
DEZE WEEK:

 Techniekdagen 
Kwikstaart

 Begroting 2014 
goedgekeurd

 De Kwakel Toen & Nu

 De Vuurvogel

Tel: 0297-581698         www.meerbode.nl 3Editie: Uithoorn, De Kwakel 3

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

13 november 2013

KORT NIEUWS:

Krattendief 
aangehouden
Uithoorn - Op donderdag 7 
november om kwart voor vijf 
in de ochtend is een kratten-
dief op heterdaad betrapt. De 
man was aan de achterzijde 
van een winkel aan het Zijdel-
waardplein kratten aan het in-
laden. Toen de man, een 23 ja-
rige Amsterdammer, hierop 
werd aangesproken door de 
beveiliging, verklaarde hij juist 
aan het uitladen te zijn. De po-
litie is gealarmeerd, evenals de 
betreffende winkel. Medewer-
kers verklaarden niets te weten 
van deze actie. De man is aan-
gehouden. De Amsterdammer 
had al zo’n tachtig kratten in 
zijn auto staan met een waar-
de van zo’n kleine 300 euro. De 
politie doet verder onderzoek.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2+3
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We vieren
FEEST!

ZIE ONZE ADVERTENTIE
ELDERS IN DEZE KRANT!

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Centrum van Uithoorn blijft 
ook toegankelijk via Irenebrug
Amstelplein en Oude Dorp worden met elkaar verbonden
Uithoorn - Als het aan de gemeen-
te ligt en de fi nanciering geregeld 
is, gaat begin 2015 de schop in de 
grond voor het aan elkaar bou-
wen van de bestaande dorpshelf-
ten Schansgebied (waarin winkel-
centrum Amstelplein) en het Oude 
Dorp. Het nu nog bestaande stuk-
je N196 vanaf de brug tot aan de 
kruising Amstelplein is dan voor-
goed weg. Dat wordt bebouwd. De 
gemeente gaf afgelopen week voor 
de pers tekst en uitleg over haar 
plannen met als doel de vele vragen 
die er dit moment de ronde doen 
zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Overigens staat de uitwerking van 
de plannen nog in de kinderschoe-
nen, het gaat hier louter om de ba-
sis voor verdere invulling. Maar de 
contouren liggen vast. Nu er kenne-
lijk investeerders en beleggers zijn 
die de plannen fi nancieel willen on-
derbouwen, is er voor de gemeen-

te alle reden om het ‘aaneensme-
den’ van beide dorpshelften te gaan 
realiseren. Daarmee gaat een lang 
gekoesterde wens in vervulling. De 
omlegging van de N201 heeft daar 
alles mee te maken en die wordt 
binnenkort helemaal voor het ver-
keer opengesteld (aquaduct in ja-
nuari). Het doorgaande verkeer rijdt 
dan om Uithoorn heen. Het verzoek 
om te mogen doorpakken met het 
plan beide dorpshelften aan elkaar 
te bouwen, gaat het college binnen 
enkele weken nog wel voorleggen 
aan de gemeenteraad. Die zal er ko-
mende maand over gaan beslissen. 
Ook over de fi nanciële consequen-
ties die de voorbereidingen met zich 
meebrengen. Ingewijden geven nu 
al aan dat het plan met een ruime 
meerderheid van stemmen zal wor-
den aangenomen. Alleen de politie-
ke partij Ons Uithoorn is er niet blij 
mee, evenals het bestuur van de ge-

meente De Ronde Venen. Ons Uit-
hoorn wil liever een kleinschaliger 
opzet; de gemeente De Ronde Ve-
nen wil dat bestemmingsverkeer 
door Uithoorn mogelijk blijft, anders 
dan gebruikmakend van de parkeer-
voorzieningen. Als de gemeente Uit-
hoorn de plannen gaat realiseren 
is het sowieso over en sluiten voor 
het (doorgaande) bestemmingsver-
keer in Uithoorn langs deze weg. 
Bestemmingsverkeer van (en naar) 
De Ronde Venen over de Irenebrug 
vindt zijn einde en oorsprong in een 
bovengrondse parkeergarage. De 
Irenebrug blijft dus hoe dan ook toe-
gang geven tot het centrum van Uit-
hoorn. Dat geldt eveneens voor fi et-
sers en voetgangers. Ook het be-
taald parkeren is van de baan. Par-
keren is en blijft dus gratis! De vraag 
blijft echter hoe het landbouwver-
keer dan de rivier over moet komen.
(Vervolg elders in de krant)

Dit deel van de N196 tussen de Prinses Irenebrug en de kruising Amstelplein (voorgrond) is eind volgend jaar niet meer 
in gebruik. Vanaf 2015 wordt hier nieuwbouw gerealiseerd

Convenant ter bevordering van de 
verkeersveiligheid Amsterdamseweg
Uithoorn - De herinrichting van de 
Amsterdamseweg vordert gestaag. 
Rotondes worden aangelegd en een 
middenberm in de vorm van een ver-
hoogde wegscheiding. Op de nieu-
we Amsterdamseweg zijn door die 
wegscheiding enkele verkeersbe-

wegingen niet meer toegestaan. Zo 
mag men niet meer linksaf slaan en 
inhalen. Om de verkeersveiligheid 
op de Amsterdamseweg te bevorde-
ren, is een convenant ondertekend. 
Hierin spreken de Ondernemersver-
eniging Uithoorn (OVU), de Industri-

ele Kring Uithoorn (IKU), de Stich-
ting Beveiliging Bedrijven Uithoorn 
(SBBU) en de gemeente Uithoorn 
af dat zij bekendheid geven aan die 
verkeersregels door dit onder de 
aandacht te brengen van zowel de 
ondernemers als de inwoners.

Het convenant is ondertekend door (v.l.n.r.) de heer W.J.P. Welsink, namens de IKU, wethouder de heer M.O. Leven-
bach namens de gemeente Uithoorn, de heer A. de Roos namens de SBBU en de heer M. Harmsen namens de OVU.

Regio - Ook nadat de N196 in 
Uithoorn en het stukje N201 
(Mijdrechtse Zuwe) door de pro-
vincie aan de gemeente Uithoorn 
en De Ronde Venen volgend jaar 
is overgedragen, blijft de Prinses 
Irenebrug als een provinciaal ba-
ken tussen de twee gemeenten de 
Amsteloevers verbinden. Te midden 
van alle commotie de afgelopen tijd 
over de toekomst van de brug – zie 
het artikel elders in deze krant - 
kwam ook de vraag aan de orde on-
der wiens beheer de brug gaat val-
len zodra de omgelegde N201 vol-
ledig in gebruik is genomen. Voorts 
wat de toekomst van de brug in het 
vaarcircuit zal zijn. Wij legden deze 
vragen voor aan de provincie waar-
op een woordvoerster ons het vol-
gende liet weten:

“De Prinses Irenebrug blijft gewoon 
in handen van de provincie Noord-
Holland, ook na de overdracht van 
de N196 aan Uithoorn. Daarmee 
blijft de provincie ook verantwoor-
delijk voor het onderhoud. Ster-
ker nog, in het najaar van 2014, na 
het einde van het pleziervaarsei-
zoen (medio oktober. Red.), worden 
er grote onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Prinses Irenebrug uitge-
voerd. Deze onderhoudswerkzaam-
heden bestaan uit een beperkt aan-

tal civieltechnische maatregelen. 
Zoals het herstel van verfl agen, her-
stel slijtlaag asfaltweg en fi etspad, 
herstel enige betonschade en het 
vervangen van de bedienings- en 
besturingsinstallatie. Voorts wor-
den de energievoorzienings- en 
aardingsinstallatie vervangen. De 
uitvoeringstijd van de werkzaam-
heden worden momenteel geschat 
op uiterlijk 6 weken. Wat betreft het 
‘op afstand bedienen’ van de brug 
geldt dat GS hun ambitie hebben 
uitgesproken om op alle bruggen 
24-uursbediening te krijgen. Uit-
eindelijk is het de bedoeling om al-
le bruggen op afstand te kunnen 
gaan bedienen. Wanneer dit ge-
realiseerd moet zijn is nu nog niet 
bekend, maar bij alle groot onder-
houdswerkzaamheden worden de 
bruggen wel voorbereid en gereed 
gemaakt om op afstand bediend te 
kunnen worden. Dat geldt ook voor 
de Prinses Irenebrug. Tot die tijd 
wordt de brug nog lokaal bediend.” 
Aldus de woordvoerster. Waarmee 
andermaal wordt benadrukt dat de 
brug in dit tracé een unieke, maar 
tevens duurste toegangweg wordt 
naar een parkeergarage. Maar ook 
dat voor het langzame verkeer en 
voetgangers de bereikbaarheid van 
het centrum van Uithoorn gewaar-
borgd blijft.

Prinses Irenebrug blijft van 
de Provincie Noord-Holland

Uithoorn - De winkeliers van Uit-
hoorn aan de Amstel, Amstelplein 
en Zijdelwaard hebben het toch 
weer voor elkaar gekregen! Voordat 
Sinterklaas offi cieel voet aan wal zet 
in Nederland, met de televisie en 
zo erbij, meert hij eerst aan in Uit-
hoorn. Vanaf 9.30 uur is het al feest 
aan de Wilhelminakade. Het Zwar-
te Pietenorkest is er om iedereen te 
vermaken. Marco Slinger is er, hij 
blijft kijken of de Sint er al aan komt 
en KnA ontbreekt ook niet, zij zullen 
met de majorettes voor een mooie 
show zorgen. Als alles volgens plan 
verloopt komt de boot met Sinter-
klaas en zijn Pieten dan rond 10.00 
uur aan. Hij wordt verwelkomd door 
de burgemeester en zal dan lopend 
richting Amstelplein gaan. Tijdens 
zijn wandeling heeft hij natuurlijk 
alle tijd voor een praatje en/of een 
fotomomentje. 
Rond elf uur wordt hij in Winkelcen-
trum Amstelplein verwacht. Voor 
die tijd is het erg gezellig in dit win-
kelcentrum met optredens van het 
Zwarte Pietenorkest en een prachti-
ge show van Dance Centre Jolanda 
van Beek. Zij zal van half elf tot aan 

het tijdstip dat Sinterklaas het win-
kelcentrum binnenkomt optreden 
met de volgende groepen: De mei-
den van selektie 1 met Sinterklaas 
disco. Groep 1/2, de kleinsten van 
de dansschool, zullen dansen op Mi 
mi mi en Groep 3 doet De Pieten-
dans. De wedstrijdgroep zal op een 
medley dansen waarmee ze dit jaar 
de derde prijs van het Nederlands 
Kampioenschap hebben gewon-
nen en tot slot zingt en danst De 
theater/musical/dance- en zang-
groep op Glitter en Glamour. Rond 
de klok van twaalf gaan de Sint en 
zijn gevolg lunchen en omstreeks 
half twee maakt hij zijn opwach-
ting in Winkelcentrum Zijdelwaard. 
Ook daar is vanaf half een al van al-
les te beleven en zeker de moeite 
waard om daarbij aanwezig te zijn. 
Zo omstreeks half drie vertrekt de 
Sint weer. Maar niet voor lang. Om 
zes uur is hij al weer terug en dan 
wel in De Kwakel. Ze vertrekken 
daar met de burgemeester, de Sint 
en zijn Pieten vanaf de Pastoor van 
Dijklaan en gaan per open kar naar 
het dorpshuis alwaar hij omstreeks 
zeven uur wordt verwacht. 

Hij gaat het weer redden!
Sinterklaas komt zaterdag 
eerst naar Uithoorn

De Kwakel - Ook dit jaar organi-
seert Stichting Vuurwerkgroep De 
Kwakel weer een sfeervolle, gezel-
lige en bovenal feestelijke midwin-
teravond in het Dorpshuis De Qua-
kel. Op 29 december aanstaande 
vanaf 17.00 uur is iedereen van harte 
welkom. Onder het genot van lek-
kere ouderwetse stamppotten, bal-
len gehakt, heerlijke glühwein en/

of chocomel - tenslotte moet ieder-
een wel warm blijven - wordt er on-
der begeleiding van een in De Kwa-
kel welbekende zanger een reus-
achtig feest van gemaakt. Binnen-
kort volgt via verschillende media 
bericht wanneer en waar de kaar-
ten hiervoor verkrijgbaar zijn. Op 31 
december overdag zullen de vrijwil-
ligers van de Vuurwerkgroep weer 

door De Kwakel wandelen om een 
oogje in het zeil te houden. 
‘s-Nachts, nadat ‘Oudjaar’ is uit-
gewuifd zal in het Dorpshuis van-
af 00.00 uur het ‘Nieuwjaar’ be-
groet worden, uiteraard gepaard 
met een drankje en muziek van DJ 
Michel Kas. Voor meer informa-
tie over de Vuurwerkgroep kijk op 
www.vuurwerkgroepdekwakel.nl

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

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

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode 

van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. 
van de Lagemaat, 0297-513111.

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

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

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

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

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

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

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 decem-
ber. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297 - 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van gevelwijzigingen en het inpandig wijzigen van het bestaande bedrijfspand. 
Ontvangen 1 november 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ
- Tussen Boterdijk 34 en 94, het vervangen van 400 m1 gebroken waterleiding 
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, het kappen van een metasequoia. 

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot en met 
31 december 2014 voor het hierna te noemen plan:
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik 

nemen van de woning als projectbureau
Genoemde plannen liggen van 15 november 2013 tot en met 26 december 2013 
ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.

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

Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Convenant bevorderen 
verkeersveiligheid 
Amsterdamseweg
De herinrichting van de Amsterdam-
seweg vordert gestaag. Rotondes 
worden aangelegd en een midden-
berm in de vorm van een verhoog-
de wegscheiding. Op de nieuwe Am-
sterdamseweg zijn door die weg-
scheiding enkele verkeersbewegin-
gen niet meer toegestaan. Zo mag 
men niet meer linksaf slaan en inha-
len.
Om de verkeersveiligheid op de Am-

sterdamseweg te bevorderen, is een 
convenant ondertekend. Hierin spre-
ken de Ondernemersvereniging Uit-
hoorn (OVU), de Industriële Kring 
Uithoorn (IKU), de Stichting Beveili-
ging Bedrijven Uithoorn (SBBU) en 
de gemeente Uithoorn af dat zij be-
kendheid geven aan die verkeersre-
gels door dit onder de aandacht te 
brengen van zowel de ondernemers 
als de inwoners.

Het convenant is ondertekend door (v.l.n.r.) de heer W.J.P. Welsink, namens 
de IKU, wethouder de heer M.O. Levenbach namens de gemeente Uithoorn, 
de heer A. de Roos namens de SBBU en de heer M. Harmsen namens de 
OVU.

Basis voor aaneensmeden 
dorpscentrum Uithoorn gelegd
De basis voor het aaneensmeden 
van de twee dorpshelften in het cen-
trum van Uithoorn is gelegd: in het 
nieuw te bouwen centrum op en rond 
de N196 is ruimte voor 5.000 m2 a 
6.000 m2 winkels, circa 100 wonin-
gen en een nieuw plein. 
Parkeren gebeurt op de eerste en 
tweede verdieping van de nieuw-
bouw en op de parkeerdekken van 
het huidige Amstelplein. De gratis 
parkeerplaatsen zijn straks te berei-
ken en te verlaten op drie plekken en 
de verschillende parkeerdekken wor-
den met elkaar verbonden. Het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
vraagt de gemeenteraad met diver-
se uitgangspunten in te stemmen en 

gesprekken met beleggers verder te 
mogen voeren. 
Het college prijst zich gelukkig dat er 
nog steeds beleggers willen investe-
ren in het dorpscentrum. Daar heb-
ben deze beleggers ook alle reden 
toe: Uithoorn heeft marktpotentie en 
verschillende plaatselijke onderne-
mers in het centrum willen aanzienlijk 
uitbreiden of een nieuwe winkel be-
ginnen. Uithoorn kent voor het aantal 
inwoners een naar verhouding klein 
detailhandelsaanbod zowel in opper-
vlakte als in aantal vestigingen.
Een beschrijving van de uitgangs-
punten en de tekening van het grond-
plan van de bebouwing is te vinden 
op www.uithoorn.nl

Uitbreiding tuingroendepots
Wij willen op de volgende plaatsen 
nieuwe tuingroendepots aan laten 
leggen. Voor het zover is kunt u hier-
over uw zienswijze bij ons indienen. 
Tuingroendepots zijn afgescheiden 
plaatsen van circa drie bij zes me-
ter. Ze worden geïntegreerd in de be-
staande groenvoorziening. U herkent 
het depot aan de wilgentenen om-
heining en het blauwe bord met ge-
bruiksregels. 
De ervaringen met de al bestaande 
tuingroendepots in onze gemeente 
zijn positief. De depots geven nage-
noeg geen overlast voor omwonen-
den. Eerder gemak! Het gescheiden 
inzamelen van het tuingroen met be-
hulp van tuingroendepots is een goe-
de manier gebleken om op een effi -
ciënte wijze veel tuingroen op te ha-
len. 

Gewenste locaties: 
- Meerwijk-Oost: Hoek Grevelingen 

/ Gooimeer
- Meerwijk-West: Korte Polderweg 

nabij kruising Watsonweg

- De Kwakel: Traverse nabij Boter-
dijk

- De Legmeer: Geertruidahoeve
- Zijdelwaard: Joost van den Von-

dellaan tegenover winkels 
- Zijdelwaard: Marsmanlaan

Zienswijze indienen
Tegen deze locaties kan men tot en 
met vrijdag 27 december 2013 een 
zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
Na verwerking van de zienswijzen 
neemt het college van B&W een defi -
nitief besluit over de locaties.

Meer informatie
Meer informatie over de tuingroen-
depots en de locaties vindt u op de 
gemeentelijke website. De tekenin-
gen zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis, de bibliotheek en dorps-
huis De Quakel. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met mevrouw M.A. 
Vermaas via tel. 0297-513111 of ge-
meente@uithoorn.nl

Aanleg fi etspad 
Noorddammerweg
In september 2013 heeft de gemeen-
te het defi nitief ontwerp van het fi ets-
pad Noorddammerweg vastgesteld. 
Tevens is in november 2013 het be-
stemmingsplan voor de aanleg van 
dit fietspad afgerond. Het kappen 
van de bomen langs de Noorddam-
merweg is gepubliceerd in de Nieu-

we Meerbode van 2 oktober 2013, 
waar geen bezwaren op zijn binnen 
gekomen.

Drie fasen
Eind oktober 2013 heeft de gemeen-
te de aanleg van het fi etspad aanbe-
steed en wordt het werk uitgevoerd 

door AW Vessies Infra uit Lisse. Ves-
sies Infra zal met de werkzaamheden 
beginnen vanaf maandag 18 novem-
ber 2013 en de verwachting is dat het 
fi etspad medio juli 2014 daadwerke-
lijk is aangelegd. Het werk is opge-
knipt in meerdere fasen. Op 18 no-
vember tot en met medio mei wor-
den alle voorbereidingen getroffen. 
Medio mei wordt het fi etspad aange-
legd en rond november worden alle 
bomen en beplanting aangebracht. 

Omleidingen
Er is rekening mee gehouden dat tij-
dens de werkzaamheden de Noord-
dammerweg tijdelijk éénrichtings-
verkeer wordt gemaakt. Indien dit 
plaatsvind wordt u via de Poelweg 
geleid om in De Kwakel te komen. Dit 
wordt tijdig aangegeven middels be-
bording. Bij vragen kunt u contact op-
nemen met de heer E. Valkenburg en 
de heer L. Disseldorp via tel. 0297-
513111 of gemeente@uithoorn.nl



 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Rioolaansluitvergunning voor de Wiegerbruinlaan 2-A en 2-B. Bezwaar t/m 19 

december 2013.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, Melding ontvangen van Amstelfhof Sport & Health Club 

voor het organiseren van een Outletverkoop van 14 t/m 16 november 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, Vergunning aan S. Arslan voor het innemen 

van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van 
Turkse specialiteiten op dinsdag de gehele dag vanaf 1 december 2013. Be-
zwaar t/m 16 december 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclamebor-

den om kenbaarheid te geven aan de Vuurwerkcampagne in december 2013. 
Bezwaar t/m 17 december 2013

- Vergunning aan Stichting War Child voor het organiseren van een huis-aan-
huis kledinginzameling in december 2014. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Leger des Heils ReShare voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in september 2014. Bezwaar t/m 19 december 
2013

- Vergunning aan Ronald McDonald Kinderfonds voor het organiseren van een 
huis-aan-huis kledinginzameling in december 2015. Bezwaar t/m 19 decem-
ber 2013

- Vergunning aan Het Nederlandse Rode Kruis voor het organiseren van een 
huis-aan-huis kledinginzameling in september 2016. Bezwaar t/m 19 decem-
ber 2013

- Vergunning aan Stichting Orange Babies voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in maart 2015. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Jantje Beton voor het organiseren van een huis-aan-huis kle-
dinginzameling in juni 2015. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Stichting Actie Calcutta voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in december 2016. Bezwaar t/m 19 december 
2013

- Vergunning aan Fonds Gehandicaptensport voor het organiseren van een 

huis-aan-huis kledinginzameling in juni 2014. Bezwaar t/m 12 december 2013

OVERIGE BEKENMAKINGEN
Op 1 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn besloten om, ter uitbreiding van het aantal tuingroendepots, 
de volgende zes locaties vrij te geven voor inspraak en tekeningen van de zes lo-
caties, gedurende zes weken ter inzage te leggen via de gemeentelijke website 
en in het gemeentehuis, de bibliotheek en dorpshuis De Quakel: 
- hoek Grevelingen/Gooimeer (Meerwijk Oost), tekeningnummer 41.717.01
- Korte Polderweg nabij kruising Watsonweg (Meerwijk West), tekeningnummer 

41.717.02;
- Traverse nabij Boterdijk (De Kwakel), tekeningnummer 41.717.03;
- Geertruidahoeve (De Legmeer), tekeningnummer 41.717.04;
- Joost van den Vondellaan tegenover winkels (Zijdelwaard), tekeningnummer 

41.717.05;
- Marsmanlaan (Zijdelwaard), tekeningnummer 41.717.06.
Direct omwonenden van deze locaties ontvangen een brief met de bijbehoren-
de tekening. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 27 decem-
ber 2013.

G  E  M  E  E  N  t  E  N  I  E  U  w  S
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Vervolg van vorige blz

Ook in Uithoorn is sprake van armoede.  
De gemeente heeft beleid ontwikkeld om dit 
te bestrijden. Fractie-assistent Anneke Vink van 
Ons Uithoorn is daar tevreden over, ondanks 
een belangrijke beperking. “Er is steeds  
minder ruimte om eigen beleid te maken.”

‘Uithoorn gaat voor maatwerk in armoedebeleid’

Raad stelt begroting vast

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

Armoede is morgenavond 
onderwerp van gesprek,  
als de gemeenteraad het  
armoedebeleid van Uithoorn 
evalueert. Namens Ons  
Uithoorn houdt fractie- 
assistente Anneke Vink 

zich hier mee bezig. Ze is  
benieuwd naar de uitkomst 
van de vergadering. Vink: 
“Armoede is een complex 
onderwerp. Vooral nu,  
omdat er nieuw Rijksbeleid 
aankomt. We weten eigen-

lijk alleen dat we minder 
geld krijgen. Volgend  
jaar worden de precieze  
gevolgen pas duidelijk.”

Sociaal probleem
Als het over armoede gaat, 
wil Vink eerst een hard-
nekkige misvatting uit de 
weg hebben. “Veel mensen 
denken bij armoede meteen 
aan geld, maar dat is bepaald 
niet de enige factor die  
een rol speelt. Armoede  
is vooral een sociaal  
probleem – mensen in  
armoede komen vaak in  
een isolement terecht.”

Op achterstand
Vink noemt concrete voor-
beelden: gezinnen waarvan 
de kinderen niet meer mee 
kunnen doen met leeftijds-
genootjes, omdat er geen 
geld is voor de sportclub  
of de muziekvereniging. 
“Deze kinderen worden  
zo op achterstand gezet.”  
Of ouderen in armoede:  
“Zij zijn vaak aan huis  
gekluisterd, komen de deur 
niet uit, omdat er geen geld 
is voor de bus of de trein.” 

Schulden
Een ander misverstand:  
dat alleen laagopgeleide 
mensen onder de armoede-
grens terecht komen.  
Vink: “De tendens is juist 
dat de probleemgroep  
steeds diverser wordt.  
Denk bijvoorbeeld aan 
zzp’ers die geen vangnet 
hebben als het even minder 
gaat. Of mensen met  
een hoge hypotheek die  
plotseling werkloos worden. 
Schulden vormen vaak  
een groot probleem.”

Kosten declareren
De gemeente Uithoorn 
heeft een aantal mogelijk-
heden om inwoners die  
leven in armoede te onder-
steunen. Een netwerk van 
uitkeringen en tegemoet- 
komingen. Een daarvan  
is de Categoriale Bijstand, 
waarbij mensen tot aan  
een bepaald bedrag kosten 
kunnen declareren. Een 
goede vorm van ondersteu-
ning, meent Vink. “Je hebt 
ook gemeentes die een kor-
tingpas verstrekken, maar 
dat werkt stigmatiserend.”

Ondersteuning
Als het gaat om armoede, 
doet Uithoorn wat het kan, 
meent Vink. “Probleem is 
wel dat de regels vanuit  
het Rijk steeds strenger  

worden, waardoor er  
minder ruimte overblijft 
om eigen beleid te maken. 
Hierdoor komen steeds 
minder mensen in aanmer-
king voor ondersteuning.”

Voedselbank
Maar het Rijksbeleid heeft 

Fractie-assistent Anneke Vink  
van Ons Uithoorn.

R a a d S a g e n d a

Datum: 14 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
 
1   Opening en inspreken  

burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Aanpassing snelheids-
limiet Laan van Meerwijk 
19.40 uur

4   Tussentijdse evaluatie  
armoedebeleid 2011-2015 
20.15 uur

5   Nota reserves en voorzie-
ningen 2013 20.45 uur

6   Gemeenschappelijke  
regeling Stadsregio  
Amsterdam 21.15 uur

7   Voorbereidingsbesluit 
Marktplein 63/71 en Wil-
helminakade 1 21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  V a n  u i t h O O R n  i n F O R M e e R t  u  O V e R  z i j n  a C t i V i t e i t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

“Armoede is veel meer dan  
een centenkwestie”

wat Vink betreft ook voor-
delen. “De regie van alle  
sociale ondersteuning komt 
straks bij de gemeente te  
liggen, waardoor we beter 
maatwerk kunnen bieden 

en mensen kunnen helpen 
op basis van een individu-
eel plan.” En er is meer goed 
nieuws: de gemeente tekent 
binnenkort een convenant 
voor een Uithoornse voedsel-
bank, zodat mensen daarvoor 
niet meer naar Aalsmeer  
hoeven te reizen. 

De gemeenteraad heeft  
afgelopen week de begroting 
voor 2014 vastgesteld.  
Tijdens de vergadering  
wilden VVD en CDA met een 
motie regelen dat er sneller 
wordt overgeschakeld naar 
het ondergronds inzamelen  
van afval. Hiervoor wilden 
zij financiële meevallers  
gebruiken. Wethouder  
Zijlstra zag hier niet veel  

in, maar met steun van Ons  
Uithoorn werd de motie toch 
aangenomen. Daarnaast 
werd een door Ons Uithoorn 
ingediend amendement over 
het beter zichtbaar maken 
van het effect van het beleid 
tegen vandalisme raadsbreed 
ondersteund. Een amendement 
 van het CDA dat lastenver-
zwaringen probeerde te voor-
komen, haalde het niet.  

Nationaal Schooltontbijt op de Vuurvogel
Uithoorn - Ook dit jaar viel Ba-
sisschool ‘de Vuurvogel’ in de prij-
zen: de deelname aan het Natio-
naal Schooltontbijt. Het gezegde 
is: “Ontbijten als een vorst, lunchen 
als een keizer, dineren als een be-
delaar”. Oftewel: een goed en stevig 
ontbijt is de beste basis voor de rest 
van de dag omdat een goed ont-
bijt niet alleen de concentratie ver-
hoogt en het leren verbetert, maar 
het zorgt er ook voor dat we geen 
honger en trek krijgen waardoor 
we gaan snoepen en op die manier 
‘slechte’ dingen binnenkrijgen. Om 
kwart over acht zaten alle leerlin-
gen en het team aan de ontbijtdis te 
genieten van de heerlijke broodjes 

met het lekkere beleg, waarbij een 
glas melk en een glas sinaasappel-
sap het geheel compleet maakten. 
Supermarkt Deen sponsorde daar-
bij nog voor elke deelnemer een fris 
appeltje en een zoete, sappige man-
darijn en daar is behoorlijk van ge-
smuld. In de week voorafgaand aan 
het Nationaal Schoolontbijt is er in 
de klassen volop aandacht besteed 
aan gezonde voeding en waarom 
het belangrijk is goed en gezond 
te eten. Maar ook zijn er lessen be-
steed aan het menselijk lichaam: het 
spijsverteringssysteem én de ver-
zorging van het gebit. Eet lekker en 
gezond en dat gaat het best met een 
goede start: het ontbijt. 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Veel fi levorming in en rond Uithoorn
Het is de laatste tijd weer eens 
Flink hommeles in Uithoorn voor 
dat je Uithoorn uit bent zijn we 
een half uur verder.
Met namen komt dit door al de 
wegen die we maar afsluiten zon-
der over na te denken jaren ellen-
de van de Randweg nu gaan we 
het treiterbelijd ook voortzetten 

op de Vuurlijn, omdat een stelle-
tje nieuwe bewoners het verkeer 
achter hun huis niet pikken. Die 
Vuurlijn was er al veel langer moet 
je daar dan maar niet gaan wonen 
bovendien kan je er niet eens har-
der rijden als 30 km. Ik hou mijn 
hart vast als straks de nieuwe 201 
in gebruik is en er is een calami-

teit en de Irenebrug is ook dicht 
wat voor puinhoop we dan krijgen 
deze gemeente houdt er beslist te 
weinig rekening mee dat het we-
gennet betaald wordt door de au-
tomobilisten. We zitten nu al ruim 
5 jaar met een puinhoop van we-
gen veranderingen Zijdelweg op 
de schop Industrieweg en ga zo 

maar door en als er 1 jankt op de 
Vuurlijn hup gooi maar weer dicht, 
en zijn dus bijna geen uitvalswe-
gen meer wie betaald het al de 
tijd dat we in de fi le staan? Bela-
chelijk!

 
Een zeer BOZE weggebruiker 

Wim ZIJDEL

Han Nollen van Drinken en Zo presenteert:

Grootse Fats Domino 
show in Thamerkerk
Uithoorn - Zaterdag 28 december 
zal er in de Thamerkerk een groot-
se  show worden georganiseerd 
rondom de big man Fats Domi-
no. De band, onder leiding van Erik 
Jan Overbeek, brengt een overwel-
digende show. Erik Jan, oftewel ‘Mr 
Boogie Woogie’, en zijn band zullen 
werkelijk de zaal laten swingen met 
hun show. 

Het voorprogramma wordt verzorgd 
door Deep and the Dudes. Zij spe-
len een kolkende mix van ritmische 
garageblues, swing en Chicago-
blues. Zij warmen de zaal op en u 
zult zich geen moment vervelen. 

De Thamerkerk gaat open om 21.00 
uur en start met het voorprogamma. 
De kaarten kunnen reeds online be-
steld worden via www.drinkenenzo.
nl of www.facebook.com/han.nol-
len of www.facebook.com/pages/
Drinken-zo/227025787361188. 
De kaarten kosten 22 euro per per-
soon. Wacht niet te lang met het be-
stellen van kaarten, want vol=vol. 
Let de komende weken op deze 
krant. Volgende week vindt u een 
uitgebreid interview met de organi-
sator van deze avond en hoort u wie 
de sponsors zijn die er mede voor 
zorgen dat zoiets groots naar Uit-
hoorn kan komen.

Houd de Vuurlijn veilig, teken de petitie!
De Kwakel - Het weggedrag 
van doorgaand autoverkeer op 
de Vuurlijn is al langere tijd een 
doorn in het oog van de bewo-
ners langs- en gebruikers van de 
Vuurlijn tussen de Watsonweg 
en de Noorddammerweg. Door 
de werkzaamheden aan de Bo-
terdijk is de Vuurlijn nu afgeslo-

ten voor doorgaand autoverkeer. 
Hiermee is een prettiger en veili-
ger situatie ontstaan op de Vuur-
lijn. Helaas is deze situatie tijde-
lijk. De Nieuwe Meerbode heeft 
hier eerder ook aandacht aan be-
steed. Onder meer door reacties 
op de ingezonden brieven in de-
ze krant blijkt dat de veiligheid op 

de Vuurlijn wel een breed gedra-
gen onderwerp is dat namens ve-
len op de agenda van de gemeen-
te en hopelijk ook de verkiezings-
programma’s gewenst is. Daarom 
is er een petitie opgezet om aan 
te tonen dat velen vinden dat de 
Vuurlijn tussen de Watsonweg en 
de Noorddammerweg veilig moet 

blijven voor de gebruikers en dus 
blijvend moet worden afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer (de 
zgn. knip). 

Aan iedereen die het daarmee 
eens is wordt gevraagd om de pe-
titie te ondertekenen. Dit kan via 
de website www.vuurlijnveilig.nl.

Vernieuwing Poelweg
Het is voor het eerst dat ik wat in-
stuur, ik weet dan ook niet of dit 
bruikbaar / danwel welkom is.. Af-
gelopen woensdag, 6 november, 
reed ik over de Iepenlaan rich-
ting de Poelweg, op de kruizing 
aangekomen, bleek dat het deel 
Poelweg - Vuurlijn was afgeslo-
ten, wegens wegwerkzaamheden. 
Ik zag tot mijn verbazing dat over 

het gehele stuk het bovendeel van 
het wegdek was afgefreest in af-
wachting van nieuw asfalt. Niets 
raars zo op het eerste gezicht, zij 
het niet dat dit wegdeel nog geen 
jaar geleden een zelfde behande-
ling heeft gehad. 

Nu zondag, 10 november reed ik 
weer over de Poelweg en heb met 

verbazing gezien dat de weg een 
exact gelijke uitstraling heeft al-
voor men met de werkzaamheden 
is begonnen. Het eerste deel van 
de Poelweg, N196 - Iepenlaan, 
verkeert nog in dezelfde onder-
houdsbehoevende staat. Ik vraag 
mij dan ook oprecht af of er niet 
ergens in de planning ruimtelijke 
ordening een enorme fout is ge-

maakt. Daarnaast is daar een op-
drachtnemer op locatie die aan 
het werk is gegaan, gaat er bij die 
persoon geen lichtje branden als 
hij of zij met een freesmachine 
voor een compleet ‘nieuwe’ geas-
falteerde weg staat?

IRowdy Tuinhout,
Kudelstaart

Toestanden op de Boterdijk in De Kwakel 
vanaf 30 augustus doodgezwegen!

De Kwakel - De bewoners van de 
Boterdijk in de Kwakel voelen zich 
duidelijk achtergesteld. Was de 
toestand van de Boterdijk al jaren 
slecht en is door de bewoners hier 
meerder malen bij de gemeente 
aangedrongen op maatregelen tot 
herstel, NEE, wij moesten wach-
ten tot dat de nieuwbouw klaar 
was. Nu door een ondoordachte 
handeling van een aannemer die 
werkzaamheden moest uitvoeren, 
is de bom letterlijk en fi guurlijk 
gebarsten. Waterleidingen, gas, 
elektra en aanwezigheid van as-
best, alles blijkt nu slecht te zijn.

Alleen de  bewoners worden van 
tijd tot tijd geïnformeerd door de 
gemeente. Voelt de gemeente zich 
nu mede schuldig door nalatig-
heid en achterstallig onderhoud? 
Deze informatie loopt niet gelijk 
met de werkelijke stand van za-
ken. Bewoners kunnen van tijd tot 
tijd hun huis niet in of uit. Bezoe-
kers zijn onwetend door de slech-
te publicatie van de gemeenten 
en overige media. Dit geeft aan 
bewoners en bedrijven zeer veel 
overlast. Bewoners worden be-
knot in hun sociale leven. Aanne-
mers kunnen hun reeds opgedra-

gen of afgesproken werkzaamhe-
den bij de woningen niet uitvoe-
ren. De tijdsduur van het zg her-
stel blijkt elke keer weer uit te lo-
pen. Afvalcontainers worden niet 
allemaal terug gebracht ondanks 
toezeggingen van de gemeente. 
De uitvoerende werkmensen doen 
hun uiterste best en werken lang 
en hard door. Alleen ook zij gaan 
wel eens  voorbij, aan het op de 
juiste wijze aanbrengen van door-
gangen  van en naar de woningen, 
waardoor de overlast iets verlicht 
kan worden. Elke belangstelling 
van buitenaf voor de toestand op 

de Boterdijk en haar tientallen be-
woners ontbreekt helemaal. Van-
uit de gemeente geen eigen publi-
caties in de media en ook de me-
dia heeft het te druk met berichten 
over – een boom,een dakpan,een 
dier – etc. Het zou wenselijk zijn, 
als ook de media niet alleen Uit-
hoorn en Mijdrecht in het vizier 
hebben maar ook de zeer onaan-
gename situatie in de Kwakel,m 
die tientallen bewoners en onder-
nemers treft, nu al meer dan twee 
maanden!

Corrie Bleekemolen,
bewoonster van de Boterdijk

In 1960 is het een particuliere woning geworden en werd bewoond door Jan 
en Annie den Haan-Leenders. Vanaf 1971 is het huis bewoond door de fami-
lie Dekker, die het helemaal opgeknapt heeft. Dit oude schoolgebouw is anno 
2013 nog steeds een prachtig huis op een mooie plek waar mevrouw Dekker 
nog steeds woont.

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1935 Boterdijk …Toen

2013 Boterdijk … Nu                                                                                                                                               

Toen
Afl evering 24

Dit gebouw is de oudste school van De Kwakel en is gebouwd in 1849. De 
Kwakel had in die jaren 400 inwoners en het was een openbare school, waar 
ca. 90 leerlingen zaten. De hoofdonderwijzer wóónde ook in dit gebouw, naast 
de klaslokalen. In 1879 is er een nieuwe school gebouwd aan De Oker, naast 
het café van Cornelis Pouw. De school was te klein geworden en in 1881 dien-
den de lokalen als werkplaats van de buurman, aannemer Hendrikse. In 1937 
is Niek Bartels zijn bedrijf er in begonnen, hij was fi etsenmaker, kapper en ver-
kocht ook rookwaren. Niek overleed in 1943. Zijn vrouw en knecht Bertus de 
Rijk hebben toen de fi etsenzaak tot 1953 draaiende gehouden. Een neef, 
Theo Bartels, is later in de zaak gekomen als kapper en schoenmaker, maar ver-
huisde in 1960 naar Amstelveen om daar zijn kapsalon voort te zetten.

Agenda Vita welzijn en advies
Bilderdijkhof 1 Uithoorn

HUISKAMERGROEP
Iedere woensdag van 10.00–13.00 uur

BINGO MET GEZELLIGE PRIJZEN
Vrijdag 15 november, aanvang 13.30 uur

ZANGINSTUIF
Gezamenlijk zingen o.l.v. Harry op 19 november, aanvang 10.00 uur
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Nationaal Schoolontbijt 
op de Toermalijn
Uithoorn - Het Nationaal School-
ontbijt is het grootste ontbijtevene-
ment van Nederland. Elk jaar, een 
week lang, maken scholen in heel 
Nederland van ontbijten een feest-
je. Tijdens deze week van 4 tot en 
met 8 november hebben op zo’n 
2000 basisscholen in het hele land 
ruim 400.000 kinderen samen ont-
beten. Zo ook de leerlingen van obs 
Toermalijn afgelopen donderdag 
7 november. De leerkrachten wa-
ren vroeg op school om de tafels te 
dekken en de klaslokalen in een ge-
zellige sfeer te brengen. Op school 
ontbijten met je klasgenoten, juffen 
en meesters is natuurlijk reuze ge-
zellig. Maar waarom ontbijten? Ont-
bijten geeft je energie en houdt je 
scherp. Zo levert een goed ontbijt 
de energie voor concentratievermo-
gen op school. En energie hebben 
de leerlingen van Toermalijn nodig, 
want er wordt iedere dag hard ge-
werkt. Het Nationaal Schoolontbijt 
kiest elk jaar een of meerdere goe-
de doelen. Doelen die kinderen een 
kans geven. De scholen die deelne-
men dragen een kwartje bij per ont-
bijtje af voor die goede doelen. Zo 
helpen kinderen in Nederland kin-
deren ergens anders op de wereld. 
Dit jaar was voor War Child en Ba-
ke for life gekozen. Om half negen 
werd er gestart met het ontbijt. Er 
waren veel verschillende soorten 
brood: kleine krentenbollen, brui-
ne puntjes en bruin brood. Vooral 
de kleine krentenbollen vielen in de 
smaak. Het brood kon belegd wor-
den met heerlijke appelstroop, ha-
gelslag en jam. 

Voor de liefhebbers van hartig beleg 
was er smeerkaas, kaas en worst. 
Om de dorst te lessen was er melk 
en jus d’orange. Nadat iedereen ge-
noeg had gegeten werden de tafels 
gezamenlijk afgeruimd. Voldaan en 
met genoeg energie gingen de leer-
lingen van Toermalijn weer aan het 
werk.

Gezellig... Koffie drinken 
bij de buren
Uithoorn - Eenmaal per jaar orga-
niseert kinderdagverblijf Speel-Inn 
een ‘koffie bij de buren’ voor de be-
woners van het Karel van Mander-
hof en huisje 3 van de bewoners van 
Het Hoge Heem. Ook dit jaar was dit 
een groot succes.
Wat een gezellige ochtend werd het. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie en een lekkere koek, die door de 
kinderen werden verzorgd, hebben 
de bewoners, de leidsters en de kin-
deren weer een fijne ochtend ge-

had. Het is niet alleen leuk om bin-
nen te kijken bij de buren, maar het 
is ook gezellig om koffie te drinken 
met de buren. Natuurlijk zijn er ook 
andere buren welkom om binnen te 
kijken bij kinderdagverblijf Speel-
Inn. Ook voor deze buren rondom 
het kinderdagverblijf zal bij binnen-
komst een koekje en een kopje kof-
fie of thee klaarstaan. Kinderdag-
verblijf Speel-Inn gaat na deze ge-
slaagde dag druk aan de slag voor 
de volgende ‘koffie bij de buren’.

COLOFON

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

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Najaarsmarkt 
bij de 

Morgenster
Uithoorn - Op zondag 24 no-
vember is de Morgenster ge-
opend tussen 13.00 en 16.00 
uur voor de verkoop van allerlei 
zelfgemaakte cadeauartikelen.
Kom op zondag 24 november 
voor de mozaïek werken, sin-
terklaaskransen, zelfgemaakte 
jam/appelmoes, kaarten, kalen-
ders of gewoon voor een kopje 
koffie met een appeltaartje. De 
Morgenster is een arbeidstrai-
ningscentrum voor mensen met 
autisme en maakt onderdeel uit 
van Stichting Ons Tweede Thuis. 
Tevens verzorgt de Morgenster 
kopieerwerk voor bedrijven en 
particulieren, doet aan licht in-
dustrieel werk en verzorgt ook 
digitaliseerwerkzaamheden. 
Wie weet kunnen dit centrum 
iets voor u betekenen!

Kom langs op 24 november aan 
de Visserlaan 6 (tegenover The 
Mix) of bezoek hun website: 
www.atcdemorgenster.nl .

Uithoorn - Een mooi woord dat 
‘toekomstbestendig’. Je vindt het 
bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven, 
maar ook in beleidsstukken van de 
gemeente en bij de woningbouw. 
Inmiddels ook in datgene wat de 
R.K. Scholengemeenschap Thamen 
in Uithoorn voor ogen staat. In het 
onderwijs?... “Ja,” zegt directeur Ger 
Jägers volmondig. “Want wij zijn 
binnen het voorbereidend middel-
baar beroepsonderwijs (vmbo) be-
zig om een nieuw onderwijsconcept 
op te zetten voor leerlingen in de 
leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar die 
onze school bezoeken.
Komend schooljaar zullen de nieu-
we programma’s voor loopbaan-
oriëntatie en diverse beroepsori-
enterende projectvormen bij Tha-
men al van start gaan. Landelijk ge-
beurt dat in 2015. Scholengemeen-
schap Thamen staat namelijk aan 
de vooravond van een aantal be-
langrijke ontwikkelingen, verande-
ringen en vernieuwingen op onder-
wijsgebied. Je kunt dat in een drie-
tal factoren uiteenzetten. Ten eerste 
gaan we een andere onderwijsorga-
nisatie tegemoet, voornamelijk voor 
wat er in het derde en vierde leer-
jaar gaat plaatsvinden. In de twee-
de plaats gaan wij ons toespitsen 
op een andere manier van lesgeven 
met andere leer- en werkvormen die 
wij daarbij willen hanteren. Ten der-
de willen wij de beroepskeuze van 
de leerlingen, die tot nu toe aan het 
einde van de tweede klas werd en 
wordt gemaakt, uitstellen naar een 
wat later moment in hun schoolcar-
rière. Daarmee wordt de aansluiting 
op het middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo) een duidelijke verbete-
ring. Al met al is het een heel pakket 
aan zaken waaraan hier intern de 
verzamelnaam ‘Thamen Toekomst-
bestendig’ is gegeven,” legt Jägers 
uit. “Daarmee willen we de school 
de komende jaren met een geheel 
vernieuwd onderwijsconcept op de 
kaart zetten.”

Oriënteren
Het nieuwe onderwijsconcept wil 
beter aansluiten op het vervolgon-

derwijs. Dat is iets anders dan te-
gemoet te komen aan de wens van 
het bedrijfsleven om in te spelen 
op vraag en aanbod. Daar is het ty-
pe vmbo onderwijs in eerste aanleg 
niet voor bedoeld. “Waar het vroe-
ger een beroepsvormend onder-
wijs was waarmee je later een be-
roep kon uitoefenen, zijn wij van-
daag de dag een school geworden 
die ervoor moet zorgen dat de leer-
lingen zich een weg moeten weten 
te vinden in alles wat er na het mid-
delbaar beroepsonderwijs voor hen 
uitstrekt; wat ze daarin moeten kie-
zen wat bij hen past en welke weg 
zij daarin hebben te gaan. Dan zijn 
ze ook al weer 18 jaar. Onze taak is 
leerlingen zich goed te laten oriën-
teren op de mogelijkheden. Daar 
komt wel enige beroepsvorming 
bij kijken trouwens, want wij blij-
ven een vorm van beroepsonderwijs 
bieden waarin hen geleerd wordt 
zich in de sfeer van beroepsvaardig-
heden te ontwikkelen. Maar het is 
niet meer wat de nadruk heeft ten 
opzichte van de technische scholen 
die er vroeger waren. Bijvoorbeeld 
taal en rekenen moeten sterk ver-
beterd worden omdat veel scholie-
ren dat na afloop onvoldoende be-
heersen. Dus daar focussen wij ons 
ook op om dat op een hoger plan te 
krijgen,” benadrukt Jägers.

Nieuwe leerweg
Het belangrijkste van het hele ver-
haal volgens Jägers is dat Scholen-
gemeenschap Thamen de leerlin-
gen een dusdanig leerconcept gaat 
aanbieden dat het interessant voor 
hem of haar is om naar deze school 
te gaan, dat ze actief mee kunnen 
doen, dat ze zelf hun keuzes le-
ren maken en dat ze leren samen-
werken. Een aanbod van vaardig-
heden dat bijna meer op het soci-
ale vlak ligt dan op het handvaardi-
ge. Anders gezegd: van een vrij smal 
beeld van beroepsgerichte opleidin-
gen biedt Thamen op termijn een 
veel breder aanbod in de beleving 
van ‘beroepenvelden’. Op die ma-
nier gaat het middelbaar beroeps-
onderwijs zichzelf namelijk ook re-

organiseren. Die gaat beroepen-
velden als elektrotechniek, houtbe-
werking, fietstechniek, bouwtech-
niek en dergelijke clusteren. “Om-
dat wij ‘aanleveren’ aan dit middel-
baar beroepsonderwijs moeten we 
dezelfde weg op gaan,” vervolgt Jä-
gers. “Over twee jaar gaan alle vm-
bo scholen in Nederland hun les-
aanbod verbreden onder de naam 
‘nieuwe beroepsgerichte program-
ma’s’. Dat is in de wet al voorbereid. 
Het belangrijkste verschil wat wij 
maken met de andere vmbo scho-
len in de regio is, dat behalve de in-
voering van nieuwe beroepsgerichte 
programma’s wij er nog een nieuwe 
vorm van onderwijs aan gaan toe-
voegen: het zogenoemde ‘Intersec-
torale Onderwijs’. Dat is een nieu-
we leerweg van alle mogelijkheden 
die de school biedt, maar dan ge-
bundeld. Ook dit is op Thamen over 
twee jaar een feit.”

Projectonderwijs
Thamen heeft een forse groep leer-
lingen die geïnteresseerd is in tech-
nische afdelingen. Zij zullen straks 
in de nieuwe situatie ook wel hun 
plaats vinden. “Bij de invoering van 
de nieuwe lesprogramma’s kan het 
merendeel van de bestaande leer-
stof worden gebruikt. Wat we wil-
len toevoegen is de vorm waar-
in we de leerlingen willen laten le-
ren. Projectonderwijs zal daarvan 
deel uitmaken; dus meer een ‘clus-
ter’ van vakken die een leergebied 
betreffen waarbij een paar vakken 
bij elkaar gebracht worden. Bijvoor-
beeld aardrijkskunde, geschiede-
nis en maatschappijleer niet meer 
apart, maar onder de noemer ‘mens 
en maatschappij’. Daar wordt een 
projectvorm omheen gebouwd. Do-
centen zullen hierop moeten inspe-
len door naast de bestaande vorm 
van kennisoverdracht de leerling 
ook een stukje eigen verantwoor-
delijkheid te geven bij het leren. Die 
wordt aan het werk gezet in een 
groepje waarbij hij of zij bij het wer-
ken aan een opdracht of project zelf 
moet laten zien wat men waard is. 
Eigen keuzes maken en in samen-

Scholengemeenschap Thamen binnen 
afzienbare tijd toekomstbestendig

hang met anderen de opdracht tot 
een goed einde brengen. Leren in 
een samenwerkingsverband. Het is 
dus niet alleen maar klassikaal les-
geven, maar ook zelfstandig binnen 
en buiten de school (tijdens stages) 
leren de zaken op te pakken. Zie het 
als een stukje zelfontdekking. Bij de 
nieuwe programma’s gaan de leer-
lingen bij de beroepsuren in de helft 
van de tijd iets doen wat hun wordt 
opgedragen volgens het kernpro-
gramma, de andere helft van de tijd 
mogen zij zelf invullen.”

Eigen verantwoordelijkheid
“De begeleiding door docenten blijft 
echter essentieel aanwezig. We zoe-
ken naar vormen waarin de vrijheid 
van leerlingen en de eigen verant-
woordelijkheid wat groter wordt. 
Ook dat er wat meer geleerd kan 
worden vanuit hun eigen bevindin-
gen dan alleen datgene wat in het 
boek staat. Dat zijn aspecten die wij 
heel belangrijk vinden bij de nieu-
we ontwikkelingen. Zie het als een 
vleugje inbreng van wat het Mon-
tessori onderwijs als kern heeft: 
‘leer mij het zelf te doen’. Het draagt 
tevens bij aan een stukje persoon-
lijkheidsontwikkeling. Daarnaast is 
het gebruik van digitale systemen 
tegenwoordig onontbeerlijk om-
dat daar veel gebruik van wordt ge-
maakt, zoals het opzoeken van ge-
gevens op internet en het zelf pre-
senteren van informatie. Het gaat 
wat te ver om meteen maar te zeg-
gen dat we tegen de ‘Steve Jobs 
school’ aanleunen. Wij hebben ech-
ter wel hele goede ICT-voorzienin-
gen en daar gaan we steeds meer 
mee werken. Er zijn ICT-lokalen en 
we hebben laptop-karren. De exa-
minering gaat ook meer en meer 
langs digitale weg. Leerlingen zul-
len bij alle digitale mogelijkheden 
moeten leren informatie te vinden 
die uiteindelijk ook wat oplevert. 
Met het samenbrengen van al de-
ze factoren in een nieuw onderwijs-
systeem willen wij de Scholenge-
meenschap Thamen dus toekomst-
bestendig maken. Deze school staat 
niet meer in de wereld van der-
tig jaar geleden, maar in de wereld 
van nu met een sterke oriëntering 
op de toekomst. Er worden vandaag 
de dag andere zaken van leerlingen 
gevraagd dan vroeger. Dat geldt 
ook voor de beroepen die mee eva-
lueren en waaruit zij straks een keu-
ze gaan maken.” Aldus Ger Jägers.

Meisjes
Er zijn bij Thamen ook leerlingen 
die de theoretische leerweg volgen 
(in de volksmond nog de mavo ge-
noemd). Leerlingen daarvan kiezen 
voor een overgroot deel voor een 
vervolg in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Er wordt gezocht naar 
mogelijkheden om deze leerweg te 
verbreden door er een ‘gemengde 
leerweg’ van te maken. Er wordt een 
extra beroepsgericht vak aan toe-
gevoegd. Daarbij blijft de leerling 
op een bepaald niveau een diplo-
ma houden, maar doet dat in com-
binatie met een variant in de vorm 
van een beroepsgericht vak. Dat is 
voor de doorstroming naar het mbo 
weer interessant voor veel leerlin-
gen. Maar ook voor de meisjes die 
hier op school zijn en nog zullen ko-
men gaan we het aanbod verster-
ken door verbreding van de moge-
lijkheden.
“Kortom, Thamen geeft je wortels 
en vleugels. Om een goed en bruik-
baar mens te worden in de samen-
leving heb je een aantal dingen no-
dig, zoals vaardigheden. Wortels 
waarmee je stevig in de grond kan 
staan in de samenleving. Daar is de 
school ook mee bezig. En die vleu-
gels gaan meer over ‘sla ze maar uit 
en zorg dat je worden kan wat er in 
je zit,” besluit Jägers zijn uitleg in 
karakteristieke bewoordingen.

MC Meubelen opent vierde winkel! 
Deleukstemeubels.nl

Amstelhoek - Het familiebedrijf 
MC Meubelen, dat al weer zo’n 
39 jaar bestaat, heeft naast de fy-
sieke CBW-erkende ‘stenen’ win-
kels in Amsterdam, Amstelhoek 
en Maarssen onlangs een vierde 
winkel geopend; Deleukstemeu-
bels.nl.  Het is de online vertaling 
van jarenlange meubelervaring en 
winkelen bij MC Meubelen.  In 
deze hippe webwinkel met Web-
shop Keurmerk vind je de collectie 
van MC meubelen die snel lever-
baar is, en goed online te kopen 
is.  Deleukstemeubels.nl brengt 

alle wooncollecties (kasten, tafels, 
wanddtafels, (tv-)dressoirs etc.) 
van het merk Henders & Hazel, de 
beste (slaap)banken van het merk 
Innovation,  meubels van het ei-
gen merk MC Label. Ook voor zit-
meubelen, wanddecoratie, karpet-
ten, verlichting en woonaccessoi-
res kun je  op deleukstemeubels.
nl terecht. De collectie wordt nog 
verder uitgebreid.
We zijn trots op de lancering van 
onze vierde ‘online’ winkel vertelt 
Kevin de Jong, mede eigenaar van 
MC meubelen. We zijn nog maar 

kort online en het slaat boven ver-
wachting aan. We leveren in heel 
Nederland. Het is qua tijd, passie 
en energie met recht een vierde 
winkel, maar wat is het leuk. Ja-
ren geleden hebben we de online 
markt al eens voorzichtig uitge-
probeerd maar ik denk dat we nog 
wat te vroeg waren. De keuze voor 
een andere naam is bewust. Niet 
alles wat je in de winkels ziet kun 
je online bestellen. Wij denken dat 
banken met talloze opstelmoge-
lijkheden en vele stof- of leder-
soorten nog niet snel online wor-

den besteld.  Deskundig persoon-
lijk advies is dan belangrijk. 
Neem eens een kijkje online bij 
deleukstemeubels.nl. Je bent dan 
o.a. verzekerd van een snelle leve-
ring, verschillende veilige betaal-
methoden, webshop keurmerk, 
CBW-garantie, en geen verzend-
kosten in Nederland! Gewoon ge-
zellig in de winkel shoppen kan 
natuurlijk ook, een vers kopje kof-
fie is zo gezet, van te voren vast 
een beetje inspiratie opdoen op 
deleukstemeubels.nl is misschien 
dan wel leuk.
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 Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef en 

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

- De Kwakel, Jaagpad: Groene vogel. Pop.

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

Mogelijk een Blauwe Rus.
- Wilnis, Blauwe Zegge: Vaal schildpadpoesje van ongeveer 4 maan-

den.
- Wilnis, Korenmolenweg: Witte kat met zwarte vlekken.
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ongeveer 6-7 maan-

den. Het erg aanhankelijke katje heeft een rood gestreepte rug en 
witte buik.

- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse jonge poes, zwart/bruin/wit. Ze 
heeft een witte snuit, bef en sokjes.

Mijmeringen
AF TE HALEN

Ineens heb ik het weer in mijn bol. Het 
moest anders, ik kon niet langer wach-
ten. Het binnenzitseizoen is aangebro-
ken, dus moest de woonkamer aange-
pakt worden. Een nieuw behangetje, de 
muur verven en de aanschaf van een 
nieuwe bank, eindelijk. Maar wat doe je 
met alle oude spullen? Te goed om weg te gooien, maar wij zijn er 
nu echt wel op uitgekeken. En dan is het lang leve het internet. Er 
zijn zoveel mogelijkheden om andere mensen blij te maken met ou-
de spullen die nog best een tweede leven verdienen.

Tweedehands
Een ding vind ik wel heel goed aan de crisis en dat is dat we anders 
gaan kijken naar bezit. Tweedehands is allang niet meer omgeven 
door een negatief oordeel. Integendeel, tweedehands is hip, vintage, 
origineel, milieu- en portemonneevriendelijk. Mensen trekken er tijd 
voor uit om rommelmarkten te bezoeken of het internet af te speu-
ren naar mooie koopjes. Een duidelijke win-winsituatie, diegene die 
wat kwijt wil, kan er nog enkele euro’s aan verdienen. De ander heeft 
voor weinig geld bijvoorbeeld een meubelstuk en kan datgene op-
knappen naar eigen smaak. 

Marktplaats
Zoals met zoveel dingen begin ik vol enthousiasme. Ik had bedacht 
dat ik alle spullen die weg konden op Marktplaats zou zetten. Ik had 
ooit een profiel aangemaakt voor deze advertentiesite op internet. En 
na 10 minuutjes stonden de foto’s van onze bank plus beschrijving 
bovenaan de lange lijst tweedehandshoekbanken te prijken. Binnen 
enkele uren zak je van nummer 1 naar pagina nummer tien en wor-
den je spullen steeds minder bekeken. Maar ach, één bod is genoeg. 
Maar na een paar dagen waarin er af en toe een bod wordt gedaan 
op de spullen, kwam er niemand om daadwerkelijk de spullen te ha-
len en te betalen. Dat is dan ook meteen het vrijblijvende van een 
marktplaats op internet. Sommige mensen hebben de beleefdheid 
om te laten weten dat ze van de koop afzien, maar evenveel mensen 
laten niets meer van zich horen. Dat was het moment dat ik realiseer-
de dat niet alles in de verkoop rozengeur en maneschijn is. Nee, een 
lange adem heb je nodig voor de ruilhandel. Je moet tevreden zijn 
met een bepaald bedrag. En een flinke portie geduld hebben. Rijk 
word je er niet van, in ieder geval niet financieel, maar wel rijk aan 
ervaringen! Dat laatste is mij ook heel wat waard. 

In de aanbieding
Je vraagt je dan af wat dan te doen met de spullen die je kwijt wilt, 
maar waarvan je hoopt dat ze goed bij andere mensen terecht ko-
men. Uiteindelijk kun je ze altijd brengen (of laten ophalen) door 
de kringloop in de eigen gemeente. Maar ik ging nog eens verder 
neuzen op het net. Daar kwam ik nog een andere leuke site tegen, 
namelijk www.gratisaftehalen.nl. Een marktplaats maar dan zonder 
prijzen. En als je verder gaat zoeken op het net dan kom je nog veel 
meer sites tegen waarop je je spullen te koop kan aanbieden, bij-
voorbeeld tweedehands.net.

Voor de liefhebber
Wat zal ik nu eens gaan doen? Nog een keer adverteren op alle sites 
of breng ik alles maar naar de kringloop? Het lastige met dit soort za-
ken is dat het geeneens meer gaat om de spullen maar om de emo-
tionele waarde die jij er zelf aan hecht. Dus voor de liefhebbers heb 
ik in de aanbieding het volgende:
Een bruine stoffen hoekbank, tweedehands. Deze bank heeft heel 
wat meegemaakt. Hij werd aangeschaft als eerste, echte bank voor 
een grote mensenhuis, heeft heel wat mensen kunnen verblijden met 
een goede zit, niet alleen een bank maar ook een prima slaapplek, 
twee kinderen zijn praktisch grootgebracht op die bank, talloze ma-
len heb ik daar borstvoeding gegeven, en nog vaker in het hoekje 
gezeten met een bak popcorn om een spannende film te kijken. Nu 
met pijn in ons hart gunnen we iemand anders nog deze fijne bank. 
Enkel reageren als je met liefde en respect omgaat met dit bijzon-
dere voorwerp. 

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

Laat je lijf tintelen met 
Shiatsu

Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat 
veel mensen hebben bij Shiatsu. 
Het tegendeel is waar. De Japan-
se massagetechniek is juist zacht 
en ontspannend. Een uur genie-
ten en je lichamelijke klachten 
zijn verminderd. “Shiatsu therapie 
bestaat uit het geven van druk 
met de duim of handpalm op het 
lichaam”, vertelt Petra van der 
Knaap. Ze is gediplomeerd Shi-
atsu therapeut en sinds juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd 
in Aalsmeer. Aan de Aalsmeer-
derweg 283 staan bedrijven-
units en daar huurt zij haar prak-
tijkruimte. “Soms wordt die druk 
ook uitgeoefend met de elleboog, 
knie of voet. Vandaar dat er the-
rapeuten zijn die over het lichaam 
lopen, maar ik doe dat niet. Met 
Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorza-
ken. Daarom kan de behandeling 
even gevoelig zijn, maar Shiatsu 
werkt vooral ontspannend. En ik 
ga nooit door de pijngrens heen.” 
Een Shiatsu massage onderga je 
in makkelijk zittende kleding, zo-
als een joggingbroek en t-shirt. 
Je ligt op een futon, een soort 
bedje op de grond. Een behande-
ling begint met een diagnose. Pe-

tra van der Knaap vraagt naar je 
klachten: waar je pijn hebt, wan-
neer, en wat voor pijn het is. Bij-
voorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. 
Daarna kijkt ze naar de tong, die 
weergeeft hoe je constitutie er 
uitziet. Ze voelt op je buik naar 
energiezones en voelt aan je pols.
Daarna start de behandeling. Die 
omvat het hele lichaam, niet al-
leen de plek waar je pijn hebt. 
Van der Knaap oefent druk uit 
op benen, voeten, rug en hoofd. 
Soms trekt ze aan een been of 
schudt ze ermee. Altijd met veel 
zachtheid en respect. Het effect: 
je hele lijf begint aangenaam te 
tintelen. Je zult er versteld van 
staan hoe lekker het is voor je ze-
re rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul 
je merken dat de pijn verdwenen 
of verminderd is. Meerdere Shi-
atsu behandelingen verlossen je 
van je lichamelijke ongemakken, 
omdat de therapeut de oorzaak 
van je klacht behandelt. Shiatsu 
therapie is een echte aanrader. Al 
was het maar omdat het zo lekker 
ontspannen is. Daarnaast wordt 
het ook nog eens vergoed door 
de zorgverzekeraar mits je een 
aanvullend pakket hebt. Meer in-
formatie? Zie advertentie elders 
in deze krant.

Culinaire Première groot succes
Regio - Donderdag 7 november 
stond AnnexCinema in het teken 
van de première van de film Het Di-
ner. Geheel in stijl van de film or-
ganiseerde de bioscoop een zoge-
naamde Culinaire Première. In sa-
menwerking met Woerdense res-
taurants De Markies, El Rey, Jan-
zen en Fabels werd de avond een 
smaakvol geheel. De ruim 285 be-
zoekers werden verwelkomd met 

een glas wijn en konden vervolgens 
ruim een uur lang door de bioscoop 
rondlopen en verschillende gerecht-
jes proeven die door de restaurants 
geserveerd werden. In de pauze van 
de film werden de bezoekers nog-
maals getrakteerd op heerlijke klei-
ne hapjes. De reacties na afloop wa-
ren louter positief en enthousiast, 
men wacht alweer op het volgende 
evenement.

Aanstaande zaterdag met IVN:
2e Winternatuurwandeling
Regio - Met een grote groep en-
thousiaste wandelaars togen de 
IVN-gidsen de eerste WinterNa-
tuurWandeling de polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen in. Genietend van 
een lichte bries en een warm na-
jaarszonnetje werd er tijdens de 
wandeling verteld over de func-
ties van stuwen en waterpeilschei-
dingen en hoe de waterloop gere-
geld is in deze polder. Aanstaande 
zaterdag 16 november is de tweede 
wandeling. IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn nodigt u weer uit om mee 

te wandelen. Deze keer gaan ze de 
polder Blokland verkennen. Met 
de wandeling wordt om ongeveer 
10.00 uur gestart vanaf de biologi-
sche boerderij De Lindenhorst aan 
de Westzijde in De Hoef. Verzame-
len om 9.30 uur op de parkeerplaats 
van de begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Om 12.30 uur 
bent u weer terug. Trek waterdichte 
schoenen aan en neem wat warms 
te drinken mee! U hoeft zich niet op 
te geven. Voor meer info kunt u bel-
len met Yfke Zijlstra: (0297)287223.

Dialezing bij NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een dia-
lezing over Gran Paradiso-Nationaal 
park ten zuiden van Aosta in Noord-
west-Italië. De dialezing wordt ge-
geven door Henny van der Wilt op 
vrijdag 22 november aanstaande ’s 
middags om 14.00 uur in de Schut-
se aan De Merodelaan in Uithoorn. 
Het grote paradijs is 60.000 ha. 
groot en telt ongeveer 5000 steen-
bokken, dit dankzij de bescherming 
sinds 1856 toen koning Victor Ema-
nuel de Tweede Gran Paradiso tot 
een reservaat uitriep met het jacht-
verbod op steenbokken.

In het park wonen ca. 400 men-
sen die leven van bosbouw, rund-
vee, schapen en reservaatbeheer. 
De hoogste berg heet Gran Para-
diso, is 4061 meter hoog en is te-
vens de hoogste berg van Italië. 
Vanaf de hoge top heeft u een schit-
terend uitzicht op de Mont Blanc en 
Monta Rosa, 50 kilometer verder 
weg. Het park is rijk aan vele hon-
derden soorten Alpenbloemen, die 
uitgebreid aan de orde komen. Het 
is een afwisselend gebied met unie-
ke flora en fauna. Leden NVVH heb-
ben gratis toegang. Niet-leden be-
talen 1,50 euro.

Laatste Harder Than Heavy 
in Jongerencentrum The Mix!
Uithoorn - Op zaterdag 16 novem-
ber aanstaande is het dan echt zo-
ver: de laatste Harder Than Heavy in 
jongerencentrum The Mix voordat 
het centrum haar deuren sluit.
Het hardrockevenement heeft tien 
succesvolle edities achter de rug 
hetgeen aangeeft dat de hardrock 
en metalmuziek nog lang niet ver-
geten is! Doordat The Mix per 1 ja-
nuari 2014 dichtgaat als jongeren-
centrum is deze editie omgedoopt 
tot de naam Metal 4 Ever!!
Twee bands bestormen als laat-
ste het mooie podium met onver-
valste hardrock en heavymetalnum-
mers: de band Birmingham Sunset 
komt uit Den Haag en zangeres Ja-
mie steelt al snel de show met haar 
mooie verschijning.”De band gaat te 
keer, en zo hoort dat ook bij deze 
muziekstijl”,  meent ze.  

Metallica, Annihilator, Exodus, Ma-
nowar...? Stormrider uit Limburg 
hoef je helemaal niets te leren over 
deze klassieke jaren tachtig metal-
bands. Dit jaar viert de band zijn 
15-jarig jubileum en dat betekent 
ruime ervaring op het podium! De 
organisatie meent ook dat het met 
deze band de beste coverband in 
deze stijl heeft binnengehaald!

Stormrider en hun bandleden zijn 
goed bekend in de metalscene in 
Nederland. Met roots in bands als 
Form, Sun Caged, Engine Of Pain, 
Mangled, Callenish Circle kennen 
de mannen van Stormrider de klap-
pen van de zweep. De avond be-
gint om 20.30 uur en de entree is vijf 
euro. The Mix vind je tegenover de 
Thamerkerk aan de Jan van Seume-
renlaan 1 in Uithoorn.

Grote opkomst ouderavond 
Hobbyclub Fantasy’83
De Kwakel - Al 55 jaar is Hobbyclub 
Fantasy’83 een begrip in De Kwakel. 
Het is een zeer levendige club, dat 
bleek wel uit de grote opkomst tij-
dens de ouderavond die afgelopen 
8 november gehouden werd. De lei-
ding was ruim van te voren aanwe-
zig om alles klaar te zetten voor een 
gezellig avondje knutselen. Om ze-
ven uur ging de deur open en 5 mi-
nuten later waren er al 90 kinde-
ren, ouders, oma’s en opa’s binnen. 

Overal was er wel wat te doen, aan 
de ene tafel kon er iets van kastan-
jes gemaakt worden, aan een ande-
re tafel werd er van de binnenban-
den van fietsen iets gemaakt. Kin-
deren konden hun haar laten vlech-
ten, maar natuurlijk kon er ook lek-
ker getimmerd, geschilderd, gete-
kend en gefiguurzaagd worden. De 
15 leiders en leidsters hadden hun 
handen vol om iedereen te helpen 
en te woord te staan. Inmiddels wa-

ren er zo’n 125 enthousiaste knut-
selaars binnen. De bovenverdie-
ping van het dorpshuis De Quakel 
zat dan ook bomvol, het was zelfs zo 
druk dat er uitgeweken moest wor-
den naar de gang om daar te gaan 
timmeren. Voor de bar van ‘oma 
snoep’ stond de hele avond een 
lange rij van kinderen die iets lek-
kers wilden kopen. Voor de ouders, 
opa’s en oma’s had de leiding ge-
zorgd dat er koffie en thee was. Niet 
alleen de kinderen waren volop be-
zig met knutselen, maar ook de ou-
ders die meegekomen waren hiel-
pen met van alles mee. Vele werk-
stukken van klein tot groot werden 
er dan ook gemaakt en konden aan 
het eind van de avond mee naar 
huis genomen worden.

Voor ieder kind
De leiding van de hobbyclub vindt 
het erg belangrijk dat ieder kind 

vanaf 8 jaar uit De Kwakel de mo-
gelijkheid moet hebben om op vrij-
dagavond lekker twee uurtjes te 
kunnen komen knutselen, daarom 
bedraagt de entree per avond maar 
1,50 euro en kan er snoep gekocht 
worden voor 5 eurocent per stuk. 
Dit alles kan natuurlijk niet zonder 
de steun van onder andere de jaar-
lijkse bijdrage van De Kwakelse vei-
ling. Buiten deze bijdrage krijgt de 
hobbyclub ook regelmatig materi-
alen van particulieren en bedrijven 
uit de regio. Voorheen kon de Hob-
byclub ook rekenen op een jaarlijk-
se subsidiebijdrage van de gemeen-
te Uithoorn, maar helaas de kraan is 
dichtgedraaid. Naast de vaste vrij-
dagavonden organiseert de hobby-
club ook nog andere activiteiten zo-
als om het jaar een weekendje weg, 
een speurtocht, maar ook een ont-
ruimingsoefening is een jaarlijks te-
rugkerend feit. Het weekendje weg 
staat dit seizoen gepland voor april 
2014, de locatie en het thema blij-
ven nog even geheim. De inschrij-
vingen hiervoor zal over niet al te 
lange tijd starten. Na afloop van de-
ze ouderavond werd er door de lei-
ding nog even nagepraat en kon 
teruggekeken worden op een ge-
slaagde avond, een goede reden 
om dit volgend jaar weer te orga-
niseren.

Wilt u meer weten over de hobby-
club kijk dan eens op de website 
van ‘Stichting Kwakel Toen & Nu’ 
onder de rubriek ‘verenigingswerk’.
Voor vragen over de hobbyclub of 
als u spullen overheeft waarvan u 
denkt dat de hobbyclub het wel ge-
bruiken kan, neem dan even con-
tact op met Jan-Pieter Meijer, tel. 
530852 of 0614117979.
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Centrum van Uithoorn blijft ook 
toegankelijk via Irenebrug

Overzichtsschets van het toekomstige nieuwe centrum van Uithoorn.

Amstelplein en Oude Dorp worden met elkaar verbonden

Vervolg van de voorpagina.

Raadslid Klaas Bijlsma van Ge-
meentebelangen Uithoorn begrijpt 
alle commotie van de buurgemeen-
te niet. “Wij hebben er als gemeen-
teraad van Uithoorn al in 2010 mee 
ingestemd dat er een Garagevariant 
gaat komen en dat de beide dorps-
helften aan elkaar zouden worden 
gebouwd. Het is onderdeel van het 
Masterplan dat al vijf jaar bekend is. 
Er is de afgelopen jaren ook door de 
media veel aandacht aan besteed. 
Die plannen waren ook bij het toen-
malige college van B&W en de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
bekend. Destijds lieten wethouder 
Bram Rosendaal en Jacques Dekker 
zich in uiterst positieve bewoordin-
gen uit over deze optie. Want dan 
kon De Ronde Venen plannen uit-
werken om in Amstelhoek wonin-
gen te bouwen en op hun beurt de 
Amsteloever daar te gaan herinrich-
ten. Bovendien bleef Uithoorn voor 
inwoners uit De Ronde Venen be-
reikbaar via de Irenebrug. Er is zelfs 
een werkgroep in het leven geroe-
pen met vertegenwoordigers van 
beide gemeenten om hierover met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Waarschijnlijk omdat de geplande 
veranderingen nu wel heel dichtbij 
komen ziet men ineens allerlei be-
ren op de weg. Het is bovendien 
nog lang niet zover dat het centrum 
van Uithoorn wordt dichtgebouwd. 
Opgemerkt zij hierbij dat Uithoorn 
als zelfstandige gemeente de-
ze plannen naar buiten mag bren-
gen en uitvoeren. Formeel is men 
daar al vijftig jaar mee bezig en nu 
is er de kans om wat moois van Uit-
hoorn te maken. Dat daarbij niet al-
les van een leien dakje kan gaan bij 
zo’n project zal duidelijk zijn. Maar 
om er nu zoveel ophef over te ma-
ken, snap ik niet. Uithoorn blijft via 
de Irenebrug nu en in de toekomst 
gewoon bereikbaar. Ook via de Am-
sterdamseweg en de Zijdelweg kan 
men volgend jaar gewoon naar het 
centrum van Uithoorn komen, ook al 

is het even verder rijden. Een kwes-
tie van wennen. Zelfs als de N201 in 
gebruik is zouden er altijd nog tus-
sen de 10.000 en 14.000 voertuigen 
als bestemmingsverkeer én door-
gaand verkeer, door Uithoorn rij-
den als de gemeente deze plannen 
niet zou uitvoeren. En dat willen wij 
niet. Daarom is die N201 ook omge-
legd. Anders hadden ze dat ook niet 
hoeven doen,” aldus een vastbera-
den Bijlsma.

Samenbouw dorpshelften
Bij dit artikel ziet u een ‘functioneel 
ontwerp’ hoe de gemeente zich de 
samenbouw van het centrum voor-
stelt. De grijze delen betreffen de 
bestaande bebouwing. Ter oriënta-
tie in het midden het winkelcentrum 
Amstelplein (twee grote grijze vlak-
ken met ertussen de passage). Bo-
ven links het gemeentehuis, in het 
midden de bestaande N196 (in de 
nieuwe situatie een T-kruising met 
de Laan van Meerwijk), rechts de 
Prinses Irenelaan met op de hoek 
van de Dorpsstraat de C1000 en be-
neden de toe- en afrit vanaf/naar 
de Irenebrug. Het geel getekende 
is het voetgangersgebied, dat ge-
heel of gedeeltelijk als een passage 
wordt uitgevoerd. Maar dat is nog 
niet zeker. Het gele vlak in het mid-
den met de drie pleintjes wordt het 
nieuwe ‘Amstelplein’. Het bestaan-
de wordt bebouwd (blauw vlak bij 
de Laan van Meerwijk links). Het 
blauw ingekleurde geeft trouwens 
de uitbreiding van de bebouwing 
weer. Te zien is dat het winkelcen-
trum fors wordt uitgebreid over de 
N196 – die daarmee ophoudt te be-
staan - en het tijdelijke parkeerter-
rein heen tot aan de Prinses Irenel-
aan. Het zal opvallen dat daarbij ook 
de voormalige burgemeesterswo-
ning, die nu nog op de hoek van de 
Raadhuisstraat staat, daarbij wordt 
opgeslokt. De rode pijlen geven de 
drie toegangen bij de verschillen-
de kanten aan naar de parkeerga-
rage (Schoolstraat, N196/Thamer-
lint en de Prinses Irenebrug). De 

parkeergarage zal bestaan uit twee 
parkeerdekken, zoals dat nu ook 
het geval is boven het winkelcen-
trum. Belangrijk voor de opzet van 
dit functionele ontwerp zijn eerder 
vastgestelde kaders als het Master-
plan Dorpscentrum en de Garage-
variant (uit 2009) waarin de Prinses 
Irenebrug toegang verleent tot de 
parkeervoorziening in het centrum 
van Uithoorn.

Winkelruimte en woningen
De nieuwbouw zal naadloos aan-
sluiten bij de bestaande bouw, dus 
ook de parkeerdekken. Er komt 
ruimte bij voor zo’n 300 auto’s. Ie-
dereen die per auto naar het cen-
trum van Uithoorn komt, kan straks 
op drie plaatsen de parkeergarage 
in en uit. Het is nog niet bekend op 
welke wijze zich dat in de uitwer-
king van de bouwplannen zal verta-
len. Maar het idee is wel dat dit van-
af de Irenebrug met een oprit zal ge-
beuren. Op dezelfde manier als men 
nu ook naar de parkeerdekken rijdt 
boven het winkelcentrum. Fietsers 
en voetgangers blijven als vanouds 
aan een kant over de Irenebrug toe-
gang krijgen tot het centrum. Bouw-
technisch ligt daar in de nieuwe si-
tuatie wel een verandering aan ten 
grondslag hoe men de Irenebrug 
op en af gaat. “Details zijn nu nog 
niet te geven. Zie het als een basis-
patroon voor de verdere uitwerking 
van de bouwplannen. Maar daar 
kunnen we als college pas definitief 
mee doorgaan als de gemeenteraad 
zich daarover positief uitspreekt en 
dat is in december,” geeft wethou-
der Verheijen (VVD) aan.
In totaal wordt het winkelopper-
vlak uitgebreid met maximaal 6.000 
vierkante meter winkelruimte. In 
het nieuwe centrum is tevens ruim-
te voor ongeveer 100 woningen, die 
voor een groot deel boven de twee-
de parkeerlaag zullen worden ge-
situeerd. Volgens de wethouder zal 
de uitbreiding van de winkelruimte 
goeddeels worden benut door be-
staande supermarkten en winkels. 

daarna veranderen in een bouw-
put en vanaf dat moment is er über-
haupt geen autoverkeer meer via de 
Irenebrug mogelijk, ook niet naar 
een parkeergarage want die moet 
nog worden gebouwd! Dat betekent 
dat men via de N201, het aquaduct, 
de Amsterdamseweg en het Tha-
merlint naar het centrum kan rij-
den. Er kan geparkeerd worden op 
het tijdelijke parkeerterrein aan de 
Prinses Irenelaan. Later, als de be-
bouwing er eenmaal staat en in ge-
bruik is genomen kan men parke-
ren in de parkeergarage. Bestem-
mingsverkeer blijft mogelijk, maar 
in principe uitsluitend voor de par-
keergarage en het winkelcentrum. 
Bestemmingsverkeer dat daar niet 
gebruik van wil maken maar een 
andere locatie in Uithoorn tot doel 
heeft, kan gewoon beter via de om-
gelegde N201 rijden en daarop de 
afslag Amsterdamseweg of de Zij-
delweg nemen. Fietsers en voet-
gangers kunnen via hun eigen rou-
te gewoon van en naar het centrum 
komen. In geval van calamiteiten 
kan uitsluitend door hulpdiensten 
gebruik worden gemaakt van de 
busbaan en de busbrug,” vult Le-
venbach met een uitgebreide toe-
lichting aan.

Discussie blijft
Hoewel de gemeente Uithoorn hier-
mee brede uitleg geeft en daar-
mee bij bewoners heersende vra-
gen op die manier beantwoordt, 
kan in dit stadium nog niet op al-
les een antwoord worden gegeven. 
Enige vorm van discussie zal er dus 
wel blijven. Feit is wel dat het au-
toverkeer in 2014 nog geruime tijd 
gebruik kan maken van de ‘ou-
de route’ door en vanuit het cen-
trum van Uithoorn. Bewoners van 
het Oude Dorp, de Meerwijk-Oost 
en het Schansgebied hebben daar 
nu nog profijt van als men richting 
Mijdrecht en de A2 vice versa wil via 
de Irenebrug. Echter in het laatste 
kwartaal van 2014 is dit voorbij en 
moet men ‘omrijden’ door het aqua-
duct bij Amstelhoek. Bovendien is 
er ook geen landbouwverkeer over 
de Irenebrug en door het centrum 
meer mogelijk! Wethouder Leven-
bach: “Wij hebben met de Provin-
cie overlegd of het niet mogelijk is 
om voor die paar keer dat het nodig 
is het landbouwverkeer toch toe-
stemming te geven om vice versa 
door het aquaduct naar de overkant 
te rijden. Daar krijgen we nog ant-
woord op. Maar als de Provincie er 
het ‘nee’ oplegt, kunnen wij niet an-
ders dan het landbouwverkeer advi-
seren om te rijden via Vrouwenak-
ker en De Kwakel. Een ommeland-

se reis, dat begrijp ik, maar daaraan 
kunnen wij als gemeente weinig 
veranderen,” aldus de wethouder.
De vraag is ook in wiens eigendom 
de Irenebrug blijft. Is dat de provin-
cie of wordt dat de gemeente? Wie 
betaalt na 2014 het onderhoud voor 
de volgende jaren voor deze toe-
gang naar en van uitsluitend een 
parkeergarage? Kunnen bewoners 
van het Oude Dorp hun auto daar 
ook (lang) parkeren? Want de par-
keervoorzieningen verdwijnen im-
mers langs de Amsteloever. Als er 
tientallen woningen worden ge-
bouwd krijgen de bewoners daar-
van dan eveneens een parkeer-
plaats in de nieuwe garage? Dan 
zal er al snel een tekort zijn aan par-
keervoorzieningen. Gaan de par-
keervlakken na een bepaalde tijd ’s 
avonds ook dicht zoals nu het ge-
val is op het Amstelplein, of blijven 
die 24/7 open? Als ze dicht gaan is 
dat slecht voor het uitgaansleven en 
de horeca! Kunnen alleen de bewo-
ners er dan in en uit met een pas-
jessysteem? Zijn er genoeg win-
keliers die willen investeren in het 
nieuwe winkelcentrum? Winkeliers 
hebben het momenteel zwaar gelet 
op de huidige economische situa-
tie. Zij kunnen nauwelijks het hoofd 
boven water houden. Maar dat kan 
over enkele jaren natuurlijk anders 
zijn. En waar gaat de weekmarkt 
naartoe als het tijdelijke parkeerter-
rein verdwenen is? Misschien wordt 
met deze vraagstelling teveel voor-
uitgelopen op de toekomstige situa-
tie, maar die vragen zijn er nu al wel. 
Zo zullen er nog vele komen waar 
evenzoveel antwoorden op moet 
worden gegeven. De discussie is 
dus bij lange na nog niet gesloten.
Nadrukkelijk wordt dezerzijds opge-
merkt dat het hele project allemaal 
nog in gang gezet moet worden. Het 
huidige is een aanzet. De financie-
ring moet nog rond komen ook al 
geeft wethouder Verheijen aan dat 
er marktpartijen zijn benaderd (in-
vesteerders en beleggers) – en er 
ook al zijn volgens ingewijden - om 
de nieuwe plannen te financieren. 
Hij kon daar verder nog niets over 
zeggen, net zo min als wat de ge-
meente aan voorbereidingskosten 
voor het opstarten van dit plan kwijt 
zal zijn. Voordat een en ander daad-
werkelijk zijn beslag gaat krijgen 
en de bebouwing er staat, zijn we 
een aantal jaren verder. Dan doemt 
er na de verkiezingen volgend jaar 
misschien al weer een volgende ge-
meenteraad met een nieuw college 
op aan de horizon... 
In die tijd kan veel gebeuren en 
krijgt het project gaandeweg een 
vervolg in deze krant.

De nieuwbouw van het winkelcentrum Amstelplein op de achtergrond strekt zich uit tot aan de Prinses Irenelaan op 
de voorgrond. Uiterst rechts de voormalige burgemeesterswoning Het centrum van Uithoorn blijft toegankelijk via de Irenebrug, maar dan anders…

“Ondernemers willen al lang inves-
teren en hun winkelruimte uitbrei-
den. Ze zitten nu al veel te krap,” 
licht Verheijen toe die verwacht 
dat driekwart van de bij te bouwen 
ruimte tegen die tijd al opgesou-
peerd is. Ter completering van de 
schets heeft de gemeente ook de 
fietsroutes door het nieuwe centrum 
al ingetekend. Het belangrijkste as-
pect in dit geheel is dat er geen 
doorgaande weg meer is door het 
centrum van Uithoorn. Degenen die 
vanuit de parkeergarage naar een 
andere bestemming willen in Uit-
hoorn, kunnen via een ‘slalom con-
structie’ langs een van de andere 
toegangen er weer uit. Er zal name-
lijk voor worden gezorgd dat dit niet 
op een ‘doorgaande’ manier kan.
De bevoorrading van het winkelge-
bied wordt bij voorkeur uitgevoerd 
via de omgelegde N201 en de afslag 
Zijdelweg. Vervolgens over de N196 
(tussen Park Krayenhoff en het Am-
stelplein) die dan Koningin Máxi-
malaan zal heten. Dat tracé blijft 
bestaan voor het verkeer als een 
wijkontsluitingsweg. Een tweede 
mogelijkheid is komende vanuit de 
richting Vrouwenakker via de Am-
steldijk Zuid, Aan de Molenvliet en 
de Laan van Meerwijk naar de win-
kels. De kleinere bestelwagens kun-
nen ook via de Amsterdamseweg en 
het Thamerlint naar het winkelcen-
trum. Verschillende bevoorradings-
wegen dus.

‘Knip’ eind 2014
Er komt voorlopig geen ‘knip’ in de 
brug! “Dat kan ook niet,” legt wet-
houder Levenbach op zijn beurt uit. 
“De N201 wordt begin volgend jaar 
helemaal in gebruik genomen. Voor 
de op- en afritten bij de Zijdelweg 
geldt dat pas op 1 april (geen grap). 
Vanaf die datum beginnen de pro-
cedures voor de overdracht van de 
N196 door de Provincie aan de ge-
meente. Dat is contractueel vastge-
legd en dat kost zomaar drie maan-
den. Om de weg vervolgens te kun-
nen afsluiten is onder meer een zo-
geheten ‘onttrekkingsbesluit’ nood-
zakelijk. De gemeenteraad moet dat 
besluit nemen en hierop is te zijner 
tijd inspraak mogelijk. Deze proce-
dure duurt eveneens ongeveer drie 
maanden. Daarna kan de gemeen-
te de weg afsluiten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Dit moment 
valt samen met de start van de 
werkzaamheden voor groot onder-
houd aan de Prinses Irenebrug in 
het vierde kwartaal van 2014. Dan 
komt het moment waarop er geen 
auto’s meer over de Irenebrug heen 
kunnen. Zelfs tijdelijk geen voet-
gangers en fietsers. Dat is name-
lijk het tijdsbestek waarop de Pro-
vincie groot onderhoud aan de brug 
laat uitvoeren. Iets wat ongeveer 
zes tot acht weken in beslag zal 
nemen. Dan moet al het gemotori-
seerd verkeer via het aquaduct en 
de Amsterdamseweg naar het cen-
trum en verder naar Uithoorn rijden. 
Voor voetgangers en fietsers zal nog 
een manier worden bedacht om de 
Amstel te kunnen oversteken na-
bij het dorpscentrum. Dat is de ver-
antwoordelijkheid van de Provincie. 
Wanneer de brug in onderhoud is 
geweest kan het langzaam verkeer 
er wel weer over van en naar het 
centrum. Als alles volgens plan ver-
loopt, zal het centrum van Uithoorn 
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Uithoorn - Afgelopen donderdag 
stemde de gemeenteraad met alge-
mene stemmen in met de gemeen-
telijke begroting 2014. Het was be-
paald geen spannende raadsverga-
dering want de meeste angels wa-
ren er in juli dit jaar al uitgetrok-
ken. Bijna een maand geleden, op 
16 oktober, berichtten wij in de-
ze krant dat het college in samen-
werking met de raad het tekort van 
ruim 1,5 miljoen had weten om te 
buigen naar een positief saldo van 
ruim 48.000 euro. Dat kwam al niet 
meer aan de orde tijdens de raads-
vergadering. De verschillende poli-
tieke partijen in de raad memoreer-
den wel wat er het afgelopen jaar tot 
stand was gebracht in de gemeente, 
maar ook wat niet, plus wat er nog 
in het verschiet ligt. Zoals het aan 
elkaar smeden van de beide dorps-
helften, het opheffen van de bus-
baan, de invulling van alle socia-
le en maatschappelijke onderwer-
pen die door de rijksoverheid naar 
de gemeente worden overgeheveld, 
het grondstoffenbeleid etc. Ook dat 
dit de laatste samengestelde begro-
ting was van dit college en de raad 
gedurende deze raadsperiode. Want 
in maart zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen waarna een nieuw college 
van burgemeester en wethouders 
op het pluche zal gaan zitten en er 
misschien ook een nieuwe gemeen-
teraad zal zijn met een andere zetel-
verdeling. Bekend is dat twee wet-
houders, Jeroen Verheijen (VVD) en 
Maarten Levenbach (PvdA) te ken-
nen hebben gegeven geen volgen-
de termijn te willen ambiëren.

Toch lastenverzwaring
Het enige waar de aanwezige raads-
leden, het college en een handvol 
belangstellenden op de publieke tri-
bune nieuwsgierig naar waren, was 
of het CDA kans had gezien om de 
350.000 euro die in de begroting is 
opgenomen als lastenverzwaring 
voor de inwoners, te nivelleren. De 
enige manier daarvoor was te snij-
den in het gemeentelijke takenpak-
ket. Daarin had het CDA een acht-
tal posten gevonden die naar hun 
mening wel met minder budget toe-
konden of waarin fors kon worden 
geschrapt. Fractievoorzitter Jordy 
Keimes diende daarvoor een amen-
dement in, wat echter onvoldoende 
steun van de raadspartijen kreeg. 
Onder meer de VVD was tegen. “Het 
CDA heeft zich ervoor ingezet, maar 
niet kunnen voorkomen dat in 2014 
de inwoners geconfronteerd zullen 
worden met een (forse) belasting-
verhoging. Ook al omdat er ook een 
verhoging van de Onroerende Zaak 
belasting (OZB) noodzakelijk is van-
wege de realisatie van het Master-
plan Oude Dorp,” aldus Keimes.

Een amendement dat wel met al-
gemene stemmen werd aangeno-
men, was van Ons Uithoorn. Het be-
treft hier het instellen van een ‘ef-
fect-indicator’ bij het programma-
onderdeel ‘Integrale Veiligheid’. Zo’n 
effectindicator geeft bij het bestrij-
den van vandalisme aan gemeente-
lijke eigendommen inzicht in de ef-
fectiviteit van het te voeren beleid. 
Zoals het aantal keren dat vandalis-
me wordt gepleegd, het totale scha-

debedrag, het aanhouden van de 
daders en de verhaalde schade op 
hen. Wat het CDA niet lukte met de 
VVD om een belastingverhoging te 
voorkomen, lukte wel met de wens 
om in plaats van met de huidige 
containers voor het inzamelen van 
restafval dit ondergronds te gaan 
doen. In een representatieve enquê-
te die beide partijen onlangs in een-
drachtige samenwerking onder in-
woners van Uithoorn en De Kwakel 
hadden gehouden, bleek het me-
rendeel vóór ondergronds inzame-
len te zijn. Een en ander naar aanlei-
ding van de stank en overlast die de 
bovengrondse minicontainers deze 
mooie zomer hadden veroorzaakt. 

Een en ander werd samengevat en 
verwoord in een motie die door een 
meerderheid van de raad werd om-
armd en waarbij het college werd 
opgeroepen de overgang van bo-
vengronds inzamelen naar onder-
gronds zo snel mogelijk uit te voe-
ren. De inbreng en beantwoording 
van de (enkele) vragen door de wet-
houders nam slechts luttele minu-
ten in beslag. Een opvallende op-
merking kwam van wethouder Ria 
Zijlstra als antwoord op enkele be-
zuinigingen. Daaronder ook die 
welke Jongerencentrum The Mix 
betrof, waarvan werd meegedeeld 
dat die op 1 januari 2014 sluit om-
dat er onvoldoende financiële mid-
delen zijn om The Mix open te hou-
den. Er wordt nog naar oplossingen 
gezocht om te zien waar jongeren 
na dat tijdstip terecht kunnen in Uit-
hoorn.

Toename schuldenplafond
Naast veel positieve elementen 
zag Klaas Bijlsma van Gemeente-
belangen toch ook minder plezie-
rige die de afgelopen tijd de re-
vue hebben gepasseerd. Zoals de 
patstelling tussen de gemeente en 
het bisdom/parochie met betrek-
king tot de Schanskerk. Want het 
overleg zit muurvast en er wor-
den geen besluiten genomen. Ver-
der constateerde hij dat in de perio-
de van 2009 tot 2014 het schulden-
plafond van de gemeente is toege-
nomen van 1.8 mln. tot 57,3 mln. eu-
ro en dat het eigen vermogen is af-
genomen van 79,2 mln. tot 30,1 mln. 
euro. In 2014 blijkt dat 62 procent 

van het gemeentelijk bezit belast is 
met schulden. Hier tegenover staan 
weliswaar fikse investeringen en re-
serveringen en ook het weerstands-
vermogen is op peil gebracht. Maar 
toch… Tot slot dat voor 2014 een fi-
nancieringstekort van 25,4 mln. eu-
ro is begroot. Dat moet op de ka-
pitaalmarkt geleend worden waar-
door de rentelasten weer stijgen. De 
conclusie van Bijlsma was dan ook 
dat de gemeente de financiën de 
afgelopen jaren slecht had beheerd. 
“Er is veel geld geïnvesteerd in en 
gereserveerd voor een groot aantal 
projecten binnen de gemeente. De 
vraag die je na vier jaar kan stellen 
is dus of het college wellicht op te 

grote voet heeft geleefd waardoor 
er nu een structureel begrotingste-
kort is ontstaan wat heeft geleid tot 
het moeten doen van een flink aan-
tal bezuinigingen,” aldus Bijlsma. 
En dan moeten de plannen van het 
dorpscentrum komend jaar en ver-
der nog worden opgepakt en uit-
gevoerd. Wat zullen de voorberei-
dingen en met name de aanpas-
sing van de openbare ruimte daar-
bij gaan kosten? Dat zal te zijner tijd 
ongetwijfeld leiden tot stevige de-
batten zowel met het huidige be-
stuur als volgend jaar na de verkie-
zingen met wellicht een ander col-
lege binnen gewijzigde raadsver-
houdingen.
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Bahamas Zonnestudio: “Warmte van Caribische zon”
Aalsmeer - Toen Daniël Hoogen-
boom vorig jaar met zijn voetjes in 
het zand stond tijdens zijn eigen ro-
mantische trouwerij, stelde hij zich-
zelf de volgende vraag: ‘Waar zie ik 
mezelf over een vijf jaar?’ De eige-
naar van de nieuwe zonnestudio 
wilde echt iets heel anders gaan 
doen en is met zijn vrouw Lia het 
plan gaan uitwerken. Daniël komt 
uit een ondernemersnest en vertelt: 
“Ja, toen ik daar op dat prachtige 
witte strand stond, de zee zag en de 
zon voelde, is er iets wezenlijks ver-
anderd in mij. De naam ‘Bahamas’ 
stond zelfs meteen vast. Zó moest 
onze zonnestudio gaan heten. Lia 

moest er eerst slechts om grinniken 
en dacht dat het een bevlieging was, 
maar zie nu: Mijn, inmiddels onze, 
droom is verwezenlijkt!” Vol trots 
toont Daniël de ruime studio die na 
een flinke verbouwing tot stand ge-
komen is. Er zijn vijf zonnebanken 
van het beste merk Ergoline. Al-
le cabines hebben een plaatsnaam 
gekregen van de Bahamas. Over de 
zonnebank in cabine ‘Grand Baha-
ma’ wil Daniël graag iets zeggen: 
“Wij zijn de tweede op de wereld 
die de Prestige 1400 Dynamic Po-
wer bank hebben aangeschaft en 
tot nu toe de enige in Noord-Hol-
land. Menig studio zal er jaloers op 

zijn. Hij is gestroomlijnd, bevat wis-
selende ledverlichting, er zit climate 
control in de afgesloten tunnelbuis, 
er zit klantherkenning op wat met je 
pasje bediend kan worden, kortom, 
het is echt ons paradepaardje!” De 
in totaal vier ervaren zonneconsu-
lenten (Daniël, Lia, broer Thomas en 
Kelsey) nemen de tijd voor de klant, 
geven professioneel advies en zor-
gen voor een veilige zonsessie die 
volledig aan de wensen van de klant 
voldoet. Lia: “We hebben allen een 
gekwalificeerde cursus gevolgd om 
dit advies te kunnen geven. De klant 
moet van te voren een formulier in-
vullen waarbij het huidtype wordt 

bepaald. Dit houden wij bij in ons 
computersysteem voor een volgen-
de keer.” Bahamas Zonnestudio 
pakt het professioneel en persoon-
lijk aan en zorgt dat iedere klant het 
‘Wow-effect’ kan beleven. De ope-
ningstijden van de zonnestudio zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 
negen uur ’s morgens tot tien uur 
’s avonds, op zaterdag van tien tot 
negen en op zondag van twaalf tot 
zeven uur. Binnenlopen kan, een af-
spraak maken is aan te raden. Voor 
meer informatie en terugkerende 
acties kijk op www.bahamaszonne-
studio.nl. Poldermeesterplein 11 in 
Aalsmeer, tel. 0297-322159. 

De Zonnebloem verrast de 
jubilerende vrijwilligers
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
was het zeer gezellig in het Dorps-
huis De Quakel. Daar werd namelijk 
de jaarlijkse contactdag gehouden 
van De Zonnebloem Afd. De Kwa-
kel/Vrouwenakker die mede moge-
lijk is door de financiële bijdrage van 
de Kwakelse Veiling. Piet, Ria en de 
vrijwilligers zorgden ervoor dat de 
80 gasten de hele dag verwend wer-
den. Na de koffie met amandelstaaf 
werden door de voorzitster de twee 
25-jarige jubilarissen Corrie Hoog-
enboom en Puck Bruine de Bruin tot 
hun grote schrik naar voren geroe-
pen en zij kregen buiten het praat-
je, het beeldje en een bloemetje ook 
de gouden speld opgespeld door 
hun eigen echtgenoot. Iets wat ze 
echt niet wisten. De speech van bei-
de echtgenoten was dan ook hila-

risch. Hierna werd een toepasse-
lijk lied voor beiden door de gasten 
en vrijwilligers gezongen onder be-
geleiding van de accordeonist Henk 
van Zelst. Allicht werd er hierop ge-
proost. Na de broodmaaltijd met 
een lekker broodje kroket stond er 
alweer iets anders op het program-
ma, namelijk een optreden. Door het 
opruimen van een zolder kwamen er 
allerlei herinneringen boven die ge-
koppeld werden aan leuke, oude en 
bekende liedjes. Menigmaal hoor-
de je in de zaal grinniken of werd 
er heftig geknikt als teken van her-
kenning. Sommigen zongen spon-
taan mee, anderen neurieden inge-
togen maar genietend. In de pauze 
kreeg men nog een lekker borreltje 
en daarna was het weer tijd om naar 
huis te gaan.

Gemeenteraad stemt in met begroting 2014

Paniek op het dak!
De Kwakel - De jeugdafdeling van 
toneelvereniging Genesius De Kwa-
kel speelt op zaterdag 23 november 
het toneelstuk ‘Paniek op het dak’. 
Tijdens het zware werk van de Pie-
ten om op tijd de pakjes te bezor-
gen, verdwijnt ineens op mysterieu-
ze wijze de zak met cadeautjes! Wat 
is er gebeurd of wie heeft ze mee-
genomen?

Zij zijn toch de enige op dit dak? 
De jeugd speelt dit stuk op 23 no-
vember in het dorpshuis De Qua-
kel onder de regie van Iris, Shadee 
en Floortje. Iedereen is welkom van-
af 15.30 uur. Het stuk zelf begint om 
16.00 uur. Er wordt entree gevraagd 
van één euro, waarbij de opbrengst 
wordt gedoneerd aan de stichting 
KiKa.

Thema-avond bij
Vita welzijn

Uithoorn - Vita, Jeugd maat-
schappelijk werk organiseert in 
samenwerking met Floor Wiedijk, 
kinderpsychiater van de Jeugd-
riagg op donderdagavond 21 no-
vember a.s. Vanaf 20.00 uur een 
thema-avond over:
Hoe om te gaan met kinderen met 
somberheidsklachten. Ze richten 
zich deze avond op ouders van 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar. Op deze avond staan ze o.a. 
stil bij de volgende aspecten: Al-
gemene signalen, Stressoren en 

omstandigheden, Verschillen tus-
sen jongens en meisjes, Tips en 
adviezen en Suggesties vanuit de 
aanwezigen: signalen, behoeften, 
ideeën. De bijeenkomst zal zijn op 
een nader te bepalen locatie in 
Uithoorn. Voor vragen en aanmel-
dingen kunt u contact opnemen 
met: Vita, Jeugdmaatschappelijk 
werk, team Uithoorn, tel.nr.0297-
562955.
Of per mail: j.barisic@vitawelzij-
nenadvies.nl / k.verhoeven@vita-
welzijnenadvies.nl .

Messteek na 
ruzie
Uithoorn - Op woensdag 6 no-
vember om negen uur in de avond 
heeft de politie een ruzie moe-
ten sussen tussen twee personen 
in de Roland Holstlaan. De twee 
hadden woorden gehad, waar-
op de 25-jarige inwoner de an-
dere man, een 44-jarige Uithoor-
naar, met een mes in zijn hand ge-
stoken heeft. De afdeling huiselijk 
geweld gaat zich verder over deze 
zaak buigen.

Dronken man 
op toilet
Uithoorn - Om half vier in de 
nacht van zondag 10 november 
zijn de politie, de ambulancedienst 
en de GGD opgetrommeld om te 
komen naar een horecagelegen-
heid aan de Wilhelminakade. Op 
het toilet was een man levenloos 
aangetroffen. De man was niet 
aanspreekbaar en had een zwak-
ke hartslag. De man, een 19-jarige 
Amsterdammer, bleek echter veel 
te veel alcohol gedronken te heb-
ben. Hij is met een overdosis naar 
het VU-ziekenhuis vervoerd.

VW Golf 
gestolen
Uithoorn - In de nacht van maan-
dag 11 op dinsdag 12 november is 
uit de Kuyperlaan een Volkswagen 
Golf gestolen. De auto met kente-
ken 94-FG-TL is grijs van kleur, ty-
pe TDI. De diefstal heeft plaatsge-
vonden tussen vijf uur ‘s middags 
en de volgende dag half zeven in 
de ochtend.

Portemonnee 
uit woning 
gestolen
Uithoorn - Op donderdag 7 no-
vember is tussen tien uur in de 
ochtend en ‘s avonds acht uur in-
gebroken in een woning aan de 
Amsteldijk-Noord. Aan de achter-
zijde van het huis hebben de die-
ven een slot geforceerd. De ge-
hele woning is doorzocht. Gesto-
len zijn een portemonnee, diverse 
pasjes, een rijbewijs en een geld-
bedrag.

Kluis van 
bedrijf 
opengebroken
Uithoorn - In de nacht van don-
derdag 7 op vrijdag 8 november is 
ingebroken in een bedrijf aan de 
Amsterdamseweg. In het bedrijf is 
de kluis opengebroken. Over de 
inhoud van de kluis is nog niets 
bekend. De inbraak is geconsta-
teerd door het beveiligingsbedrijf 
op het industrieterrein. Op een 
kunststofkozijn zijn sporen aange-
troffen. De politie doet verder on-
derzoek.

Tassen weg na 
woning-inbraak
Uithoorn - Op zaterdag 9 novem-
ber is tussen drie uur in de mid-
dag en half elf ‘s avonds ingebro-
ken in een woning in Rotgans. Om 
binnen te komen hebben de die-
ven het voordeurslot geforceerd. 
Het gehele huis is doorzocht. De 
inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met twee tassen en een onbekend 
geldbedrag.

Dieven betrapt
Uithoorn - Op woensdag 6 no-
vember rond half twee in de nacht 
zag een inwoner van Rode Klaver 
twee verdachte personen bij zijn 
garage. De politie is gealarmeerd 
en een politieman is poolshoog-
te gaan nemen. Een van de kna-
pen had hij snel te pakken. Daarna 
werd hij door de tweede0 persoon 
van achter bij de nek gegrepen. De 
man heeft zich los weten te rukken 
en zelfs nog klappen uitgedeeld. 
De tweede dader heeft hij op het 
voorhoofd geslagen. De jongens 
zijn vervolgens weggerend de wijk 
in richting de Zijdelweg. Een van 
hen droeg een lichtbruine jas met 
een bontkraag. Het gaat om twee 
jongens van 15 tot 16 jaar. De po-
litie heeft goederen in beslag ge-
nomen om DNA-testen uit te la-
ten voeren. Er wordt verder onder-
zoek gedaan. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht de politie te 
bellen via 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.
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Uithoorn - Het atrium en de kantine in de Brede school van 
Uithoorn, waren 3 dagen omgetoverd in ‘werkplaatsen’. Alle 
kinderen van basisschool ‘de Kwikstaart’ hebben voor de tweede 
keer kennisgemaakt met het nieuwe vak Techniek. Dit keer was 
het groots opgezet door de commissie techniek. Veel ouders en 
de leerlingen van groep 8 waren ingezet om de kinderen, die in 
groepjes waren ingedeeld, te begeleiden tijdens hun speurtocht 
in deze nieuwe materie.

Aan de kinderen is duidelijk te zien, dat ze het heerlijk vinden 
om met allerlei soorten techniek om te gaan. Daarbij hebben 
veel kinderen kunnen ervaren dat hun verborgen talenten, die 
anders mogelijk onbenut blijven, tijdens deze techniekdagen 
een kans hebben gekregen. Techniek, een nieuw vak binnen het 
basisonderwijs, brengt kinderen in de gelegenheid om ervaring 
op te doen met materialen, gereedschappen, verschillende 
werkvormen en opdrachten. Allerlei werkvormen zijn voorbij 
gekomen. Kinderen hebben constructies gemaakt met allerlei 
materialen, zoals met  kranten, bouwsteentjes, spatels, mecano 
etc. Ook werden uit de kleuterklassen de materialen gebruikt 
waarmee je grote en kleine constructies kunt maken. 
Sommige kinderen hebben ervaren dat je de ene energie kunt 
omzetten in een andere energie door bijv. met een batterij 
een fietslampje te laten branden of een ventilatortje te laten 
draaien. De jonge kinderen hebben bijv. ontdekt wat kan 
drijven en wat zinkt. Ook hebben ze met het maken van een 
speciaal mengsel zelf bellenblaaswater gemaakt. Het is daarom 
ook teveel om op te noemen waarmee de kinderen hebben 
geëxperimenteerd. 

Als klap op de vuurpijl was er ook 
een ruimte ingericht waar de 
leerlingen konden demonteren 
(slopen). Demonteren is 
superleuk om te doen maar 
ook heel leerzaam. 
De commissie  techniek 
had niet alleen kapotte 
gebruiksvoorwerpen 
verzameld maar ook allerlei 
gereedschap aangeschaft. Om 
goed te kunnen demonteren heb je 
gepast gereedschap nodig. De kinderen hebben 
tijdens het slopen ontdekt hoe iets werkt en hoe iets in 
elkaar zit. Kleine tandwieltjes, schroefjes en motortjes zijn 
tevoorschijn gekomen. Voor de kinderen was het daarom 
een grote ontdekking hoe bepaalde apparaten, zoals een 
stofzuiger, een laptop, een kapotte fiets,  een toetsenbord, 
een strijkbout etc. er van binnen uitziet. Na het demonteren 
hebben de leerlingen alle losse onderdelen verzameld en 
gesorteerd in de klaargezette bakken. Ook dit moet je goed 
doen, want daarna wordt al het afval weer gerecycled.

De kinderen van de Kwikstaart zullen sowieso met het 
vak Techniek vaker in het schooljaar kennismaken. Deze 
drie succesvolle dagen waren mede te danken aan een 
grote groep ouders die net zo genoten en enthousiast 
meededen als de kinderen.  Heeft u een kapot apparaat... 
basisschool ‘De Kwikstaart’ is er heel erg blij mee!

Techniekdagen
op de Kwikstaart
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Autobedrijf P. du Pau al
85 jaar begrip in de regio
Kudelstaart - Aan de keukentafel 
naast het bedrijf zitten twee gene-
raties du Pau. Allebei Piet genaamd. 
Beiden vonden het vijfentachtig ja-
rig bestaan wel weer een feestje 
waard en dat is dan ook goed ge-
vierd. Op zaterdag 26 oktober was 
er een de hele dag aanloop. De 
mannen zijn er tijdens het gesprek 
nog van aan het bijkomen. “Wat een 
happening was dat zeg. Er is bijna 
zeshonderd man geweest! Ook on-
ze oudste klanten waren van de par-
tij. Trouwe klanten die al veertig jaar 
bij ons komen. Eentje fluisterde mij 
dat zelfs nog eventjes in mijn oor 
tijdens de receptie.” Lachend ver-
telt jongste Piet dit en hij zegt ver-
der: “Gelukkig kon mijn vader er ook 
bij zijn. Hij wordt eind deze maand 
tachtig jaar, maar liet ons begin van 
dit jaar nogal schrikken, omdat hij 
een hartoperatie moest ondergaan. 
Het gaat weer prima met hem.” Va-
der Piet is ook blij dat hij het vijfen-
tachtigjarig jubileum kon meema-
ken. “Ik ben weer compleet ‘gerevi-
seerd’ hoor en voel dat ik er weer ja-
ren tegenaan kan. Ik kan het niet la-
ten om me betrokken te voelen bij 
het bedrijf dat mijn vader destijds 
heeft opgericht. En ja, die heette 
ook Piet.” Vader doet tegenwoordig 
allerlei hand- en spandiensten voor 
de garage en maakt nog wekelijks 
netjes de kas op. Zoon Piet grinnikt 
en zegt dat die kas altijd tot in de 
puntjes klopt. “We kunnen hem echt 
nog niet missen hoor. Mijn vrouw 
Lianne Hogenboom werkt ook mee 
in het familiebedrijf. Zij verzorgt de 
administratie.” Beide families wo-
nen naast de zaak, die vanaf 1928 
op dezelfde plek gevestigd is. In 
1999 nam huidige Piet du Pau de 
zaak over, maar hij werkt er al van-
af 1984. Hij heeft echter geen dag 
het gevoel gehad dat hij ‘naar zijn 
werk’ ging. “Ik werk thuis”, zegt hij. 
“En mijn vader heeft altijd precies 
datzelfde gevoel gehad.” Misschien 
is dat wel de kracht van het gemoe-
delijke autobedrijf, waar de laag-
drempelige sfeer zeer opvallend is. 
Er is bewust niet gekozen voor een 
balie. Je kunt zo door de werkplaats 
naar binnen. Die persoonlijke bena-
dering dat is wat klanten van du Pau 
gewend zijn. En dat ze zeer veel te-

rugkerende trouwe klanten hebben 
zegt wel genoeg. “Dat we een van 
de goedkoopste garages in de re-
gio zijn, speelt natuurlijk ook mee. 
Ons uurtarief is laag en dat willen 
we graag zo houden, want uiteraard 
zijn nieuwe klanten ook welkom”, al-
dus Piet junior. 

Opbrengst voor Stichting KiKa
Bij autobedrijf du Pau kan men te-
recht voor in- en verkoop van auto’s, 
zowel nieuw als tweedehands, win-
terbanden, met gratis opslag, scha-
de afhandeling, airco onderhoud en 
allerhande reparaties en onderhoud, 
waarbij een gratis leenauto altijd ter 
beschikking staat voor de klant. 
Het is kortom een allround autobe-
drijf dat aanstaande januari ook nog 
eens vijfenzeventig jaar Bovag-lid is. 
Hiervoor zullen zij officieel worden 
gehuldigd. De directeur van Bovag 
was tevens op de receptie aanwezig 
vorige week en kwam met dit heu-
gelijke feit. Op de uitnodigingskaart 
van het feest stond overigens dat er 
in plaats van cadeautjes of bloemen 
een gift kon worden gedaan voor 
een goed doel. Lianne zegt hierover: 
“Tien jaar geleden was het goede 
doel Unicef, dit jaar kozen we voor 
KiKa, omdat een trouwe klant zijn 
kleinzoon heeft verloren aan deze 
vreselijke ziekte. De teller staat in-
middels al op 4200 euro, maar er 
komen nog steeds giften binnen op 
bankrekeningnummer 3001.66.044. 
Wij willen iedereen bedanken voor 
hun bijdrage en voor de aanwezig-
heid op de jubileumdag. Extra willen 
we Café René uit Leimuiden bedan-
ken voor de fantastische catering en 
verder iedereen die geholpen heeft, 
zoals zus Patricia en broer Henny du 
Pau. Oh, en speciaal onze dochters 
Franka en Kiki, die de gasten ontvin-
gen op een zeer professionele ma-
nier.
We zijn trots op ons familiebedrijf. 
Ons jonge enthousiaste team staat 
dan ook altijd voor u klaar!” Auto-
bedrijf du Pau, Hoofdweg 176 Ku-
delstaart, tel. 0297-325200 Ope-
ningstijden maandag tot en met vrij-
dag van acht tot zes en zaterdag van 
negen tot vijf uur. www.pietdupau.nl 
 
Door Miranda Gommans

UW BOVAG-GARAGE IN
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 

1928!!
HOOFDWEG 176 
Tel. 0297-325200

Goedkoop
onderhoud,

reparatie en APK

ONZE OCCASIONS OP: WWW.PIETDUPAU.NL

Chevrolet Matiz 0.8 Style 41.463 km 11-2009 4.950,-
Chrysler PT Cruiser  2.0 142.447 km 08-2003 3.950,-    
Citroen C3  1.6  Exclusive 151.537 km 05-2003 3.950,-  
Opel Agila 1.0 Selection 20.681 km 09-2011 8.950,- 
Opel Agila 1.2 Comfort 77.887 km 09-2002 2.450,- 
Opel Astra 1.6 Automaat  62.746 km 07-2005 6.950,-
Opel Corsa 1.2 Edition 43.692 km 09-2009 8.950,-
Opel Corsa 1.2 Selection 39.243 km 06-2011 10.450,-
Opel Meriva 1.4 Edition 43.717 km 06-2010 14.950,-
Seat Altea 1.6 Sport 160.198 km 01-2005 6.500,-
Volkswagen Golf 1.8 Cabrio 125.698 km 06-2000 3.950,-

VERKOOP ALLE MERKEN
nieuw en gebruikt

AIRCO
SERVICE

Concert Amicitia in de Burghtkerk
Uithoorn – Komende vrijdag 15 no-
vember geeft COV Amicitia haar 
jaarlijkse concert in de Burght aan 
het Potgieterplein in Uithoorn. Al 
meer dan 55 jaar zijn de concer-
ten van Amicitia een begrip in Uit-

hoorn en omstreken. Ook ditmaal 
weer een mooi programma van drie 
verschillende werken. Vóór de pau-
ze Dido en Aeneas, een kleine ope-
ra van de Engelse componist Henry 
Purcell (1659–1695). 

Na de pauze een cantate van de 
Duitse componist Dietrich Buxtehu-
de (1637–1707) “Alles was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken”. De com-
ponist Buxtehude heeft veel invloed 
gehad op zijn jongere muzikale tijd-

genoten, zoals de grote Johann Se-
bastian Bach, die er 400 kilometer 
reizen voor over had (hoe lang zou 
zo’n tocht duren in die tijd!) om Bux-
tehude te zien dirigeren en te ho-
ren orgel spelen. En Bach was zeer 
sterk van hem onder de indruk.
Als slot van dit concert zingt Ami-
citia het indrukwekkende vijfstem-
mige (2 sopraanpartijen) “Dixit Do-
minus” van Georg Friedrich Hän-
del (1685–1759). Händel schreef dit 
werk op 22-jarige leeftijd. Aan dit 
concert in de R.-K. Kerk de Burght 
aan het Potgieterplein werken mee: 
Leonie van Veen-sopraan, Lisette 
Emmink-sopraan, Martine Straes-
ser-alt, Sinan Vural-bariton; Falco 
van Loon-tenor; Eric Jan Joosse-
klavecimbel. 
Het begeleidingsorkest Continuo en 
het geheel staan onder leiding van 
dirigent Toon de Graaf. Aanvang 
van het concert: 20.15 uur. Toegang 
23,00 euro. CJP/65+ 22,00 euro. 
Kaartverkoop bij Bruna aan het Am-
stelplein en Ten Hoope aan het Zij-
delwaardplein in Uithoorn.

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

wij op deze manier iets organiseren 
voor de ouderen uit de buurt. Wel-
licht voor herhaling vatbaar… Daar-
om nodigen wij ook een aantal vrij-
willigers uit, die met hen in gesprek 
gaan, om te horen wat zij leuk vin-
den om te doen etc. Zo kunnen we 
daar bij een eventuele volgende ac-
tiviteit rekening mee houden”. Er is 
plaats voor maximaal 50 personen, 
dus snel aanmelden, want vol=vol!
Aanmelden vóór 18 november kan 
door te bellen naar 0297-567163 of 
te mailen naar BuurtbeheerMeer-
wijk@hotmail.com. U ontvangt dan 
een reserveringsnummer ter be-
vestiging. De uitnodiging en meer 
informatie zijn te vinden op www.
Buurtbeheer.Uithoorn.nl .
Er zijn géén kosten aan verbonden!

Eric Koller met een cabaret-
voorstelling in Crown Theater
Aalsmeer - Zaterdag 23 november 
treedt Eric Koller op in het Crown 
Theater in Aalsmeer. Het is moeilijk 
te omschrijven wat Eric Koller pre-
cies doet op het toneel. Maar dat 
het origineel en verrassend is, dat 
is zeker. Hij legt het zelf in een on-
derhoudend interview precies uit. 
Nou ja precies... “Er is inderdaad 
nog geen benaming voor deze the-
atervorm. Aangezien er niet of nau-
welijks in de voorstelling wordt ge-
sproken kan ik het het beste als 
volgt omschrijven: Er zit slapstick in 
van de Dikke en de Dunne, ik pik 
wat humor van bijvoorbeeld Freek 
de Jonge, gebruik de wetten van 
cabaret, kopieer iets van de ‘gooi-
en-smijtwerk’ stijl van de vroegere 
Waardenberg en De Jong, probeer 
de schoonheid te gebruiken van 
hoe Toon Hermans het altijd bracht 
en gooi sowieso humor in mijn sket-
ches. Heel veel humor! Daarbij heb 
ik het publiek natuurlijk hard no-
dig, want humor bestaat niet zonder 
publiek. Ik word overigens ook wel 
eens vergeleken met mr. Bean, zon-
der dat het ‘gekke-bekken-cabaret’ 
wordt, hoor.” 

Fire in the hole
Fire in the hole, Vijf voor twaalf, 
Zoek dekking! Allemaal termen die 
dat ene moment aanduiden waar-
op niets meer te redden valt, waar-
op er geen weg terug is en je nog 
maar één ding kunt doen; je schrap 
zetten. Over ‘Fire in the hole’, de titel 
van zijn theatershow waarmee hij al 
sinds november vorig jaar, met veel 
succes, door het hele land toert, 
vertelt hij het volgende: “Ik heb dit 
thema gekozen, omdat er heel veel 
spektakel en rauwheid in zit. De 

spanning loopt als een rode draad 
door de voorstelling. Ik gooi 130% 
energie in de strijd en dat is merk-
baar op het toneel en in de zaal. Met 
mijn gezichtsuitdrukking, mimiek en 
gehele lijf zorg ik dat mensen op het 
puntje van hun stoel blijven zitten. 
Er gebeurt van alles. Het is echt fy-
siek cabaret. Dát is misschien de 
benaming! Ik ben zelfs wel eens met 
blauwe plekken van het podium af 
gekomen, kun je nagaan. Ik heb de 
voorstelling gemaakt voor mijn ei-
gen generatie, maar iedereen van 
acht tot tachtig zal het fantastisch 
vinden. Het is niet grof, maar ook 
zeker niet braaf. Het is gewoon een 
unieke gebeurtenis, die je niet mag 
missen.” Na de voorstelling mengt 
Eric zich nog in het publiek. “Be-
zoekers kunnen met mij op de fo-
to en ik deel graag een handteke-
ning uit. Ook kunnen er DVD’s wor-
den aangeschaft. Ik vind de zaal in 
het Crown Theater trouwens een 
erg fijne zaal en heb zin in zater-
dag 23 november.” Aldus de sympa-
thieke theaterman tot slot. Wilt u (of 
wil jij!) zijn voorstelling ‘Fire in the 
hole’ bijwonen in het Crown Thea-
ter? Kaartjes zijn nú te koop tegen 
de SPRINTprijs van slechts 17,00 ero 
(hierbij geldt wel: op=op). De regu-
liere prijs is 19,50 euro. 

U kunt de voorstelling combineren 
met een theatermenu in restaurant 
Downtown Diner voor een compleet 
en hilarisch avondje uit. Bezoek de 
vernieuwde website voor actue-
le prijsinformatie www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel: 0900-1353 
(45 cpm). Het Crown Theater kunt 
u vinden aan Van Cleeffkade 15 in 
Aalsmeer.

EHBO-Vereniging St. Camillus 
lanceert nieuwe website
Uithoorn - Het EHBO-seizoen is al-
weer in volle gang bij St. Camillus. 
Vorige week was er de algemene le-
denvergadering. Dat klinkt altijd erg 
saai maar bij Camillus valt dat best 
mee! Er wordt gepraat en gelachen. 
Er waren lekkere zoetigheidjes voor-
af bij de koffie en achteraf een lek-
kere borrel met een hapje. Een fees-
telijk tintje voor de al weer 65-jarige 
Camillus! Thuishonk van Camillus is 
‘‘t Buurtnest’, onderdeel van Carda-
nus. De situatie van Cardanus is niet 
zo goed op dit moment, dus het nog 
maar de vraag of EHBO Vereniging 
St. Camillus wel in ‘t Buurtnest kan 
blijven. Hopelijk komt dat allemaal 
goed! Goed nieuws is dat Camillus 
en de Koninklijke EHBO vereniging 
Uithoorn in gesprek zijn om gestal-
te te geven aan een samenwerking. 
Camillus gaat verder goed mee met 
de tijd. Er is hard gewerkt aan de 
nieuwe website welke onlangs is 

gelanceerd. Chris Lakerveld, al 25 
jaar een betrokken lid, kreeg de eer 
om de openingsmuisklik te verrich-
ten. Chris kreeg een speldje en een 
attentie als dank voor zijn inzet voor 
St. Camillus. De volgende personen 
ontvangen een speldje voor aantal 
jaar EHBO lidmaatschap: Chris Ber-
toen (25 jaar);Chris Lakerveld (25 
jaar); Ronald Riepe ( 20 jaar); Katin-
ka Kolenberg (15 jaar); Marco Hors-
man (10 jaar); Monique zum Vörde 
Sive Vörding (10 jaar); Barbera Veul 
(10 jaar); Roel van Wees (10 jaar). 
Helaas was alleen Barbera aanwe-
zig. Er zijn heel wat actieve EHBO-
ers die standby hebben gestaan bij 
een evenement. De topper was ech-
ter Bart Verhaar. Hij ontving een at-
tentie voor zijn inzet. Het mag ge-
zegd worden: Camillus is een oude 
rot in het vak, een kleine maar actief 
betrokken vereniging! Nieuwsgie-
rig? Kijk op: www.ehbo-camillus.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Hunnie-veldlezing en 
Veenmollen

Regio – Tijdens de Open Dag 
van project Hunnie in De Boven-
landen hield Anja de Kruijf een 
leerzame lezing. In het veldlokaal 
wilde zij van de toehoorders we-
ten “welke soort veel voorkomt 
in De Bovenlanden en waaraan 
je niet denkt als je zo het weiland 
inkijkt?” Over die soort - het in-
sect - ging de veldlezing. 
Maar eerst eens vaststellen wat 
een insect is: een insect kan 
klein zijn of groot, maar heeft al-
tijd zes poten en komt in enor-
me aantallen voor. Alleen in Ne-
derland zijn er al meer dan 1700 
soorten. Insecten kunnen in het 
water en op het land leven, zo-
wel onder als boven de grond. 
De Veenmol is het grootste in 
Nederland voorkomende insect 
en daarover ging het volgen-
de deel. Een enkele toehoorder 
had weleens een veenmol ge-
zien, was verrast over zo’n groot 
insect in Nederland en dacht 
aan een krekel. Het veenmollen-
getsjirp doet inderdaad aan een 
krekel denken. Hoewel de veen-
mol met zijn 5 cm on-Neder-
lands groot is, hoort hij wel de-
gelijk hier thuis. Hij leeft vooral in 
veenweidegebieden en is in Ne-
derland een beschermde dier-
soort. Omdat hij ondergronds 
leeft, zie je hem bijna nooit. In 
een gangenstelsel net onder het 
oppervlak eet hij wortels, wur-
men, larven, andere insecten 

en soortgenoten. Als insecten-
bestrijder is de veenmol nuttig 
en als planteneter is hij schade-
lijk. En hij is schrikaanjagend en 
nogal kannibalistisch. 
Veenmollen graven gangen en 
in een holletje legt een bevrucht 
vrouwtje zo’n 300 eitjes. De piep-
kleine jongen kruipen als com-
plete dieren uit het ei, zijn bij-
na doorschijnend wit en krioelen 
in de buurt van het hol, waar ze 
zelf hun voedsel moeten vinden. 
Het duurt wel twee winters eer 
ze volwassen zijn. Bij het gro-
ter groeien vervellen ze een paar 
keer. Hun grotere jas zit dan al 
onder het vel dat ze afleggen. Na 
de tweede keer vervellen hebben 
ze hun forse gepantserde graaf-
poten en kleine vleugeltjes. 
Na ook nog een en ander over 
bijen gehoord te hebben, was 
de interessante leerzame veldle-
zing ten einde. Bij ‘Veenmollen’ 
moest ik voorheen eigenlijk altijd 
denken aan de jeugdgroep IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn. Zij 
heten ook zo, want ze zijn ver-
noemd naar dit karakteristie-
ke dier van het veenweidege-
bied. Dat Anja de Kruijf als IVN-
jeugdleidster van de veenmol-
len juist dit insect uitlichtte ver-
baast me niet. In ieder geval ben 
ik heel wat wijzer geworden van 
deze Hunnie-veldlezing.

Ria Waal-Klandermans
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KDO jeugdelftal
De Kwakel - Aanstaande zaterdag 
speelt de E2 van KDO om kwart over 
10 de belangrijkste wedstrijd van de 
najaarscompetitie tegen aartsrivaal 
Argon E6.
Tot nu toe heeft de E2 alle wedstrij-
den gewonnen, op één na waarin ze 
gelijkgespeeld hebben.
Als KDO deze wedstrijd wint, maakt 
het team grote kans kampioen te 

worden. Het positieve doelsaldo is 
zo groot dat de E2 dan de rest van 
de tegenstanders achter zich laat. 
Het team van Annemiek de Weil-
le en Joyce Velgersdijk doet er al-
les aan om helemaal voorbereid te 
zijn op deze belangrijke derby. Alle 
supporters zijn welkom om het team 
aan te moedigen op het sportcom-
plex van KDO!

Eerste winnaars bekend 
bij BVU
De Kwakel - Op maandag 4 no-
vember speelde Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) de 5e en tevens ook 
weer laatste ronde in de 1e paren-
competitie. Als er werkelijk 1 paar is 
dat weet wanneer het moet winnen, 
zijn dat wel Huib en Lambert. Ston-
den zij vorige week al met 1 been in 
de B-lijn, afgelopen maandag lieten 
zij zien wat bridge was: met verbluf-
fend spel de 1e vier tafels, daarna 
een dipje tegen Henk en Leo, her-
pakten zij zich weer aan de laat-
ste tafel. Dit resulteerde in een sco-
re van 62,08%, de 1e plaats deze 
avond en een stijging in het eind-
klassement van maar liefst 4 plaat-
sen. Chapeau! Ook Monique en Jan 
blijven iedereen, maar wellicht nog 
meer zichzelf, verbazen met hun uit-
stekende spel.

Met een 2e plaats en 60% stegen 
zij van 4 naar 3. Martin en Marineke 
deden wat van hen werd verwacht, 
een keurige 3e plaats, maar 57,92% 
wat toch 3% te weinig om de over-
winning in de competitie op te ei-
sen. Die ging naar Greet en Henk, 
die met een minimaal verschil van 
0,67% over 5 avonden de 1e paren-
kampioen van dit seizoen werd. 

In de B-lijn vergrootten Corry en 
Thea hun voorsprong. Met een wer-
kelijk ongelofelijke score van maar 
liefst 71,67% werden zij 1e en ver-
stevigden daarmee hun leidende 
positie in de B-lijn. En dan te be-
denken dat hun slechtste tafel bij-
na 58% was. Petje af. Goede 2e werd 
gelegenheidspaar Theo en Jan, die 
beiden in het algemeen klassement 
een paar plaatsen stegen. Sneu voor 
Theo is dat hij net niet is gepromo-
veerd. Hij hielp Jan over de streep 
ten koste van Andrew en Ton. Ben-
jamin en Gerard deden ook zeer 
goede zaken, zij werden 3e met 
58%. Zij stegen hiermee van 10 naar 
8, nog niet genoeg om te promove-
ren, maar als nieuw koppel raken zij 
steeds meer op elkaar ingespeeld, 
zoals vanavond bleek. Ineke en Eli-
sabeth konden zich een iets minde-
re score veroorloven, 6e met 51%. 
Dit was genoeg om de 2e plaats, en 
dus promotie naar de A-lijn, te be-
houden. 
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 telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Sterke start in Verenigings-
teamcompetitie petanque
Uithoorn - Naast de wintercompeti-
ties doubletten en tripletten organi-
seert afdeling 09 van de Nederland-
se Jeu de Boules Bond elke winter 
ook een verenigingsteamcompetitie 
(VTC). Aan deze competitie nemen 
verenigingsteams van zes spelers 
plus maximaal twee wisselspelers. 
De competitie is verdeeld in vier 
klassen van elk acht teams. Er wordt 
een halve competitie gespeeld op 
de vrijdagavond in de periode okto-
ber t/m maart. Per speelavond  wor-
den drie ronden gespeeld tegen één 
van de andere verenigingsteams in 
de klasse. De eerste ronde bestaat 
uit twee triplettenpartijen, waar-
bij in tenminste één triplette een 
man en een vrouw moeten spelen. 
De tweede ronde is de doubletten-
ronde, waarin drie doubletten van 
de twee verenigingen tegen elkaar 
spelen. Ook hier is er de verplich-
ting dar er tenminste één doublette 
een mix moet zijn. De derde ronde is 
weer een triplettenronde waarin de 
tripletten van tegenstander wisse-
len. Het is toegestaan om een wis-
selspeler of –speelster bij aanvang 
van de ronde in te zetten. Tijdens de 
partijen mag er niet van speler ge-
wisseld worden.
Boule Union Thamen is met twee 
zeventallen vertegenwoordigd in 
deze competitie. Het eerste team 
speelt in de tweede klasse en heeft 
zowel de eerste speelavond als de 
tweede speelavond de ontmoetin-
gen gewonnen. Tegen het tweede 
team van Badhoevedorp werd het 
een 5-2 overwinning en tegen het 
tweede team van Les Boules Fleu-
ries (Lisse) werd het een zwaar be-

vochte 4-3 overwinning. Dankzij de-
ze twee overwinningen gaat BUT 1 
alleen aan kop in de tweede klasse 
met vier wedstrijdpunten.
Ook het tweede team, dat dit naar 
voor het eerst deelneemt is prima 
van start gegaan. De eerste speel-
avond werd met 4-3 gewonnen van 
De Boel de Boule 3 (Roelofarends-
veen) en de tweede speelavond 
bracht een 5-2 overwinning op het 
derde team van De Spaanse Ruiter 
(Nieuw-Vennep). Ook dit team staat 
op de eerste plaats in hun klasse 
met vier wedstrijdpunten.
Een bijzonder detail aan deze com-
petitie is dat er op tijd gespeeld 
wordt. Iedereen start tegelijk en na 
50 minuten volgt een fluitsignaal, 
waarna als de dertien punten nog 
niet bereikt zijn er met maximaal 
twee werprondes verlengd wordt. 
Deze maatregel is ingevoerd om de 
totale speelduur op een avond in 
te perken. Het is dit jaar een proef, 
maar de eerste ervaringen zijn erg 
positief.
De derde speelronde is op 13 de-
cember. Team 1 speelt dan in Nieuw-
Vennep en team 2 in Haarlem.
Voor die tijd is er echter nog een bij-
zonder evenement. Van 29 novem-
ber t/m 1 december vindt in het Pe-
tanquecentrum Nederland in Nieu-
wegein het Europees Verenigings-
kampioenschap plaats. De Neder-
landse Kampioen, Les Cailloux uit 
Zeist zal daar de degens kruizen 
met teams uit Frankrijk (Metz), Zwe-
den (Malmö), Finland (Järvenpää) 
en Italië (Taggese). Een mooi drie-
daags evenement en een bezoekje 
waard.

Qui Vive wint topper
Uithoorn - De Absolute topper in 
de Overgangsklasse A. Leiden ook 
wel Leidsche en Oegstgeeste hoc-
keyclub (LOHC)  had tot nu toe al-
le wedstrijden gewonnen en slechts 
één wedstrijd gelijk gespeeld. Dit 
betekende een terechte koploper 
waar Qui Vive al een aantal weken 
de achtervolger is. Aan de Vuurlijn 
ontmoette de huidige nummer 1 en 
2 elkaar dan eindelijk.
Qui Vive en Leiden maakten van 
deze topper ook een echte topper. 
Er werd hockey gespeeld op een 
hoog tempo en beide ploegen wil-
den graag aanvallend spelen. Lei-
den was vooral bezig met ‘ ritme 
bouwen’ in de eerste minuten. Hier-
door had leiden iets meer balbezit 
maar speelde Qui Vive goed mee en 
speelde goed gedisciplineerd in de 
verdedigende taken. Toch wist Lei-
den na 10 minuten de eerste goal 
te maken. Een opgepakte bal op 
het middenveld werd beloond met 
een schot op goal en gepromoveerd 
tot een goal. 0-1 voor Leiden. Ech-
ter, Leiden kon niet langer dan 1 mi-
nuut van de voorsprong genieten. 
Qui Vive maakte namelijk direct de 
gelijkmaker door Wouter Harema-
ker die daarmee een sensatie be-
gint te worden door zijn 8e goal van 
het seizoen.  Dit was een sterk stuk-
je mentale weerbaarheid en zo kon-
den beide ploegen weer vanaf het 
0-punt starten.
Zowel leiden als Qui Vive behaalde 
enkele strafcorners en kansen maar 
geen van deze mogelijkheden kon-
den met juichen worden vervolgt.

Vrij rap
Beiden ploegen gingen met een re-
delijk gevoel de rust in. En Qui Vive 
misschien wel met een beter gevoel 
de rust uit. Dit omdat de ploeg al het 
hele seizoen een ijzersterke tweede 
helft speelt was daar het vertrouwen 
om dat ook nu weer te laten zien.

Dit bleek wederom waarheid te 
worden want Qui Vive kwam al vrij 
rap op een 2-1 voorsprong door een 
knappe goal van aanvoeder Erik Ot-
to. De beste man wist de bal vanaf 
de achterlijn in het goal te werken. 
Hoe langer de wedstrijd duurde hoe 
gefrustreerder Leiden ging spelen. 
De ploeg was het uiteraard niet ge-
wend om te verliezen maar Leiden 
kwam ook niet goed in hun spel. Dit 
omdat Qui Vive zo goed verdedigde 
en zo volwassen omging met haar 
balbezit.
Dit volwassen spel werd beloond 
met een strafbal welke Mark Weber 
helaas niet wist te bekronen met de 
hoogste beloning. Een goede reflex 
van de doelman van leiden zorgde 
voor knappe redding. 5 minuten la-
ter was het toch weer Qui Vive dat 
reden had tot juichen. Mark Weber 
maakte goed gebruik van zijn speci-
aliteit en pushte als vanouds de bal 
uit een strafcorner hard op de plank. 
3-1 Qui Vive en dit zal ook de eind-
stand worden.
Qui Vive weet de topper te winnen 
en behoudt hiermee de 2e plek in 
de competitie. Volgende week spe-
len de mannen van Qui Vive tegen 
SCHC uit Bilthoven.

Winst voor Legmeervogels F3
Uithoorn - De jongens van Leg-
meervogels F3 waren op zater-
dag 9 november,  vroeg opgestaan 
om de competitiewedstrijd te spe-
len tegen Amstelveen F2. De wed-
strijd ging goed van start, de F3 be-
gon sterk, al na 2 ½ minuut wisten 
ze te scooren. 1-0.  Dat was niet ver-
keerd. De jongens bleven in bal be-
zit en konden al snel nog een doel-
punt maken. 2-0. Maar Legmeervo-
gels had zich nog niet omgedraaid 
of de aftrap was alweer genomen 
en het leek wel of iedereen gewoon 
stond te kijken toen Amstelveen F2 
de aanval inzette en recht op ons 
doel afstormde en scoorde ! 2-1. De 
F3 was toch nog niet helemaal wak-
ker, want het verliep allemaal nogal 
rommelig. Bij vlagen werd er goed 
gespeeld, maar soms was het ook 
ver te zoeken.  Toen Amstelveen F2 
een vrije trap kreeg, benutte ze de 
kans en maakten nog een doelpunt. 
En dus gingen we met 2-2 de rust in. 
Weg was de voorsprong. 

Tweede helft 
De tweede helft begon. Het glaas-

je limonade in de rust had goed ge-
daan, want nu waren de jongens 
wel alert. Er volgde al snel een aan-
val vanuit de verdediging. Puck 
passte naar Stijn, die Irfaan wist te 
bereiken. Irfaan nam de bal aan en 
schoot vervolgens keihard in het 
doel. 3-2 ! 

Nog een aanval; deze keer gaf 
Wasim de bal strak door aan Na-
hom, die naar Mirza schoot, en we-
derom was de keeper van Amstel-
veen kansloos; 4-2.

Goed samenspel
Daarna wisten de jongens elkaar 
goed te vinden en alles waar op ge-
oefend was tijdens de training, werd 
toegepast. Legmeervogels had vleu-
gels gekregen en kon het ene naar 
het andere doelpunt maken. Maar 
dit alles was alleen mogelijk door-
dat er  goed werd samengespeeld.  
De eindstand was 10-2 ! Een dikke 
overwinning.  Volgende week speelt 
de F3 uit tegen RODA 23, F4, dat be-
looft weer nieuwe uitdaging te wor-
den.

Districtscross bij AKU 
groot succes
Uithoorn - Zaterdag 9 november 
heeft AKU de eerste van de drie 
crosswedstrijden van het district 
georganiseerd. 20 atletiekverenigin-
gen uit een grote region in Noord-
Holland konden atleten naar de-
ze wedstrijden afvaardigen en meer 
dan 800 lopers van 6 t/m 18 jaar 
hadden zich aangemeld voor deze 
wedstrijd.
De weersomstandigheden voor een 
cross waren heel aantrekkelijk, win-
derig en vrijwel geen regen en af en 
toe zelfs een schraal zonnetje.
Door parcoursbouwer Kees Verkerk 
waren een aantal  interessante par-
coursen voor de verschillende leef-
tijdscategorieeen uitgezet, van 600 
meter voor de mini-pupillen tot 3000 
meter voor de A- en B-junioren.
AKU werd door meer dan 50 atle-
ten vertegenwoordigd en zij heb-

ben hun beste beentje voorgezet. 
Een aantal atleten behaalden een 
ereplaats, dat is niet voor ieder-
een weggelegd, maar dat maakt de 
prestaties van alle anderen er niet 
minder om, zij vochten allemaal voor 
een goede plek in het grote peleton 
lopers. Door de trappen en het door 
de regen zware grasparcours, moest 
er door iedereen een grote inspan-
ning worden geleverd.
De junioren starten om 12.00u. met 
hun afstand en vervolgens kwa-
men alle categorieen aan bod en 
om 15.45u. startte de laatste groep 
pupillen.
De organisatie mocht zich weer ver-
heugen in veel vrijwilligers die bij 
het parcours, start en finish en de 
registratie een taak op zich hadden 
genomen waardoor alle wedstrijden 
snel en goed konden verlopen.

Handbal keepersclinic KDO
Daar kwam geen doel aan 
te pas!
De Kwakel - In de herfstvakantie 
zijn de keepsters van KDO A1 en A2 
naar Hilversum geweest voor een 
keepersclinic van de handbalschool. 
Het was een bijzondere clinic vol-
gens de dames, want er kwam geen 
doel aan te pas!
 Shaunie de Zanger (A2) en Maay-
ke Adema (A1) vonden deze clinic 
naast leerzaam ook erg leuk! Want: 
er kwam geen doel aan te pas, 
maar de keeperstechnieken wer-
den uitvoerig getest en ontwikkeld 

door middel van andere materia-
len en oefeningen. Springen op de 
trampoline; oefeningen voor de be-
nen middels een pionparcours, trai-
ning van de armkracht op de mat-
ten, enz.
De clinic werd gegeven door hand-
baltrainer Ronald van de Kamp. 
Met zijn vele trainerservaringen en 
huidige activiteiten als trainer op 
de handbalschool, weet hij de fij-
ne kneepjes van het handbalvak op 
een goede manier over te brengen.

Aanhouding na poging 
inbraak
Uithoorn - Op dinsdag 5 november 
is geprobeerd in te breken in een 
woning in Koolmees. Getuigen za-
gen rond acht uur in de avond dat 
drie mannen een steen door het 
voorraam van het huis gooiden.

De getuige heeft hierop de poli-
tie gebeld. De drie mannen sloe-
gen op de vlucht en reden weg in 
een auto. In Hoofddorp werd de au-

to door de politie Kennemerland ge-
traceerd. De drie waren opnieuw op 
dievenpad. Ditmaal was geprobeerd 
in te breken bij een bedrijf in Graan 
voor Visch. De drie zijn aangehou-
den. Het gaat om mannen van 21, 
22 en 31 jaar uit Amsterdam. In hun 
auto werd nog een busje pepper-
spray aangetroffen. Verder onder-
zoek wordt verricht door de politie 
Kennemerland.





Regio - Afgelopen vrijdagavond was 
er een ingelast afzwemmen voor het 
Amsteldiploma en de zwemvaardig-
heidsdiploma’s 1, 2 en 3. Dit omdat 
een klein groepje bij de vorige ses-
sie niet aanwezig kon zijn. De oplei-
ding Zwemvaardigheid wordt door 
de Amstel gegeven en de diploma’s 
namens het NPZ|NRZ uitgereikt. 
Elk diploma bestaat uit een dertigtal 
verrichtingen die met goed gevolg 
uitgevoerd moeten worden.   De vol-
gende leden hebben met succes af-
gezwommen: Rory Butterworth voor 
het Amsteldiploma.
Duncan Butterworth, Sienna Albers, 
Coosje Huijssoon, Ivo Driehuis, Iris 
Pappot, Ryan Kup en Marta Cicho-
ca voor Zwemvaardigheid-1.
Elke Sannes en Madelon Klaver 
voor Zwemvaardigheid-2.
En tot slot Lina Kruijswijk voor het 
diploma Zwemvaardigheid-3.
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Leiders en volgers bij vier-
tallenbridge De Legmeer
Uithoorn - De tweedeling is opval-
lend in zowel de A als B lijn na de 
tweede zitting viertallen. In de A- 
lijn scoorde nu het team van Co-
ra de Vroom een ‘hole in one’ met 
twintig punten tegen nul en dat be-
werkstelligde de aansluiting met de 
kopgroep. Daar nam team Egbers 
nipt een voorsprong door negen-
tien punten binnen te halen tegen-
over zeventien punten van het con-
currerende team Ten Brink. Team 
Timmer consolideerde hun topplek 
door ook nu op zeventien punten uit 
te komen. De tussenstand van de 
leiders is nu: 1 Egbers met een to-
taal van 39, 2 Ten Brink met 37, ge-
deeld 3 Timmer en de De Vroom met 
34. Bij de volgers heeft team Bruine 
de Bruin 9, Roos 6, van Praag 1 en 
Tromp helaas 0 punten verzameld.
In de B- lijn beklijft het sterke optre-
den van team Visser. Ook nu wer-
den weer negentien punten binnen-
gehaald, maar de teams van de Jon-
ge en Voogel  deden met voor beide 
achttien punten goed mee.
Vooral het herstel van de laatste 
was opvallend na het “bridgers-
block” van een week eerder. Team 
Selman kreeg na de tafel wissel wat 
meer weerstand te overwinnen en 

dat betekende een overigens  pri-
ma zestien punten. De stand is hier 
1 Visser met 38, 2 de Jonge met 36, 
3 Selman met 33, 4 Voogel met 19 
en 5 van Liemt met 18 punten, die 
deze keer echter wel op twee punt-
jes bleven steken. De achterhoede 
wordt aangevoerd door team Breg-
geman met 8, Verrips met 5 en Bak-
ker met 3 punten.
In de C- lijn viel team Bijlsma op 
met een hoogste aantal van zeven-
tien punten. De Weerdt volgde met 
vijftien en de teams van de Jong en 
Belderink hielden elkaar in even-
wicht met voor beide tien. De rang-
lijst is hier: 1 de Weerdt met 28, 2 en 
3 de Jong met 24, 4 Belderink met 
19, 5 Heijnen met 14 en 6 Pfeiffer 
met 6 punten.
Volgende keer volgt de voorlaat-
ste zitting van de eerste paren com-
petitie. Wilt u de snijdende span-
ning ook eens voelen van promo-
tie of degradatie, stort u dan ook in 
het clubbridge van Bridge Club De 
Legmeer. Ze spelen elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal de Scheg. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of per 
telefoon (0297)567458.

UWTC leden crossen in 
heel Nederland
Uithoorn - Zondag 10 november 
reden de UWTC leden op verschil-
lende plekken in Nederland. Bas de 
Bruin pakte een mooie 3e plek in 
Veldhoven tijdens een nationale cy-
clocross wedstrijd bij de amateurs! 
Henk de Jong werd 23e en Den-
nis Moolhuijssen netjes 25e. Bij de 
masters werd Pieter Heidema 18e

Clubcross
Uitslag clubcross 10 november. 40-: 
1 Etienne Lenting, 2 Jeroen van Pier-
re, 3 Rein Akerboom
40+: 1 Frans van Heeteren, 2 Harry 
van Pierre, 3 Cock Fangman, jeugd 
8-9: 1 Sem Knook, jeugd 10-12: 1 
Moreno Blom, jeugd 13-15: 1 Ro-
berto Blom

ACC het Twiske
De Amsterdamse cross competi-
tie was zondag 10 november neer-
gestreken in het mooie natuurge-
bied van het Twiske net boven Am-
sterdam. Veel deelnemers aan start 
in alle categorieën. Voor Mees van 
Smoorenburg weer een mooie 3e 
plaats bij de jongste jeugd, waar 
vandaag maar liefst 13 rennertjes 
aan de start stonden. Stijn Ruijter 
moest helaas opgeven door een af-
gelopen achterband bij de oudste 
jeugd. 
Bij de nieuwelingen/dames een 
groot veld met 30 renners aan de 
start en hier reed Lorena Wiebes 
sterk naar de 5e plaats en Lorena 

werd hiermee beste dame van het 
veld. Menno van Capel eindigde 
enkele plekken voor Sven Nijhuis, 
die 2x was gevallen. Menno 11e en 
Sven 14e. 
Bij de 40- (35 rijders) reed Bart de 
Veer naar plaats 14. Bart had een 
snelle start en bleef de hele wed-
strijd in een lekker ritme door rijden. 
Bij de 40+ (50 rijders) was Henk van 
Laar de beste UWTC-er met de 16e 
plaats voor Gerard de Veer (18e) en 
Rene Wiebes (32e).

Steegstra stunt bij Bridge 
Club De Legmeer

Uithoorn - Zeventig procent 
sleepten Tonny & Otto Steegstra 
binnen in de tweede zitting B- 
lijn van de lopende paren com-
petitie. Ze verdienen daar een 
“streep aan de balk”mee zoals 
een oud Noordhollands kroeg-
gebruik wil. Froukje Kraaij & Ri-
ni Tromp deden het ook uitste-
kend als tweede met 63,39%, 
maar bleven dus op gepaste af-
stand. Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer lijken weer op de goe-
de weg als derde met 58,04% 
gevolgd door Heleen & Mees 
van der Roest die als vierde op 
55,36% uitkwamen. To van der 
Meer & Ans Voogel deelden 
plek vijf met Gerda van Liemt & 
Els van Wijk met voor beide pa-
ren 52,68%. In de A- lijn waren 
“de katten van huis”door exter-
ne bridgeverplichtingen en pro-
fiteerden Nel & Adriaan Koele-
man optimaal. Of kwam het door 
de pandoer ervaring die Nel als 
voorzitter van die club in De 
Kwakel heeft? Edoch ze kwamen 
als eerste over de streep met een 
percentage van 58,33.
Joop van Delft & Frans kaandorp 
en Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst hielden elkaar in even-
wicht en scoorden als tweede en 

derde 54,17%. André van Herel 
en Jaap Kenter probeerden het 
eens  met elkaar en werden vier-
de met 53,65%, waarna Marijke 
& Ger van Praag met 52,60% lie-
ten zien er ook bij te horen. In de 
C- lijn waren Rob Bakker & An-
ja de Kruijf weer innig verenigd 
en dat leverde een prima 62,08% 
als eerste op. Ook Maria Baas 
& Co de Weerdt plaatsten zich 
in het ere rijtje als tweede met 
53,33% knap gevolgd door Hen-
ny Heijnen- Oerlemans & Anne-
ke Bonink, die nu eens hoog ein-
digden met 52,92%. Klaas Ver-
rips herstelde zich, nu met be-
hulp van Anneke de Weerdt, van 
de misser van een week eerder 
en bleef ook nipt voor Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers 
met 51,67 om 51,25%. Volgen-
de keer de Paasdrive en daarna 
wordt de paren competitie weer 
voortgezet.
Wilt u voortaan ook kans maken 
op een paasei, kom dan kaarten 
bij Bridge Club de Legmeer.
Elke woensdagavond in de bar-
zaal van sporthal De Scheg van-
af 19.45 uur. Voor inlichtingen 
het secretariaat gerdaschave-
maker@live.nl of per telefoon 
0297 567458.

Boven van links naar rechts: Daniek, Ria, Suzanne, Linde, Claudia, Maxime, 
Kimberley, Robin, Anita  Onder van links naar rechts: Iris, Jessie, Vivian, Eva.

Legmeervogels A1 Trots 
op Haar’ nieuwe outfit
Uithoorn - De dames A1 afdeling 
handbal speelde zondag 3 novem-
ber hun eerste zaalwedstrijd tegen 
wehave. Voor dat de wedstrijd be-
gon gingen de dames met de train-
sters/coaches op de foto met hun 
nieuwe outfit van sponser kapsalon 
trots op haar uit Uithoorn. Voor de 
dames A vanLlegmeervogels ging 
het begin van de wedstrijd makke-
lijk, met mooie aanvallen en goed 
samenspel stonden ze al snel met 

7- 1 voor. Het liep allemaal zoals het 
hoorde. Met de rust stonden ze dan 
ook verdient voor met 12 - 6.
Het begin van de tweede helft kon-
den ze verder uitlopen met mooie 
aanvallen en een aantal mooi aan-
gespeelde breaks van onze keep-
ster.
Uiteindelijk hebben ze verdient ge-
wonnen met 24 - 16. ovember moe-
ten de dames A tegen Smeeding/
BDC thuis in de Scheg om 12.40 uur.

Legmeervogels zaalvoetbal 
1 wint moeizame wedstrijd
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 8 no-
vember mocht Legmeervogels af-
reizen naar de hekkensluiter van de 
Hoofdklasse B, de Bilt. De wedstrijd 
begon voor Legmeervogels namelijk 
erg moeizaam
Legmeervogels moest verdedigend 
aan de bak tegen de fysiek sterke 
tegenstander, dat veelvuldig hard en 
blind op doel schoot. Legmeervo-
gels heeft het lastig en krijgt bij een 
tegenaanval onterecht een penalty 
tegen. Patrick Brouwer pakt de bal 
in zijn doelgebied klemvast, waarbij 
de aanvaller over zijn lichaam heen 
valt. In plaats van door te laten spe-
len geeft hij onverwachts een onte-
rechte strafschop. Deze wordt dan 
ook benut, 1-0 in de 5e min.
Het blijft een harde en fysieke strijd 
waar Legmeervogels in de begin-
fase erg veel moeite mee heeft. 
Met het thuispubliek aan de zijlijn, 
dat overigens erg dicht op het veld 
staat, wordt Legmeervogels con-
tinu geprovoceerd. Ibrahim el Ah-
madi was daar al snel de dupe van. 
Bij een duel om de bal in het straf-
schopgebied trekt de tegenstander 
Ibrahim naar beneden, en blijft hem 
vasthouden. Volgens De Bilt schopt 
Ibrahim hem daarbij in het gezicht, 
waardoor spelers en publiek furieus 
zijn. Of dat daadwerkelijk zo was 
blijft natuurlijk gissen, maar Ibra-
him was vanaf dat moment de ge-
beten hond.

Lastig
Door deze lastige fase komt Leg-
meervogels in de 15e min op een 
2-0 achterstand door slap ingrijpen. 
Daarna houdt Legmeervogels het 
hoofd koel en komt men wat beter 
in de wedstrijd. De aanvallen lopen 
vlotter en soepeler, waardoor het in 
de 18e min 2-1 wordt door Ibrahim 
op aangeven van Dennis Rijnbeek. 
Legmeervogels gaat verder en komt 
verdiend op 2-2. Uit de draai schiet 
Stefan van Pierre knap binnen in de 
21e min. Daarna valt een tegenstan-
der over het uitgestoken been van 
Ibrahim, waardoor hij met geel het 
veld moest verlaten. Nu had hij het 
helemaal gedaan. Verstandig be-
sloot hij daarna niet meer verder te 
spelen. Gelukkig hield Legmeervo-
gels stand in de ondertal situatie, 
waardoor de ruststand 2-2 was. 
Legmeervogels begint de 2e helft 

in een ondertal situatie, maar houdt 
knap stand. Door een overtreding 
van De Bilt wordt het vervolgens 3 
tegen 3. Legmeervogels mag weer 
verder met 4 man en weet knap te 
profiteren. Met een snelle tegen-
aanval maakt Stefan er op aangeven 
van Dennis verdiend 2-3 van. 

Beter
Legmeervogels is voetballend ge-
zien de veel betere ploeg, maar 
moet blijven oppassen bij de fysie-
ke tegenaanvallen. Het is dan ook 
Patrick Brouwer die met een fan-
tastische reflex de ploeg op de been 
weet te houden. Dit gaf de ploeg 
vertrouwen. Legmeervogels komt 
daarna weer met een man meer te 
staan en weet met een fantastische 
aanval te profiteren. Via een echte 
tiki taka aanval brengt Sjors vanaf 
de zijkant de bal in het midden bij 
de vrijgespeelde Dennis Rijnbeek, 
waardoor het verdiend 2-4 werd in 
de 12e min. Daarna een discutabe-
le situatie. De scheidsrechter fluit bij 
een tegenaanval in het voordeel van 
Legmeervogels wegens een over-
treding. De bal was via de paal weer 
terug in het veld geslagen, waar-
bij de verdediging uit ging van een 
overtreding. Maar de scheidsrech-
ter wuift dit plotseling weg, waar-
door de afvallende bal een goal op-
leverde, 3-4 in de 14e min. Daarna 
blijft Legmeervogels het koppie er-
bij houden en de wedstrijd contro-
leren. Voetballend is Legmeervo-
gels vele malen sterker, en dat laat 
men dan ook zien vlak voor tijd. De 
moe gestreden Sjors wordt vervan-
gen door de half geblesseerde Tim 
Mollers. De daaropvolgende aanval 
levert gelijk een goal op. Op aan-
geven van Stefan van Pierre maakt 
Mollers er, met een subliem punter-
tje onder de keeper door, 3-5 van in 
de 23e min. Daarna verliet de half 
fitte Mollers het veld weer, omdat 
hij zijn plicht gedaan had. De wed-
strijd is beslist en Legmeervogels 
weet de 3-5 voorsprong vast te hou-
den. Verdiend was de overwinning 
zeker, maar erg makkelijk ging het 
allemaal niet. Legmeervogels staat 
nu netjes op een virtueel 2e plaats. 
De volgende wedstrijd is aanstaan-
de vrijdag tegen het op de 8e plaats 
staande ZVVN’77. Aanvang 21:05 
uur in sporthal De Scheg.

Onwennigheid troef bij BVK
De Kwakel - Het viel afgelopen 
donderdag in Dorpshuis De Qua-
kel voor een aantal net gepromo-
veerde of gedegradeerde paren niet 
mee om direct indruk te maken in 
de nieuwe lijn waarin zij terecht ge-
komen waren. Een beetje onwen-
nigheid was daar welllicht debet 
aan. Van paren die net zijn gepro-
moveerd naar een hogere lijn is het 
niet verwonderlijk dat zij de boel 
eerst wat aftasten en dat zij niet di-
rect hoog scoren ligt wel een beet-
je in de lijn der verwachting. Dat net 
naar een lagere lijn afgedaalde pa-
ren niet direct hun stempel kunnen 
drukken is wat minder voor de hand 
liggend. In de A lijn vinden we 3 van 
de 4 gepromoveerde paren dan ook 
terug in de onderste regionen van 
de ranglijst. De 4e promovendus 
eindigde op de 6e plaats en die had 
daar ook nog een invaller bij nodig.
Aan de top van de ranglijst 2 uit-
schieters met als summum Rita 
en Wim Ritzen die met 64,24% di-
rect een flink gat sloegen naar pa-
ren die voor concurrent moeten 
doorgaan. Tiny en Adriaan Kooy-
man startten evenals in de 1e cy-
clus goed met een score van 59% 
en een 2e plaats. De 3e plaats was 
deze week voor Anneke Karlas en 
Jaap Verhoef met 53%. Kunnen die 
nu eens een voorsprong(etje) ver-
dedigen in plaats van steeds in de 
achtervolging te moeten gaan.
Onderaan vinden we Truus en Piet 
Langelaan, die daar niet van wak-
ker zullen liggen en binnenkort on-
getwijfeld weer eens verrassend uit 
de hoek zullen komen. 
 
B Lijn
In de B lijn geen hoofdrollen dus 
voor  de net gedegradeerde pa-
ren, want die eindigden als 4e, 5e, 

6e en 7e (wel mooi bij elkaar dus). 
Die hoofdrol was wel weggelegd 
voor Riet Koot die een sterke inval-
ler had aangetrokken in de persoon 
van Aalsmeerder (?) Leo de Jong. 
Die haalt debet en credit niet door 
elkaar en goed calculerend kwam 
hij met Riet samen eventjes 60,9% 
ophalen. Piet-Hein Backers en 
Huub Kamp scoorden een alleszins 
acceptabele 56,94% en daarmee 
een 2e plaats en als uitzondering 
op de bovengenoemde onwennig-
heid scoorden Matty en Kees Over-
water als kersverse promovendi een 
keurige 3e plaats met 54,51%. Sto-
men zij direct door naar de A lijn?   
Janny Snabel en Vrony van Veen 
hadden zich voorgenomen niet de 
eerste avond de beste de andere 
paren al hun wil op te leggen, maar 
zij overdreven dat wel een beetje 
door 15e te worden in een veld van 
15 paren.

C Lijn
In de C lijn vinden we het hoogst ge-
eindigde gedegradeerde paar pas 
terug op de 5e plaats, dus dat is niet 
direct een Koninklijke onderschei-
ding waard.
Hilly Cammelot en Mieneke Jong-
sma gingen in deze lijn het bes-
te om met de kaartverdelingen en 
zij eisten dus de hoofdprijs op met 
61,01%. Met dank aan gastspeler 
Wim Roling liet de nog immer kwie-
ke Ria Bulters zien dat er aan de 
bridgetafel met haar nog altijd niet 
te spotten valt en ook dit paar liet 
een 60+ score noteren (60,42% om 
precies te zijn).
Helen Conijn en Herman Koper-
draad haalden die 60% net niet 
(59,82%) maar ook zij konden met 
een goed gevoel en een bronzen 
plak huiswaarts keren. 

Afzwemmen zwem-
vaardigheid bij de Amstel

Periodekampioenen 
bekend bij bridgeclub ABC
Uithoorn - De kogel is door de 
kerk. Het was tot het laatste mo-
ment spannend wie er met de 
prachtige bekers aan de haal zou-
den gaan, men wisselde steeds van 
positie, maar de periodekampioe-
nen, degradanten en promovendi 
zijn bekent.
Voor sommige paren was de span-
ning wellicht toch een beetje te 
groot want die haalde niet hun nor-
male niveau. 
Er werd aan 13 tafels gebridged, he-
laas was er een stilzitronde in de A-
lijn.

A-lijn
In de A lijn is het echtpaar Ria en 
Joop Smit eerste met een score van 
58,75 %, zij deden een laatste ver-
twijfelde poging om de koppositie te 
herveroveren, hetgeen hun ook ge-
lukt is.
Tweede was het paar Corry Olij-
hoek en Ria Wezenberg met 56,25 
%, hiermede hebben zij op een haar 
na een podiumplaats gemist.
Derde werd hier het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey met 56,00 
%, dit paar had het minst last van de 
zenuwen. 

B-lijn
In de B-lijn is het paar Riet Bezuy-
en en Wim Egbers eerste geworden 
met 58,75 %, helaas voor hun vielen 
zij net naast het podium, maar pro-
moveren wel. 
Tweede werd het echtpaar Ans en 
Joop Zoethout met 58,75 % en der-
de was het paar Ank v.d.Dijk en Lot-
te Minderhout met 56,67 %, een 

goede score want zij staan er niet zo 
florissant bij op de ranglijst. 

Competitiestand
Eerste is geworden het `echtpaar 
Ria en Joop Smit met een gemiddel-
de score van 56,65 %.
Tweede is geworden het paar Hetty 
Houtman en Ciny v.d.Elsen met een 
gemiddelde score van 55,90 %, zij 
hebben de eerste plaats af moeten 
staan aan Ria en Joop..
Derde zijn Leny en Jan v.d.Schot een 
gemiddelde score van 53,67 %, zij 
waren derde en blijven derde.

B-lijn,
Eerste staat het paar Miep v.d. Hoek 
en Nel v.d.Neut met een gemiddel-
de score van 56,43 %, ondanks de 
wat mindere score van vandaag wa-
ren zij niet meer in te halen door 
de concurrentie. Tweede staat het 
paar Greet van Diemen en Nel Gro-
ven 54,15 %, zij hebben hun tweede 
plaats geconsolideerd.
Derde Staat het paar Ada Groene-
wegen en Roelie v.d.Voorden met 
53,04 %.
Wij feliciteren natuurlijk de periode-
kampioenen en degene die promo-
veren en wensen degene die degra-
deren een spoedige terugkeer in de 
A-lijn toe.
Als U interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in het Buurtnest, wij 
spelen nu twee vrije rondes, dus ge-
legenheid te over , om kennis te ma-
ken met het zo edele spel.
 Wij spelen elke donderdag van-
af 9.00uur in het Buurtnest in Uit-
hoorn.

Goed voorbeeld doet 
goed volgen
Regio - Deze week opnieuw 5 par-
tijen onder de twintig beurten. Hans 
van Eijk (Springbok 1) was de-
ze week de allersnelste door in 14 
beurten van Bert Fokker te winnen. 
Alex Driehuis (de Schans & Lutis 
ventilatie) was goede tweede met 
16 beurten, Cor van Wijk (de Merel 
Heerenlux 3) en Sander Pater (Cens 
1) waren in 17 beurten uit en Des-
mond Driehuis (Cens 1) was in 18 
beurten weer “thuis”! 
Adrie van Yperen verloor welis-
waar zijn partij maar perste er, met 
34,48%, wel de hoogste serie van de 
week uit.

Uitslagen 1e divisie
De Paddestoel 2 had een gelijk op-
gaande strijd tegen Onze Vrijheid/
De Biljartmakers. Uiteindelijk werd 
het 5-4 voor Paddenstoel 2.  De 
Kuijper van Wijk kon het niet bol-
werken tegen Bar Adelhof 1, thuis 
werd met 2-7 verloren. De Spring-
bok 1 won, mede door de sterk spe-
lende Hans van Eijk, met 
6-3 van De Merel/Heerenlux 1. De 
Schans & Lutis ventilatie won, met 
hier een snelle partij van Alex Drie-

huis, met 7-2 van De Merel/Hee-
renlux 2. DIO, de kampioen van 
vorig jaar, kwam niet tot de vol-
le winst maar won wel met 5-4 van 
De Merel/Heerenlux 3. In de 2e divi-
sie deed Cens 1 goede zaken door, 
met twee snelle partijen van Alex en 
Desmond, met 7-2 van De Merel/
Heerenlux 4 te winnen. De Krom-
me Mijdrecht-Stieva/Aalsmeer was 
een gelijk opgaande strijd waarbij 
De Kromme Mijdrecht aan het eind 
aan het langste eind trok 4-5. ASM 
2 en de Springbok 2 hebben beide 
hard gewerkt voor de punten maar 
ook hier won de uitspelende partij 
de wedstrijd, 4-5. ASM 1 en ASM 3 
hoefden niet ver weg, zij speelden 
allebei thuis (of uit) maar de winst 
ging hier ruim naar de “uitspelen-
de partij”, 2-7. De dames van Pad-
destoel 3 deden hard hun best maar 
moesten het extra punt aan de te-
genstander laten. Bar Adelhof 2 
won met 4 tegen 5. Voor de beker 
werd een wedstrijd, Cens 2 tegen 
Paddenstoel 2 gespeeld. Alleen de 
sterk spelde Gert Vis winst zijn partij 
te winnen, de andere partijen waren 
voor de Paddestoel 1, 2-7. 
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