel wolffenspers

We zijn allemaal de klos met de 
begroting van dit college!

Uithoorn - Vorige week donderdag stond de ge-
meenteraad in het teken van de aangekondigde 
bezuinigingen van college VVD, DUS en PVDA. Wij 
hebben nog nooit zo een slechte begroting gezien 
waarin iedereen in Uithoorn te maken krijgt met 
hogere lasten, bovenop de lastenverzwaring van 
het huidige kabinet. Het nieuwe toverwoord van 
het college is “ZELFREDZAAMHEID “ en daarmee 
is volgens hen alles opgelost.

Hiermee een overzicht van de gevolgen:
• Er is straks geen jongerencentrum meer, jonge-

ren maar op straat.
• Is sport en cultuur voor kinderen een luxe ge-

worden.
• Zit de bibliotheek voor onbepaalde tijd in een 

noodgebouw
• Wordt het dorpshuis niet meer beheerd
• Is de basis voor culturele evenementen wegge-

slagen en de weekmarkt omzeep geholpen
• Graffi ti en zwerfvuil krijgen vrij spel
• De vuilnis ophalen, dat kan wel op de 2 weken, 

“Stank daar wen je wel aan” Zegt dit college
• Gemeentehuis alleen maar op afspraak open, inloop 

is verleden tijd
• Zelfs op de vrijwilligerscentrale wordt bespaard!

Waarom?
Omdat dit college voor ruim 1 miljoen euro aan nieuw 
beleid wil uitgeven welke zelfs nog bedacht moet wor-
den! Tevens luxe wegen en fi etspaden aanleggen maar 
geen geld voor bovengenoemde zaken.
Alternatief
Het CDA heeft dan ook met GemeenteBelangen en 

Groen Uithoorn een amendement ingediend om de re-
servering voor 2013 en komende jaren van ruim 1 mil-
joen euro per jaar nieuw beleid en de voorgestelde be-
zuinigingen terug te draaien.
 Helaas heeft deze geen steun gehad van de college 
partijen en Ons Uithoorn.

Namens de CDA fractie
Uithoorn / De Kwakel

Jordy Keimes
Fractievoorzitter

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, 
mail ons op:

Keimes@uithoorn.cda.nl
www.trotsopuithoorn.nl

Kinderdagverblijf De Blokkendoos 
viert Sint-Maarten in Het Hoge Heem

Uithoorn – Donderdagavond 8 november hebben de kinderen van Kinderdagverblijf De Blokkendoos 
een Sint-Maartenoptocht gelopen vanaf sporthal De Scheg door het park naar Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem. Daar hebben zij voor de bewoners Sint-Maartenliedjes gezongen. Sommige bewoners 
zongen uit volle borst mee en vonden het geweldig dat deze kindjes kwamen zingen. Elk kind kreeg 
van Het Hoge Heem wat lekkers en de kinderen van De Blokkendoos trakteerden de bewoners op hun 
zelfgemaakte koekjes! Het Sint-Maartenfeest was voor de bewoners en de kinderen zeer geslaagd.

Winnaars Ajax-ballenactie 
Albert Heijn Jos van den Berg
Uithoorn - Afgelopen woens-
dag heeft bij Albert Heijn Jos van 
den Berg de prijsuitreiking van de 
succesvolle Ajax-ballenactie plaats-
gevonden. Hiermee kwam een ein-
de aan de succesvolle actie waar-
door meer dan 1000 ballen zijn ver-
kocht. Uit deze 1000 potentiële 
kanshebbers zijn drie winnaars ge-
trokken.
De eerste prijs is uitgereikt aan 

Robin van Schie (9 jaar). Hij was 
door zijn oma opgegeven en komt 
helemaal uit Andijk. Hij heeft een 
Ajax rugtas gewonnen. De twee-
de prijs, een DVD met Ajax historie 
is uitgereikt aan Marco Stevens (26 
jaar), en de derde prijs, 2 toegangs-
kaarten voor de Ajax Experience is 
uitgereikt aan Frans Veen (66 jaar).  
Albert Heijn Jos van den Berg 
zou AH Jos van den Berg niet zijn 

als zij hier niet nog een aanvulling 
op zou doen. Naast de reeds eer-
dergenoemde prijzen stelde de on-
dernemer nog 3 business seat kaar-
ten beschikbaar voor de wedstrijd 
op Ajax-Roda JC op 10 februa-
ri 2013. Frans Veen was zo vriende-
lijk om zijn kaartje aan de vader van 
Robin te geven aangezien hij op die 
datum de wedstrijd niet kan bijwo-
nen.
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Bollywood op het VeenLanden College
ProjeCtweek IndIa mondt uIt In 

sPeCtaCuLaIre VoorsteLLIng
Donderdagavond hebben de brugklasleerlingen van het VeenLanden 
College twee keer een spectaculaire Bollywood voorstelling gegeven 
voor familieleden en vrienden. Deze dansshow had als inspiratiebron 
de muziek, dans en kleding zoals je die ziet in de Bollywoodfilms.

De show was het resultaat van vier dagen hard werken in een 
serie workshops, waarin de leerlingen onder deskundige leiding van 
vakdocenten en een professionele choreograaf en danseres hebben 
gewerkt aan de openingsceremonie, dansvoorstelling, decor bouwen, 
muziek componeren en uitvoeren, fotostrip maken en documentaire 
maken.

Dans
De dansworkshop stond onder de bezielende leiding van de choreo-
graaf Sagi Gross en danseres Karlijn Wammes.

Decor
In de decorworkshop werd met gaas en papier-maché gebouwd 
aan de Taj Mahal. Bloemenslingers en andere versieringen werden 
vervaardigd van papier en hout.

Muziek
In de muziekworkshop werd geoefend en geïmproviseerd op Indiase 
muziek, terwijl in een andere workshop kleding en sieraden voor de 
muzikanten werden vervaardigd.

Fotostrip
Onder leiding van de dramadocente maakten de leerlingen een 
levensgrote strip met Bollywoodachtige portretten met glimmende 
plaksnorren.

Grafisch ontwerpen
In deze workshop ontwierpen de leerlingen posters, een programma-
boekje en kaartjes voor de voorstelling

Filmdocumentaire
Tot slot werden alle activiteiten van deze Indiaweek vastgelegd in een 
filmverslag dat tijdens de twee voorstellingen werd getoond. Ook de 
montage was door de leerlingen zelf verzorgd.

Al met al een leerzame en boeiende projectweek, waarin een groot 
beroep werd gedaan op de creativiteit van de leerlingen en het 
vermogen om samen te werken.



Na het onthaal door de burgemeester zal de sint met zijn gevolg richting het Amstelplein lopen en omstreeks 11.00 uur daar aankomen. Het Pietenorkest en Dance Centre Jolanda van Beek zullen iedere bezoeker van Amstelplein vermaken tot de sint arriveert. Sinterklaas zal worden verwelkomd door de voorzitter van de winkeliersvereniging en heeft daarna alle tijd om handjes te geven aan de kinderen en op de foto te gaan. En de pieten delen cadeautjes uit.

Rond 12.00 uur vertrekt sinterklaas weer en gaat hij op bezoek bij winkelcentrum Zijdelwaard, alwaar hij rond 13.30 uur zal aankomen. Ook hier zal de sint welkom worden geheten door de winkeliersvereniging en zal daarna alle tijd hebben voor de aanwezige kinderen. Er worden gratis ballonnen uitgedeeld en voor de wat oudere kinderen hebben de pieten een leuke attentie.  Rond 14.30 uur vertrekt de Sint weer.

Om 18.00 uur arriveert de Sint in De Kwakel bij het 

KDO-terrein. Vanaf daar gaat hij in optocht met de 

kinderen en hun lampionnen naar het dorpshuis, 

waar hij omstreeks 18.30 uur wordt verwacht. 

De sint zal hier worden verwelkomd door de 

burgemeester en natuurlijk ook hier zal de 

goedheiligman alle tijd hebben voor de kinderen 

en delen de pieten zakjes snoepgoed uit.

9.15 UUR: DE AMSTELKADE • 11.00 UUR: W.C. AMSTELPLEIN
13.30 UUR W.C. ZIJDELWAARD • 18.00 UUR: DE KWAKEL KDO

ssssssssssssssssssssssssssssssinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaasinterklaas

De sint zal hier worden verwelkomd door de 

burgemeester en natuurlijk ook hier zal de 

goedheiligman alle tijd hebben voor de kinderen 

Het feest begint al om 09.15 

uur, dan zal het Pietenorkest 

gezelligheid brengen in Uithoorn 

aan de Amstel. Rond 09.30 uur 

vertrekt het Pietenorkest richting 

winkelcentrum Amstelplein. 

Op het podium zal Marco Slinger 

de wachtende kinderen gezellig 

bezighouden met liedjes, 

muziek, grapjes enz.  Rond 10.00 

uur wordt de boot verwacht. 

Winkelcentrum AmstelpleinZaterdag a.s. ontvangt Uithoorn

Sinterklaas weer aan de Amstelkade

Winkelcentrum Zijdelwaard De Kwakel (KDO-terrein)
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Doe mee aan de Florimex 
Ringvaartloop!
Regio	-	Op	zondag	25	november	is	
het	weer	zover	voor	alle	hardlopers	in	
Aalsmeer,	recreanten-	of	wedstrijd-
lopers.	Op	deze	dag	wordt	namelijk	
de	jaarlijkse	Florimex	Ringvaartloop	
gehouden.	Doordat	de	nieuw	aan	te	
leggen	Bosrandbrug	nog	niet	klaar	
is,	wordt	ook	dit	 jaar	op	de	10	En-
gelse	 Mijl	 (16,1	 km)	 dezelfde	 rou-
te	gelopen	als	vorig	jaar.	Deze	rou-
te	loopt	geheel	door	Aalsmeer,	maar	
er	 is	 nog	 wel	 een	 stukje	 Ringvaart	
in	het	parcours	opgenomen.	Verder	
loopt	het	parcours	door	het	Schin-
kelbos.	Naast	de	10EM	is	er	ook	nog	
de	keuze	uit	een	5	km	en	een	10km.	
De	 10	 km	 is	 speciaal	 aan	het	 pro-
gramma	 toegevoegd,	 zodat	er	 voor	
elke	loper	wel	een	passende	afstand	
te	vinden	is.	Voor	de	kinderen	staat	
er	een	1km	Kidsrun	op	het	program-
ma.	De	Kidsrun	wordt	om	10.30	uur	
gestart,	 zodat	 er	 voldoende	 tijd	 is	
voor	ouders	die	zelf	ook	willen	hard-
lopen	om	naar	hun	kinderen	te	kij-
ken.	Voor	de	kinderen	is	een	mooie	
medaille	te	verdienen.	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	afstanden	wordt	er	gebruik	
gemaakt	 van	 elektronische	 tijdsre-
gistratie,	 de	 IPICO	 loopchip.	 Direct	
nadat	 de	 laatste	 loper	 is	 gefinisht	
wordt	hierdoor	de	uitslag	met	net-
totijden	 op	 internet	 gepubliceerd.	
Voor-inschrijven	voor	één	van	de	af-
standen	 kan	 t/m	 22	 november	 via	
de	 website	 www.ringvaartloop.nl.	
Daarna	 kan	 het	 alleen	 nog	 op	 de	
dag	 zelf	 tot	 20	 minuten	 voor	 aan-
vang	van	een	afstand.	Op	de	web-
site	 vind	 je	 tevens	 meer	 informatie	
en	 een	goed	overzicht	 van	de	 ver-
schillende	 routes	 met	 alle	 kilome-
terpunten.
De	 start	 en	 finish	 van	 alle	 afstan-
den	 zijn	 bij	 Atletiekvereniging	 AVA	
Aalsmeer	aan	de	Sportlaan	43a.	Er	
zijn	 bekers	 en	 tegoedbonnen	 van	
Duosport	te	verdienen	en	alle	deel-
nemers	ontvangen	van	C1000	Kos-
ter	een	tasje	met	inhoud.

Nieuwe jeugdleden 
ontvangen échte handbal
De Kwakel	-	Afgelopen	woensdag	
zijn	 vijf	 E-	 en	 F-handbalsters	 van	
KDO	in	het	zonnetje	gezet	door	het	
handbalbestuur.
Lika,	 Jenna,	 Suus,	 Chrissy	 en	 Kyra	
(op	de	 foto	v.l.n.r.)	hebben	aan	het	
einde	van	vorig	seizoen	met	een	he-
le	groep	andere	kinderen	deelgeno-
men	 aan	 de	 inlooptrainingen.	 Om-
dat	 deze	 vijf	 handbaltoppers	 ook	
daadwerkelijk	besloten	hebben	zich	
aan	te	melden	bij	de	vereniging,	en	

dit	als	eerste	vijf	 van	de	 inloopkin-
deren	 deden,	 verdienden	 zij	 een	
handbal.	 De	 kinderen	 (en	 ouders)	
waren	blij	verrast	met	het	cadeautje.
Nu	kunnen	zij	ook	thuis	aan	de	slag	
met	 handbalspelletjes	 en	 oefenin-
gen.
En	natuurlijk	mogen	 ze	de	bal	 ook	
tijdens	de	trainingen	gebruiken!
Ook	samen	met	deze	en	andere	kin-
deren	handballen	bij	KDO?	Meer	in-
fo	via	handbal@kdo.nl	!

Hockeydames Qui Vive 1 
dwingen winst af
Uithoorn	-	Na	een	aantal	wedstrij-
den	 waar	 het	 eerste	 damesteam	
jammer	genoeg	niet	tot	scoren	kon	
komen,	 slaagde	 het	 eerste	 dames-
team	van	Qui	Vive	er	afgelopen	zon-
dag	 in	wel	 de	winst	 af	 te	 dwingen	
bij	Muiderberg.	De	stijgende	lijn	die	
in	 de	 vorige	 wedstrijden	 al	 zicht-
baar	was	en	een	super-inzet	van	al-
le	speelsters	zorgden	er	voor	dat	de-
ze	keer	de	wedstrijd	wel	gewonnen	
werd.	Na	het	fluitsignaal	gingen	de	
Qui	Vive	dames	direct	vol	in	de	aan-
val	 en	 speelden	 mooi	 combinatie-
hockey.	 Het	 spel	 werd	 mooi	 opge-
bouwd	en	er	volgden	snel	meerdere	
kansen.	Er	was	een	strafcorner	no-
dig	om	daadwerkelijk	te	scoren.	De-
ze	werd	door	Barbara	Schmidt	zorg-
vuldig	in	de	hoek	geschoten.	Alhoe-
wel	 Qui	 Vive	 bleef	 aanvallen,	 luk-
te	het	hen	niet	het	doel	van	de	te-
genstander	te	bereiken.	Muiderberg	
daarentegen	 wist	 wel	 door	 de	 ver-
dediging	van	Qui	Vive	heen	te	bre-
ken	en	scoorde	nog	net	voor	de	rust	

de	 gelijkmaker.	 In	 de	 tweede	 helft	
vielen	 de	 Qui	 Vive	 dames	 meerde-
re	 keren	 aan	 en	 slaagden	 ze	 er	 in	
nog	 een	 strafcorner	 te	 krijgen.	 Tij-
dens	 de	 laatste	 trainingen	 was	 op	
een	 speciale	 variant	 van	 de	 straf-
corner	getraind,	waarbij	de	bal	bin-
nen	de	cirkel	drie	keer	werd	door-
gespeeld	voordat	op	doel	werd	ge-
pushed.	 Deze	 variant	 werd	 tijdens	
de	wedstrijd	perfect	uitgevoerd,	be-
ter	dan	het	ooit	binnen	de	 training	
was	 gelukt.	 Dit	 werd	 beloond	 met	
een	doelpunt	van	Lisa	Schmidt,	die	
na	 de	 wedstrijd	 terecht	 werd	 uit-
geroepen	 tot	 ‘The	 Woman	 of	 the	
match’.	 Muiderberg	 raakte	 gefrus-
treerd	en	beging	de	ene	overtreding	
na	de	andere.	Alhoewel	het	 tot	het	
laatste	 fluitsignaal	 spannend	 bleef,	
slaagde	Qui	Vive	er	door	hard	wer-
ken	in,	de	stand	op	2-1	te	houden.	
Beide	kanten	kregen	nog	een	aantal	
kansen,	maar	Qui	Vive	domineerde	
de	wedstrijd.	De	eindstand	was	2-1	
voor	Qui	Vive.

Rustige bridgeochtend bij ABC
Regio	 -	 Donderdag	 7	 november	
was	 de	 zevende	 competitieronde	
bij	 bridgeclub	 ABC.	 Er	 werd	 weer	
aan	 15	 tafels	 gebridged,	 de	 op-
komst	 is	wel	 zeer	hoog	de	 laatste	
weken.	Zeven	 in	de	A-lijn	en	acht	
in	de	B-lijn,	met	helaas	een	stilzit-
tersronde	in	de	B-lijn.	

A-lijn.
In	 de	 A-lijn	 was	 de	 eerste	 plaats	
voor	het	paar	Ada	Groenewegen	en	
Roelie	v.d.	Voorden	met	60,67%,	dit	
paar	had	wel	erg	veel	geluk	voor-
al	tegen	een	bepaald	paar,	waar	zij	
vorige	week	een	hele	slechte	score	
hadden.	Tweede	werd	het	echtpaar	
Fien	 en	 Ben	 Leeftink	 met	 59,38%,	
dit	 paar	 is	 wel	 heel	 sterk	 aan	 het	
bridgen	 de	 laatste	 weken.	 Derde	
werd	het	 paar	Siep	Ligtenberg	en	
Piet	Hoogenboom	met	57,29%,	het	
lijkt	wel	of	dit	paar	nog	kampioens-
inspiraties	heeft.
B-lijn.
In	 de	 B-lijn	 was	 de	 eerste	 plaats	
voor	 het	 paar	 Bep	 Soppe	 en	 Ria	
Wezenberg	 met	 71,18%,	 waar	 ha-
len	zij	het	vandaan	en	dan	nog	voor	
het	bridgen	proberen	de	wedstrijd-
leiding	om	te	kopen	om	maar	in	de	
B-lijnt	e	mogen	blijven,	het	laatste	
bod	was	3	flessen	jonge	jenever.
Tweede	werd	het	paar	Wil	Ulleman	
en	Joke	v.d.	Dungen	met	66,67%,	zij	
hebben	nog	geen	bod	uitgebracht,	
maar	de	wedstrijdleiding	 is	er	wel	

gevoelig	 voor	 heeft	 onze	 verslag-
gever	 begrepen.	 Derde	 werd	 het	
paar	 Lyda	 Zondag	 en	 Jan	 Visser	
met	57,9	%.

Competitiestand
A-lijn
Eerste	is	het	echtpaar	Leny	en	Jan	
v.d.Schot	met	een	gemiddelde	sco-
re	van	54,92%.
Tweede	 is	 het	 paar	 Ada	 Groene-
wegen	en	Roelie	v.d.	Voorden	met	
54,86%,	zij	maken	een	sprong	van	
de	 vijfde	 naar	 de	 tweede	 plaats	
door	 de	 prachtige	 score	 van	 deze	
wedstrijd.	 Derde	 is	 het	 paar	 Siep	
Ligtenberg	 en	 Piet	 Hoogendoorn	
met	54,71%.
In	 de	A-lijn	 liggen	de	gemiddelde	
scores	 zeer	dicht	bij	 elkaar	en	als	
daar	ook	het	paar	Addie	de	Zwart	
en	 Jeannet	 Vermey	 bij	 wordt	 ge-
rekend	met	53,73%	wordt	het	nog	
heel	spannend.

B-lijn
Eerst	zijn	door	hun	zeer	hoge	sco-
re	 van	 deze	 wedstrijd	 Bep	 Soppe	
en	Ria	wezenberg	met	een	gemid-
delde	score	van	61,59%,	zij	hebben	
van	plaats	geruild	met	paar	Greet	
van	Diemen	en	Nel	Groven,	zij	heb-
ben	 een	 gemiddelde	 score	 van	
58,40%.	Derde	is	hier	het	paar	Cor-
ryH	Snel	en	Netty	Walpot	met	53,08	
%,	 zij	 houden	 hun	 derde	 plaats	
stevig	in	handen.

Jeugdschaaktoernooi 
Denk en Zet groot succes
Regio	-	Zaterdag	3	november	werd	
voor	 de	 achtste	 keer	 het	 jaarlijkse	
jeugdschaaktoernooi	 gehouden	 bij	
Denk	en	Zet-Advisor	 in	Vinkeveen,	
voor	 school,	 thuis	 en	 clubschakers	
tot	18	jaar.	Met	een	mooie	opkomst	
van	41	deelnemers	werd	gestreden	
om	alle	mooie	prijzen	die	ook	dit	jaar	
weer	werden	gesponsord	door	Stie-
va	metaalbewerking	uit	Aalsmeer.
Net	als	voorgaande	jaren	waren	de	
schaakverenigingen	 uit	 de	 regio	
weer	goed	vertegenwoordigd.	
SG	 Vecht	 &	 Ommelanden	 uit	 Loe-
nen	a/d	Vecht	was	met	vijf	deelne-
mers	 gekomen.	 SV	 de	 Amstel	 uit	
Uithoorn	 was	 met	 maar	 liefst	 ne-
gen	deelnemers	 vertegenwoordigd.	
En	 Denk	 en	 Zet	 met	 21	 deelne-
mers.	Maar	ook	spelers	die	nog	niet	
op	een	schaakvereniging	zitten	de-
den	mee,	zoals	de	broers	Meijers	en	
een	ex	Denk	en	Zet	speler.	Er	waren	
zelfs	ook	vier	thuisschakers	die	he-
lemaal	vanuit	Veenendaal	naar	Vin-
keveen	waren	gekomen	om	mee	te	
doen	met	dit	gezellige	toernooi.

Groep A
In	groep	A	(de	oudsten	deelnemers)	
was	 het	 aan	 Matthijs	 Meijers	 van	
Denk	en	Zet	om	zijn	 titel	van	vorig	
jaar	 te	 verdedigen.	Matthijs	was	 in	
vorm.	Hij	 is	met	zes	overwinningen	
en	 twee	 remises	 ook	 dit	 jaar	 weer	
kampioen	geworden	in	de	A	groep.	
Tweede	 werd	 Paul	 Oomen	 van	 De	
Amstel	en	de	derde	plaats	was	voor	
Leon	 Huyn	 uit	 Veenendaal.	 Mat-
thijs	Meijers	is	naast	groepswinnaar	
ook	toernooiwinnaar	geworden,	wat	
hem	een	extra	grote	beker	oplever-
de.	Omdat	Kees	Boerlage	van	Paul	
Oomen	 wist	 te	 winnen	 (beide	 van	
de	Amstel)	kwamen	Kees	Boerlage	
en	Matthijs	Meijers	aan	de	 leiding.	
Beide	spelers	kwamen	in	de	laatste	
ronde	 tegen	 elkaar	 en	 mochten	 zo	
onderling	 gaan	 uitmaken	 bij	 winst	
wie	 de	 toernooi	 winnaar	 zou	 gaan	
worden.	Matthijs	bleek	net	een	ma-
tje	te	groot	voor	Kees	en	heeft	daar-
mee	zijn	titel	met	verve	verdedigd.

Groep B
In	groep	B	hebben	Job	de	Jong	en	
Jeroen	 Croonen	 beide	 vijf	 punten	
behaald.	Maar	op	basis	van	het	aan-
tal	weerstandspunten	 is	 Job	eerste	

geworden.	 Jeroen	 Croonen	 mocht	
de	 tweede	 prijs	 in	 ontvangst	 ne-
men.	 Ook	 op	 de	 derde	 plaats	 zijn	
twee	 spelers	 met	 4	 punten	 geëin-
digd,	 Marijn	 Vree	 en	 Sander	 van	
Winkoop.	Ook	hier	geldt	dat	op	ba-
sis	 van	 het	 aantal	 weerstandspun-
ten	Marijn	derde	is	geworden.

Groep C 
In	groep	C	komen	we	de	eerder	ge-
noemde	 Kees	 Boerlage	 tegen.	 On-
danks	dat	hij	net	naast	de	titel	van	
toernooi	winnaar	greep,	won	hij	met	
een	punt	voorsprong	op	de	concur-
rentie	de	eerste	prijs	in	deze	groep.	
Sipke	de	Boer	is	met	een	score	van	
vijf	 punten	 tweede	 geworden.	 Ook	
in	 deze	 groep	 zijn	 er	 twee	 spelers	
gelijk	geëindigd	op	de	derde	plaats.	
Maar	omdat	Daniel	van	Dijk	net	iets	
meer	 weerstandspunten	 had	 dan	
Annerieke	 Roelofsen,	 was	 het	 Da-
niel	die	de	derde	prijs	mee	naar	huis	
mocht	 nemen.	 Nog	 wel	 even	 een	
eervolle	vermelding	voor	Annerieke	
Roelofsen	,	zij	was	de	beste	jonge-
dame	van	dit	toernooi	met	4,5	punt.

Groep D
In	groep	D	werd	Andy	Huyn	uit	Vee-
nendaal	eerste,	en	zijn	broer	Stanley	
tweede.	 De	 derde	 beker	 bleef	 wel	
dicht	 bij	 huis,	 Joey	 de	 Hondt	 werd	
derde.	In	groep	E	werd	Erik	Oomen	
eerste	 met	 slechts	 een	 half	 puntje	
verschil	 met	 Mike	 van	 Yperen,	 die	
daardoor	op	de	 tweede	plaats	ein-
digde.	Op	de	derde	plaats	eindigden	
Calvin	 Kikken	 en	 Lennart	 van	 der	
Veen	 beide	 met	 vier	 punten.	 Maar	
op	basis	van	het	aantal	weerstands-
punten	 is	 het	 Calvin	 die	 de	 derde	
prijs	wint.

Groep F
Ook	in	de	laatste	en	jongste	groep	F	
was	er	weer	succes	voor	onze	verre	
gasten.	Anthony	Huyn	wist	met	een	
ruime	voorsprong	eerste	te	worden.	
Romke	de	Boer	werd	tweede	en	op	
basis	 van	 weerstandpunten	 is	 Su-
zanne	Roelofsen,	net	voor	Bjorn	de	
Hond	derde	geworden.	Het	is	ieder	
jaar	 weer	 een	 prachtig	 gezicht,	 de	
geconcentreerde	 blikken,	 het	 tik-
ken	 van	 de	 klokken,	 de	 blijdschap	
bij	 een	 overwinning,	 maar	 ook	 de	
teleurstelling	bij	een	nederlaag.

De grote turnheld
Epke Zonderland

te gast bij Intermat
Mijdrecht	 -	 Niet	 minder	 dan	
Olympisch	kampioen	 turnen	aan	
de	rekstok	Epke	Zonderland	(26)	
was	afgelopen	dinsdagavond	het	
middelpunt	 van	 de	 belangstel-
ling	tijdens	een	VIP-avond	bij	In-
termat	Mijdrecht,	speciaalzaak	in	
keukens,	 tegels	 en	 badkamers.	
Epke	 was	 daar	 omdat	 hij	 werd	
gehuldigd	 vanwege	 zijn	 uitzon-
derlijke	sportprestatie	dit	jaar	op	
de	 Olympische	 Spelen.	 Intermat	
is	een	van	de	vijf	hoofdsponsors	
van	Epke.	De	VIP-avond	stond	te-
vens	 in	het	 teken	van	de	Desig-
nweek	 die	 Intermat	 organiseert.	
Behalve	 het	 nagenoeg	 voltallige	
bedrijfspersoneel	 van	 maakten	
leveranciers	 en	 andere	 (zaken)
relaties	 met	 hun	 kinderen	 deel	
uit	 van	 het	 gezelschap.	 Partyca-
tering	de	Meijert	zorgde	als	van-
ouds	weer	voor	een	hapje	en	een	
drankje,	 iets	wat	het	gezelschap	
zich	goed	liet	smaken.	Tijdens	de	
huldiging	 gaf	 Intermat	 directeur	
Jan	 Jaap	 van	 der	 Neut	 aan	 dat	
zijn	 bedrijf	 Epke	 twee	 jaar	 heeft	
gesponsord.	 Mede	 daardoor	
heeft	 Epke	 bijzondere	 prestaties	
op	 sportgebied	 kunnen	 verrich-
ten	 waarvoor	 hij	 alle	 bewonde-
ring	 en	 respect	 verdient.	 In	 een	
vraaggesprek	 met	 Van	 der	 Neut	
vertelde	Epke	hoe	hij	vanaf	de	in-
tensieve	trainingen	met	het	span-
ningsveld	 is	 omgegaan	 tot	 het	
moment	suprême	aan	de	rekstok.	
En	dan	moet	het	in	enkele	minu-
ten	gebeuren,	alles	of	niets,	maar	
het	werd	goud!	Epke	zei	ook	dat	
het	 steeds	 moeilijker	 wordt	 een	
balans	 te	 vinden	 tussen	 trainin-
gen	en	zijn	studie	geneeskunde.	
Volgend	 jaar	 is	 hij	 zover	 dat	 hij	
co-assistent	 arts	 wordt.	 Maar	 in	
oktober	is	er	ook	het	WK	turnen	
in	Antwerpen.

Geen vier voor WK
Inmiddels	 heeft	 Epke	 tot	 verras-
sing	van	iedereen	zelfs	een	vier-
de	 vluchtelement	 toegevoegd	
aan	 zijn	 oefening	 aan	 de	 rek-
stok.	 Dat	 is	 nog	 nooit	 gebeurd	
in	de	wereld	van	het	 turnen	aan	
de	 rekstok.	 Zoals	 drie	 elemen-
ten	 al	 uniek	 waren	 waarmee	 hij	
zijn	 gouden	 medaille	 won.	 “Ik	

ga	 dat	 extra	 vluchtelement	 niet	
toevoegen	 aan	 mijn	 oefening.	
Ik	heb	er	bijna	 vijf	 jaar	over	ge-
daan	 om	 de	 drie	 vluchtelemen-
ten	onder	de	knie	te	krijgen.	Dat	
is	wel	gelukt	maar	 ik	vind	dat	 ik	
dat	nog	niet	helemaal	vlekkeloos	
uitvoer.	Dat	wil	 ik	nog	perfectio-
neren.	 Bovendien	 levert	 dat	 ex-
tra	 element	 slechts	 een	 tiende	
van	 een	 punt	 extra	 op.	 Met	 alle	
kans	 dat	 je	 het	 niet	 redt,”	 aldus	
Epke.	 Overigens	 geldt	 de	 richt-
lijn	 dat	 er	 maximaal	 vier	 vluch-
telementen	 in	een	oefening	mo-
gen	zitten.	Maar	vrijwel	geen	en-
kele	turner	doet	dat.	De	vluchte-
lementen	die	Epke	nu	in	zijn	oe-
fening	heeft	verwerkt	zijn	alle	ge-
noemd	 naar	 de	 sporters	 die	 het	
ooit	 bedacht	 en	 aan	 de	 rekstok	
hebben	uitgevoerd,	zoals	de	Cas-
sina,	Kovacs	en	Kollman.	Er	is	dus	
geen	vluchtelement	‘Zonderland’.	
Dat	 is	pas	een	 feit	 als	Epke	 iets	
nieuws	 bedenkt	 aan	 de	 rekstok	
en	dat	wordt	erkend.	Zoiets	heeft	
hij	wel	bij	de	oefeningen	aan	de	
brug	voor	elkaar	gekregen.	Daar	
is	dus	wel	een	 ‘Zonderland’	ele-
ment,	 wat	 tevens	 weergeeft	 dat	
Epke	 ook	 op	 dat	 toestel	 excel-
leert.	 Vanzelfsprekend	 werden	
de	 opname	 van	 zowel	 zijn	 gou-
den	oefening	als	het	trainingsge-
deelte	met	de	vier	vluchtelemen-
ten	op	een	groot	scherm	in	de	hal	
van	de	showroom	nog	een	(paar)	
keer	getoond.
Vanwege	zijn	uitzonderlijke	pres-
taties	mocht	Epke	uit	handen	van	
Jan	 Jaap	 van	der	Neut	 een	 ‘bo-
nus’	in	ontvangst	nemen,	gesym-
boliseerd	door	een	grote	cheque	
ter	waarde	van	26.500	euro.	Dat	
bedrag	 mag	 hij	 bij	 Intermat	 be-
steden	voor	de	inrichting	van	zijn	
woning.
Vervolgens	 zette	 Epke	 zich	 aan	
tafel	 waar	 hij	 posters	 met	 daar-
op	een	turnfoto	van	hemzelf	sig-
neerde	voor	belangstellende	kin-
deren	en	volwassenen.	Natuurlijk	
was	 er	 ook	 de	 gelegenheid	 sa-
men	met	hem	op	de	foto	te	gaan.	
Aldus	 was	 het	 voor	 alle	 aanwe-
zigen	 een	 bijzonder	 geslaagde	
avond.	 Dat	 gebeurde	 toch	 maar	
weer	mooi	in	Mijdrecht!

Forse verschillen bij BVK
De Kwakel	-	9	scores	onder	de	40%	
en	6	boven	de	60%	werden	afgelo-
pen	 donderdag	 8	 november	 bijge-
schreven	in	de	annalen	van	de	BVK.	

Na	 het	 voorlezen	 van	 de	 uitslagen	
was	eens	en	temeer	duidelijk	dat	er	
in	de	A lijn geen	enkel	paar	bestand	
is	tegen	de	prestatiedrang	van	Nelly	
Vork	en	Andre	Verhoef.	Met	de	top-
score	van	de	avond	van	maar	 liefst	
68,15%	bevestigden	zij	hun	superio-
riteit	 in	deze	cyclus.	Anneke	Karlas	
en	 Jaap	 Verhoef	 bezetten	 met	 een	
niet	onverdienstelijke	61,31%	de	2e	
plaats	 en	Huub	en	Kitty	 van	Beem	
eisten	de	3e	plaats	op	met	59,82%.
Nelly	en	Andre	nemen	in	de	totaal-
stand	met	 ruime	voorsprong	de	1e	
plaats	 in.	 Onderin	 is	 het	 spannen-
der,	want	hier	knokken	6	paren	te-
gen	 degradatie	 naar	 de	 B	 lijn	 met	
nog	2	avonden	te	gaan.

B lijn
In	 de	 B	 lijn	 alleen	 maar	 echtparen	
op	het	erepodium	en	alle	3	ruim	bo-
ven	de	60%.	Hennie	en	Jan	van	der	
Knaap	wisten	na	hun	2e	plaats	van	
vorige	week	nu	de	1e	plaats	te	ver-
overen	met	een	zeer	fraaie	66,93%.	
Janny	en	Jan	Streng	 	onderstreep-
ten	 hun	 ambities	 om	 naar	 de	 A	
lijn	 door	 te	 stomen	 met	 een	 even-
eens	niet	misselijke	65,63%	en	Atie	
en	 Wan	 Overwater	 nestelden	 zich	
in	de	top	3	van	de	totaalstand	mid-
dels	 een	 zeer	 degelijke	 62,76%	 en	

dus	een	3e	plaats	in	de	daguitslag.	
Deze	3	paren	plus	paar	Jos	Bader-
Cor	Hendrix	lijken	zich	op	te	kunnen	
maken	voor	promotie,	want	de	kans	
dat	 de	 nu	 lager	 dan	 de	 4e	 plaats	
staande	paren	hier	nog	tussen	kun-
nen	komen	is	zeer	gering.

Lous	 Bakker	 en	 Hans	 Elias	 sco-
ren	als	altijd	zeer	wisselvallig.	Deze	
week	was	het	weer	eens	huilen	met	
de	 pet	 op	 en	 zij	 eindigden	 als	 18e	
van	de	18	paren.	3	paren	lijken	zich	
nu	al	neer	te	moeten	leggen	bij	de-
gradatie,	maar	voor	de	4e	degrada-
tieplaats	komen	nog	wel	6	paren	in	
aanmerking.

C lijn
In	 de	 C	 lijn	 had	 Riet	 Koot	 partner	
Wim	 Schijf	 deze	 week	 even	 inge-
ruild	voor	Elly	Zandvliet		en	dat	was	
een	schot	in	de	roos,	getuige	hun	1e	
plaats	met	62,2%.	Susanne	Ambag-
tsheer	 en	 Riet	 Wesselingh	 volgden	
uitstekend	met	59,23%,	waardoor	zij	
ook	 in	 de	 totaalstand	 de	 2e	 plaats	
innemen.	 Eerste	 in	 die	 totaalstand	
zijn	nog	altijd	Roel	Knaap	en	Greet	
de	Jong,	die	deze	avond	graag	ge-
noegen	 namen	 met	 een	 3e	 plaats	
met	57,44%.	Dat	Roel	en	Greet	gaan	
promoveren	kan	bijna	niet	meer	mis	
gaan,	maar	 voor	 de	 overige	 3	 pro-
motieplaatsen	zal	nog	volop	gestre-
den	moeten	worden,	omdat	er	nog	6	
paren	lijken	te	zijn	die	daar	nog	aan-
spraak	op	kunnen	maken.
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KDO turnsters doen mee 
met regio wedstrijd
Regio	-	 In	sporthal	De	Ringkant	 is	
zaterdag	 een	 koppelwedstrijd	 ge-
houden	 voor	 jongens	 en	 meis-
jes	 van	 diverse	 gymnastiekvereni-
gingen.	 Deelname	 was	 er	 van	 ODI	
(Leimuiden),	 KDO	 (De	 Kwakel)	 en	
Kwiek	(Nieuwveen).
De	 ruim	70	deelnemende	kinderen	
werden	bij	de	start	van	de	wedstrijd	
geplaatst	in	gemengde	groepjes,	die	
de	namen	 van	 televisiefiguren	kre-
gen.	 Een	 bont	 gezelschap	 werkte	
vervolgens	 de	 springtoestellen	 af.	
Trampoline	 valmat,	 Trampoline	 ver-
hoogde	 valmat,	 Kast	 plank	 en	 lan-
ge	mat.	Steeds	moest	de	hele	groep	
eenzelfde	 sprong	 uitvoeren,	 waar-

voor	 dan	 1	 gezamenlijk	 groepscij-
fer	werd	gegeven.	Meerdere	spron-
gen	 op	 de	 vier	 toestellen	 leverden	
uiteindelijk	 een	 gemiddeld	 eindcij-
fer	op.
Drie	 groepen	 deden	 de	 B-oefen-
stof	en	Amika	werd	eerste	met	7.84.	
Tweede	werd	Phineas	&	Ferbes	met	
7.69	 en	 derde	 werd	 Toy	 Story	 met	
7.58.	 In	 de	 A	 groep	 deden	 9	 groe-
pen	mee.	Mega	Mindy	won	met	7.65.	
Tweede	 werd	 Wicky	 de	 Viking	 met	
7.58	en	valk	daarachter	zat	Pokemon	
met	 7.56.	Andere	 cijfers	waren	Bo-
bo	 (7.49),	 Pipi	 Langkous	 (7.46),	 Di-
ego	 (7.30),	 Hello	 Kitty	 (7.25),	 Spon-
ge	Bob	(7.20)	en	Maya	de	Bij	(6.98).

Van Links naar Rechts in de blauwe broekjes: Nicolai Hooiveld, Raoul Tjong-A-Tjoe, Alex van Luyn, Jesse Hafkamp, 
Nassim Haddaoui, Caden Rodenburg, Derk Streefkerk, Teun Gieling, Robin Wakkers en Malky Jacob.

Legmeervogels F1 haalt de 
kwartfinales op het HETT toernooi

Uithoorn	-	De	F1	van	Legmeervo-
gels	 heeft	 woensdag	 7	 november	
2012	aan	het	HETT-toernooi	mee-
gedaan.	Het	toernooi	werd	gehou-
den	op	sportcomplex	de	Toekomst..	
De	 eerste	 speelronde	 moest	 de	
Legmeervogels	 tegen	 DWVDeze	
wedstrijd	 werd	 winnend	 afgeslo-
ten.	1	–	0.	
Na	de	eerste	wedstrijd	moesten	al-
le	teams	op	de	foto.	Een	groepsfo-
to.	 Dat	 nam	 nogal	 wat	 tijd	 in	 be-
slag.	Na	de	foto	snel	terug	naar	het	
veld	 om	 tegen	 Pancratius	 te	 spe-
len.	Na	de	aftrap	bleek	dat	de	jon-
gens	van	de	vogels	beter	waren.	Ze	
speelden	 veel	 op	 de	 helft	 van	 de	
tegenstander	 en	 al	 snel	 vielen	 er	
3	goals.	Maar	door	misschien	door	
overmoedigheid	viel	er	toch	een	te-
gendoelpunt.	Deze	wedstrijd	werd	
ook	winnend	afgesloten.	3	–	1.	Dit	
gaf	 moed	 voor	 de	 volgende	 wed-
strijden.
De	derde	wedstrijd	speelden	ze	te-
gen	Swift.	Ook	hier	speelde	de	Jon-
gens	uit	Uithoorn	voornamelijk	op	
de	helft	 van	de	 tegenstander.	On-
danks	 alle	 pogingen	 wilde	 de	 bal	
er	maar	niet	 in.	Vlak	voor	het	ein-

de	lukte	het	toch	nog	en	werd	ook	
deze	wedstrijd	winnend	afgesloten	
met	1-0.	
Zou	 het	 dan	 toch	 een	 keer	 gaan	
lukken?	Een	tweejaars	F-team	naar	
de	 kwart	 finales.	 Ze	moesten	nog	
twee	 wedstrijden	 spelen:	 Rijns-
burgse	boy’s	en	Kon.	HFC.	
Rijnsburgse	boy’s	was	de	volgende	
tegenstander.	De	jongens	van	Leg-
meervogels	 kregen	 veel	 kansen.	
Door	 toch	 te	blijven	voetballen	op	
het	veld	van	de	tegenstander	kon-
den	ze	uiteindelijk	onze	kansen	be-
nutten	en	sloten	we	deze	wedstrijd	
winnend	af	2	–	0.	

Hoge druk
Wat	zou	Kon.	HFC	gedaan	hebben?	
Dat	was	namelijk	de	 volgende	 te-
genstander	van	de	Legmeervogels.	
Het	bleek	dat	zij	een	wedstrijd	had-
den	verloren.	Dus	gelijk	spel	zou	al	
voldoende	 zijn	 maar	 winnend	 af-
sluiten	is	mooier.	Bij	verlies	telt	het	
onderlinge	resultaat	en	ja	dan	zijn	
je	 kansen	 verkeken.	 Dus	 de	 druk	
lag	 hoog	 bij	 de	 jongens	 uit	 Uit-
hoorn.	
En	dan	zal	je	net	zien	dat	deze	wed-

strijd	 moeilijk	 van	 start	 gaat.	 De	
scheidsrechter	 was	 er	 niet.	 Waar	
zou	die	nou	gebleven	zijn?	Er	gin-
gen	veel	minuten	voorbij.	Uiteinde-
lijk	werd	hij	opgeroepen	door	een	
organisator.	Hij	was	er	en	de	wed-
strijd	 kon	 beginnen.	 Zoals	 bleek	
was	de	spanning	te	groot	aan	bei-
de	 kanten.	 Legmeervogels	 scoor-
den	 het	 eerste	 doelpunt	 maar	 ja	
de	voorsprong	moesten	de	jongens	
dan	 nog	 wel	 vast	 zien	 te	 houden.	
Vlak	 voor	 tijd	 kon	 Kon.	 HFC	 dan	
toch	ook	een	doelpunt	maken.	Ge-
lukkig	floot	de	scheidsrechter	niet	
te	 laat	af	en	bleef	de	stand	gelijk.	
Het	 hele	 team	 in	 een	 juichstem-
ming.

Wie	 zou	 onze	 tegenstander	 in	 de	
kwartfinale	 worden.	 Misschien	
AJAX.	 Want	 wie	 wil	 nu	 niet	 op	
het	heilige	grond	van	AJAX	 tegen	
AJAX	spelen.	 Trainer/coach	Roger	
van	 Vliet	 nam	 de	 jongens	 meteen	
mee	naar	de	kleedkamer	zodat	ze	
goed	voorbereid	konden	op	de	vol-
gende	wedstrijd.	Ook	voor	de	trai-
ner/coach	was	dit	een	nieuwe	er-
varing.	 Immers	 er	 was	 nog	 nooit	

een	 tweedejaars	 F-team	 naar	 de	
kwartfinales	doorgegaan.

Kwart finale
De	 volgende	 tegenstander	 bleek	
de	club	van	Dirk	Kuijt	te	zijn.	Quick	
Boys	uit	Katwijk.	Onze	 jongen	be-
gonnen	erg	sterk	aan	de	wedstrijd.	
Er	 werd	 mooi	 gevoetbald	 en	 Uit-
hoorn	 gaf	 de	 tegenstanders	 geen	

kansen.	 Maar	 dat	 weerhield	 de	
jongens	 van	 Quick	 Boys	 niet	 om	
toch	een	doelpunt	te	maken	van	uit	
een	corner.	Maar	de	F1	bleef	strij-
den.	Dit	werd	beloond	met	prach-
tig	doelpunt.	Een	een	tweetje.	Ge-
lijke	 stand.	 1	 -1.	 Na	 het	 affluiten	
van	de	wedstrijd	moesten	er	penal-
tys	genomen	worden.	Vreselijk	mo-
ment.	Nadat	ieder	team	er	vijf	pe-

nalty’s	 genomen	 hadden	 was	 het	
nog	steeds	een	gelijk	spel.	De	kee-
per	van	de	Legmeervogels	liet	knap	
werk	zien,	maar	helaas	won	uitein-
delijk	 toch	Quick	Boy’s	en	aan	en	
de	eer	om	de	halve	finales	te	mo-
gen	spelen.	Het	toernooi	werd	win-
nend	 afgesloten	 door	 de	 F1	 van	
AJAX.	 Zij	 versloegen	 in	 de	 finale	
Geinoord	met	2	–	0.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn	 -	 Op	 dinsdag	 6	 novem-
ber	werd,	met	zestien	paar	in	de	A,	
de	derde	 zitting	gespeeld.	Als	 eer-
ste	 eindigden	 Kitty	 van	 Beem	 en	
Agnes	 de	 Kuijer	 met	 61.69%.	 Ge-
ke	Ludwig	en	Margo	Zuidema	wer-
den,	met	een	miniem	verschil,	twee-
de	 met	 61.36%.	 Nel	 Bakker	 en	 An	
van	der	Poel	plaatsten	zich	als	derde	
met	57.14%.	Dan	de	competitie:	Nel	
Bakker	en	An	van	der	Poel	leiden	nu	
als	eerste,	zij	versloegen	Kokkie	van	
den	 Kerkhoven	 en	 Corrie	 Smit	 van	
deze	plaats:	zij	staan	nu	tweede.	Ina	
Melkman	en	Jetty	Weening	versloe-
gen	velen	en	zijn	derde.
De	 dames	 Doodkorte/Janssen	 lij-
ken	de	koers	helemaal	kwijt	 te	zijn	
en	drijven	af	naar	de	Bermudadrie-
hoek.	Zij	worden	in	dit	“rampscena-
rio”	 bijgestaan	 door	 de	 paren	 Van	

Holst	 Pellekaan/Raadschelders	 en	
Slijkoord/Vroman.	 Wie	 o	 wie	 ver-
dwijnt	 uiteindelijk?	 Ach	 het	 ergste	
is	 de	 B:	 niemand	 vergaat	 ècht	 ge-
lukkig.
In	de	B	werden	José	Möller	en	Ank	
Reems	 eerste	 met	 61.81%.	 Twee-
de	 de	 dames	 Koch/Wagenaar	 met	
58.33%.	 Annet	 Roosendaal	 en	 Rini	
Tromp	plaatsten	zich	als	derde	met	
57.64%.	Dan	de	competitie:	Het	lijkt	
te	gaan	tussen	de	paren	José	Möl-
ler	en	Mieneke	Jongsma/Hilly	Cam-
melot	die	van	plaats	wisselden.	Ja-
ny	 van	 der	 Ent	 en	 Matty	 Overwa-
ter	staan	nu	op	de	derde	plaats.	Eén	
van	u	allen	verdwijnt	uiteindelijk	uit	
het	zicht	van	de	B	lijkt	het.	Ook	spe-
len	 bij	 Hartenvrouw?	 Inlichtingen	
bij	de	secretaris	Mieneke	Jongsma,	
telnummer	0297-565756.

Veel deelnemers bij 
veldrit UWTC
Regio -	Maar	liefst	115	rijders,	jong	
en	 oud,	 hadden	 de	 weg	 gevonden	
naar	het	parcours	rondom	Sportpark	
Randhoorn.	Bij	de	jongste	jeugd	10	
rijders	 aan	 de	 start,	 waarvan	 vier	
jeugdige	 BMX-ers	 van	 de	 thuis-
club.	 Tristan	 Geleijn	 had	 de	 voor-
gaande	vier	wedstrijden	gewonnen.	
Maar	na	een	val	van	Tristan	zag	Finn	
Akkermans	 (Ulysses)	 zijn	 kans	 om	
er	 vandaag	 met	 de	 zege	 vandoor	
te	gaan.	Tristan	2e,	Sem	Knook	5e,	
Benjamin	Wessels	6e,	Jeffrey	Zwart	
8e.	 Joris	den	Hartog	 reed	de	wed-
strijd	 niet	 uit.	 Bij	 de	 oudste	 jeugd	
maar	liefst	22	rijders	aanwezig.	Vic-
tor	Broex,	van	de	Amstel,	was	weer	
overtuigend	de	sterkste.	Owen	Ge-
leijn	lag	op	de	3e	plaats	in	de	wed-
strijd,	 maar	 toen	 Martijn	 Krook	
(Ulysses)	een	lekke	band	kreeg,	en	
daardoor	sterk	terugviel,	kon	Owen	
de	 2e	 plaats	 bemachtigen.	 Lore-
na	Wiebes	(UWTC)	was	met	een	5e	
plaats	 het	 sterkste	 meisje	 bij	 deze	
jeugdklasse.	 Stijn	Ruijter	 14e,	 Sven	
Nijhuis	17e,	21e	Ian	van	de	Berg	en	
Flip	van	Walraven	22e.

Dames
Bij	 de	 nieuwelingen	 /	 dames	 ook	
een	sterke	bezetting.	De	snelle	star-
ters	 Brendan	 Berendse	 (DTS),	 Gijs	
Jorna	 en	 Teun	 Mouris	 (de	 Amstel)	

streden	om	de	podiumplaatsen.	Bart	
de	Veer	 (UWTC)	had	de	achtervol-
ging	 ingezet	op	Nils	Eekhof	om	de	
4e	plaats.	Toen	Bart	halverwege	de	
wedstrijd	 bij	 Nils	 was	 aangehaakt	
liep	voor	de	2e	keer	zijn	ketting	eraf	
en	 toen	hij	 in	de	 laatste	ronde	ook	
nog	lek	reed	viel	hij	ver	terug	in	het	
klassement.	 Uiteindelijk	 sprintte	 hij	
met	Sonny	van	de	Linden	(Swift)	om	
de	 7e	 en	 8e	 plaats,	 waarbij	 Sonny	
net	een	fractie	sneller	was.	Ook	Bart	
komt	uit	de	BMX	opleiding	van	de	
UWTC	maar	is	overgestapt	naar	de	
wielren.	BMX	lid	Lars	Wiebes	werd	
12e	in	dit	geweld.
Bij	 de	40-	een	aantal	 snelle	 rijders	
aanwezig.	 Hierdoor	 gebeurde	 er	
nogal	 wat	 in	 de	 eerste	 ronde.	 Fa-
voriet	Dylan	Groenewegen	(de	Am-
stel)	 kreeg	 materiaal	 pech	 en	 ging	
met	 grote	 achterstand	 verder	 op	
een	 jeugdfiets.	 Thuisrijder	 Henk	
de	Jong	kwam	hard	ten	val	en	kon	
de	wedstrijd	niet	 te	vervolgen.	Oud	
UWTC-er	Etienne	Lenting	reed	een	
sterke	wedstrijd,	maar	moest	in	Dirk	
van	de	Craats	(de	Mol)	zijn	meerde-
re	erkennen.
Bij	de	40+/50+	stonden	wel	50	rij-
ders	 aan	 start.	 Triatlon	 beoefenaar	
Frans	 van	 Heeteren	 was	 de	 sterk-
ste	 bij	 de	 40+,	 Rene	 Kaslander	 6e	
Wilfried	Zeijerveld	10e.

Herfstdrive in De Kwakel
Aalsmeer	 -	 De	 Kwakel	 -	 En	 weer	
was	 het	 loei	 gezellig	 in	 het	 dorps-
huis	 waar	 Cor	 Hendrix	 de	 tweede	
bridgedrive	 van	dit	 seizoen	organi-
seerde.	 Acht	 en	 dertig	 paren	 ver-
deeld	over	drie	lijnen	streden	om	de	
wijn	 en	 de	 eer,	 waarbij	 De	 Kwakel	
natuurlijk	 niets	 wilde	 toegeven	 op	
die	van	uit	Uithoorn	en	omstreken.
In	 de	 A-	 lijn	 ging	 de	 winst	 echter	
toch	 naar	 de	 De	 Legmeeer	 cory-
feeën	Coby	Bruine	de	Bruin	&	Ada	
van	Maarseveen	die	op	58,75%	uit-
kwamen.	Emmy	&	Gerard	van	Beek	
hielden	de	eer	van	BVK	hoog	door	
tweede	 te	 worden	 met	 56,67%	 en	
Truus	 &	 Piet	 Langelaan	 en	 Kitty	 &	
Huub	 van	 Beem	 deelden	 de	 derde	
plek	met	een	gezamenlijke	52,92%.	
Ruud	Lesmeister	&	Cora	de	Vroom	
raakten	hier	toch	wel	wat	achterop	
als	vijfde	met	51,25%.
In	de	B-	lijn	wisten	Nel	van	de	Neut	
&	 Truus	 van	 Opzeeland	 door	 “uit-
genascht”	 bieden	 bijna	 alle	 bela-
gers	kansloos	te	laten.	Alleen	Tonny	
&	Otto	Steegstra	konden	ze	nog	net	
bijbenen	en	beide	paren	eindigden	
knap	op	één	met	60,42%.

Marijke	&	Ger	van	Praag	deden	het	
behoorlijk	met	een	derde	plaats	en	
55%	 en	 ook	 Riet	 &	 Wim	 Beijer	 en	
Corrie	Olijhoek	&	Siep	 Lichtenberg	
nestelden	 zich	 bij	 de	 top	 vijf	 met	
hun	54,58	en	52,50%.
In	de	C-	lijn	voorkwam	Adrie	Voorn	
als	 reddende	engel	 een	 stilzit	 door	
samen	met	Cor	de	lege	plaats	op	te	
vullen.
Dat	ze	eerste	werden	lieten	ze	spor-
tief	aan	zich	voorbij	gaan	en	viel	de-
ze	eer	toe	aan	Bep	Kiel	&	Diana	Hol-
la	met	59,03%.
Marianne	&	Hans	Hoogervorst	wa-
ren	hier	ook	blij	mee	en	schoven	zo	
op	naar	de	tweede	fles	met	57,05%.	
Op	drie	kwamen	Ria	&	Laurent	van	
Bezouw	 uit	 met	 55,31%,	 gevolgd	
door	 Arna	 Kroon	 &	 Gerda	 Rietsap	
met	54,86%	als	vierde.
Hetty	Houtman	&	Lenie	Pfeiffer	za-
ten	hier	net	 achter	op	 vijf	met	een	
keurige	54,41%.
De	 volgende	 wedstrijd	 van	 Bridge	
Activiteiten	Uithoorn	is	op	zondag	9	
december	en	vindt	weer	 in	het	on-
overtroffen	 buurthuis	 de	 Quakel	
plaats.

Wederom gelijkspel voor 
Qui Vive JA1
Uithoorn	-	De	tweede	wedstrijd	 in	
de	 sterke	 Inter	 District	 Competitie	
voor	Jongens	A1	van	Qui	Vive	lever-
de	net	als	de	1e	wedstrijd	een	ge-
lijkspel	op.	Te	gast	op	het	complex	
van	Qui	Vive	was	dit	keer	Rood	Wit	
JA1.	Een	ploeg	die	voor	de	bovenste	
posities	wil	strijden	en	vorige	week	
had	 gewonnen	 van	 Voordaan	 uit	
Groenekan.	Rood	Wit	trok	direct	het	
initiatief	naar	zich	toe	en	probeerde	
Qui	Vive	terug	te	dringen	ver	op	de	
eigen	helft.	Hier	werd	echter	keurig	
verdedigd	 door	 de	 mannen	 uit	 de	
regio	rond	Uithoorn.	Rood	Wit	werd	
ondanks	een	veldoverwicht	nauwe-
lijks	gevaarlijk.	Uit	een	van	de	goede	
aanvallen	van	Qui	Vive	veroorzaakte	
Peter	Lauffer	met	een	slimme	actie	
een	strafcorner.	Normaal	 is	dit	een	
prooi	 voor	 Jitte	 Lochtenberg	 maar	
de	directe	 inzet	werd	door	de	eer-
ste	uitloper	van	Rood	Wit	onschade-
lijk	gemaakt.	Peter	Lauffer	was	ech-
ter	attent	en	via	de	stick	van	een	te-
genstander	 verdween	 de	 bal	 met	
een	mooie	boog	over	de	verbouwe-
reerde	keeper	van	Rood	Wit	heen.
Helaas	 kwam	 Rood	 Wit	 even	 later	
via	een	hard,	diagonaal	schot	in	de	
verre	hoek	op	1-1.	Verdiend	gezien	
de	veldverhoudingen.	Vlak	voor	rust	
nog	een	opstootje	voor	het	doel	van	
Qui	 Vive	 alwaar	 een	 tegenstander	
buiten	het	zicht	van	de	scheidsrech-
ters	 doorhaalde	 op	 Oliver	 Bergh,	
aanvoerder	van	Qui	Vive.
JA1	 liet	 echter	 op	 dat	 moment	 en	
gedurende	 de	 rest	 van	 wedstrijd	
zien	dat	zij	als	team	voor	elkaar	strij-
den	en	uiterst	professioneel	met	di-
verse	randverschijnselen	omgaan.
Dat	 was	 ook	 precies	 het	 verschil	
tussen	 Qui	 Vive	 en	 RoodWit	 in	 de	

2e	helft.	Daar	waar	Rood	Wit	regel-
matig	de	rust	en	het	hockeyverstand	
verloor	 ging	 Qui	 Vive	 steeds	 be-
ter	spelen.	Desondanks	viel	de	1-2	
na	balverlies	op	eigen	helft	en	een	
snel	backhandschot	wat	de	keeper	
van	Qui	Vive	verraste.	De	rest	van	de	
2e	helft	was	erop	of	eronder	voor	de	
jongens	 van	 Qui	 Vive.	 Die	 hadden	
dat	 zelf	goed	 in	de	gaten	en	duw-
den	nu	op	hun	beurt	Rood	Wit	terug	
op	eigen	helft.	Rood	Wit	kwam	nau-
welijks	aan	uitverdedigen	toe.
NIck	Bergkamp	was	een	van	de	mo-
toren	 op	 het	 middenveld	 en	 kwam	
zelf ook nog 2 keer gevaarlijk door
in	 de	 cirkel	 van	 de	 tegenstander.	
Helaas	was	er	beide	keren	niet	ge-
noeg	ruimte	voor	zijn	schot.	De	ge-
vaarlijke	 counters	 van	 Rood	 Wit	
werden	 ondertussen	 ontzenuwd	
door	Qui	Vive	 verdediging	waar	oa	
Wouter	van	de	Valk	een	uitmunten-
de	wedstrijd	speelde.	Na	een	offen-
sief	 was	 het	 Peter	 Lauffer	 die	 een	
half	mislukt	schot	tot	verbazing	van	
velen	 gemist	 zag	 worden	 door	 de	
keeper	van	Rood	Wit.	Dezelfde	kee-
per	die	 in	de	2e	helft	drie	strafcor-
ners	 van	 Qui	 Vive	 op	 weergaloze	
wijze	wist	te	keren.	2-2.
Daarmee	 wat	 het	 niet	 gedaan.	 Er	
volgende	nog	een	weergaloze	actie	
van	Roeland	Wilmink	die	zeer	attent	
een	ingeslagen	bal	van	eigen	doel-
lijn	wist	te	slaan.	Jochem	Kolenberg	
die	 (minuten	 makend	 na	 een	 zwa-
re	blessure)	net	te	zwaar	verhinderd	
werd	bij	een	tip-in	mogelijkheid.

Vlak	 voor	 tijd	 een	 strafcorner	 voor	
Rood	Wit	maar	de	uitlopers	van	Qui	
Vive	en	met	name	Job	van	Riemsdijk	
wisten	deze	onschadelijk	te	maken.	

Beloning blijft opnieuw 
uit voor KDO 1
De Kwakel	 -	 Na	 de	 goede	 team-
prestatie	van	vorige	week	tegen	VV-
ZA,	 stond	 voor	het	 eerste	 vandaag	
de	 uitwedstrijd	 tegen	 Quick	 1890	
AFC	 op	 het	 programma.	 Met	 een	
touringcar	 vertrok	 de	 selectie	 ge-
zamenlijk	 richting	 Amersfoort	 voor	
een	wedstrijd	tegen	de	nummer	zes	
op	de	ranglijst.	Trainer	Raymond	de	
Jong	wijzigde	zijn	elftal	op	twee	po-
sities	ten	opzichte	van	vorige	week.	
Peter	Onderwater	keerde	terug	on-
der	de	 lat	en	Jelle	de	Jong	verving	
de	te	laat	komende	Michael	Meijer.
In	 de	 eerste	 helft	 was	 het	 be-
gin	 overduidelijk	 voor	 Quick	 1890	
AFC.	 KDO	 had	 veel	 moeite	 om	 de	
vrije	 man	 op	 het	 middenveld	 van	
de	 thuisploeg	 op	 te	 pakken.	 In	 de	
12e	minuut	kwamen	de	Amersfoor-
ters	dan	ook	verdiend	op	1-0,	 toen	
er	 achterin	 bij	 KDO	 niet	 adequaat	
ingegrepen	 werd.	 Na	 deze	 vroege	
achterstand	wijzigde	KDO	zijn	 tac-
tiek	door	in	plaats	van	4-4-2	in	een	
4-3-3	opstelling	te	gaan	acteren.
Hiermee	 kwamen	 de	 Kwakelaars	
een	 stuk	 beter	 in	 de	 wedstrijd	 en	
wist	in	de	33e	minuut	zelfs	op	gelij-
ke	hoogte	te	komen	via	Joeri	Stan-
ge.	 Joeri	 sneed	 knap	 naar	 binnen	
toe	en	schoot	de	bal	fraai	in	de	kor-
te	hoek,	1-1.	Met	deze	stand	werd	
ook	 de	 rust	 bereikt.	 In	 de	 tweede	
helft	 kreeg	 KDO	 al	 snel	 een	 forse	
domper	te	verwerken.	Een	vrije	trap,	
die	van	drie	meter	over	de	midden-
lijn	werd	genomen,	ging	over	de	ver	
uit	 zijn	 doel	 staande	 doelman	 Pe-
ter	 Onderwater	 heen,	 2-1.	 Geluk-
kig	wisten	de	Kwakelaars	zich	goed	

te	 herpakken,	 want	 in	 de	 53e	 mi-
nuut	wist	Sven	Vlasman	op	aange-
ven	 van	 Joeri	 Stange	 de	 2-2	 bin-
nen	te	schieten.	Even	later	liet	Joe-
ri	Stange	zien	waarom	hij	van	gro-
te	waarde	kan	zijn	voor	KDO.	Nadat	
Joeri	 zelf	 de	 bal	 veroverde,	 schoot	
hij	met	zijn	rechtervoet	op	prachtige	
wijze	 de	bal	 in	 de	bovenhoek,	 2-3.	
Lang	kon	het	eerste	echter	niet	ge-
nieten	van	deze	voorsprong,	want	in	
de	63e	minuut	werd	het	gelijk.	Een	
schot	vanaf	25	meter	ging	met	een	
boogje	 over	 doelman	 Onderwater	
heen,	3-3.	Twee	minuten	 later	ging	
Jelle	de	Jong	alleen	op	de	keeper	af,	
maar	 zijn	 inzet	 kon	 ternauwernood	
van	 de	 lijn	 weggehaald	 worden.	 In	
de	80e	minuut	kwam	de	thuisploeg	
uit	 het	 niets	 op	 voorsprong.	 De	
rechtsbuiten	 van	 Quick	 1890	 AFC	
nam	 de	 bal	 in	 ene	 op	 zijn	 pantof-
fel	en	schoot	op	schitterende	wijze	
de	4-3	in	de	lange	hoek.	KDO	pro-
beerde	 hierna,	 door	 het	 inbrengen	
van	 aanvallers	 Mathijs	 van	 Rijn	 en	
de	van	een	blessure	terugkomende	
Rick	Kruit,	een	gelijkmaker	te	force-
ren.	Timo	Kas	was	in	de	slotminuten	
dichtbij	de	4-4,	maar	zijn	schot	ver-
dween	in	het	zijnet,	zodat	KDO	op-
nieuw	 met	 lege	 handen	 stond	 aan	
het	 einde	 van	 een	 wedstrijd.	 Door	
deze	 nederlaag	 zijn	 de	 Kwakelaars	
de	aansluiting	met	de	middenmoot	
aan	het	verliezen.	Er	wordt	goed	ge-
voetbald	door	KDO,	maar	de	belo-
ning	hiervoor	ontbreekt	vooralsnog.	
Aankomende	 zondag	 hoopt	 ieder-
een	 op	 een	 kentering	 in	 de	 thuis-
wedstrijd	tegen	Wasmeer.



Ontknoping bij BVU
Uithoorn - Op maandag 5 novem-
ber speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) de laatste ronde in de 
1e parencompetitie. De spanning 
was groot, de verschillen uiterst 
klein. De uitslagen: 

A-lijn: 
1. Ans Breggeman
& Lia Guijt 56,55%
2. Bep & John de Voijs 54,17%
3. Stenny
& Herman Limburg 53,87%

In de eindstand eindigden Stenny & 
Herman als 1e met een gemiddel-
de van 53,09%. Nummers 2 en 3 zijn 
Corry Smit & Thea Stahl (52,79%) 
voor Huib van Geffen & Lambert 
Koeter (52,27%). De nummers 4 tot 
en met 7 volgen allen met een sco-
re in de 51%, met onderling een ver-
schil van 0,35%. Kan net dat ene 
slagje meer of minder zijn.

B-lijn: 
1. Jeanette Das
& Map Kleingeld 63,10%
2. Tonny Godefroy

& Harry Rubens 62,80%
3. Greet & Henk Stolwijk 61,90%
In de B-lijn werd het echt heel span-
nend: maar liefst 3 paren met een 
gemiddelde score in de 57%. De 
strijd werd uiteindelijk gewonnen 
door Andrew de Graaf & Ton ter 
Linden (57,99%), vlak voor Moni-
que & Jan (57,85&) en Wim & Mar-
cel (57,17%). Zij spelen de volgen-
de competitie in de A-lijn. Helaas 
voor Greet & Henk die, ondanks een 
prachtig resultaat vanavond, ste-
gen naar de 4e plek. Alleen de eer-
ste 3 promoveren. De BVU speelt op 
maandagavond van 19.45 tot 23.00 
uur in de grote zaal bij de bar in 
sporthal de Scheg in Uithoorn. Om-
dat er gewerkt wordt met Bridge-
Mate is de uitslag bekend wanneer 
het laatste spel is ingevoerd. U kunt 
vrijblijvend een paar keer mee spe-
len. Wilt u weten of de BVU iets voor 
u is, neemt u dan contact op met 
onze secretaris, Marineke Lang, zij 
helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 
uur) bereikbaar onder telefoonnum-
mer 569432 of via e-mail bvu@tel-
fort.nl.

Viertallen aan elkaar 
gewaagd bij BC Legmeer
Uithoorn - Net zo moeilijk als het 
mennen van vier paarden en dan de 
kegeltjes laten staan is viertal brid-
gen.
In de C- lijn heeft men dat al aar-
dig onder de knie. Klaas Verrips & 
Anneke de Weerdt met Maria Baas 
& Co de Weerdt hielden elkaar zo 
goed in toom dat ze aan de finish 
eindigden met een honderd procent 
score van 25 punten.
De achtervolgers vertoonden een 
fraai staaltje van simultaan bridgen. 
De ploegen van Debora van Zant-
wijk, Anneke Wijmans, Adrie Bijlsma 
en Evert Wevers gaven geen duim-
breed toe en behaalden allen 15 
punten. Voorlopig gaat Debora met 
haar equipe hier aan de leiding met 
een totaal van 40 punten.
In de B- lijn was de winst voor Ma-
rijke & Ger van Praag en Tini & Jo-
han Lotgering die op 24 punten uit-

kwamen. Ze werden gevolgd door 
de viertallen van Wies Gloudemans 
en Tom de Jonge met respectievelijk 
22 en 20. Hier staan de van Praag-
jes en cie op de eerste plek met 40 
punten.
In de A- lijn waren Jaap Kenter & 
Gerda Schavemaker met Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst de rest te 
slim af met hun 24 punten.
Tweede werd de ploeg van Huub 
Kamp en de derde plaats werd ge-
deeld door de viertallen van Cobie 
Bruine de Bruin en Jan Egbers die 
met z’n achten 18 punten ophaal-
den.
In de tussen stand vinden we hier 
het team van Cobie terug op één 
met een totaal van 40.

Volgende keer wordt voor de afwis-
seling doorgegaan met de vierde 
ronde paren competitie.

Legmeervogels behoudt koppositie
Uithoorn - De dames van Legmeer-
vogels blijven eerste in de 2e klas-
se.  De uitwedstrijd tegen het laag 
staande  HAVAS werd gemakkelijk 
gewonnen. Van te voren was trainer 
Henk van der Greft er nog niet ge-
rust op. Meerdere speelsters waren 
niet aanwezig en er kon met slechts 
1 wissel afgereisd worden richting 
Almere.  De eerste 10 minuten was 
het nog aftasten. Beide teams hiel-
den elkaar in evenwicht door om en 
om te scoren en de hekkensluiter 
nam zelfs een kleine voorsprong van 
3-2. Daarna stelde Legmeervogels 
orde op zaken. Een aantal doelpun-
ten op rij zorgde voor een 3-6 stand 
voordat HAVAS weer wat terug kon 
doen.  Daarna had men de ploeg 
onder controle, de verdediging was 

zoals altijd solide en de tegenstan-
der kwam er niet meer door. Zelf 
scoorde de gasten nog een aantal 
keer waardoor de ruststand 4-10 in 
het voordeel van de koploper was.
De 2e helft was het grootste gevaar 
het gebrek dan wel verlies aan con-
centratie tegen deze zwakke tegen-
stander. Toch ging het team goed 
door en ondanks een kleine dip hal-
verwege de wedstrijd wist HAVAS 
hiervan niet te profiteren. Toen op 
het eind nogmaals gas werd gege-
ven vielen de doelpunten weer in 
ruime mate en werd de score op-
gevoerd naar een 8-21 eindstand.  
Vanaf volgende week volgen drie 
zware tegenstanders en zal men 
flink aan de bak moeten om eerste 
te blijven.

Legmeervogels (zaal) 1 
nadert koploper
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 9 no-
vember speelde Legmeervogels 
een thuiswedstrijd in De Scheg te-
gen Vrone 2 uit St. Pancras. Direct 
vanaf het fluitsignaal begon Vrone 
2 fel aan de wedstrijd. Legmeervo-
gels moest heel even terug op eigen 
helft. Vrone bleek een goed voetbal-
lende ploeg met spelers die veel van 
positie wisselen, en dat was voor 
Legmeervogels even aftasten ge-
blazen. Maar Legmeervogels nam 
snel het heft in handen en liet de bal 
geduldig rond gaan. De tegenstan-
der werd vast gezet op eigen helft 
en Legmeervogels werd steeds ge-
vaarlijker. 
Het was Coen van Weerdenburg 
die aan de bal kwam en goed zag 
dat Tim Mollers op rechts vrij stond. 
Met een weergaloze uithaal knalde 
laatstgenoemde de bal onderkant 
lat het doel in, 1-0 in de 4e min. De 
toon was gezet. Legmeervogels ging 
door met haar goede spel en bleef 
de wedstrijd controleren. Door slor-
dig balverlies van de tegenstander 
en het goede doorjagen van Stefan 
van Pierre, wist Stefan knap de kee-
per te omspelen en de 2-0 op het 
scorebord te brengen in de 13e min. 

Makkelijk
Er was geen vuiltje aan de lucht voor 
Legmeervogels. Het controleerde de 
wedstrijd en het leek op deze ma-
nier een gemakkelijke avond te 
gaan worden. Maar niets bleek min-
der waar. In twee minuten tijd gaf 
Legmeervogels de tegenstander de 
gelegenheid om weer volledig terug 
te komen in de wedstrijd. Door zwak 
optreden in de verdediging kon een 
speler van Vrone ongehinderd op-
rukken door het midden van de ver-
dediging en de aansluitingstreffer 
op het scorebord noteren, 2-1 in de 
19e min. Twee minuten later was het 
alweer raak. Bij een uitbal voor Vro-
ne op de helft van Legmeervogels 
werd de bal voorgegeven richting 2e 
paal, waar de bal ongehinderd bin-
nen gewerkt kon worden, 2-2. Op 
deze manier was de spanning weer 
helemaal terug en werd met een 2-2 
stand de rust bereikt.

De 2e helft was nog geen twee mi-
nuten oud, of Legmeervogels kreeg 
alweer een domper te verwerken. 
Wegens onvoldoende afstand hou-

den bij een uitbal voor Vrone, kreeg 
Stefan van Pierre geel en moest 
voor 2 minuten het veld verlaten. 
Legmeervogels in een ondertal si-
tuatie dus, wat men nog knap wist 
te verdedigen, maar uiteindelijk toch 
mis ging, 2-3 in de 4e min. In de 11e 
min. kwam Legmeervogels met een 
man meer te staan, maar deze 4 te-
gen 3 situatie werd telkens zeer 
slecht uitgespeeld en leverde dus 
geen gelijkmaker op.

Vrije trap
Vervolgens kreeg Legmeervogels 
in de 14e min. een vrije trap toege-
kend, vlakbij het doel van de tegen-
stander. Het waren Stefan van Pier-
re en Ibrahim el Ahmadi die achter 
de bal gingen staan. Met een han-
dig overstapje van Ibrahim werd de 
muur van Vrone flink misleid, waar-
na Stefan van Pierre de bal dwars 
door de muur heen in het doel wist 
te werken, 3-3. Legmeervogels weer 
terug in de wedstrijd. Maar in de 16e 
min wederom een ondertal situatie 
voor Legmeervogels. Het was Tim 
Mollers die wegens duwen het veld 
moest verlaten. Met kunst en vlieg-
werk wist de verdediging van Leg-
meervogels een tegendoelpunt te 
voorkomen, wederom met een sterk 
optreden van keeper Patrick Brou-
wer. Pas na 3 minuten mocht Tim 
Mollers het veld weer betreden, een 
minuut te laat dus, wat Legmeervo-
gels bijna de kop had gekost. 
Maar Legmeervogels liet zich niet 
uit het veld slaan en ging weer vol-
op in de aanval. Dat resulteerde in 
een penalty in de 18e min. Het was 
Ibrahim el Ahmadi die zich ontferm-
de over de bal en de keeper met een 
strak en laag schot kansloos liet, 
en daarmee een zwaar bevochten 
4-3 voorsprong op het scorebord 
bracht. Nu was het zaak alles ach-
terin op slot te gooien en de voor-
sprong vast te houden. In een aan-
tal hachelijke situaties wist men met 
hangen en wurgen een tegentreffer 
te voorkomen, waardoor een zwaar 
bevochten maar de zo graag gewil-
de en belangrijke overwinning werd 
binnengesleept.

Deze overwinning werd opgedragen 
aan Guus en Mark Rutgers, welke 
tot stand is gekomen door een ge-
weldige teamprestatie.

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui

Uithoorn - Op dinsdag 6 en vrij-
dag 9 november waren de half-
jaarlijkse examens van Judo Ryu 
Kensui in de Dojo bij Sport & He-
alth Club Amstelhof. Het half-
jaarlijkse examen is een tussen-
examen voor judoka’s tot oranje 
band. Het examen is een les met 
een examensfeer. De in groten 
getaleaanwezige ouders en be-
langstellende genoten van de di-
verse verrichtingen en de voor-
uitgang van de ruim 120 judo-
ka’s. (Voor het complete verslag, 
uitslagen, foto’s en informatie 
over onze judoschool kunt u een 
kijkje nemen op: www.judoryu-
kensui.nl). Sommige judoka’s wa-
ren zichtbaar gespannen maar er 
werd erg goed en verzorgd judo 
gedemonstreerd! De vooruitgang 
was goed te zien en niet alleen de 

allerkleinsten maar ook de oude-
re judoka’s lieten de toeschou-
wers genieten. Voor elke judoka 
die aan het examen deelnam was 
er een onverwachte verrassing, 
een tegoedbon voor een over-
heerlijke pannenkoek!
Deze werden aangeboden door 
Sport & Health Club Amstelhof 
en werden door de judoka’s en-
thousiast in ontvangst genomen. 
Na het examen en een persoon-
lijk woord van de leraar werd er 
een slip of een band uitgereikt.
Judoleraar Ruud van Zwieten 
was wederom enorm trots en 
blijft zeer te spreken over de ma-
nier van judoën, vooruitgang en 
inzet van zijn pupillen. Alle judo-
ka’s konden trots met hun be-
haalde band of slip huiswaarts 
gaan.

Nieuwe competitie van 
start bij Qui Vive
De Kwakel - Na de teleurstel-
ling van het missen van de promo-
tiepoule verwerkt te hebben, is de 
nieuwe competitie van start gegaan. 
Qui Vive - HDM stond op het pro-
gramma en beide ploegen hadden 
liever in de hogere poule meege-
daan. Dan is de vraag wie heeft zijn 
hoofd het meeste leeg en is opgela-
den voor deze wedstrijd?
De wedstrijd ving aan in een hoog 
tempo waarbij Qui Vive wel meer 
kansen wist te creëren maar toch 
was het HDM dat als eerste een 
goal mocht bijschrijven. Zoveel had-
den de bezoekers nog niet laten 
zien of via rechts kwamen zij de cir-
kel binnen, handige combinatie en 
de bal voorlangs waar iedereen mist 
behalve een man bij de 2e paal. Qui 
Vive heeft wel meer met een ach-
terstand gespeeld en laat zich niet 
zo makkelijk meer gek maken. Het 
komt weer terug in de wedstrijd als 
een splijtende pass van Bart aan-
komt bij Jasper voorin. Die speelt 
de laatste verdediger uit en lepelt 
over een uitvliegende keeper 1-1. 
HDM wordt wat onrustig en geïrri-
teerd. Op het middenveld is er dis-
cussie over een overtreding of niet, 
scheidsrechter doet niks dus Jas-
per gaat ermee vandoor en via 
Bots komt hij bij Erik die er 2-1 van 
maakt.

Kansen
In de 2e helft begint HDM met een 
offensief die ondanks de nodige 
kansen niks oplevert. Ze hebben 
een kans van Qui Vive nodig waarbij 
er voor een overtreding niet geflo-
ten word en in de verwarring daar-
na weet HDM een corner te versie-
ren en deze te verzilveren: 2-2. Aan-
gespoord door een soort van ge-
voel van onrecht komt Qui Vive di-
rect met een antwoord waar Mark 
Weber een strafbal uit sleept. Pie-
ter mag deze nemen en maakt de-
ze ook. De wedstrijd blijft een hoog 
tempo hebben en ook de spanning 
blijft hoog. Totdat Mark Otto na een 
mooie actie vrij mag uithalen met 
zijn backhand en de 4-2 binnen-
schiet. Menig persoon langs de lijn 
dacht wel dat het gespeeld was 
maar HDM richt zich nog een keer 
op en kan na wat geflipperkast in de 
cirkel van Qui Vive de 4-3 maken.
De wedstrijd wordt uiteindelijk de-
finitief beslist als Bots Jasper weet 
te vinden die hem achter de keeper 
pusht. 5-3 is de eindstand en dat 
luidt een goed begin voor Qui Vive 
in. De doelstelling is zo snel moge-
lijk weglopen van eventuele degra-
datieplekken en zo lukt dat prima. 
Volgende week mag Qui Vive naar 
een nieuweling op dit niveau: Phoe-
nix.

De Amstel gesponsord 
door Dirkedaen

Mijdrecht - Afgelopen zondag 
werd de tweede ronde van de na-
tionale competitie gezwommen 
in de Kring Amsterdam-’t Gooi in 
het Veenweidebad in Mijdrecht. 
De Amstel was gastheer en ont-
ving IJZPC uit IJsselstein en De 
Meeuwen uit Diemen.

De Amstel moest hier z’n eer ver-
dedigen door te zorgen na de-
ze ronde boven de beide ande-
re verenigingen te blijven in de 
ranglijst.

Voorafgaand aan het inzwemmen 
vond een officieel puntje plaats. 
Nadat vorig seizoen de sporttas-
sen door een sponsor aangebo-
den werden was het nu de beurt 
aan Dirkedaen, specialist in hou-
ten vloeren uit Wilnis om de wed-
strijdzwemploeg te voorzien van 
badmutsen.

Op bijgaande foto zie je de uit-
reiking van de batmutsen door 
de voorzitter van de wedstrijd-
zwemcommissie, de wedstrijd-

zwemploeg met de sponsor en 
een overzicht van de ploeg in het 
Veenweidebad vlak voor het be-
gin van de wedstrijd.

En of het geholpen heeft? Ja, ze 
staan nog steeds boven IJZPC 
en de Meeuwen en hebben weer 
een groot aantal persoonlijke re-
cords gehaald.

Op naar de clubkampioenschap-
pen 2012 op 25 november aan-
staande.

Meiden B HSV69 volgen 
clinic handbal in Ouderkerk
De Hoef - Een gedeelte van de mei-
den B van HSV 69 waren zaterdag 
10 november al vroeg in de trai-
ningskleren. 

Ze hadden een clinic coordinatie 
hand en voet en dat was met 130 an-
dere handbalspeelsters een behoor-
lijke klus. Trainer Martin Tuitert van 
Volendam draaide zijn hand er niet 
voor om! Heel veel combinaties stui-

teren en dribbelen op diverse mu-
zieksoorten maakten het 2 uur lang 
erg leerzaam. Kortom: nu toepas-
sen in de praktijk. Meiden B1 van 
HSV kunnen best nog wel 2 speel-
sters gebruiken. Lijkt het je leuk om 
een teamsport te doen? Kom gerust 
eens langs op onze trainingsavond: 
Dinsdagavond van 19.00-20.00 uur 
in Sporthal de Vlijt te Zevenhoven. 
Of mail met lyanne@van-loenen.net

Wintersport occasionbeurs 
Intersport DUO Uithoorn

Uithoorn - Van 22 november t/m 
1 december a.s. organiseert In-
tersport DUO wederom de wel-
bekende wintersport-occasion-
beurs in filiaal Uithoorn. 10 da-
gen lang worden gebruikte ski’s, 
skischoenen, snowboards en 
snowboardschoenen te koop 
aangeboden.

Ook aan particulieren wordt de 
mogelijkheid geboden om win-
tersportmateriaal op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen 
technisch veilig materiaal (geen 
kleding) kan worden ingebracht 
t/m 21 november a.s. bij: In-
tersport DUO -Zijdelrij 7 - Uit-

hoorn. (0297-560329) Na contro-
le op veiligheid van het materi-
aal wordt door de medewerkers, 
in overleg met u, de vraagprijs 
bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waarde-
bonnen. Intersport DUO brengt 
verder geen provisie in rekening.
Naast het occasionmateriaal 
vindt u tijdens de beurs vele aan-
trekkelijke wintersportaanbie-
dingen zoals skikleding en -ac-
cessoires, ski- en snowboard-
sets en schaatsen.
Bovendien kunt u nu nog ge-
bruik maken van een laagsei-
zoenkorting op ski- of snow-
board onderhoud.
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