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KORT NIEUWS:

Vermist
Uithoorn - Gerrit van 2,5
jaar wordt sinds 20 november
vermist in de omgeving Zijdelwaard. Gerrit is een slanke muisgrijze kater met grijze
rondjes op zijn zij; zijn snoetje en lijf hebben meer wit en
hij heeft een klein vlekje recht
boven zijn rechterneusgat, hij
heeft lange snorharen en een
lange staart. Heeft u Gerrit gezien, neem dan contact op via:
06-13208926.

PvdA kiest Els Gasseling
als lijsttrekker
Uithoorn - De leden van de afdeling Uithoorn/De Kwakel van de
PvdA hebben woensdag 27 november de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld.

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

De lijst wordt aangevoerd door Els
Gasseling. Zij is lid van de raad
sinds 2006 en houdt zich onder andere bezig met financiën, wonen
(Europarei), buurtbeheer en sociale zaken. Els is 59 jaar en woont in

de Legmeer. In de komende periode
zal zij zich, met haar fractiegenoten,
blijven inzetten voor een mooi en
leefbaar Uithoorn. “Van het grootste
belang is, dat de sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals

Kritieke fase in heiwerk
op het Thamerlint
Uithoorn - Bewoners aan de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan

die al weken met een bouwput voor
hun deur zitten, zullen een zucht

van verlichting slaken als alles achter de rug is. En dan maar hopen dat

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Het plantsoen van Prinses
Christinalaan een kale boel
Uithoorn - Een flink stuk van het
plantsoen tussen de Christinalaan

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
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en de Dreeslaan, ter hoogte van
de Treublaan, is over een lengte

van meer dan 100 meter sinds kort
herschapen in een kale modderige

en
iedereen kan blijven meedoen. Wij
geloven er in dat dat kan, ondanks
de moeilijke financiële situatie.”
Tweede op de lijst is huidig fractievoorzitter Jan Mollema. Jan kiest na
12 jaar raadslidmaatschap bewust
voor een ondersteunende rol, maar
zet zich graag nog vier jaar in als
woordvoerder voor onder andere
verkeer, openbaar vervoer en WMO.
Nieuw op de lijst, op plaats drie, is
Jeroen Brink. Een jeugdig partijgenoot die nu weloverwogen kiest
voor een actieve rol in de plaatselijke politiek. Jeroen woont in de Europarei, werkt parttime als docent
en is zeer actief als vrijwilliger in het
jongerenwerk.
Naast de kandidatenlijst stelden de
leden van de PvdA ook het nieuwe
verkiezingsprogramma vast en benoemden zij een commissie die de
verkiezingscampagne gaat voorbereiden en uitvoeren. “Wij zien uit
naar een goede en vrolijke campagne en een goed resultaat op 19
maart 2014”.
Meer informatie kunt u vinden
op de website Uithoorn.PvdA.
nl en nieuws kunt u volgen op
Twitter @PvdAUithoorn.

er door alle werkzaamheden geen
schade aan hun huizen is ontstaan.
Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren zijn er nogal wat zware
machines en voertuigen voor hun
deur in de weer. ‘De werkzaamheden op het Thamerlint hebben de
kritieke fase voor de niet onderheide (dijk)huizen aan de Thamerlaan
bereikt,’ zo laat een bewoner van de
Oranjebuurt ons in woord en beeld
weten. ‘Met het inslaan van de definitieve damwand van de Thamerdijk, waarmee de oever van de middensloot aan de kant van de Thamerlaan wordt bedoeld, zijn alle zware machines vol in actie. Het
is voor de werkers dan ook een hele opgave om geen schadelijke trillingen te veroorzaken. Die daarbij ook nog eens nauwlettend in de
gaten worden gehouden door zeer
bezorgde omwonenden. Niet in
de laatste plaats om ervoor te waken dat er al doende geen grondkabels of buizen worden ‘doorgesneden’ dan wel dat die niet in de
grond worden (kapot)gedrukt.’ Het
zal nog een hele klus worden om
in de drie weken die nog te gaan
zijn voor kerst de zaken enigszins
op orde te krijgen, zodat de bewoners met hun familie en/of vrienden
rustig de kerstdagen kunnen doorbrengen en met de auto weer voor
hun eigen deur kunnen staan. Of is
dat een utopie?

vlakte. Talloze kastanjebomen zijn
gekapt. Navraag bij de gemeente leert dat dit is gebeurd omdat de
bomen ziek waren en om die reden
moesten worden verwijderd. Maar
er komen weer bomen en nieuwe
aanplant van groen voor terug, zo is
beloofd. Bij de nieuwe bomen gaat
het om het soort ‘Amber’ dat geplant gaat worden. De boom is oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. Het woord ‘amber’ is
een verbastering van het Arabische
‘ambar’ wat ‘gom’ betekent. De bladeren van de boom hebben een bijzondere eigenschap. Als je een blad
stuk wrijft komt daarbij een gomachtige substantie vrij met een aangename zoete geur. Deze gom werd
in Amerika onder meer gebruikt als
lijm, schoenpoets, geurstof of als
geneeskrachtige balsem. De bomen
worden tussen de 10 en 20 meter
hoog en hebben veel zon nodig. De
bladeren doen denken aan die van
de esdoorn en zijn 10-15 cm groot.
Het blad vertoont op zijn tijd mooie
herfstkleuren dieprood, geel en
oranje. Het hout van de boom wordt
toegepast in de meubelmakerij, onder andere als fineer. Dus dat krijgen de bewoners te zijner tijd voor
hun deur in het plantsoen. Dat kon
slechter...
De gemeente wist niet aan te geven
wanneer de nieuwe bomen zullen
worden geplant.

14-10-2013 17:35:18

Bromfiets
gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 29 november is tussen zes uur in de
ochtend en drie uur ‘s middags
een bromfiets gestolen vanuit
de Marijnenlaan. Het betreft
een scooter van het merk Kimco, zwart van kleur en met kenteken 28-FVS-7.

Brand in
schoorsteen
Uithoorn - Afgelopen maandag 2 december om half zes
in de middag is brand uitgebroken in de open haard en
schoorsteen van een woning
in het Herman Gorterhof. Om
het vuur te blussen, heeft de
brandweer een deel van het
plafond moeten verwijderen.
Er is veel schade. Er is niemand
gewond geraakt.

Oog in oog
met inbreker
Uithoorn - Om kwart over drie
in de nacht van vrijdag 29 op
zaterdag 30 november is ingebroken in een woning in de
Faunalaan. De bewoner lag op
de bank toen hij plots zijn voordeur hoorde piepen. Hij ging
kijken en stond oog in oog met
een inbreker. De man is gaan
schreeuwen, wat voor de dief
de reden was om zich snel uit
de voeten te maken. Het betreft een man met een breed
postuur, ongeveer 1.75 meter lang en hij droeg donkere
kleding. Met een soort plastic
pasje is de deur open gemaakt.
De politie raadt om in de avond
en nacht vooral de voordeur op
het nachtslot te doen. Er is overigens nog een zoektocht gehouden in de buurt, maar de
inbreker is niet meer aangetroffen.

Oplichters
betrapt!
Uithoorn - Gisteren, dinsdag
2 december, rond elf uur in de
ochtend is een inwoonster van
Uithoorn in de Wieger Bruinlaan aangesproken door drie
personen. De twee vrouwen
en een man vroegen de vrouw
de weg naar Amsterdam. Er
werd een landkaart uitgevouwen om de weg te wijzen. Ter
afleiding, zo bleek, want terwijl
de vrouw probeerde de weg te
wijzen, heeft een van de drie
de portemonnee uit de tas van
de vrouw gepakt. Een getuige
in het nabij gelegen tehuis zag
een en ander gebeuren en is
direct naar buiten gehold. Met
nog enkele collega’s hebben
zij de oplichters gedwongen
de portemonnee terug te geven. De drie zijn er vervolgens
snel vandoor gegaan in een zilvergrijze Citroën met een Engels kenteken. De man heeft
donker, zwart haar, droeg een
nette manteljas en is ongeveer
1.63 meter lang. De ene vrouw
heeft bruin haar, droeg dit in
een knot, heeft een slank postuur en is rond 1.70 meter lang.
De tweede vrouw was klein van
postuur, ongeveer 1.52 meter,
heeft blond haar en droeg een
witte jas. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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COLOFON

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, rijbewijzen, 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 ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Voor de bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum (brede school)
op de hoek van de Prinses Christinalaan / Kuyperlaan in Uithoorn, is het
noodzakelijk dat er 25 bomen gekapt
worden. In het nieuwe ontwerp komen er weer 25 nieuwe bomen voor
terug. Het ontwerp voor de buitenruimte rond de nieuwe school moet
nog in detail uitgewerkt worden. Welke boomsoorten er nieuw geplant
gaan worden is nu nog niet bekend.

Op www.uithoorn.nl staat een overzichtstekening met welke bomen er
gekapt worden en op welke plek de
nieuwe bomen geplant worden.
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met de heer
Valkenburg van de afdeling Leefomgeving op telefoonnummer (0297) 51
31 11 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

Openingstijden gemeentehuis
op 5 december
Het gemeentehuis en gemeentewerf zijn gesloten op donderdag 5 december vanaf 16.00 uur (vanwege Sinterklaasavond). Vrijdag 6 september zijn wij u weer graag van dienst.
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Nieuwe openingstijden per 2014
Uithoorn moderniseert dienstverlening:
meer zaken digitaal en op afspraak

Het kan u haast niet zijn ontgaan: per 1 januari 2014 voeren we een aantal wijzigingen door in onze dienstverlening. We doen dat in opdracht
van de gemeenteraad, maar vooral omdat de wijzigingen bijdragen aan
een moderne en efﬁciënte organisatie.

tijden. Voorafgaand aan drukke
vakantieperiode(n), kunnen klanten
op woensdagavond zonder afspraak
terecht.

Nieuwe tijden
We willen beter aansluiten bij de huidige tijd. Daar waar alles en iedereen
steeds digitaler wordt, kunnen en willen wij niet achterblijven. Bovendien
moeten wij zorgvuldig met onze financiën omgaan. Als we onze diensten en producten met minder geld
maar met dezelfde kwaliteit – of beter
– kunnen aanbieden, dan moeten we
dat zo snel mogelijk doen. Een van
de manieren om dit te bereiken is om
onze openingstijden aan te passen
en op afspraak te gaan werken. Per
januari 2014 gelden er nieuwe openingstijden.

Meer diensten online
We hebben dit jaar veel voorbereidingen getroffen om meer producten
en diensten aan te bieden in onze digitale balie. En dat worden er steeds
meer. Zo kunt u straks via de website bijvoorbeeld een evenementen- of
horecavergunning aanvragen, of uw
verhuizing online doorgeven of digitaal een subsidie aanvragen.

Gewijzigde openingstijden
Wanneer u ons nodig heeft voor een
product of dienst moet u rekening
houden met gewijzigde openingstijden voor de afdeling Publiekszaken.
Zie onderstaand schema.

Op afspraak
Omdat de balie per januari minder
uren open is dan nu, gaan we veel
meer op afspraak werken. Dat heeft
veel voordelen. Doordat we weten
waarvoor de klant komt, zijn we goed
voorbereid, kan de vraag in één keer
worden beantwoord, heeft de klant
de juiste spullen bij zich en wordt dus
sneller geholpen. Door met afspraken te werken, zijn er straks minder
piekmomenten, kortere wachttijden
en snellere antwoorden. Zo verbeteren we onze dienstverlening. Bovendien is het personeel efﬁciënter in te
zetten.
Alleen op woensdagmiddag kunnen mensen nog zonder afspraak
terecht, maar niet voor alle producten en diensten. Zo moet u voor het
aanvragen van een vergunning echt
een afspraak maken. Op woensdag bestaat een kans op wacht-

Campagne
We voeren vanaf half november onder het motto ‘#minder loket, #meer
internet’ vier maanden lang campagne om u bekend te maken met de
nieuwe openingstijden, het werken
op afspraak en meer digitaal te kunnen regelen. In het campagnelogo
duidt een klok – letterlijk en ﬁguurlijk op de nieuwe tijden.
Met posters informeren wij u over al-
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Afsluiting
Pastoor J. van
Dijklaan De Oker
in De Kwakel
Vanaf 10 december 2013 beginnen wij met herstelwerkzaamheden aan de rijweg van de Pastoor J. van Dijklaan tussen de
Boterdijk en Pastoor J. van Dijklaan nr. 2 (De Kwakel). De verwachting is dat deze werkzaamheden op vrijdag 13 december
2013 klaar zijn. Om de woningen in het plan De Oker te kunnen bereiken wordt er een omleiding ingesteld. De omleiding zal
lopen via de Boterdijk, bouwweg
HSB naar de Pastoor L. Pullenlaan en vice versa. De omleiding
zal door borden worden aangegeven.

le wijzigingen: de nieuwe openingstijden, diverse e-diensten, 24/7 website en het feit dat er voor alle dagen
- behalve de woensdagmiddag - een
afspraak nodig is.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE UITHOORN
Website (www.uithoorn.nl)
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Producten-/dienstenbalie

Kappen bomen Prinses
Christinalaan / Kuyperlaan

E

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Loket Werk en Inkomen (G2)
Maandag
Dinsdag

Per januari 2014
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer

WWW.UITHOORN.NL

-

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

Tijdelijk:
- 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, 0297513111.
- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkelingen A. Stevens, 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Inzageperiode 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 december. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.
- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en
met 19 december 2013 voor inspraak. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de gevel Ontvangen 2 8 november 2013.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een Intergraal Kindcentrum Thamerdal. Ontvangen 28 november 2013.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
KENNISGEVING WELSTANDSNOTA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de concept welstandsnota 2014
van 6 december 2013 tot en met 19 december 2013 voor inspraak ter inzage ligt
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Ook staat de concept welstandsnota op de website. Binnen deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2. Vergunning aan basisschool De Kajuit voor het organiseren van

een Sinterklaas viering op 5 december 2013 van 8.30 tot 12.00 uur en een
Kerstviering op 19 december 2013 van 13.00 tot 21.30 uur. Bezwaar t/m 6 januari 2014
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Verordening reiskosten & Verordening verlof en werktijden medewerkers
griffie Uithoorn
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend worden gemaakt. De
werkgeverscommissie van de gemeenteraad Uithoorn heeft op 18 november 2013
de volgende verordeningen vastgesteld:
- De Verordening verlof en werktijden medewerkers griffie Uithoorn, 2014;
- De Verordening reiskosten medewerkers griffie Uithoorn, 2013.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie of het cluster P&O van de gemeente Uithoorn (0297- 513111).

BEKENDMAKINGEN BELASTINGVERORDENINGEN 2014

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat zij in de vergadering van 7 november 2013 heeft besloten tot vaststelling van:
-

Verordening Forensenbelasting 2014
Verordening Grafrechten 2014
Verordening Hondenbelasting 2014
Verordening Lig- en Kadegelden 2014
Verordening Marktgelden 2014
Verordening op de heffing en invordering Afvalstoffenheffing 2014
Verordening Precariobelasting 2014
Verordening Rioolaansluitrecht 2014

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2014 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
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Positieve geluiden over nieuwbouw
Amstelplein

Uithoorn - Tijdens het informerend debat tijdens de gemeenteraad van afgelopen donderdag 28
november over de nieuwbouwplannen van het Amstelplein – het aan
elkaar bouwen van beide dorpshelften – konden de raadsleden mede
hun vragen stellen aan insprekers
en het college over dit onderwerp.
Dit gebeurde ten overstaan van een
bomvolle publieke tribune met aandachtig luisterende belangstellenden. Voornamelijk ondernemers en
bewoners van het Oude Dorp. Er
hadden zich daaruit enkele insprekers aangemeld die vanuit hun visie
een toelichting op de plannen gaven. Daaronder Jelle Schmidt van de
stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB),
Roel Willems (Syntrus Achmea
Vastgoed, eigenaar van het Amstelplein), Maaike Kersten (Dorpscomité De Hoef en wijkcomité Amstelhoek), Cees Veltman (Bewonerscomité Thamerlint) en Remco van
Blaaderen (melkveehouder in Amstelveen en bestuurslid AGV van LTP
Noord). Tevens was er door het college van B&W De Ronde Venen een
brief gestuurd naar de raadsleden
met tal van bedenkingen tegen bepaalde delen van de plannen. Fractievoorzitter Klaas Bijlsma van Gemeentebelangen kwalificeerde dit
als stemmingmakerij en vroeg zich
af waar de buurgemeente zich mee
bemoeide.
Zorg om landbouwverkeer
Verder had het LTO Noord, afd.
Noord-West Utrecht, een brief naar
het college van Uithoorn gestuurd

waarin zij haar zorgen uitte over de
manier hoe het landbouwverkeer
te zijner tijd de rivier Amstel vice
versa moet oversteken als dat niet
meer via de Prinses Irenebrug kan.
Een optie zou zijn via de busbaan
en de busbrug, maar deze laatste
moet daarvoor in de breedte aangepast worden. Bovendien is er geen
op- of afrit dan alleen ter hoogte van
het busstation in Uithoorn. Via het
aquaduct rijden is volgens de huidige provinciale regelgeving niet
mogelijk. Een alternatief is dat het
landbouwverkeer dan ruim 20 minuten zou moeten omrijden (12 km
enkele rit) via Vrouwenakker. Dat is
niet wenselijk. Het zou volgens LTO
gaan om een aantal voertuigbewegingen variërend van tussen de 450
en 1250 per maand! Hoe dan ook, er
moet een oplossing voor het landbouwverkeer komen voor de passage van de Amstel. De brief was
mede ondertekend door de voorzitter van de LTO Noord, afd. NoordWest Utrecht, Ben Versteegh, woonachtig in Waverveen. In nagenoeg
dezelfde bewoordingen sprak inspreker Remco van Blaaderen zich
uit. Hij is melkveehouder in Amstelveen en bestuurslid van de afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek
van LTO Noord. Hij wees ook op het
intensieve samenwerkingsverband
tussen de veeteelt- en akkerbouwbedrijven en mechanisatiebedrijven
in de verschillende gebieden aan
beide zijden van de rivier. Dat heeft
landbouwverkeersbewegingen tot
gevolg. Wethouder Jeroen Verheijen
liet en passant weten dat het pro-

bleem is neergelegd bij de besturen
van beide provincies die daarover
op 12 december uitsluitsel geven.
Toevallig op dezelfde datum wanneer de gemeenteraad definitief beslist over de plannen.
‘Place to be’
Buitengewoon positief over de plannen was Jelle Schmidt, die namens
veel ondernemers, verenigd in de
SUB, zijn zegje deed. De samenbouw van beide dorpshelften en
uitbreiding van het winkelbestand
kunnen volgens hem niet snel genoeg gaan en veel ondernemers willen graag meedoen om winkelruimte te vullen of op een ander manier
hun steentje bij te dragen. Hij pleitte er voor dat de consument binnen
de grenzen van Uithoorn de dagelijkse boodschappen moet doen en
wil winkelen. Anders dan deze te
zien afvloeien naar omliggende gemeenten met mooie winkelgebieden. Consumenten moeten volgens
hem na de totstandkoming van het
nieuwe centrum Uithoorn echt zien
als ‘the place to be’.
Roel Willems van Syntrus Achmea,
eigenaar van Amstelplein en investeerder, gaf in zijn bewoordingen aan dat men wil investeren in
de uitbreiding van het winkelcentrum. Voorwaarde die eraan verbonden is dat er geen betaald parkeren
wordt ingevoerd. Dat is inmiddels
van de baan, er kan dus geld op tafel komen. Willems onderschreef het
betoog van Schmidt ten volle. Ook
gaf hij aan een groot voorstander te
zijn van bovengronds parkeren met

tweezijdige bereikbaarheid van het
centrum. Dus vanuit Uithoorn zelf
en De Ronde Venen.
Opvallend mild was het betoog van
Maaike Kersten die de afgelopen
weken de plannen nog fel bekritiseerde tijdens bijeenkomsten en
met ingezonden brieven. Uit haar
betoog bleek dat men in Amstelhoek en De Hoef op zich niet tegen
de plannen van een compact Uithoorns centrum zijn, mits het centrum goed bereikbaar blijft voor alle verkeer, veilige fiets- en looproutes kent, er geen ‘slalom’ komt in de
parkeergarage en het landbouwverkeer ook normaal de Amstel kan
passeren. Hetzelfde kan gezegd
worden van Cees Veltman van het
bewonerscomité Thamerlint. Ook hij
sprak zich positief uit over de samenbouw van beide dorpshelften
en wilde het centrum daarbij goed
toegankelijk houden voor iedereen,
met nadruk op het autoluwe karakter daarvan.
De raadsleden kregen vervolgens de
kans enkele informatieve vragen te
stellen aan de insprekers en daarna
aan de betreffende wethouders. Zij
wilden meer details horen van het
‘functionele ontwerp’, of er voldoende winkeliers vertrouwen hadden
in de uitbreiding, hoe men zich het
‘slalomcircuit’ in de parkeergarage
moest voorstellen, of er nog sprake was van een ‘zicht op de Amstel’ met een dergelijke betonkolos
in het centrum, waar de woningen
worden gesitueerd, de grootte van
het nieuwe Amstelplein, of er voldoende plaats voor de weekmarkt
was en dergelijke. De wethouders
konden daar maar beperkt op antwoorden omdat het functionele ontwerp slechts een schets is voor de
beeldvorming. Het moet nog in detail worden uitgewerkt. Dan pas kan
er antwoord op diverse technische
vragen worden gegeven.
De raad moest het er even mee
doen en zal zich met de voorhanden
liggende informatie voorbereiden
op het politieke debat wat volgende
week donderdagavond 12 december plaatsvindt over dit onderwerp.
Gelet op de positieve geluiden die
deze avond de overhand hadden,
zal het merendeel van de raad naar
verwachting voor de plannen stemmen. Dan kan de onderhandelingsfase met betrokken partijen ingaan
om het plan verder van de grond te
krijgen. Wordt vervolgd dus!

Boksbeugel en cocaïne in auto
Uithoorn - Om vier uur in de nacht
van vrijdag 29 op zaterdag 30 november is in de Faunalaan door de
politie een auto tot stoppen gemaand. De bestuurder, een 16 jarige jongeman uit Aalsmeer, bleek

Uithoorn - Om drie uur in de
nacht van zondag 1 op maandag
2 december heeft de politie assistentie verleend bij een onwel geworden bewoner in de Schans. Via
112 was de melding binnen gekomen dat de man enkele uren op de

grond had gelegen. Toen agenten
ter plaatse kwamen, waren medewerkers van de ambulance al aanwezig.
De bewoner, een 76 jarige Uithoornaar, is naar het ziekenhuis
vervoerd.

Regio - WLCombatics zal 12 januari 2014 opnieuw een Obstacle Runtraining organiseren op het Floriadeterrein bij Hoofddorp om mensen voor te bereiden op de Obstacle Runs van 2014.
Obstacle Runs is een opkomende
sport waarbij deelnemers een parcours afleggen waar hindernissen
overwonnen moeten worden. Grote
namen hierin zijn de Strongmanrun
en Mudmasters. WLC doet met beide evenementen mee met verschillende teams. Om de deelnemers
klaar te stomen hiervoor wordt een
afwisselend parcours uitgezet op
het Floriadeterrein. De deelnemers
worden getraind om afstanden af te
leggen en toch nog de energie op te
kunnen brengen om over hooibalen,
muren, netten etc. heen te komen.
Vorig jaar heeft WLC o.a. een Obstacle Runs in de ijzige winter gegeven op hetzelfde terrein. De deelne-

Poging inbraak in woning
Uithoorn - Op vrijdag 29 november tussen zeven uur en half acht
in de avond is geprobeerd in te
breken in een woning aan Pieter
Langendijklaan. Via de achterzijde wilde de inbreker het huis betreden. Omdat het alarm afging,
heeft de dief zich snel uit de voe-

ten gemaakt. Getuigen hebben bij
de woning een man zien wegrennen. In de buurt is een onbekende grijze Peugeot 405 gezien met
hierin een aantal personen. Mogelijk hebben de inzittenden iets
met de inbraakpoging te maken.
Het onderzoek loopt.

mers liepen warm ingepakt een parcours van ongeveer 10km. Diverse
obstakels werden overwonnen zoals de trap bij Big Spotters Hill. Diezelfde berg moesten zij ook zonder
trap bedwingen. Dat ging een stuk
moeilijker met al die sneeuw. Klimen balansoefeningen kwamen ook
aan bod zoals over vlotten lopen die
op het water liggen en klimrekken
beklimmen tot in puntje. Na afloop
was iedereen moe en voldaan.
Dit jaar stond WLC met meer dan
40 teamleden aan de start van Mud
Masters. Dit jaar zijn dat 60 man die
in maart aan de start staan. Allen
zijn alweer hard aan het trainen voor
deze run. Want het is maart voordat je het weet. Om mee te kunnen
doen met de Obstacle Runs-training
of voor meer info kunt u een e-mail
sturen naar info@sterkenweerbaar.
nl of kijk op onze website www.sterkenweerbaar.nl

Dames 1 Qui Vive wint
zesde wedstrijd op een rij
De Kwakel - Dames 1 van Qui
Vive won afgelopen weekend de
zesde wedstrijd op een rij met 3-0
tegen Hilversum. Hierdoor staat
zij samen met Athena op een gedeelde eerste plaats in de tweede
klasse poule.

in zijn auto een boksbeugel te
hebben liggen. Tevens zijn verdovende middelen, cocaïne en magic mushrooms, aangetroffen. De
spullen zijn in beslag genomen. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

Naar ziekenhuis na valpartij

WLCombatics organiseert
Obstacle Runs-training

Alhoewel Qui Vive de hele wedstrijd sterker was dan Hilversum,
was de wedstrijd toch erg spannend en leuk om naar te kijken.
Er werd scherp gespeeld en er
zat lekker veel tempo in. Iedereen
moest er hard voor werken. Gelukkig wist Qui Vive al in de vierde minuut op een voorsprong te
komen door een goal van LouLou van der Kasteele, voorbereid
door Amy van der Ham die rustig
een aantal tegenstandsters op het

verkeerde been zette. Hierdoor
was de druk er bij Qui Vive af en
kon er vol energie gespeeld worden. Het duurde echter tot de zevende minuut in de tweede helft
voordat het tweede doelpunt viel.
Barbara Schmidt wist een strafcorner te verzilveren. Hilversum
bleef wel naar een tegendoelpunt
zoeken, maar kon nauwelijks gevaarlijk worden. Qui Vive bleef
aandringen en zoeken naar nog
meer kansen. Net voor het eindsignaal bracht Sophie Tijssen met
haar fenomenale backhand-slag
de stand op 3-0.
Door deze winst en het feit dat
Athena - dat tot nu toe bovenaan
in de poule stond gelijkspeelde gaat Qui Vive op een zeer comfortabele manier de winterstop in.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Decemberconversatie

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Mijmeringen

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

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

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, Wederik: Shaded silver poes. Zij heet Mimi.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: Rood-witte kater. Hij heeft een witte
buik, wit streepje op kop en een blauw bandje met naamkokertje.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Zwart-witte poes. Ze heet Bonny en is al
wat ouder.
Gevonden:
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger poesje. Ze is gechipt.
- Wilnis, Rietvoorn: Grijs-bruin-wit gestreepte cyperse kat.
- Wilnis, Ir. Enschedeweg: Klein zwart-wit poesje met wit befje en
witte sokjes.
- Uithoorn; Valeriuslaan: Grijs cyperse kater. Hij heeft nu een bandje
om van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Zwart-witte middelmaat poesje. Ze heeft
bandje om van dierenbescherming.
- Uithoorn, J. v.d. Vondellaan: Zwart-witte kat. Hij heeft bandje om
van dierenbescherming.
- De Kwakel, Iepenlaan: Oudere lapjespoes.

Met De Zonnebloem naar
een mooie kerstshow
Uithoorn/Amstelhoek - Op vrijdag 29 november hebben 14 gasten,
begeleid door 7 vrijwilligers van De
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek, een bezoek gebracht aan
een kerstshow bij een groot tuincentrum in Ter Aar. Om ± 10.00 uur
werd het vertreksein gegeven en
vertrok het gezelschap met een rolstoelbus en in personenauto’s vanuit Uithoorn. Bij aankomst werden
de gasten onthaald op een kopje
koffie met wat lekkers. Nadat iedereen had genoten van de koffie kon
men gaan genieten van de mooie
kerstshow van de zeer grote vestiging van het tuincentrum. Het in
miniatuur gebouwde dorpsgezicht,
compleet met ijsbaan, had natuurlijk
weer ieders aandacht. Maar er was
meer, de prachtige kerstartikelen en
de mooiste sierverlichting die op allerlei manieren waren aangebracht,
vonden de gasten ook prachtig. De
meeste gasten, gezeten in hun rolstoel, genoten volop en werden door
hun begeleidsters via sluiproutes op

de mooiste plaatsen gebracht. Natuurlijk werd er ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om nieuwe kerstspullen en speciale kerstplanten te kopen. Je kon aan de gezichten van de gasten, maar ook van
hun begeleiders, zien dat iedereen
het geweldig naar de zin had. Tegen
half een werd het tijd voor de lunch.
In een gereserveerde ruimte werd
lunch door de catering van het tuincentrum op een voortreffelijke wijze verzorgd.
Een heel lekker soepje en daarna
nog patat en een overheerlijke kroket. Rond half drie waren de gasten met hun begeleiders weer terug
in Uithoorn. Dat de gasten genoten
hadden bleek wel bij het afscheid.
De vrijwilligers en chauffeurs werden uitvoerig bedankt. Natuurlijk
niet zo verwonderlijk.
De gasten zijn vaak niet in staat op
eigen gelegenheid dit soort bezoeken af te leggen. De Zonnebloem
kan in dit soort gevallen een van
haar taken goed invullen.

Leerlingen van ‘t Startnest
zingen en ‘cuppen’ er op los
Uithoorn – ‘Een fijne plek waar iedereen wil zijn’. Het is de eerste regel uit het nieuwe schoollied van
Jenaplanschool ’t Startnest. En er
wordt niks te veel gezegd, want het
is donderdagmiddag heel fijn in de
aula van de school. Samen brengen de leerlingen het lied ten gehore. Weken hebben de kinderen en leerkrachten geoefend. Een

nieuw schoollied op de melodie van
het bekende liedje ‘Cups’ van Anna
Kendrick. Dat betekent niet alleen
zingen, maar ook trommelen op een
beker. De bekers worden door de
bovenbouw zelfs doorgegeven aan
elkaar.
Binnenkort kan iedereen de uitvoering van de cupsong bekijken op
www.startnest.nl.

Taxatiemiddag
oude boeken,
handschriften enz.
Uithoorn - Donderdag 12 december van 13.00 tot 16.00 uur
opent hotel restaurant Het Rechthuis, Schans 32 in Uithoorn haar
deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en
zeldzame boeken, handschriften
en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan
de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling
van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert.
Met enige regelmaat komen er
op dit soort taxatiedagen uiterst

zeldzame werken voor de dag en
soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Arie Molendijk
geeft graag een deskundig advies meet betrekking tot restauratie van kostbare boeken, bijbels
of boeken met een emotionele
waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is
mogelijk voor zeldzame boeken
en bijbels en advies voor verkoop
en inbreng voor een veiling.
Voor taxatie of verkoop van een
bibliotheek of een partij moeilijk
te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en
de koffie staat klaar.
Taxatieprijs bedraagt 5 euro per
persoon, ongeacht het aantal te
beoordelen boeken.
U vindt het Rechthuis aan de
Schans 32 in Uithoorn.

Agenda Vita welzijn en advies
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
WOL GEVRAAGD!
De dames van de babbel- en breiclub op de maandag (van 10.00 tot
11.30 uur) zitten met hun handen in het haar, de wol raakt namelijk
op! Heeft u een knotje wol over, dan kunt u het langs komen brengen.
BINGO’S
In ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan op woensdag 18 december, aanvang 13.30 uur
In Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 op vrijdag 20 december, aanvang
13.30 uur.
KERSTVIERING
Deze ochtend wordt de huiskamer gezellig aangekleed met de koffie-speciaal en er is een heerlijke lunch van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt
zich al aanmelden.

Ganzenexcursie Kolganzen
Regio – Komende zaterdag 7 december wordt de Ganzenexcursie van de IVN Vogelwerkgroep gehouden in polder Groot Mijdrecht. U
bent van harte uitgenodigd. Er wordt
verzameld op de parkeerplaats bij
de Nieuwe Begraafplaats Wilnis,
langs de Ir. Enschedeweg. Vertrek
8.30 uur, terug om uiterlijk 12.00
uur. Warme kleding aan, koffie en
een verrekijker mee. Informatie bij
Tijs van de Berg (tel. 0619516230)
en Gerrit Hiemstra (tel. 0297 285
285). U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Op de website van IVN,
www.ivn.nl/de-ronde-venen-uithoorn/ leest u meer over de Vogelwerkgroep.
Mocht bij slecht weer, regen of mist,
de excursie afgelast worden dan
staat dit ’s ochtends op de homepagina van deze site.
Elk najaar komen ze weer terug uit
het Hoge Noorden: van boven de
Poolcirkel, waar ze hebben gebroed,
worden de polders van De Ronde
Venen bezocht door duizenden ganzen die hier overwinteren. Het zijn
meestal kolganzen, opvallend door
een witte vlek rond de snavelbasis
( kol), roze snavel en zwarte strepen op borst en buik. Soms zitten er,
duidelijk zichtbaar door hun zwartwitte tekening, brandganzen tussen.
Kolganzen broeden in de zeer korte
zomer in Noord-Rusland en NoordSiberië. Twee keer per jaar vliegen
ze heen en weer, per reis tussen de
3500 en de 5000 km. Als ze daar
aankomen sneeuwt het nog en als
ze, al of niet met jongen, vertrekken
begint de eerste sneeuw te vallen.

Als hun broedsel mislukt hebben ze
geen tijd voor een nieuwe poging.
In oktober komen de eerste gezinnetjes hier aan, in november loopt
het aantal snel op tot wel 10.000 vogels in januari. Elders in Nederland,
vooral Friesland en Zeeland, zitten
enkele 100.000en kolganzen. Overdag zoeken ze voedsel op grasland
of een pas gemaaide maïsakker, ’s
nachts slapen ze op het open water,
zodat bijvoorbeeld vossen ze niet
kunnen verrassen in de slaap. Botshol, de Waverhoek en de Nieuwkoopse Plassen zijn in onze omgeving zulke slaapplaatsen. Als ze deze plassen ’s morgens verlaten doen
ze dat met veel gegak. Het is steeds
weer spannend voor de plaatselijke ganzenwatchers in welk weiland de ganzen neerstrijken om te
eten: langs de Botsholse Dwarsweg,
langs de Poelweg, op de Bovenlanden, in de Gagel?

Het is zondagochtend, 1 december. Het
voelt alsof het al weken lang december
is. Alles en iedereen is druk. De prikkels
stormen elke dag op je af in de vorm van
het Sinterklaasjournaal, sinterklaasliedjes
in de winkels, reclame voor sint en kerstcadeautjes en zo kan ik nog
wel meer opnoemen. Een heerlijke tijd, maar ook een drukke tijd. Je
moet je niet helemaal gek laten maken en wat energie overhouden
om juist te kunnen genieten van deze drukte. Dus ga ik regelmatig
op tijd naar bed en probeer ik zo heel nu en dan een bijzonder experiment uit.
Uitslapen
Dat bijzondere experiment heet uitslapen. Voor velen heel gewoon
en verre van experimenteel, maar als je eenmaal in een ritme zit van
voor 7.00 wakker worden dan is dat het ritme. Voor mijzelf maar net
zo hard het ritme voor de kinderen. Soms lukt het om aan te geven
dat voor 8.00 s’ochtends mama niet gestoord mag worden, maar heel
vaak mislukt dit jammerlijk. Want op een of andere manier zitten wij
op de zaterdagschoenenroute van Sinterklaas en zijn pieten. Wat betekent dat de kinderen hun schoenen op zaterdagavond mogen zetten en ze op zondagochtend wakker worden en meteen maar aan
een ding kunnen denken: WAT ZIT ER IN MIJN SCHOEN???
Wat volgt is de volgende conversatie.
Conversatie
- Mama, mama, mama?
- Hmmmmm...
- Mama, mag ik naar beneden, kijken wat er in mijn schoen zit?
- Grrmmm, hoe laat is het?
- Het is bijna half 8 mama, mag het, mag het, mag het?
- Wat hadden we gisteren afgesproken, mop?
- Dat we pas om 8.00 mogen kijken.
- En het is nu...?
- Half acht mama.
Een half uur later, op zeer luide toon
- Mama, het is 8 uur, we gaan naar beneden hoor !
- Hmmmm...
- Mamaaaaa, mama, mama we hebben wat in onze schoen.
- Fijn moppies, zucht.
- Mama, mama, mama, ik heb een chocoladeletter en een boek
van het Sinterklaasjournaal en chocolademuntjes.
- Hartstikke leuk schat, maar mama probeert nog even te slapen.
- Mama, mama, mama, ik heb ook een chocoladeletter en een sint
special van de Donald Duck en ook chocolademuntjes.
- Oh wat fijn, mop.
- Mama, ga maar weer slapen hoor, wij gaan spelen.
Moraal
Ja, en dan ben je natuurlijk hartstikke wakker, op zondagochtend, 8
uur. En ook al vind ik het jammer dat ik wakker ben, toch heb ik een
grote glimlach op mijn gezicht. Want zeg nou zelf, je kunt gewoon
niet boos worden op het enthousiasme van de kinderen. Hun blijheid is gewoon aanstekelijk en het is natuurlijk geweldig leuk dat
ze je meteen laten weten wat ze hebben gekregen. Misschien is dat
wel het geheim van Sinterklaas: jong of oud, voor- of tegenstander,
je gaat gewoon overstag voor zoveel blijheid, dankbaarheid en vrolijkheid!

De Strooppot bakt pannenkoeken voor CliniClowns
De Hoef - Pannenkoekenrestaurant
De Strooppot organiseert weer een
leuke actie: pannenkoeken bakken
en eten voor CliniClowns. Vanaf vrijdag 6 december tot en met vrijdag
13 december (m.u.v. maandag 9 december, want dan is het restaurant
gesloten) kunnen liefhebbers van
een pannenkoek in ontelbare variaties terecht bij de Strooppot aan de
Oostzijde 42-43 in De Hoef. De actie is dat de tweede pannenkoek in
principe gratis is! Bestelt u met z’n
vieren vier pannenkoeken dan betaalt u voor slechts twee de gangbare prijs. Bent u met z’n achten,
dan betaalt u er vier, enzovoort. De
andere pannenkoeken zijn dan gratis. Maar de actie voor CliniClowns
is niet voor niets. “Wij vragen dan
aan onze gasten wat zij hun ‘gratis’ pannenkoek dan waard vinden
in euro’s. Dat specifieke bedrag doneren wij dan aan de CliniClowns,”
legt Strooppot eigenaar Marcel
Kentrop uit. Hij is met zijn restaurant lid van de Vereniging van erkende pannenkoekenbakkers en via
deze vereniging kwam hij in contact
met de CliniClowns. Marcel maakte kennis met wat zij doen om ernstig zieke en gehandicapte kinderen toch een beetje blij te maken
en dat raakte hem. Ook de vereniging zelf heeft het werk van de CliniClowns omarmd. Marcel: “Kinderen zijn immers ook onze doelgroep
en aldus ontstond het idee om ons
voor kinderen die ziek zijn in te zetten via CliniClowns. Op die manier

willen wij in december tussen de
feestelijke data van Sinterklaas en
kerst in iets organiseren voor dit
goede doel. De maand december is
ook voor veel mensen vaak een tijd
van bezinning en aandacht voor elkaar. Daar past dan iets over hebben voor een ander, in dit geval de
CliniClowns, goed bij. Ons team is
zelf ook heel enthousiast en wil zich
daarvoor inzetten. We hopen met
deze actie in elk geval een leuk bedrag te kunnen doneren.”
Het komende jaar wil Marcel vaker
leuke acties op touw zetten voor dit
doel. “In april bestaan we 15 jaar
en daar willen we ook onze gasten
feestelijk van laten profiteren. Maar
daaraan voorafgaand gaan we ook
nog wat voor CliniClowns doen. Dan
is het plan om een ‘Toet-pannenkoek’ te gaan serveren met het nodige aan lekkers er omheen. Toet is
de knuffel van de CliniClowns. Maar
dat is pas in maart en dan pakken
we weer heel leuk uit voor de kinderen,” laat Marcel weten. “Eerder
en dat is al heel gauw in januari volgend jaar, organiseren we weer de
bekende Winterse Weggeefweken
met pannenkoeken. Reden genoeg
om vaak bij ons langs te komen.” Via
Facebook kan men ook met de acties van De Strooppot kennismaken
en natuurlijk door de sinds kort geheel vernieuwde website te bezoeken: www.strooppot.nl. Daar staat
ook een filmpje van de CliniClowns
op en een verhaaltje waarom De
Strooppot zich daarvoor inzet.
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‘Koken aan de Amstel’ naar La Musette
Uithoorn/De Kwakel - Samen aan
de Amstel heeft tot doel de sociale verbondenheid tussen inwoners
te versterken en in beeld te brengen. Eén van de projecten is: Koken
aan de Amstel. Buurtbewoners koken voor buurtbewoners onder leiding van koks uit onze lokale restaurants. De recepten van de diners
worden gebundeld in een Uithoorns
kookboek. In het kookboek worden

de koks en de restaurants voor het
voetlicht gebracht. Ook wordt informatie gegeven over de verschillende wijken in Uithoorn en De Kwakel
en natuurlijk komen hun gastkoks
aan het woord.
Op maandag 16 december zijn de
inwoners van de Europarei en Zijdelwaard uitgenodigd om te komen
koken en eten bij restaurant La Musette. Samen met gastvrouw Karin

Amsen en chefkok Peter ter Wee
zullen vrijwilligers een voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht gaan
maken. Wilt u ook komen eten, dan
kost een menu 16.-.
Aanmelden via www.samenaandeamstel.nl. Meldt u snel aan want vol
is vol! Bij de volgende restaurants
gaat men binnenkort koken en eten:
het Rechthuis, het Spoorhuis en
Sjiek aan de Amstel.

Sinterklaas als
acteur bij
De Kwikstaart

Joh. Piet: Naaimachines,
handwerken en breigarens
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Een winkel in Uithoorn die uniek
is in de regio is die van Joh. Piet.
Liefhebbers van onder meer naaien op de machine om kleding te
herstellen of gordijnen te maken,
breien, haken en borduren, vinden hier een paradijs aan mogelijkheden. Zoals een enorm assortiment aan kleinvak artikelen, accessoires, brei- en haakpennen,
naalden, naai- en haakgarens, een
zeer grote sortering breiwol (breigarens genoemd) in alle kleuren en verscheidene draaddikten, complete borduurpakketten,
handwerken, breiboeken, handleidingen, voorbeelden, patronen,
enzovoort. Niet in de laatste plaats
is ook de daarvoor benodigde
techniek breed geschakeerd in
de vorm van naaimachines, variërend van ultra modern tot eenvoudig van bijvoorbeeld de merken
Bernina, Husqvarna, Brother, Janome, Toyota, Bernette, Huskystar
en Lewenstein. Verder heeft Joh.
Piet borduurmachines en lockmachines. U treft ze aan in de winkel.
Bijzonder plezierig is ook de service van onderhoud en reparatie

van deze machines. Dat gebeurt
in eigen beheer door Johan Piet
zelf en hij is nagenoeg de enige in
de regio dit nog kan en doet! Hij is
er al vele jaren een expert in. In de
meeste gevallen is de naaimachine drie dagen later weer klaar voor
gebruik. Bovendien krijgt u drie
maanden garantie op elke reparatie. Onderhoud en reparatie wordt
ook gedaan bij machines die niet
bij Joh. Piet zijn gekocht, bijvoorbeeld bij Blokker of het Kruidvat.
Ook die kunt u bij Johan Piet brengen als er wat aan mankeert. Een
andere service die wordt verleend
is dat kopers van een nieuwe naaimachine gratis onderricht krijgen
om er op te werken.
Breien is ‘in’
“Het is jammer dat Stoffen Ton er
niet meer is. Daar kochten mensen
een mooie lap stof om er een leuk
kledingstuk uit te maken. Vaak
kwam men daarna bij ons voor
accessoires, zoals naaigaren, ritsen, elastiek en knopen. Voor de
stof moet men nu naar de markt of
naar Wilnis bij Marijke van Soest
Fournituren op de Zuwe. Die heeft
heel veel van Stoffen Ton overgenomen,” vertelt Johan. “Vandaag
de dag wordt er ook heel veel gebreid. Zowel door oudere als jongere vrouwen. Lekker creatief be-

zig zijn is het credo. Gebreide mutsen, sjaals en kragen zijn helemaal in. Katia breiwol uit Spanje
en Scheepjeswol zijn gewilde merken. Verder worden ook de naaicursussen die door diverse instellingen worden gegeven goed bezocht. Het leuke van dit alles is dat
je zelf iets exclusiefs maakt. Er bestaat geen tweede van.” Vorig jaar
vierde het familiebedrijf haar 75 jarig bestaan. Het dateert van 1937
en is opgezet door de grootvader van Johan, Arie Piet die eerst
vertegenwoordiger was van Singer naaimachines met een filiaal in de Dorpsstraat in Uithoorn.
Toen hij zelfstandig werd vestigde
hij zich in de Mennonietenbuurt in
Amstelhoek. Na het overlijden van
Arie werd de zaak voortgezet door
diens zoon Johan Piet (senior) die
vervolgens weer terugging naar de
Dorpsstraat. In 1977 nam de huidige Johan Piet (junior) de zaak over.
Wie interesse heeft om zelf
iets te naaien, breien, haken of
borduren kan het bij Joh. Piet
in de Dorpsstraat 34 allemaal
vinden. De winkel is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur; vrijdag
koopavond tot 20.30 uur en
zaterdag van 9.00 tot 16.00
uur. Maandags gesloten.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Levensgevaarlijke situaties
Beste burgemeester en wethouders van Uithoorn:
we begrijpen dat aanpassingen aan het wegennet
overlast veroorzaken. Op het moment dat dit tot onduidelijke en zelfs gevaarlijke situaties leidt is het
tijd voor acties (eigenlijk daarvoor al).
De aanpassing van de Amsterdamseweg veroorzaakt nu al een jaar zeer veel extra verkeer op de
Wilhelminakade en de dagelijks achteruit rijdende vrachtwagens zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Daarnaast de wekelijks of zelfs dagelijkse aanpassing van wel of niet opengestelde fietsroutes langs
de Amsterdamse weg geeft bij onze jongste zoon
maar ook andere kinderen uit de buurt veel overlast
en gevaarlijk situaties.
Alleen fietsen naar De Brede school is een hele verantwoordelijkheid en best knap maar op dit moment ook gewoon gevaarlijk. Wat is nu nog een veilige route ?

Vorige week nog is een mevrouw (wellicht deels
door haar eigen toe doen) aangereden door een auto. Gelukkig viel haar letsel mee en kon ze na onderzoek van het ambulance personeel zelf verder.
Leuk dat er plannen zijn voor 30km zones maar volgens mij is het acuut tijd voor snelheids beperkende
maatregelen in de vorm van drempels.
Eerder vernam ik dat dit niet kon van u; moet er inderdaad dan eerst iemand echt het ziekenhuis in
gereden worden of erger???
En nog steeds is de bebording voor vrachtwagens
niet afdoende; dagelijks rijden er nog zeer grote
vrachtwagens vanaf de Thamerkerk tot aan de busbaan om vervolgens achteruit terug te moeten rijden. 10 op een dag is niet ongebruikelijk. Gaan we
afwachten of nu echt wat doen ?

Uithoorn - De afgelopen jaren
heeft De Kwikstaart in samenwerking met Sinterklaas en Zwarte Piet
een film gemaakt voor de intocht op
school. Ook dit jaar heeft de school
weer voor een film gekozen als aftrap voor het Sint bezoek. Op zaterdagochtend 23 november, met het
slaap nog in de ogen.Nou ja, bij een
aantal zat het slaap nog in de ogen,
namelijk een viertal personeelsleden van de school. Bij Sint en Zwarte Piet was dit niet natuurlijk niet het
geval. Zij hadden een lange nacht,
van pakjes bezorgen en balanceren over de daken, achter de rug. Ze
kwamen monter aan bij De Kwikstaart en waren klaar om te schitteren in de film. Het thema op De
Kwikstaart is ‘Piet die zijn verkeersdiploma moet gaan halen’, en gaat
hij dit halen? Als volwaardige acteurs namen Sint en Piet de taak
op zich om tot een mooi resultaat te
komen. Rennend door de gangen,
fietsend over het verkeersplein in
het Atrium en slapend in de pakjeskamer, lieten Piet en Sint zien dat ze
ervaring hebben als volwaardige acteurs voor de camera. Er is met Sint
en Piet afgesproken om niet teveel
te verklappen over hoe het afloopt,
maar wel om een paar foto’s te laten zien waarop Sint en Piet staan,
in actie voor de film. Over het resultaat kan nog niks gezegd worden,
maar wel dat het weer prachtig was
om dit te maken en daarvoor wil basisschool De Kwikstaart natuurlijk
Sinterklaas en zijn Pieten en de Sinterklaasactie van Uithoorn, hartelijk
bedanken.

Discussiëren met rechter-commissaris
over strafrechtspraak
Uithoorn - Op vrijdag 13 december
komt Marleen van Dalen, rechtercommissaris bij de rechtbank Amsterdam, spreken in Kerkcafé Uithoorn over strafrechtspraak in Nederland. Marleen is o.a. bekend van
het grote Passageproces rond 7 liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. U krijgt volop gelegen-

Voor meer informatie over de Ontmoetingsgroepen kunt u contact
opnemen met Caroline Vrijbergencoördinator van de Ontmoetingsgroep voor Vergeetachtigen en
Mantelzorgers, tel. 0297 533540 of
via e-mail c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl .

bus een bijdrage doen om de kosten
te bestrijden. Het KerkCafé Uithoorn
biedt een podium waar gesproken
en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige
maatschappelijke thema’s. Iedereen
is van harte welkom.

Pieten brachten nog meer gezelligheid
in Winkelcentrum Amstelplein

Peter Hak
Wilhelminakade 81, Uithoorn

Wethouder Levenbach opent schilderijenexpositie in ‘Vergeten Kunst’
Uithoorn – De schilderijen van de
Expositie ‘Vergeten Kunst’ in het gemeentehuis van Uithoorn zijn van
deelnemers van de reguliere Ontmoetingsgroep Uithoorn van Vita
welzijn en advies. De expositie is officieel geopend door Wethouder Levenbach. Deze is te bewonderen in
de ontvangsthal van het gemeentehuis van Uithoorn vanaf afgelopen
maandag 2 december tot en met
vrijdag 13 december aanstaande.

heid om met deze ervaren rechter en de andere bezoekers te discussiëren. De bijeenkomst is in De
Schutse aan De Mérodelaan 1, Uithoorn.
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.
Na afloop kunt u bij een hapje en
een drankje napraten. De toegang
is gratis. Wel kunt u in een speciale

Uithoorn - Het was afgelopen zaterdag weer eens extra gezellig winkelen in winkelcentrum Amstelplein.
Vooral de kinderen genoten van de
Zwarte Pieten die er de gehele dag
de boel vermaakten.
Ze deelden lekkers uit, maakten een
praatje, deden raar, wat de kids natuurlijk geweldig vonden.
Kortom: papa en mama konden rustig boodschappen doen, de kinderen vermaakten zich wel.

LET OP: Profiteer nu van de tijdelijke
BtW-verlaging van 21% naar 6%!!!

15% extra korting
op alle kasten,
banken en stoelen

hoveniersbedrijf
E. Buskermolen

LAMINAAT ONDERVLOEREN PLINTEN

✔ Tuinaanleg en onderhoud
✔ Ontwerp en sierbestrating
www.buskermolenhoveniers.nl
Aalsmeerderweg 98C | 1432 CT Aalsmeer | Tel. 0297-366940
Gevraagd:
80 Tegels 30 x 30.
Tel. 06-13932071

Te koop:
12 Tegels 60x 60, zwart, 6 dik
€48,-. Tel. 0297- 282264

Het VerkeersCollege
Voor al uw Transport en Logistieke opleidingen:

Vrachtauto Rijbewijs + Vakbekwaamheid
(ook voor je Nascholing / Code 95)

Aanhangwagen (CE)
HNR trainingen
VCA & BHV opleiding
Heftruck & Hoogwerker

www.verkeerscollege.com
Nu ook in Aalsmeer: 0297-250 638
Opleidingen voor: Bromfiets / Motor / Auto / Aanhangwagen / Vrachtauto / Bus / Taxi / Heftruck

OUTLET

Gevraagd:
Wie heeft er nog een hevelpompje liggen.
Tel. 0297- 520180 (na 20 uur)
Te koop:
1 Paar nw. dames schoenen,
zwart, mt. 38, €25,-. 2 P. zw.
m. bruin z.g.a.n. €10,-. merk
Vesters. Tel. 0297- 264070
Te koop:
Boulevard inklaptuintafel 140
x 90, 72 hoog €40,-. Flora tuin
klapstoel 2 x €40,-.
Tel. 06- 45762453
*Te koop:
Elektr. fiets, dames, Sparta,
i.p.st. €900,-.
Tel. 0297-540382

Rendementsweg 12 D, E & F
3641 SK Mijdrecht
Tel. +31 (0) 297 253 886
www.meubelsenmeer.nl
Te koop:
Vw golf GTI velg €60,-. Powermaxx trilplaat Blokker €45,-.
Zwarte leren klompen mt. 43
Strovels €20,-. Dieselpomp
voor VW Caddy €50,-. Const.
fietsverlichting €10,-.
Tel. 0297- 242458
*Te koop:
Wegens verbouwing: inbouwkoelkast €10,-. Inbouw electr.
Neff fornuis + oven €25,-.
Senseo pad koffie app. €15,-.
Tel. 0297- 348181/06-53507473

BOXSPRINGS
MATRASSEN KARPETTEN KUSSENS
DEKBEDDEN

In Zevenhoven had Tino ook meegedaan en won daar de Inters klasse. Bij de quads deed hij dit jaar mee
voor het eerst mee en werd daar
2de. In september heeft hij ook nog
in Noordwijkerhout meegedaan met
een Kermiscross en behaalde bij de
inters een mooie eerste plaats. Het
seizoen 2013 is nu voorbij en Tino
kan zich voorbereiden op 2014.
Eind januari is er weer een indoor
wedstrijd in Goes en daar zal hij zich
weer gaan voorbereiden op de buitencompetitie die eind februari weer
begint. Via deze krant wil Tino al zijn
sponsors bedanken en hij hoopt dat
ze hem volgend jaar weer zullen
gaan steunen .

Handbalkids van KDO
behalen pietendiploma
De Kwakel - Woensdag 20 november konden de jongste meiden van
KDO handbal (H, F en E) een heus
Pietendiploma verdienen tijdens de
handbaltraining. Spannend! Echte
Zwarte Pieten kwamen de training
bezoeken om hen te helpen.
Toen bleek wel dat Zwarte Pieten niet zoveel verstand van handbal hebben.
Er was een circuit uitgezet van 8 sinterklaasspellen en de kinderen werden daar helemaal enthousiast van!
Zo was er de pakjesrace, schoorsteen gooien, stoomboot mikken,
jutezak lopen, Sintwoorden uitbeelden, een rebus oplossen en over het

dak lopen. Het was een drukke bedoening met bijna 40 kids in de kleine zaal, maar ook erg gezellig.
Op de helft van de training kwamen
er nog Zwarte Pieten langs die ook
het spellencircuit gingen doen! Natuurlijk maakten de Pieten domme
fouten en grapjes en moest iedereen erg lachen.
Aan het eind was er voor iedereen
limonade, een zakje pepernoten
en... voor iedereen het echte Pietendiploma! Er werd nog hard door
iedereen gezongen en als afsluiter
een polonaise! Aan alle meiden een
felicitatie van Zwarte Piet en Sinterklaas.

1431 GZ AALSMEER

outlet

TEL 0297-324541

ELKE ZATERDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

70 Plus bij bridgeclub ABC

Crosser Tino Winter Betuwe
kampioen in de Inters klasse
Regio - Motorcrosser Tino Winter
heeft het afgelopen seizoen meegedaan aan het Betuwe Kampioenschap. Dat zijn 8 wedstrijden waarvan er 4 op de crossbaan in Geldermalsen werden verreden en 4 wedstrijden op de baan in Neerijnen waren. Tino heeft er daarvan 6 gewonnen. Hij werd 1 keer 2de en 1 keer
3de. Daarmee werd Tino de Betuwe
Kampioen inter klasse 2013. Daar
was vorige week zaterdagavond
de feestavond van. Tino kreeg een
mooie beker en een actiefoto van
zichzelf. Tino heeft dit jaar ook diverse wedstrijden om het Nederlands kampioenschap gereden en
haalde daar diverse punten.
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Ruime winst voor
Qui Vive MD4
De Kwakel - Qui Vive meisjes D4
speelt al weken op rij hele goeie en
spannende wedstrijden met als resultaat een huidige tweede plaats.
Kampioen worden zit er ook nog in
maar dan moet deze wedstrijd gewonnen worden van Hisalis dat onderaan staat, en Xenios, de concurrent, moet een puntje morsen. Hisalis start verrassend goed waardoor Qui Vive een tijdje lang niet
voldoende grip op het spel krijgt.
Zoals altijd wordt er echter als een
hecht collectief hard voor elkaar gewerkt en is er de intentie om samen
te spelen. De altijd betrouwbare verdediging onder leiding van Babette speelt veel op de helft van Hisalis, en geeft Qui Vive’s goed draaiende middenveld de mogelijkheid
om hun aanvallers veelvuldig te ondersteunen. Het is een lust voor het
oog om deze D4 te zien spelen, te
zien genieten en te zien groeien in
het seizoen. Na een voorzichtig begin gaan de combinaties lopen,
worden er mooie passes gegeven
en komen de eerste doelpunten via
de behendige Alexia (na hard werken en mooie pass van Roos), Britt
(na een mooie voorzet van Dion) en
Dion zelf (na een prachtige bal van
Floor). Wat een lekkere stand voor
de D4 en wat geeft dat een rust voor
het altijd meelevende en enthousiaste Qui Vive publiek. Nog een kleine kans voor Britt maar dan fluit de
scheidsrechter en tevens ‘technisch’
coach Martijn voor de verplichte
pauze.

Qui Vive’s andere, altijd positieve en
motiverende coach Bert benut deze pauze weer om de puntjes op de
spreekwoordelijke “i” te zetten. De
D4 start dus weer fris en fruitig aan
de tweede helft en weet meteen al
via Alexia en – na een mooie combinatie – via Loes op een 5-0 voorsprong te komen. Hisalis probeert er
nog wel uit te komen maar Lauren
en Nina die ijzersterk verdedigen,
en Michelle die veel ballen weet te
onderscheppen, laten het niet zo
ver komen. Toch krijgt Hisalis nog
een kans en moet Ruby als keepster
van deze dag zelfs driemaal achter elkaar redden en zo een doelpunt voorkomen. Hierna is het weer
Qui Vive dat het spel bepaalt en het
wordt 6-0 na een slim laatste tikkie
van Loes. Hisalis wordt nu helemaal
op eigen helft vastgezet.
Femke zorgt deze wedstrijd voor
rust en overzicht op het rechtermiddenveld zodat hun verdediging ook
in de aanval kan gaan. Babette heeft
haar laatste vrouw positie afgestaan
aan Nina en kan zo dichter bij het
doel komen. Wanneer ze dan ook de
mogelijkheid krijgt om te schieten,
doet ze dit direct en scoort de 7-0.
Ondanks mooi samen- en overspel
weet de D4 hierna niet meer te scoren; wat een prachtige eindstand.
Het is niet voldoende voor het kampioenschap. Helaas maar waar. Gelukkig kunnen ze vanavond nog wel
nagenieten van deze wedstrijd middels de wekelijkse foto´s van hun
huisfotograaf Hotze.

Uithoorn - “Het komt bij ons in de
club heel vaak voor dat er mensen
zijn die meer dan 70 jaar oud zijn.
Als je ze ziet denk je al gauw een
“koud kunstje”, al heb ik daar als
benjamin heel veel respect voor,
vooral de manier waarop deze mensen nog in het leven staan. Maar
als een paar meer dan 70% haalt
bij een competitiewedstrijd neem ik
daar heel diep mijn hoed voor af, dat
komt maar zelden voor. Onze voorzitter had ook nog een mededeling
voor ons, de Kerstdrive is dit jaar
weer in de Meijert op donderdag 19
december a.s. en het belooft weer
een grote happening te worden, alhoewel de voorzitter wel vergeten
was te vertellen wat de kosten zijn
en wie betaalt. Dit is voor velen van
ons toch een belangrijke kwestie,
vooral omdat onze penningmeester
met vakantie is en zelfs langer weggebleven is dan verwacht. De wedstrijdcommissie had ook nog het
verzoek om, als er afgezegd moet
worden, dan geen e-mail te sturen
of een telefoonbeantwoorder in te
spreken, maar het persoonlijk aan
de telefoon te doen, zodat men zeker weet dat de boodschap goed is
overgekomen. Het is voorgekomen
dat een antwoordapparaat wordt ingesproken of een e-mail wordt gestuurd naar iemand die met verlof
is.” Aldus een bridger van ABC die
het bovenstaande even wilde melden in deze krant .
Er werd aan 13 tafels gebridged, helaas was er een stilzitronde in de Blijn.

In de A lijn is het echtpaar Ria en
Joop Smit eerste met een score van
70,49%.
Zoals in de aanhef gememoreerd
een prestatie van formaat, ook hier
geldt: hun naam is klein maar hun
daden zijn groot.
Tweede was het echtpaar Fien en
Ben Leeftink met 60,07%, ook een
heel goede score voor dit echtpaar,
zij kunnen hier trots op zijn, als zij
volgende week maar niet met hun
borst vooruit gaan lopen.
Derde was het paar Aja Bijsterbosch
en John de Haan met 55,21%, twee
weken geleden eerste, vorige week
tweede en nu derde, men zou kunnen zeggen dat het bergafwaarts
gaat,
Hier is het gelegenheidspaar Phini Sutter en Corry Snel eerste met
precies 65%. Voor beiden een goede
start van voor deze periode.
Tweede werd ook al een gelegenheidspaar Greet de Jong en Hanny Hamacher met 62,50% en derde
was het paar Corry Boomsma en Bibet Koch met 53,75%.
Misschien moeten we er een keer
over denken om meer gelegenheids
paren samen te stellen want blijkbaar gaar het beter met een vreemde partner.
Als u interesse heeft in bridge, zeker nu, omdat omroep MAX met een
cursus is begonnen, kom dan eens
langs in ‘tBuurtnest, om kennis te
maken met het zo edele spel.
Er wordt elke donderdag vanaf 9.00
uur in’t Buurtnest in Uithoorn gespeeld.

Legmeervogels zaalvoetbal 1 heeft complete offday
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 29
november speelde Legmeervogels een uitwedstrijd tegen middenmoter JCK/Aiso2. Op basis van
de stand mocht een overwinning
wel verwacht worden, ook gezien
het feit dat men redelijk compleet
was. Alleen defensief waren er wat
problemen vanwege de afwezigheid van Dennis Rijnbeek en Ibrahim el Ahmadi. Legmeervogels begon nog wel aardig aan het duel.
Men nam het initiatief en wist een
aantal kansen te creëren. Maar de
keeper bleek een te groot obstakel.
Ook werd het houtwerk een aantal
keer getest, maar dat deed de tegenstander aan de andere kant ook.
Legmeervogels moest goed opletten voor de gevaarlijke en behendige aanvallers van JCK/Aiso. Toen in
de 12e minuut een verkeerde wissel werd uitgevoerd, welke van te
voren niet was afgesproken, kreeg
men de deksel op de neus gedrukt. Men werd op een 1-0 achterstand gezet. Toch kwam Legmeervogels weer snel op gelijke hoogte.
Met een strakke uitgooi van Patrick

Brouwer wist Stefan van Pierre knap
vanaf links de bal in het doel te werken, 1-1 in de 16e min.
Slordig
Het leek de ommekeer te worden,
maar niets bleek minder waar. Legmeervogels werd slordig in haar
spel en kon moeilijk door de verdediging heen komen. Het zat allemaal niet mee en de uitvoering was
gewoon te slap. Verdedigend werd
men af en toe simpel uitgespeeld,
wat ook het geval was vlak voor tijd.
Legmeervogels was de grip volledig
kwijt, en de verdediging werd simpel uitgespeeld. Het werd 2-1 voor
de thuisclub in de 23e min, wat tevens de ruststand werd.
In de rust was er ook nog eens onduidelijkheid over een wissel, waardoor men op elkaar begon te zeiken. Vanaf dat moment raakte Legmeervogels compleet uit de wedstrijd. Uiteindelijk werd Coen van
Weerdenburg ook nog eens onterecht met geel uit het veld gestuurd,
waardoor men in een 4 tegen 3 si-

tuatie kwam. Simpel speelde de tegenstander zich vrij bij de 2e paal,
wat de 3-1 opleverde. Daarna kreeg
de tegenstander geel en kwam Legmeervogels met een man meer te
staan. Maar op onverklaarbare wijze werd Legmeervogels door 3 man
weggetikt. Het keek dan ook in de
20e min tegen een 4-1 achterstand
aan. De koppies gingen nu helemaal hangen, waardoor men niet
meer in het spel kwam. Het werd in
de 22e min dan ook alweer 5-1.
Speldje prikje
Vlak voor tijd wist Legmeervogels
nog een speldenprikje uit te delen. Een droge knal van Stefan van
Pierre werd door Mels Bos nog verlengd, waardoor het 5-2 werd in de
23e min. Maar het was te laat en
men geloofde er ook niet meer in.
Het was een complete offday voor
Legmeervogels, welke in de 24e min
nog eens werd benadrukt. Op simpele wijze werd de verdediging uitgespeeld, waardoor een eindstand
van 6-2 op het scorebord verscheen.
Teleurgesteld dropen spelers en be-

geleiding af. In tijden heeft Legmeervogels niet zo beroerd gespeeld, dat
was men wel met elkaar eens. Zowel spelers als begeleiding hebben
hun taak niet goed uitgevoerd vandaag. Het was allemaal veel te slap
en een goed resultaat heeft er nooit
ingezeten. Kortom, een wedstrijd om
snel te vergeten en weer vooruit te
kijken naar de volgende wedstrijd.
En niet zomaar een wedstrijd. Aanstaande vrijdag moet Legmeervogels afreizen naar Vianen, om daar
aan te treden tegen de nummer 2
FC De Reigers. Daar speelt ook een
goede bekende van de Legmeervogels, namelijk Laurens v/d Greft die
in de zondag 1 speelt. Het wordt een
lastige uitwedstrijd, ook omdat men
een scheidsrechter treft waar Legmeervogels een negatieve ervaring
mee heeft.
De wedstrijd wordt gespeeld in
Sporthal Helsdingen, aanvang van
de wedstrijd is om 20:10 uur. Het is
zaak voor Legmeervogels om een
stuk scherper voor de dag te komen,
anders kan men het wel vergeten.
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Opening nieuwe locatie
van Het VerkeersCollege

Geen subsidie meer voor accommodatiegebonden jongerenwerk

Jongerencentrum The Mix sluit
noodgedwongen zijn deuren
Uithoorn - Jongerencentrum The
Mix gaat na 16 jaar als jongerencentrum te hebben gefunctioneerd,
sluiten. Niet pas in 2015, maar komend jaar al. Op 1 januari aanstaande gaat het slot erop! Tenzij een initiatief, dat vanuit de samenleving
momenteel wordt ontwikkeld, het
kan voorkomen. Het is (nog) niet
bekend wat voor initiatief dat is. De
aankondiging dat het bekende jongerencentrum met sluiten bedreigd
werd, dateert al van eind oktober
vorig jaar toen tijdens een raadsdebat over allerlei ophanden zijnde bezuinigingen dit al werd aangekondigd. De gemeente moet bezuinigen en heeft daardoor onvoldoende financiële middelen om The Mix
– via welzijnsorganisatie Cardanus open te houden. De jongeren, varierend in leeftijd van 14 tot 24 jaar,
hebben vanaf die datum geen enkel alternatief om in een eigen besloten omgeving te genieten van elkaar, zang, dans, muziek en verdere festiviteiten. Juist The Mix is daar
op toegerust met speciale regelbare
toneelverlichting, geluidsapparatuur
met mengpaneel en boxen, een bar,
sanitaire voorzieningen, garderobe,
kantoorruimtes enzovoort. Voor de
deur is voldoende parkeerruimte en
de locatie is zover van woningen gelegen, dat overlast niet aan de orde is. The Mix leent zich bij uitstek
op verzoek ook voor allerlei muzieken zanguitvoeringen van verenigingen, maar ook feestjes en recepties
van particulieren, personeelsverenigingen en bedrijven zijn er mogelijk.
Hoe je het echter ook bekijkt, het is
en blijft een jongerencentrum. The
Mix is een gebouw met een inrichting wat moet blijven bestaan voor
dit doel. Talloze jongeren onderschrijven dit en ook veel inwoners
van Uithoorn zijn die mening toegedaan. “Geef ze de kans om er dan
zelf wat van te maken, door bijvoorbeeld het commercieel in de markt
te zetten als theater, muziekcentrum
of uitgaanscentrum. Er zullen vast
veel jongeren zijn die daar wel aan
willen meewerken. Eigen broek ophouden en zelfredzaamheid is toch
het credo van de gemeente? Faciliteer dat dan,” zo wordt gezegd.
Zoals het er nu echter naar uitziet

houdt The Mix in zijn hoedanigheid
op te bestaan. Waar moeten de jongeren dan naartoe? Niet alleen voor
een gezellig samenzijn met muziek
en een drankje, maar hoe en door
wie worden degenen die in de sociale en maatschappelijke sfeer wat
hulp en aandacht nodig hebben,
dan opgevangen? Wij hadden een
gesprek met de beheerder en zakelijk leider van The Mix, Rudo Plooy.
Hij is verantwoordelijk voor het beheer van het pand en de financiën.
Vacuüm
“Het is heel triest dat een stuk welzijnswerk voor jongeren samen met
The Mix verdwijnt. Ook al omdat
stichting Cardanus met ingang van
1 januari aanstaande ophoudt te
bestaan. In Uithoorn is geen enkele
ruimte of faciliteit zoals The Mix die
heeft. Al was het maar om de akoestiek en de isolatie,” vertelt Rudo. “Er
zijn al heel wat ideeën naar voren
gebracht maar geen van alle heeft
genade gevonden in de ogen van de
gemeente. Men wijst naar het nog
te bouwen cultuurcluster wat soelaas zou kunnen bieden, maar dat
staat er voorlopig nog niet. We zitten straks met een vacuüm. The Mix
gaat definitief dicht; het pand is van
de gemeente en wordt te koop aangeboden. De gemeenteraad heeft
gekozen voor het gegeven dat accommodatiegebonden
jongerenwerk, waartoe ook The Mix behoort,
niet meer wordt gesubsidieerd. Het
jongerenwerk zal vanaf 1 januari aanstaande vooral worden ingezet op de kwetsbare groep jongeren
waarbij het stimuleren van talent en
eigen kracht voorop staat. De sociaal welzijnswerker (de voormalige
jongerenwerker) zal dan hoofdzakelijk ambulant zijn werk gaan doen.
Dat wordt wel gefinancierd. Het is
dus niet zo dat daar geen geld voor
is. Maar The Mix is al 16 jaar een begrip en heeft als jongerencentrum
veel jongeren van de straat gehaald
en gehouden. Die konden zich hier
in verscheidene richtingen ontplooien en zichzelf zijn. Er was en is bovendien een goede sociale controle. Wij hebben al eens aan de gemeente gevraagd of we niet zelf
programma’s mochten ontwikkelen

zodat The Mix op commerciële basis kon worden voortgezet en er dus
minder subsidie nodig was. Daar
stond de gemeente niet voor open
want de bestemming was jongerencentrum en daar viel niet aan te tornen. Ook stichting Cardanus die het
pand steeds met subsidiegeld heeft
gehuurd van de gemeente, heeft dit
al verscheidene keren ingebracht.
Maar nogmaals, daar kon geen
sprake van zijn,” aldus Rudo Plooy.
Doorgangshuis
Nu The Mix sluit is dat dus een
ramp voor jongeren. De kracht van
The Mix was dat jongeren onder leiding de kans kregen zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Jongeren
van 14 tot pak weg 24 jaar maakten hier een hele ontwikkeling door.
Zij werden vrijwilliger, stonden achter de bar of verzorgden de verlichting. Kortom, ze leerden een stukje verantwoordelijkheid te dragen.
The Mix bleek een doorgangshuis
te zijn waaruit jongeren in de samenleving intussen een leuke baan
hebben gevonden in het verlengde van wat men hier deed. De activiteiten zijn een middel, een instrument, geweest waardoor die mensen zich hebben kunnen ontwikkelen. In de ogen van de beheerder en
jongerenwerkers is dit een van de
belangrijkste dingen die hier in al
die jaren hebben plaatsgevonden.
Dat wordt straks node gemist. Verder is een vaste locatie als The Mix
voor het jongerenwerk een belangrijk gegeven. Want de jongeren konden zelf iets op touw zetten en organiseren. Die gingen daarmee een
heel traject in waarbij allerlei businessactiviteiten de revue passeerden. Een prachtig leerproces. Dat
kan niet meer als The Mix gesloten
wordt.
Duur pand
De stichting ‘Jongeren Uithoorn aan
de Amstel’ wil The Mix koste wat
kost behouden. Het is verder opmerkelijk dat er intussen een jaar
voorbij is gegaan, zonder dat er vanuit de gemeente een bruikbaar initiatief op tafel is gekomen. Omdat
de subsidiestroom een andere bestemming krijgt wordt het gebouw

Jongerencentrum The Mix aan de Van Seumerenlaan gaat per 1 januari 2014 dicht. Het pand wordt te koop
aangeboden.

Pop-Up Store Looove
ring in komt en men druk bezig is
plannen te ontwikkelen.”
Ladies aan de Amstel!
“De laatste tijd zien we gelukkig
steeds meer hele mooie en leuke
zaken opkomen. Ik noem het knusse en heerlijke taartenwinkeltje De
Zoete Zonde, het prachtige Sjiek
aan de Amstel, de internationaal
ogende IJssalon Esplanade, Bloemen aan de Amstel, Kadootje met
Hart, De Dochter van Mies in De
Schans. Allemaal opgezet door jonge vrouwen, die durven en er keihard aan bijdragen om ons Oude
Dorp hartstikke leuk te maken. Al
deze ladies heben mij geïnspireerd
in het leegstaande pand op Marktplein 5 iets leuks te beginnen.”

Beheerder Rudo Plooy: “In The Mix
konden jongeren zichzelf ontplooien
en ontwikkelen. Jammer dat het nu
voorbij is”
zonder pardon gesloten. Zijn er dan
geen andere opties te bedenken om
The Mix open te houden?
Wij vroegen het aan wethouder Ria
Zijlstra (Milieu, Jeugd & Onderwijs):
“Cardanus was onze uitvoerder van
welzijnstaken en voor kinderenwerk en jongerenwerk. Die stopt
ermee dus wat wij moeten doen is
een andere uitvoeringsorganisatie zoeken. Het beleid voor The Mix
is daar een uitvloeisel van. De gemeenteraad heeft besloten dat The
Mix dicht gaat en het pand te koop
wordt aangeboden. Zolang het niet
verkocht is kan het gehuurd worden om er activiteiten in te organiseren mits dit in het bestemmingsplan van de Vinckebuurt past. Er is
een initiatief gaande om The Mix in
die zin te behouden en er wat mee
te doen. Maar de bedoeling is echt
dat het gebouw verkocht wordt. Het
is in verhouding een duur pand voor
de gemeente waar doorgaans rond
de dertig jongeren gebruik van maken. Het is maar een paar avonden
per week open. Als je dat gaat omrekenen per jongere is het een duur
pand. De jongeren hebben zelf aangegeven dit te begrijpen. Wat we
wel gaan doen is het ambulante
jongerenwerk ondersteunen. Jongerenwerkers gaan de straat op en
maken aldus contact met jongeren. Er is ook de stichting Jongeren
Uithoorn, actieve mensen die bezig zijn; we doen onderzoek naar de
behoefte van jongeren in Uithoorn
en wat voor locaties hebben we
dan nodig. We moeten dus eerst in
beeld krijgen wat we willen met het
jongerenwerk en kijken dan uit naar
passende accommodaties. Die laatste hebben we genoeg in Uithoorn.
De jongeren kunnen zich daarbij
zelf ontwikkelen en worden daarbij
ook begeleid. Maar ze moeten wel
zelfinitiatief tonen. De jongeren die
nu in The Mix hun heil zoeken zullen
inderdaad tijdelijk een ander plekje moeten zoeken. Ik realiseer mij
dat dit vervelend is. Maar ik ben van
mening dat als je het jongerenwerk
op een andere manier organiseert
je veel meer jongeren voor hetzelfde geld kan bereiken. Zo liggen de
zaken momenteel,” laat wethouder Zijlstra desgevraagd weten. Het
verhaal deed de ronde dat stichting
Tympaan De Baat uit De Ronde Venen het ontstane gat voor het welzijnswerk – en voor The Mix - zou
opvullen, maar daar is volgens directeur Mieke Telder (nog) geen
sprake van.

riode is ook een vorm van Pop-Up
maar brengt veelal geen extra charme met zich mee voor het langslopende publiek, en dat is nu juist wel
mijn insteek.”

‘Christmas is all around you!’
Uithoorn - Op Marktplein 5 in Uithoorn is sinds vrijdag 29 november De eerste echte Pop-Up Store
in Uithoorn geopend met als thema
kerst. de naam P.S. Looove Christmas prijkt vrolijk op het raam van
het charmante maar oude pand,
welke lange tijd een kale aanblik
bood.
Twee kerstboompjes staan naast
de deur en er ligt een rode loper
uit Welkom! Binnen treffen wij een
knusse en sfeervolle ruimte, kleiner
gemaakt door een houten wand. We
spreken de initiatiefneemster van
deze tijdelijke winkel, Judith Verlaan, zelf opgegroeid bij het Oude
Dorp in Uithoorn. “Zoals iedereen
ziet staat er veel leeg in het dorp,
hoewel daar steeds meer verande-

Mijdrecht - Het VerkeersCollege is
in 2008 begonnen met rijlessen verzorgen.

Het concept
“Pop-Up stores zijn in opmars in
de grotere steden. Ze zijn ontstaan
in De Verenigde Staten rond 2000
en bedacht door creatieve mensen
die wilden bijdragen aan een fijn
straatbeeld, in plaatsen waar veel
leegstand was. In de ware zin des
woords is een Pop-Up Store een
winkel die er ineens is, zonder vooraankondiging en die ook ineens
weer weg kan zijn om later weer in
een nieuw jasje of met een nieuwe
inhoud te verschijnen. Een Pop-Up
store moet uiteraard dingen verkopen maar moet ook een bepaalde
eigenheid hebben en sfeer of beleving brengen. Een lege shop waar
alleen wat oude gordijnen in hangen, niets leuks aan gedaan is en
waarin een partij handel wordt aangeboden gedurende een korte pe-

Collectie en plannen
“Omdat ik in de decembermaand
wilde beginnen, is het thema van
mijn shop Kerst. In P.S. Looove verkoop ik kerstballen, kransen en accessoires zoals tafelstukken en lantaarns. Ook verkoop ik vazen en
schalen van A Piece To Remember
en plafond-kransen van By Lauco.
De kransen zijn gemaakt van mooi
plat riet en hebben een heel stevig raamwerk waar alles aan gehangen kan worden. Verder hebben
we oude kerstballen,geselecteerd
door Mrs. B en handgemaakte Succesuilen van de Deense Charlotte Skovgard. Ook de papieren sterren en kransen van vilt voor de kinderkamer zijn aanwezig. Voor Oud
&Nieuw de Champagnebowl, het
pronkstuk op uw party! Ik vul de
winkel iedere week aan met wat
kleine nieuwe dingen.
Wat mijn volgende Pop-Up thema
is laat zich nog raden. Het hangt er
mede vanaf hoe dit loopt, voor de
zomerperiode heb ik wel plannen
en in de tussentijd is het afwachten. Een Pop-Up Store moet verrassen. Voor nu van harte Welkom bij
PS Looove… Christmas!”
Open woensdag van 09.00-17.30
uur, donderdag van 12.30-17.30 uur,
vrijdag/zaterdag van 09.00-17.30 uur
en zondag van 11.00-17.30 uur.

In 2009 werd een locatie in
Mijdrecht geopend. Nu 4,5 jaar later is Het VerkeersCollege de grootste rijschool in Mijdrecht met 15
lesauto’s, aanhangwagens, bromfietsen, motoren, een vrachtauto en
een rijsimulator. Vanwege dit grote succes is de locatie aan de Groot
Mijdrechtstraat 39 te klein geworden. Daarom zullen vanaf 1 december de activiteiten van Het VerkeersCollege in Mijdrecht, gaan plaatsvinden vanuit het nieuwe hoofdkantoor op de Diamant 6 in Mijdrecht.
Dit is tegenover het VeenLanden
College, in de ‘oude’ Dansschool
van Jan Verburg. Het pand is de afgelopen weken van binnen helemaal verbouwd en aangepast aan

de nieuwe bestemming. Van Dansschool naar Verkeersschool. Door
de verbouwing zijn er in het pand:
twee theorielokalen, een grote kantine, een simulatorcentrum, een theoriecentrum en verschillende kantoorruimtes beschikbaar.
Open dag
Bent u benieuwd naar hoe het er nu
uitziet, of wilt u informatie over de
verschillende opleidingen van Het
VerkeersCollege? Kom dan naar
de opening. Ook is het dan mogelijk een gratis rijtest met de auto,
vrachtauto of rijsimulator te doen.
Vrijdag 6 december van 16.00 tot
20.00 uur staan de instructeurs van
Het VerkeersColllege en natuurlijk
ook een hapje en een drankje voor u
klaar. Er zijn deze dag speciale openings/kortingsacties voor de verschillende opleidingen.

‘YOHO,YOHO…
just bring the bubbles
and start the show’
Uithoorn - Met de sprankelende
titel als krantenkop wil Da Capo’s
Popkoor uit Uithoorn op zaterdag 14
december alvast iedereen in de perfecte kerststemming brengen.
In tijden van veel geregel en stress,
nodigt Da Capo u uit om in de
prachtige Thamerkerk even te relaxen en te genieten van het optreden, waarin oude sfeerarrangemen-

ten afgewisseld worden met verscheidene (echte meezing-)kerstklassiekers! Dit alles onder het genot van bubbels en een hapje.
‘Yoho Yoho…’ vindt plaats op zaterdag 14 december aanstaande met
een middagvoorstelling van 15.00
tot 16.15 uur en een avondvoorstelling van 20.15 tot 21.30 uur.

Knotgroep
zaterdag
wederom actief

COLOFON

Uithoorn - Prachtige knotwilgen,
monumenten van bomen, 40 of 60
jaar oud. Bij Fort Nigtevecht werden
ze op zaterdag 23 november geknot.
Soms subtiel werk. De knot leunt
vaak ver voorover, en toch moet
die pruik eraf. Anders overleeft de
boom een volgende storm niet. Dat
zou een roemloos einde zijn. En dat
verdient hij niet.
De volgende klus voor de Knotgroep Uithoorn is de lange rij knotwilgen langs de Polderweg in Ouderkerk a/d Amstel. Deze bomen
zijn minder oud, misschien 15 jaar.
Ook zij moeten geknot worden om
de boom zijn karakteristieke vorm te
geven, waar zo veel andere planten
en dieren baat bij hebben.
Komende zaterdag 7 december
gaat de Knotgroep vanaf 9.00 uur
tot 13.00 uur aan de slag langs de
Polderweg. Met uitzicht op de open
ruimte van de Ronde Hoep. De Polderweg loopt parallel met de A9 van
de Bullewijk naar de Amstel.
Iedereen die het leuk vindt om actief in de natuur te zijn, is welkom om mee te werken. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap, voor koffie halverwege en
soep aan het slot. Neem zelf werkkleding, waterdicht schoeisel én
een mok+lepel mee. Voor meer info: Bert Schaap, 0297-565172 of op
www.knotgroepuithoorn.nl .
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Promotie naar Topklasse B voor Qui Vive JD1
De Kwakel - Nadat de hockeyjongens van JD1 in de Topklasse voorcompetitie, tegen een aantal ‘grote tegenstanders’ als Rood-Wit JD1
en Hurley JD1, zich hadden kunnen

handhaven voor de Topklasse in
poule C, gingen ze in de tussencompetitie voor promotie naar de Topklasse B! Na 3 gewonnen wedstrijden (waarvan eentje met 15-0!) en

1 verloren wedstrijd, kon deze promotie ze eigenlijk al niet meer ontgaan, maar ze waren er op gebrand
om ook de laatste wedstrijd van zaterdag jl., tegen Overbos JD1 te

winnen! Na een ongemakkelijk begin was het direct raak uit de eerste
counter van Qui Vive JD1. Een snelle uitbraak op de rechterflank werd
doeltreffend onder de keeper doorgeschoven. De jongens uit Beverwijk rechtten echter gelijk hun rug
en zo kwam de gelijke stand 1-1 op
het scorebord. Maar gelukkig was
het even later alweer raak voor Qui
Vive, door opnieuw een uitbraak
over rechts. Een rebound werd, met
een hoge push langs de keeper geduwd (2-1). Vlak voor de rust werd
het aan de andere kant toch nog
2-2. Na de pauze knalde de jongens uit de startblokken en vonden ze steeds vaker de vrije ruimte.
De 3-2 kon niet lang uit blijven en
die kwam er ook, via een dodelijke
backhand in de kruising. Door het
goed spel kwam Qui Vive ook enige tijd later op 4-2 en besliste daarmee de wedstrijd. Maar er was nog
een ‘toetje’.Een magistrale solo, ingezet op de eigen helft werd afgerond met een snoeiharde backhand
en daar ging de 5-2 tegen de touwen! Overbos kwam nog wel op 5-3,
maar al met al een fijne overwinning
van Qui Vive JD1 en een verdiende
promotie naar Topklasse B!

Handbaldames Legmeervogels
A1 blijven winnen

Texelse dammers lopen
averij op K&G in ‘t fort
De Kwakel - Zaterdagmiddag
speelde K&G in ’t Fort De Kwakel
tegen de dammers van Oosterend.
Omdat de beide teams zeemijlen ver
uit elkaar liggen kon deze wedstrijd
niet ’s avonds plaatsvinden. Samen
met Purmerend deelde Oosterend
de koppositie in de hoofdklasse van
de provincie Noord-Holland. Op het
kopbord bond gelegenheidskopman René de Jong de strijd aan met
een van de sterkste dammers van
deze klasse. René raakte van slag
toen hij een damcombinatie toestond, hij had de dam met gelijkspel
kunnen vangen, maar dat overzag
hij waardoor René een schijf achter kwam. Tegen zo een topper zeker dodelijk en K&G kwam met 0-2
achter. Geheel onverwacht begon
het 2e bord te rammelen, er vlogen
vele schijven tegelijk van het bord.
Wim Keessen had namelijk met een
zesklapper toegeslagen en liet een
verbouwereerde tegenstander met

lege handen achter, 2-2. Piet van
der Poel en Adrie Voorn waren toen
nog in de strijd, Piet stond iets beter en Adrie iets slechter. Adrie kon
zijn partij nog de veilige haven inloodsen, 3-3, alle ogen werden vervolgens gericht op Piet. Zijn aanval
sloeg jammer genoeg net niet door
zodat beide teams op een 4-4 gelijkspel bleven steken. Een mooi resultaat voor de Kwakelse toppers
die aanstaande vrijdagavond tegen Den Ilp moeten spelen. Het 2e
team van K&G staat inmiddels op de
2e plaats in de 1e klasse, Leo Hoogervorst en Jos Harte voeren in deze klasse het individuele klassement
aan. De dammers van K&G zijn ook
alweer druk bezig met het voorbereiden van het 20e donateursdamtoernooi, zaterdagmiddag de 14e
december vanaf 13.00 uur in ’t Fort
De Kwakel. Alle donateurs zijn van
harte uitgenodigd om onderling hun
damkrachten te komen meten.

KDO 1 in burenruzie met
speels gemak langs RKAV
De Kwakel - Na de minimale 1-2
uitoverwinning van vorige week in
en tegen Muiderberg, speelde het
eerste afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen RKAV. Deze streekderby werd twee weken geleden afgelast vanwege de hevige regenval, maar kon deze wedstrijd wel
doorgang vinden. Trainer Raymond
de Jong kon tegen RKAV niet beschikken over de geblesseerden Peter Onderwater en Patrick Schijff, de
geschorste Bobby Uitermarkt en de
op vakantie zijnde Erik Verbruggen.
In de eerste twintig minuten van de
wedstrijd moest de streekderby duidelijk nog op gang komen. RKAV
was in de 10e minuut dichtbij de
0-1, maar een schot vanaf de rechterkant van het veld belandde op de
bovenkant van de Kwakelse lat. Nadat KDO vervolgens steeds meer tot
combinatiespel kon komen, was het
Bart van der Tol die de Kwakelaars
in de 24e minuut op voorsprong
wist te brengen. Een geplaatst afstandsschot leek houdbaar voor de
Aalsmeerse doelman, maar Bart zijn
inzet verdween in de rechterbenedenhoek, 1-0. Een zichtbare opluchting op de Kwakelse gezichten was
het gevolg, waarna KDO alle remmen losgooide en tot aan de rust
RKAV volledig van de mat speelde.
In de 28e minuut was het Mathijs
van Rijn die zijn tiende doelpunt van
het seizoen wist te maken. Nadat
een Kwakelse aanval leek te stranden, was Mathijs erg alert en kon
de bal ontfrutselen en op tien meter van het doel de 2-0 binnenschieten. De KDO-machine denderde
vervolgens keihard door en voor de
vele Kwakelse en neutrale supporters was het in 32e minuut echt genieten. Na een ingooi van Danny ten

Hoope nam aanvoerder Sven Vlasman de bal met een prachtige omhaal op zijn pantoffel. Zijn technisch
fraai uitgevoerde omhaal verdween
over de Aalsmeerse keeper heen en
zorgde voor de 3-0. RKAV stond erbij en keek erna. Vijf minuten voor
rust maakte Joeri Stange het Kwakelse feestje compleet toen hij vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal hoog in het doel schoot,
4-0. Ook voor Joeri betekende dit
zijn tiende competitiedoelpunt van
het seizoen. Met een geweldig gevoel gingen de Kwakelaars even later de rust in.
Noenswaardig
De tweede helft was slechts enkele
minuten bezig toen RKAV optimaal
profiteerde van een te zachte terugspeelbal van Michael Meijer en zo
de 4-1 aantekende. Voor KDO was
het toen zaak om bij de les te blijven en niet te gemakzuchtig te worden. Na een uur spelen maakte Michael Meijer zijn fout op prima wijze
goed door de 5-1 binnen te schieten. Al dan niet in buitenspel staande, schoot de Kwakelse verdediger
hard de vijfde Kwakelse treffer van
de middag binnen.
In het vervolg van de tweede helft
gebeurde er weinig noemenswaardig, waardoor het eerste opnieuw
drie punten bij kon schrijven aan
haar totaal.
Door deze overwinning staat KDO
nu fier aan kop met vier punten
voorsprong op Zuidoost United. Volgende week wacht de uitwedstrijd
in en tegen Buitenveldert. Op het
sportpark aan de Gustav Mahlerlaan speelt het eerste dan om 14:30
uur op kunstgras tegen de nummer
zeven van de ranglijst.

Uithoorn - Na de mooie overwinning tegen Zeeburg vorige week is
het voor Legmeervogels belangrijk
om aansluiting met de top te blijven houden. Deze wedstrijd trad
Legmeervogels aan tegen de nummer vier. Houten, altijd een lastige tegenstander voor Legmeervogels. Alhoewel het eerste doelpunt
voor Houten was, liet Legmeervogels niets aan toeval over. Het duurde ongeveer zes minuten voordat de
dames hun eerste doelpunt scoorden, maar daarna liep alles als een
trein. Het begon met een afstandsschot vanuit het midden. Daarna
werd er gescoord vanuit breaks,
zeer mooie ballen vanaf de hoek en
mooie doelpunten vanaf de cirkel
door de in startende hoekspeelster.

Inmiddels was de stand al opgelopen naar 8-1 voor Legmeervogels
voordat Houten hun tweede doelpunt vanaf de opbouw kon scoren.
Daarna scoorde Legmeervogels nog
tweemaal voor rust (10-2). Na rust
liep het bij Legmeervogels niet meer
zo als een geoliede machine, maar
zeker nog wel genoeg mooi handbal
om het publiek aantrekkelijk handbal te laten zien. De strijd ging in het
begin van de tweede helft meer gelijk op. Doelpuntje voor Legmeervogels en daarna weer één voor Houten. Halverwege de wedstrijd liep
dat niet helemaal meer gelijk op.
Ook in deze fase bleek de break een
gevaarlijk wapen van Legmeervogels. Legmeervogels bepaalde uiteindelijk de stand op 18-7.

Grote schoonmaak in
BVK’S C-lijn
De Kwakel - Het is de laatste weken wel raak in de C-lijn van de
BVK, waar 2 schoonmaakploegen
aan het werk lijken. Die houden zich
namelijk bezig met het aanvegen
van de vloer en zij gebruiken daar
hun ‘tegenstanders’ voor. Waren
het 2 weken geleden nog Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt
die een belachelijk hoge score van
72,92% noteerden, deze week zetten Toos Boerlage en Annie Lauwers vrijwel het hele veld volledig
te kijk met een magistrale 72,22%.
Vrijwel het hele veld dus, want met
een score van 64,24% werden Ruud
Doeswijk en Huub Zandvliet bepaald niet afgedroogd. Daarna volgden met een gat van bijna 9% Rie
en Gerbrand op de 3e plaats. Dat in
de totaalstand in deze lijn na 4 van
de 6 speelavonden beide ‘veegparen’ ook op de promotieplaatsen
naar de B lijn staan zal geen verbazing wekken. Rie en Gerbrand 1 met
59,93% gemiddeld, Toos en Annie 2
met 59,04. Het gat met nummer 3
is bijna 5%.
B-lijn
In de B-lijn was er succes voor Agnes en Kuijer en invalster An van der
Poel. Zij werden 1e met 57,44% en
slopen daardoor naar de 4e plaats
in de totaalstand, goed voor terugkeer naar de A lijn (als ze dat 2
speelronden verder nog staan natuurlijk!). Greet de Jong en Roel
Knaap werden met 56,85% 2e en er
was een gedeelde 3e/4e plaats voor
Susanne Ambagtsheer-Riet Wes-

selingh en Trudy Fernhout-Thecla
Borggreven met 56,55%. In de totaalstand vinden we Greet en Roel
terug op plaats 2, Susanne en Riet
op 3 en Agnes en vaste partner Lenie dus op 4. ‘Wie staat er dan op 1?’
zie ik u denken. Welnu, dat zijn PietHein Backers en Huub Kamp met
gemiddeld 54,63%, maar dat gemiddelde had veel hoger kunnen zijn als
zij deze avond niet als laatste waren geëindigd met een score van net
iets boven de 40%.
A-lijn
In de A-lijn ontbrak een aantal topparen, maar dat weerhield de wel
aanwezige paren en niet van om vol
de strijd aan te gaan. E waren meerdere leuke spelverdelingen die voor
spectaculaire al dan niet goed uitpakkende doubletten zorgden en
ook voor een wat ‘springerig’ scoreverloop.
Zo waren er maar liefst 9 van de
14 paren die niet boven de 50% uit
kwamen, waarvan 5 zelfs niet hoger dan 46,15%. Van de resterende 5 paren bleken Elly en Jaap van
Nieuwkoop de besten met een score van 64,24%. Met 57,64% compenseerden Kitty en Huub van Beem
hun wat magere score van vorige
week. De 3e plek was voor Anneke
Karlas en Jaap Verhoef met 54,86%.
Hennie en Jan van der Knaap eindigden als 14e met een toch leuk
uitziende score: 44,44%.
Elly en Jaap namen ook en passant
de 1e plaats in de totaalstand over
met een gemiddelde van 57,9%.

Zaterdag eerste voorronde
van het Quakeltoernooi
De Kwakel - Aanstaande zaterdagavond is het zover. De 28e editie van het Quakeltoernooi gaat dan
van start op het KDO sportpark aan
de Vuurlijn. Vanaf 18.00 uur strijden
de eerste zes herenteams voor een
plaats in de finale die op 8 februari plaatsvindt. En deze openingsronde is er gelijk eentje met een aantal
zeer sterke teams die niet veel voor
elkaar onder zullen doen en in het
verleden meerdere malen de finale hebben bereikt. De aftrap van het
Quakeltoernooi 2013–2014 wordt
verricht door Slotstadboys en Bal op
het dak. Naast deze twee teams maken De Beunhazen, De Toekomst,

BSM en Familie van Rijn het zestal vol. De laatste wedstrijd van de
avond eindigt om 22 uur. Het complete programma van deze avond is
te vinden op www.quakeltoernooi.
nl Uiteraard is de kantine van KDO
goed bemand om de teams en supporters van de nodige energie te
voorzien tussen de wedstrijden door
en natuurlijk ook na afloop tot in de
kleine uurtjes!
De organisatie van het Quakeltoernooi zaalvoetbal wenst alle spelers en supporters een sportieve
en spannende eerste avond toe en
hoopt uiteraard op volle tribunes
komende zaterdag 7 december!

Senioren worden en
blijven fit bij KDO Dag
De Kwakel - Bij KDO DAG kunnen
senioren fit worden en blijven. In het
lesrooster staan 2 lessen speciaal
voor senioren.
Op woensdagmorgen van 9.00 uur
tot 10.00 uur is er senior-fit o.l.v. Lydia de Rijk. Wilt u weer lekker in beweging komen, maar hoeft het allemaal niet zo serieus? Bij seniorfit
zit u dan goed; een groepsles voor
mannen en vrouwen waarin gymnastiek en spel worden gecombineerd. Tijdens de gymnastiek worden de spieren getraind en tijdens
het spel de conditie. Bij beide komen ook de lachspieren aan bod.“
Het is heel gezellig” puft een van
de deelnemers, ”maar er wordt wel
flink gewerkt hoor!” Ook al hebt u
lang niet gesport u kunt altijd meedoen. De groep bestaat uit een aantal mannen en vrouwen in de leeftijd
van ongeveer 50 tot 75 jaar.
Op donderdagavond van 20.30 tot
21.30 is er fit+ o.l.v. Nancy de Swart.
Deze groep bestaat uit vrouwen
vanaf ongeveer 50 jaar t/m ruim 80
jaar. Men begint met een aantal oefeningen op de plaats en daarna
worden op een aerobics matje de
buik, been en bil spieren getraind
op een niveau die per persoon passend is. Er wordt op muziek gesport
en onderling hebben de dames het
erg gezellig.
KDO DAG heeft nog meer lessen
op het lesrooster staan waaraan de
wat ouderen onder ons ook prima
mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan:
Pilates op donderdag van 18.30 tot
19.30 uur. Pilates richt zich op het
verbeteren van de lichaamshouding,
bewegingstechniek en de ademhaling. Strakker in je vel lichamelijk

en geestelijk. Bewegen en ademen
worden met elkaar verenigd. Het lichaam werkt als een geheel, als een
goed geolied apparaat met onderdelen die goed op elkaar zijn afgestemd om tijdens het sporten en
in alledaagse situaties voor een efficiënt gebruik van het lichaam te
zorgen.
Yoga op vrijdagavond van 19.30 uur
tot 20.30 uur; Yoga zorgt voor een
prettige ademhaling, een soepel en
ontspannen lichaam en een goede conditie. Deze Yoga vorm is geschikt voor iedereen, vrouwen, mannen, jong of oud, je kunt deze Hatha
Yoga altijd beoefenen ook als je nog
nooit Yoga hebt gedaan. Het vermindert stress. Ontspanning is iets
dat je kunt leren. Hierdoor zal je ervaren dat je beter in balans bent met
jezelf en je omgeving.
Bent u nog lekker fit dan kunt u ook
naar de Bodyshape op maandag
10.15 uur tot 11.15 uur
Een les waarbij we beginnen met
een warming up zodat de spieren opwarmen en het lichaam zich
gaat voorbereiden op een uurtje
lekker bewegen. Gevolgd door ongeveer 20 min. intensiever bewegen, geen moeilijk te volgen passen,
wel genoeg uitdaging om het leuk
te houden. Daarna het spierversterkend gedeelte waarin alle grote spiergroepen, en afgewisseld ook
de kleine, getraind worden. Als afsluiting een cooling down waarbij
de gebruikte spieren gerekt worden
en het lichaam teruggebracht wordt
naar een toestand van ontspanning.
In alle bovenstaande lessen is nog
wat ruimte voor nieuwe leden. Al
deze lessen zijn in de gymzaal bij
KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Streekderby KDO levert
1.032,15 euro op
De Kwakel - Rondom de wedstrijd
KDO-RKAV werd er een blinde poule georganiseerd waarbij iedereen
voor 1,- een lot kon kopen. Tachtig
procent van dit bedrag werd gereserveerd voor het Ronald McDonald
Kinderfonds. De overige twintig procent ging naar de gelukkige winnaar die met unieke rust- en eindstand de uitslag goed had. Dankzij
de grandioze inzet van de Kwakelse
selectie en de vele gulle kopers werden alle beschikbare duizend loten

deze middag verkocht. Na afloop in
de kantine bleek dat er onder nummer elf de ruststand 4-0 zat plus de
eindstand 5-1. Nog veel belangrijker
dan de juiste combinatie was het
feit dat er rondom KDO-RKAV uiteindelijk maar liefst 1.032,15 opgehaald is ten behoeve van het Ronald
McDonald Kinderfonds, een fantastisch bedrag.
Via deze weg wilt KDO iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage deze middag.

Strijd der Titanen bij
viertallen BC De Legmeer
Uithoorn - In de derde zitting viertallen bij BC De Legmeer was de
A-lijn deze keer het toneel van de
machtstrijd tussen het team van Ben
ten Brink met Jan Bronkhorst, Gerda
Schavemaker en Jaap Kenter en de
ploeg van Cora de Vroom met André
van Herel, Cees Bergkamp en Ruud
lesmeister. Toen het stof was opgetrokken bleken Ben, Jan, Gerda en
Jaap een knock-out te hebben uitgedeeld en konden 13 punten aan
het totaal worden toegevoegd. ‘Als
twee vechten om een been gaan de
anderen er mee heen’. Zo ook hier.
Team Timmer pakte 19 en team Egbers 16 punten als eerste en tweede. De stand luidt nu als volgt: eerste team Egbers met een totaal van
55 punten, daar vlak bij gekomen
team Timmer met 53, team Ten Brink
met 50 en team De Vroom raakte op
achterstand en staat nu vierde met
41 punten.
In de B-lijn zet de zegereeks van de
Vissertjes en die van Janssen zich
onverdroten voort. Drie keer op rij
19 punten scoren, wie o wie roept
ze een halt toe? Team Breggeman
heeft zich al eens in ze verslikt, maar
zijn die schok nu kennelijk toch te

boven zoals moge blijken uit de 18
punten die ze binnenhaalden. Derde werd team De Jonge met 15 en
team Van Liemt bleef met 13 punten ook goed in de pas. De stand is
hier: op één Visser met 57 punten,
twee de Jonge met 51, drie Selman,
die een zeer stevige veer moest laten deze avond met 34 en vier van
Liemt met 31 punten.
In de C-lijn viel de winst team Belderink, gevormd door Elly, To, Mieneke en Anneke, toe met een score van 18. Team De Jong werd netjes tweede met 16 en beide teams
lieten zo de anderen ver achter zich.
De stand is hier: De Jong met 40
punten bovenaan, Belderink volgt
daarna met 37 en de Weerdt zakte
naar plek drie met 34 punten.
Volgende keer volgt de vierde zitting van het viertallenspektakel en
wilt u begrijpen wat daar nou zo
leuk aan is, kom dan eens poolshoogte nemen. Bridge Club De
Legmeer speelt iedere woensdagavond in de barzaal van sporthal De
Scheg aanvang 19.45 uur. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

