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Zwembad de Otter zou niet zonder subsidie verder kunnen in 2014

Raad tegen haalbaarheidsonderzoek houdbaarheid De Otter

12.00 tot 18.00 uur

”Stopzetting van de subsidie leidt
onherroepelijk tot sluiting zwembad”
Uithoorn – “Zwembad De Otter wordt bedreigd met sluiting, als
wij als gemeente de in 2005 vastgestelde stopzetting van de subsidie aan het zwembad in 2014, laten doorgaan. De eigenaar heeft mij
dit persoonlijk medegedeeld. En wat
te denken van de maatschappelijke effecten? Hoe te denken aan de
zwemlessen? Meer Bewegen voor
Ouderen? Wij vinden dat we als gemeente het uiterste moeten doen
om Zwembad De Otter voor onze gemeente te behouden. In 2014
doorgaan met dit zwembad zonder
subsidie van de gemeente is volgens de eigenaar een gelopen race.
Er moet na 2014 iets gebeuren, er
moet een nieuw bad komen en dat

redt hij niet zonder hulp van de gemeente.” Niet mis te verstane woorden van gemeenteraadslid Benno
van Dam van Ons Uithoorn, donderdagavond tijdens het informatief
beraad. Hij diende hierna ook een
motie in waarin de raad het college
vraagt een haalbaarheidsonderzoek
uit te voeren naar behoud van een
zwemvoorziening, zoals De Otter
nu biedt in de gemeente Uithoorn.
Dat hierbij ook gekeken wordt naar
nieuwbouw op een andere locatie,
bijvoorbeeld op de sportboulevard
in Legmeer West. Dat hierbij ook
gekeken wordt naar de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum, al dan niet in combinatie met
een sporthal en/of sauna.

Amstelhof zou voor zwemles een alternatief kunnen worden

Nee
Van Dam stond echter alleen in zijn
plan. Niemand van de andere fracties voelde er ook maar iets voor om
hier geld in te steken. De VVD: “Wij
staan nog voor 100% achter ons besluit van 2005. Dit is toen heel bewust en weloverwogen besloten.
Het is geen gemeentelijk zwembad, het is een particulier zwembad. Dat er wat moet gebeuren aan
dat bad en dat dat geld kost, ja, dat
is het ondernemersrisico, daar ligt
geen taak voor de gemeente. Dat
er zwemles moet blijven en dat dat
laagdrempelig moet blijven, helemaal mee eens. Maar in onze regio
zijn baden genoeg waar dat gegeven kan worden. Daar wordt echt
wel een oplossing voor gevonden.”
Ook de overige raadsfracties waren
die mening toegedaan.
Amstelhof
Wethouder Jeroen Verheijen deelde
de mening van de raad: “Het zwembad is een zaak van de exploitant.
Zwemles is ook mogelijk in bijvoorbeeld Amstelhof. Een drempel nu
is echter dat je nu lid moet worden
van Amstelhof, wil je deel kunnen
nemen aan de zwemlessen. Maar
daar is te zijner tijd wel over te praten denk ik. Een nieuw multifunctioneel zwembad enz aan de sportboulevard lijkt mij overbodig, want
dat is ook Amstelhof al. De raad en
het college bleven bij hun standpunt en de motie werd met alleen
de steun van de indiener, verworpen.

Programma bereikbaarheid

Omleggen van de N201
biedt korte veilige lijnen
Uithoorn – De beleidsbegroting
van 2011 van de gemeente Uithoorn
is bekendgemaakt. Hierin staat globaal opgenomen wat het college
hoopt te gaan regelen, onderzoeken
enz in 2011. Zeker niet alle burgers
van Uithoorn en De Kwakel zullen
de moeite nemen om deze boekwerken te gaan inzien in het gemeentehuis. Ook lang niet alles is
even boeiend en interessant voor
iedereen. Wij van de redactie hebben voor u, onze lezers een aantal
onderwerpen eruit gehaald, waar-

van wij denken dat het wel interessant is voor u om te weten. We zullen de komende weken steeds een
onderwerp uit de begroting publiceren. Deze week deel 2: bereikbaarheid “Het omleggen van de N201
biedt alle verkeersdeelnemers korte en veilige lijnen maar, in en tussen Uithoorn en De Kwakel. De omlegging van de N201 schept niet alleen kansen voor verbetering van
het woonklimaat en intensivering
van het centrum, de koppeling van
oud aan nieuw, maar ook voor een

betere bereikbaarheid van en in Uithoorn en De Kwakel.
Het is zaak die kansen voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer
optimaal te benutten. Daarbij realiseert het college zich dat wijzigingen in verkeersfuncties van wegen
ook veranderingen van verkeersmaatregelen met zich mee (kunnen)
brengen. Veranderingen die ook op
weerstand bij de bevolking kunnen
oproepen”, aldus te lezen in de programma begroting 2011.
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Identiteitskaart
binnenkort gratis?
Regio – De kans is levensgroot
aanwezig, dat de aanschaf van een
identiteitskaart binnenkort gratis is.
Het Gerechtshof in Den Bosch heeft
donderdag jl besloten dat gemeenten voortaan geen kosten meer in
rekening mogen brengen voor aanschaf van de kaart. Volgens de uitspraak van het hof staat bij de aankoop van een identiteitskaart het
overheidsbelang voorop. In dat geval mogen geen kosten meer worden gerekend, aldus hof. Volgens
het hof wordt de kaart niet langer
voor privédoeleinden gebruikt en
wordt de kaart enkel aangeschaft
om zich te kunnen identificeren. Iemand is verplicht zich te identificeren als hij gaat werken of een uitkering aanvraagt. Ook als je een bankrekening wil openen of wil gaan
stemmen is een identiteitskaart verplicht. Het enige privébelang voor
het aanschaffen van een identi-

teitskaart is om binnen de Europese
Unie te mogen reizen.”
De uitspraak gaat in tegen de prijzen die staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van het ministerie van Binnenlandse Zaken medio
september nog vaststelde. Een identiteitskaart kost dit jaar nog 42,85
euro, en zou in 2011 maximaal 43,89
euro mogen gaan kosten. Deze uitspraak geldt niet voor de aanschaf
van paspoorten. Het gerechtshof
kan daar niet over beslissen, omdat
deze vraag nog niet aan het hof is
voorgelegd. Wel is een uitspraak gedaan over de aanschaf van rijbewijzen. Hier mag volgens de rechtbank
wel kosten voor worden gerekend,
omdat het hebben van een rijbewijs
een privébelang is. Voordat de identiteitskaart daadwerkelijk gratis is,
zal naar verwachting eerst de Hoge
Raad zich nog uit moeten spreken
over de beslissing van het hof.

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

begrotingsnieuws
zie pagina 2, 3
gemeentenieuws
zie pagina 4, 5, 6
Fietsenstallingen
“Dit vraagt om bestuurlijke daadkracht en helderheid bij de realisatie in 2012 van het aan de N201 onderliggend wegennet voor het autoverkeer: het duidelijk verhogen van
de verkeersveiligheid is dan het belangrijkste criterium in de afweging
of bestaande verkeersmaatregelen
moeten blijven of nieuwe zijn te treffen. De fietsers krijgen comfortabele
fietsroutes van, naar en binnen Uithoorn, conform de fietsbalans, inclusief overdekte fietsenstallingen.
Samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA), het bedrijfsleven en de
vervoersmaatschappijen onderzoekt
het college de mogelijkheden om
het bedrijventerrein met openbaar
vervoer te ontsluiten en blijft het
college zich inzetten voor directe
bereikbaarheid per openbaar vervoer van belangrijke bestemmingen
in de regio, met name in Amsterdam
en Amstelveen, voor de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel”.
Infrastructuur
“Duurzaamheid houdt op dit punt
in dat voor de korte en middellange
termijn gedane investeringen in de
regionale infrastructuur ook op langere termijn positief uitwerken voor
de bereikbaarheid van Uithoorn en
De Kwakel. Het complexe bereikbaarheidsvraagstuk in de regio kan
niet zonder innovatieve oplossingen.
De doelstelling van de gemeente is:
het realiseren, na ingebruikname
van de nieuwe N201, van een verbeterde en verkeersveilige bereikbaarheid van Uithoorn en De Kwakel en een toegankelijk Uithoorn en
De Kwakel.
Dit wordt bereikt door het vastgestelde uitvoeringsprogramma van
het Uithoornse Verkeers- Vervoersplan uit te voeren.”

Duurzame dates:

Van idee naar praktijk
Uithoorn - Op 5 oktober, regionale Duurzame Dinsdag, vonden de
‘duurzame dates’ plaats in de Thamerkerk te Uithoorn. Noord-Hollandse inzenders van duurzame
ideeën werden gekoppeld aan organisaties die hen kunnen helpen om
dat idee uit te voeren. Gedeputeerde
Heller: “Er waren weer veel vruchtbare initiatieven dit jaar. Duurzaamheid leeft echt in deze provincie en
daar ben ik trots op.”
Dit jaar kwam meer dan 20 procent
van de ideeën die ook voor landelijke Duurzame Dinsdag zijn ingezonden, uit Noord-Holland. Zoals
het initiatief ‘Wijkraad als voorvechter verduurzaming bestaande bouw’,
waarbij een wijkraad in Hoofddorp
bewoners wil stimuleren energie te
besparen. Dit initiatief wilde in contact komen met andere organisaties
die dit soort ervaring al hebben opgedaan. Een ander voorbeeld is de
‘Bike Booster’, die bijdraagt bij aan
duurzame mobiliteit in Noord-Holland.
Gastregio
Gastheer van de regionale Duurzame Dinsdag is dit jaar het milieusamenwerkingsverband
Amstelland en Meerlanden. Wethouder
Zijlstra van Uithoorn: “Als we willen dat mensen nu, maar ook later
prettig kunnen leven op deze aarde,
moeten we duurzamer worden. Veel
mensen hebben daar slimme ideeën
over. We zijn blij dat we als gastregio
een aantal van deze ideeën verder
kunnen helpen.” Duurzame Dinsdag
is een initiatief van het IVN en part-

nerorganisaties. Provincie NoordHolland is financieel partner van de
regionale Duurzame Dinsdag.
Landelijke duurzame dinsdag
Twee weken voor Prinsjesdag vond
de jaarlijks terugkerende landelijke
Duurzame Dinsdag plaats. Op die
dag worden de ingezonden ideeën
uit heel Nederland in ‘het duurzame koffertje’ aangeboden aan het
kabinet. Van de 416 landelijke inzendingen kwamen er dit jaar 80 uit
Noord-Holland.
Duurzame lintjes
Twee Noord-Hollanders die een
duurzaam lintje opgespeld kregen op landelijke Duurzame Dinsdag, Maurits Groen en Siem Haffmans, werden door gedeputeerde
Heller gisteravond nog eens extra
in het zonnetje gezet. Zij zetten zich
al jaren in voor een duurzame samenleving. Ook de winnaars van vorig jaar, het bedrijf ZONenergie en
Stichting Gered Gereedschap, waren aanwezig tijdens de regionale
Duurzame Dinsdag.
Duurzaam Noord-Holland
De provincie zet in op een breed gedragen verantwoordelijkheid als het
gaat om duurzaamheid. Samen met
het bedrijfsleven en andere partners
wil de provincie van Noord-Holland
een duurzame provincie maken.
Duurzame Dinsdag draagt hieraan
bij doordat dit evenement NoordHollanders stimuleert om met initiatieven te komen die samen met organisaties en bedrijven tot uitvoering gebracht kunnen worden.
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Toelichting begroting

Begrotingskrant
gemeente Uithoorn 2011
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
begroting voor 2011 opgesteld. Op donderdag 11 november 2010 staat de begroting op de agenda van de
gemeenteraad. U bent van harte welkom bij deze vergadering, die om 19.30 uur begint.
De begroting sluit met een positief saldo. Om dit te bereiken zijn
onder meer het inkoopbeleid en de bedrijfsvoering (werkprocessen) van de gemeentelijke organisatie aangescherpt. Het resultaat is een begroting waarmee het bestaande beleid, zoals het
omleggen van de N201, kan worden uitgevoerd. Daarnaast is
ook ruimte geschapen voor nieuw beleid: het verbeteren van de
veiligheid, het stimuleren van een sociaal gezond klimaat en de
ontwikkeling van het Dorpscentrum.
Naast tevredenheid vanwege een sluitende begroting is er ook
de harde realiteit van de nog te verwachten rijksbezuinigingen.
Het voor Uithoorn geschatte bedrag van 2,8 miljoen zal in de
toekomst mogelijk effect hebben op het voorzieningenniveau.
Op deze pagina laten burgemeester en wethouders zien waar
zij de accenten leggen voor hun respectievelijke portefeuilles.

Een begroting van de gemeente is veel meer dan een
optelsom van allerlei bedragen: hij maakt duidelijk
wat de gemeente het komende jaar wil doen en bereiken. De begroting is een van de belangrijkste stukken van het jaar. De begroting, ook wel programmabegroting genoemd, bevat vooral hoofdlijnen voor
het uit te voeren beleid. Op basis van het coalitieakkoord 2010-2014 zijn hiervoor 10 nieuwe programma’s opgesteld. Hieronder vindt u de programma’s
met een korte uitleg:
Programma’s:

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
Een dualistisch opererend gemeentebestuur zet zich eendrachtig in voor de gemeente en haar inwoners.
Dat betekent zorg dragen voor goede lokale voorzieningen, zoals ziekenhuis, openbaar vervoer en sport , maar ook goede afspraken maken met andere gemeenten. De dienstverlening van
de gemeente moet snel, goed en efﬁciënt zijn, of dat nu via internet, post, telefoon of aan de balie is.
2. Ontwikkeling Dorpscentrum
‘Oud’ en ‘nieuw’ Uithoorn één bruisend evenement aan de
Amstel
Het creëren van een ‘bruisend centrum aan de Amstel’ waarin
prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren hand in hand
gaan met plannen voor een duurzame ontwikkeling op langere termijn. Twee belangrijke pijlers daarvan zijn: tegengaan van
verloedering en faciliteren van watersporters en recreanten.
Projecten als Vinckebuurt, De Schans en het cultuurcluster vallen binnen dit programma.
3. Duurzaam Uithoorn
Samen op weg naar een energieneutrale regio in 2040.
Uithoorn wil met de Amstelland-gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel in 2040 energieneutraal
zijn. Voor de raadsperiode 2010-2014 zijn de volgende speerpunten opgenomen: luchtkwaliteit, energiebesparing, opwekken van duurzame energie en investeren in technologie, die bewezen heeft qua duurzaamheid rendement op te leveren voor
samenleving en bedrijfsleven.
4. Economie en Ondernemen
Wanneer het het Uithoornse bedrijfsleven goed gaat, gaat
het Uithoorn goed!
De economische visie biedt kansen voor het creëren van een
‘goed bereikbaar bruisend centrum aan de Amstel’ en een
hoogwaardige detailhandel met recreatieve voorzieningen en
uitgaansmogelijkheden. De structuurvisie en de middellange
termijnvisie voor de Greenport Aalsmeer krijgen beslag door inzet op het ontwikkelen van bedrijventerreinen, versterken van
Greenport Aalsmeer en de aanpak van Winkelcentrum Zijdelwaard.
5. Bereikbaarheid
Het omleggen van de N201 biedt alle verkeersdeelnemers
korte en veilige lijnen naar, in en tussen Uithoorn en De Kwakel.

Dagmar Oudshoorn:

‘ik denk in oplossingen en maak keuzes’
De totstandkoming van de programmabegroting
was een intensief proces. Met elkaar is hard gewerkt, veel gediscussieerd en zijn er afwegingen
gemaakt. Dat heeft een goed resultaat opgeleverd.
Uiteindelijk komt het allemaal aan op de keuzes die
je maakt. Een van mijn keuzes is het verbeteren
van de veiligheid. Als inwoners zich onveilig voelen dan moet je als overheid oplossingen bieden.
Daarom gaat er volgend jaar extra geld naar veiligheidsprogramma’s.
Een ander belangrijk aandachtspunt is en blijft de
dienstverlening aan de burger. Dat gaat van een
goede behandeling aan de balie tot het geven van
heldere informatie over gemeentelijk beleid. Bij
dienstverlening is altijd ruimte voor verbetering.
Daarom zijn we het afgelopen jaar begonnen met
het verbouwen van het gemeentehuis. Dat is tijdelijk lastig voor onze bezoekers, maar levert straks
onder andere een efﬁciënt ingerichte balie op. Het
lanceren van een nieuwe website was een ander
groot project. Uithoornaars en Kwakelaars kunnen
nu meer zaken met de gemeente ‘online’ afhande-

len. Zo proberen wij iedereen steeds makkelijker
en sneller te helpen.
Maar voor alles wil ik me inzetten voor de samenleving van twee prachtige dorpen, Uithoorn en De
Kwakel. Die bieden samen een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren.
Als ‘new girl in town’ wil ik de kansen die Uithoorn
en De Kwakel bieden met elkaar oppakken en benutten.
Ik zie de dreigende wolk van de rijksbezuinigingen
aankomen, maar die ga ik niet uit de weg. Ik denk
in oplossingen en maak keuzes. Daarbij moet je
natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan.
Als gemeente hebben we een gezonde ﬁnanciële
basis met volop kansen voor ontwikkeling in de toekomst. Als we binnenkort geconfronteerd worden
met rijksbezuinigingen, komen we opnieuw voor
keuzes te staan. Die keuzes moeten we weloverwogen maken. Daarbij vertrouw ik op de kracht van
de Uithoornse samenleving. We wonen hier allemaal en moeten het dus met elkaar doen.
Ik geloof er in.

De omlegging van de N201 schept niet alleen kansen voor verbetering van het woonklimaat en intensivering van het centrum,
de koppeling van oud aan nieuw, maar ook kansen voor een
betere bereikbaarheid van en in Uithoorn en De Kwakel. Het is
zaak die kansen voor de auto, de ﬁets en het openbaar vervoer
optimaal te benutten.
6. Meedoen en meedenken
Betrokken inwoners als fundament van de Uithoornse en
Kwakelse samenleving.
Zonder betrokken inwoners, die meedoen en meedenken met
hun overheid, zal het een gemeentebestuur niet lukken om dit
fundament te bereiken. Het gemeentebestuur wil voorwaarden
scheppen die alle inwoners in staat stellen zich betrokken te
voelen bij zaken die voor hen persoonlijk of voor de samenleving van belang zijn..
7. Opgroeien
Kinderen en jongeren: betrokken inwoners in de dop!
Voor kinderen en jongeren is het heel belangrijk om in de diverse levensfasen in steeds wisselende verbanden het gevoel te
hebben ‘erbij te horen’. Binnen het programma willen we randvoorwaarden scheppen voor goed onderwijs en vrijetijdsbesteding, o.a. Brede school, jongerenwerk, Centrum Jeugd en Gezin.
8. Veiligheid
Door hard werken aan objectieve veiligheid, subjectief veiligheidsgevoel vergroten.
Jezelf veilig voelen is naast een dak boven je hoofd, dagelijks
eten en gezondheid één van de basisvoorwaarden waaraan
voldaan moet zijn, willen mensen zich betrokken kunnen voelen bij de samenleving en daarin volwaardig participeren. Dit
willen we onder meer bereiken door het versterken van de integrale aanpak, een goede rampen- en crisisbeheersing, brandweerzorg en handhaving.
9. Wonen
Wonen met ‘uitzicht’ en perspectief.
‘Goed wonen’ is méér dan ‘een dak boven je hoofd’. De kwaliteit van de woning en de woonomgeving en de mate van leefbaarheid in die woonomgeving, bepalen tezamen in hoge mate
de aantrekkelijkheid van het wonen, ook in Uithoorn en De Kwakel. Binnen het programma staan onder meer centraal het versterken van de kwaliteit van het tuinstedelijk karakter met groene omgeving en landschap, o.a. door woningbouw en wijkaanpak Europarei..
10.Financieel gezond Uithoorn
Financieel gezond blijven vraagt om verstandig besturen en
tijdig de juiste keuzes durven maken.
Uitgangspunten voor een gezonde ﬁnanciële situatie zijn en blijven: Een sluitende (meerjaren-) begroting met voldoende buffer om risico’s op te vangen; Een totale lastendruk voor de inwoners (OZB, rioolhefﬁng en afvalstoffenhefﬁng) die ten opzichte van 2010 met niet meer dan de inﬂatie stijgt. In de komende
raadsperiode moeten we belangrijke keuzes maken. Keuzes
die een duurzaam Uithoorn op alle fronten moeten veilig stellen.

Maarten Levenbach:

‘Inwoners van Uithoorn krijgen een
sluitende begroting’
Het is dit jaar niet eenvoudig geweest om de begroting sluitend te krijgen. Bij zo’n klus ben je snel
geneigd te denken dat het ligt aan de economisch
moeilijker tijden. Toch is dat niet het geval. Het gaat
er om dat we de ambities voor onze gemeente willen realiseren. We voeren al het beleid uit dat is
ontwikkeld en vastgelegd in de vorige raadsperiode. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor nieuwe
zaken uit het coalitieakkoord 2010-2014. Ten slotte
lag er ook nog de opdracht van de raad om dit jaar
alvast € 0,5 miljoen te bezuinigen als opstap naar
de rijksbezuinigingen.
We presenteren een sluitende begroting. Niet alleen voor 2011, maar ook voor de komende jaren
tot 2014 blijven we in de blauwe cijfers. We hebben
dit kunnen doen zonder in te grijpen op het voorzieningenniveau en dat was geen eenvoudige opgave. Het is onder meer gelukt door de doelmatigheid
in het gemeentehuis te verbeteren, door een goed
inkoopbeleid van de huishoudelijke voorzieningen,
maar ook door de werkprocessen in de organisatie
aan te scherpen.

Voor de toekomst plaats ik wel een kanttekening.
De rijksbezuinigingen zijn nog niet meegenomen in
de programmabegroting. Ofﬁcieel weten we de bedragen nog niet, maar we houden rekening met extra rijksbezuinigingen van rond de drie miljoen Euro. Dan zullen we toch moeten snijden en is het onvermijdelijk dat ook onze burgers daarvan de pijn
zullen voelen.
Kijk ik door mijn andere bril, die van wethouder
Verkeer & Vervoer, dan ben ik natuurlijk tevreden
dat de projecten uit het UVVP (Uithoorns Verkeer
& Vervoerplan) in 2011 en de jaren daarna doorgaan. Vooral de projecten rond de omlegging van
de N201 zijn van groot belang voor de ontwikkeling
van onze gemeente.
De ontwikkeling van het dorpscentrum blijft een
speerpunt. Uithoorn kan werken aan haar toekomst, de ﬁnanciële fundamenten van Uithoorn liggen stevig op hun plek. We moeten niet de ogen
sluiten voor de moeilijke tijden die komen, maar we
hoeven die tijden ook niet te vrezen. Uithoorn kan
die prima aan.
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Financieel meerjarenperspectief
op hoofdlijnen
De (meer)jarenbegroting 2011-2014 laat in 2011 een positief resultaat zien van € 0,25 mln. Met uitzondering van 2012 sluiten alle jaren met een klein overschot. In de jaren 2010 tot en met 2012 worden de resultaten voor een belangrijk deel beïnvloed door de incidentele lasten.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2011-2014
Totaal meerjarenperspectief:
2011
2012
Lasten
Baten

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2014

52.328.590
52.576.405

52.650.738
51.968.838

51.604.503
52.323.459

51.634.199
52.338.042

247.815

-681.900

718.956

703.843

-2.135.497
2.383.312

-1.029.467
347.567

-203.900
922.856

0
703.843

Totaal resultaat (incidenteel/ structureel)
Waarvan:
Incidenteel
Structureel

2013

Programma

2010

2011

% 2010

% 2011

Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
Ontwikkeling dorpscentrum
Duurzaam Uithoorn
Economie en ondernemen
Bereikbaarheid
Meedoen en meedenken
Opgroeien in Uithoorn
Veiligheid
Wonen in Uithoorn
Financieel gezond Uithoorn
Onvoorziene uitgaven

5,9
0,1
7,6
0,4
1,0
15,9
8,8
2,2
7,0
5,6
0,0

6,5
0,5
7,3
0,4
1,4
15,6
8,9
2,3
6,5
3,3
0,1

11%
0%
14%
1%
2%
29%
16%
4%
13%
10%
0%

12%
1%
14%
1%
3%
30%
17%
4%
12%
6%
0%

54,5

52,8

100%

100%

Totaal

Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en te recreëren.
Inkomsten
1 Belastingen en rechten
2 Dividend/belegging/ﬁnanciering
3 Uitkeringen sociale voorzieningen/
maatschappelijke zaken
4 Algemene uitkering
5 Overige inkomsten
6 Aanwending reserves
Totaal

2010

2011

% 2010

% 2011

11,8
4,9

12,1
4,4

22%
9%

23%
8%

4,9
24,2
3,8
5,0

5,9
24,0
3,0
3,7

9%
44%
7%
9%

11%
45%
6%
7%

54,5

53,1

100%

100%

*bedragen zijn in miljoenen euro’s
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PROGRAMMA 2011
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‘Uithoorn, wonen en werken aan
de Amstel’

We hebben met het idee ‘Uithoorn aan de Amstel’
een inspirerend uitgangspunt gevonden. Rondom
die gedachte worden veel projecten met nieuwe
energie uitgevoerd. Met de realisatie van de Vinckebuurt ontstaat straks een prachtig woonlint langs
de Amstel. Met het tot woningen omgebouwde IBM
torentje op Park Krayenhof hebben we binnenkort
een heus stadsicoon. Zo zetten we Uithoorn steeds
verder op de kaart. We denken zelfs met onderne-

2

4

Jeroen Verheijen:

Een grote kans hierbij is de mooie ligging van Uithoorn aan de Amstel. In het verleden hebben we
ons afgekeerd van deze prachtige rivier. Nu willen
we het water weer kunnen ‘beleven’. Met de omlegging van de N201 hebben we de mogelijkheid om
dat voor elkaar te krijgen. Eindelijk kunnen we bouwen aan een dorpscentrum dat goed bereikbaar is
en waar je graag wilt verblijven.

6

1
2

7

Met het college kijken we naar kansen en mogelijkheden om van Uithoorn een gemeente te maken
waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren.
Daarom is het motto van het coalitieakkoord ook
‘Uithoorn werkt aan de toekomst’.

5

1

3

4

7

6
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2

mers na over citymarketing. Samen kijken we naar
mogelijkheden om wonen en werken in Uithoorn
nog aantrekkelijker te maken.
Ik vind dat uiteindelijk iedereen zich in Uithoorn zo
moet thuis voelen als een Kwakelaar in De Kwakel. Als overheid bied je daarom kansen om te zorgen dat inwoners zich prettig voelen in hun woonomgeving. Een goed voorbeeld hierbij is het klantenpanel bij de woningontwikkeling van LegmeerWest. In het panel ‘beLeef Buitendijks’, denken toekomstige huiseigenaren mee over het ontwerp en
de omgeving van hun woning. Het creëert burengevoel al voordat er wordt gebouwd. Het op die
manier samen uitwerken van plannen levert extra kwaliteit.
Samen dingen doen is belangrijk of het nu gaat om
het afstemmen met de buren, het meedoen met
sport of het elkaar ontmoeten in de culturele sector. Het gaat uiteindelijk om de mensen en niet om
de stenen.
Ik ben trots dat we een begroting kunnen presenteren die ruimte biedt aan de kansen van Uithoorn.
Wat mij betreft ziet de toekomst van ‘Uithoorn aan
de Amstel’ er prima uit.

3

4

3

Ria Zijlstra:

‘Brengen en halen bij de jeugd’
Natuurlijk is het prettig dat de begroting sluit. Sterker nog, dat is een vereiste. De ene keer gaat dat
makkelijker dan de andere. En dit keer was het
even puzzelen.

verfrissende blik op de omgeving en komen soms
met verrassende initiatieven en oplossingen. Daar
moeten we echt meer gebruik van maken. Daarom
maak ik me sterk voor jongerenparticipatie.

Als ik naar mijn portefeuilles kijk, ben ik niet ontevreden. We kunnen aan de slag met de brede
school. Dat is belangrijk, want door de bundeling
van krachten en deskundigheid biedt de brede
school kinderen niet alleen maar onderwijs. Naast
het volgen van de reguliere lessen krijgen kinderen
ook alle kansen om hun talenten te ontdekken op
het gebied van sport, cultuur en natuur.

De participatie kan bijvoorbeeld gaan over die andere speerpunten in mijn portefeuille: energiebesparing, luchtkwaliteit en een groene omgeving.
Mijn standpunt is dat we hierover lang kunnen praten, maar dat we vooral moeten doen. Met de omliggende gemeenten hebben we afgesproken om
in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Dat is een
hele uitdaging, waar we nu mee aan de slag gaan.
We hebben geld gereserveerd om concrete projecten uit te werken.

Voor ouders en kinderen hebben we met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin
dé plek waar ze met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Daarnaast biedt het centrum professionals advies en ondersteuning als dat
nodig is.
Naast iets brengen wil ik ook graag iets halen bij
de jeugd. Kinderen en jongeren hebben een eigen,

Ik weet dat er rijksbezuinigingen voor de deur
staan. Daar moeten we straks met elkaar op een
goede manier invulling aan geven en keuzes maken. Het is niet te vermijden dat we allemaal, inwoners van Uithoorn en De Kwakel, het effect van die
keuzes zullen merken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ook daar met elkaar goed uitkomen.

pagina 4

g

Nieuwe Meerbode - 13 oktober 2010

e

m

e

e

n

t

e

n

i

e

13 oKtober 2010

u

W

s

a l geme n e in For ma tie

coloFon
gemeente uithoorn
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

openingstijden
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

18 oktober

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

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

in de ontwikkeling van het dorpscentrum wordt een nieuwe stap gezet:
het project Vinckebuurt.

receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
publiekszaken
openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
cluster Werk en inkomen
openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

informatieavond
Vinckebuurt

ondertekening
overeenkomst voor
plan de oker
Wethouder Verheijen, namens de
gemeente Uithoorn, en de heer Ensing van vastgoedonderneming
Phanos hebben op 4 oktober 2010
een overeenkomst getekend die
moet leiden tot het realiseren van
134 woningen in De Kwakel. De woningen worden gebouwd op de locatie De Kwakel Zuid, ten zuiden van
de Boterdijk.
Het project bestaat uit diverse woningtypen waaronder, eengezins-,
twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. De woningen zijn vaak
gelegen aan water en voorzien van
ruime tuinen en goede uitbreidings-

actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

WerK in
uitVoering

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

•
•

bewoners uit Zijdelwaard,
oude dorp en meerwijk praten
en denken mee
De gemeente Uithoorn en Woongroep Holland, politie AmsterdamAmstelland en stichting Cardanus
willen samen met de bewoners uit
Europarei, Zijdelwaard, Oude Dorp
en Meerwijk hard werken aan de
leefbaarheid van de woonomgeving. Deze bewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te praten en
denken. In dit overleg worden ideeen, wensen en ambities gebruikt om
een nieuw Buurtprogramma op te
stellen.

oude dorp
Wanneer:
woensdag 13 oktober
Waar:
Thamerkerk
Tijd:
19.00-22.00 uur
meerwijk
Wanneer:
Waar:
Tijd:

woensdag 20 oktober
Fort aan de Drecht
19.00-22.00 uur

meer informatie
Meer informatie over het Groot Bewonersoverleg of Buurtbeheer in het algemeen vindt u op www.buurtbeheer.
uithoorn.nl.

lopende projecten

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli
2010

renoVatie openbaar
groen de KWaKel

Medio oktober 2010 begint aannemer Bogaart Almere B.V. in opdracht van de gemeente met de renovatie van de groenvoorziening in
De Kwakel. Het gaat om planmatig onderhoud aan de Evenementenlaan, Cyclamenlaan, Fresialaan
en Chrysantenlaan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
kappen van 13 bomen langs de Evenementenlaan en het planten van 36
bomen op verschillende plaatsen.
Daarnaast wordt de beplanting op
een aantal locaties gesnoeid of gerooid en er wordt opnieuw gras ingezaaid. De nieuwe beplanting is kleuriger dan de oude. Voor vragen over
de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg tel.
(0297) 51 31 11 of per mail naar:
gemeente@uithoorn.nl ter attentie
van de heer E. Valkenburg.

bestraten
Faunalaan

Aannemer Fronik Infra is sinds de
zomer van 2010 bezig met het aanleggen van bestrating bij de appartementen aan de Meerkikker. Medio
oktober 2010 zijn deze werkzaamheden gereed. Dan begint het opruimen van de bouwweg en het definitief bestraten van de Faunalaan tus-

mogelijkheden waardoor aanpassingen aan individuele wensen goed
realiseerbaar zijn. Vanuit de wijk is
voorzien in een goede ontsluiting
naar centrum en scholen. Er is veel
ruimte voor openbaar groen en water.
De planologische procedure loopt
reeds en naar verwachting zal de
verkoop van dit project begin 2011
van start gaan.
Meer informatie over dit project vindt
u op de website www.deoker.nl of de
website van de gemeente Uithoorn
www.uithoorn.nl . Op deze websites
kunt u ook de vorderingen van het
project volgen.

sen Reptielenpad en Amfibieënpad.
Het bestraten gebeurt in twee fasen:
eerst het deel tussen Amfibieënpad
en Rugstreeppad, daarna het tweede
deel van de Faunalaan tot het Reptielenpad. Zo willen we parkeerproblemen zoveel mogelijk beperken.
Het aanleggen van de bestrating op
de Faunalaan gebeurt door BAM wegen BV te Zaandam. Deze aannemer informeert de bewoners schriftelijk over de daadwerkelijke planning. Startdatum van de werkzaamheden is maandag 18 oktober. Dit is
echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Met vragen over de
werkzaamheden kunt u op werkdagen contact opnemen met de heer L.
Disseldorp, tel (0297) 51 31 11.

Kappen bomen
langs WatsonWeg

In verband met de reconstructie van
de Watsonweg tussen Vuurlijn en
N201 moeten er 10 bomen worden
gekapt. Deze bomen moeten wijken
voor de verbreding van de Watsonweg in verband met de aanleg van
een vrije busbaan. Zodra de Watsonweg is verbreed worden er weer 10
jonge bomen geplant.

Wiegerbruinlaan bij
WinKelcentrum
ZijdelWaard op de
schop

Aannemer GMB gaat deze week
voorbereidingen werkzaamheden
treffen aan de Wiegerbruinlaan ter
hoogte van het winkelcentrum. Het
gaat om het opnemen van de verharding, bomen en promenade zodat de
nutsbedrijven in de week van 25 oktober 2010 kabels en leidingen kunnen omleggen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers worden tijdens
de werkzaamheden omgeleid naar
de overkant. Het overige verkeer ondervindt alleen hinder door het tijdelijk instellen van een lagere snelheid.
De aannemer plaatst borden langs
de Wiegerbruinlaan.

Daarover organiseren Bouwfonds
Ontwikkeling en ZeemanVastgoed
op maandag 18 oktober 2010 een informatiebijeenkomst in de Thamerkerk (Amsteldijk Noord 1). De avond
begint om 19.30 uur. Samen met de
gemeente Uithoorn informeren beide projectontwikkelaars belanghebbenden en belangstellenden dan
over de Vinckebuurt.
Bouwfonds Ontwikkeling en ZeemanVastgoed hebben met de gemeente Uithoorn overeenstemming
bereikt over de voortgang van het
project Vinckebuurt in het dorpscentrum. Alle drie partijen zijn het eens
over het stedenbouwkundig plan,
het woningbouwprogramma en het
inrichtingsplan voor de buitenruimte. Daarover is op 9 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Het stedenbouwkundig plan voor de
Vinckebuurt heeft als titel “Allure aan
de Amstel”. Dit plan geeft aan hoe
van de Vinckebuurt een aantrekkelijk woongebied langs de Amstel kan
worden gemaakt. In het plan worden
ruim 300 eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd. Langs de
Amstel komt een gevarieerd lint van
appartementen te liggen met gebouwen die variëren van 3 tot 5 woonla-

gen. Ongeveer 50% van de Vinckebuurt-woningen behoort tot het zogenoemde duurdere segment. Daarnaast worden tussen 25 en 30 % van
de woningen in de sociale sector gerealiseerd. Met name de bouw van
starterswoningen geeft een positieve impuls aan de voorraad goedkopere woningen in Uithoorn. De overige woningen worden in het middensegment gerealiseerd.
Voordat de uitvoering van start gaat,
ondertekenen de drie partijen dit najaar een exploitatieovereenkomst.
Daarna begint de gemeente met de
bestemmingsplanprocedure. Hiermee is het voor iedereen mogelijk
om in te spreken op het plan. Na de
inspraak worden in 2011 de bouwvergunningen verleend. Vooruitlopend op de inspraak informeren de
projectontwikkelaars en de gemeente Uithoorn u op 18 oktober graag
over het stedenbouwkundig plan op
de informatiebijeenkomst. Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat het op 18
oktober geen voorlichtingsavond is
voor de verkoop van woningen. De
dan te geven informatie gaat over
hoe de locatie er uit komt te zien, de
verwachte planning rondom de start
van de bouw en de mogelijke fasering van de bouwplannen.

het programma voor de informatiebijeenkomst
19.00 uur ontvangst
19.30 uur openingswoord wethouder Ruimtelijke Ordening
de heer J.A.J. Verheijen
19.40 uur presentatie Stedenbouwkundig Plan door
Bouwfonds Ontwikkeling en ZeemanVastgoed
20.15 uur gelegenheid tot het stellen van vragen in informele setting
21.30 uur afsluiting
meer informatie vindt u op www.vinckebuurt.nl.

Nieuwe fase Legmeer-West:

‘beleef buitendijks’

de wijk legmeer-West wordt in fasen ontwikkeld. onlangs is voor de
derde fase het landschappelijke en stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld.
Woonpanels
De volgende stap is het aan de slag gaan met het woningontwerp. Onder de
naam ‘beLeef Buitendijks’ worden geïnteresseerden opgeroepen om mee te
denken in zogenoemde woonpanels. Deze panels gaan over randvoorwaarden als het openbaar gebied, de hof, de architectuurwensen, de woningomvang en de wensen voor de plattegrondindelingen. De panels staan onder leiding van de architect Peter van Woerkom en ontwikkelaar Rik Harmsen van
Kalliste Woningbouwontwikkeling. Actieve inbreng van deelnemers vormt een
waardevolle inbreng voor de architect om een aansprekend ontwerp te maken. In de woonpanels worden concepten van het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp grondig onder de loep genomen.
huizen en ligging ‘beleef buitendijks’
‘beLeef Buitendijks’ bestaat straks uit 35 woningen:
aantal

type

indicatie prijsklassen

8
8
12+2

tussenwoningen
hoekwoningen
twee-onder-één-kap woning
en vrijstaand geschakeld
vrijstaand

vanaf circa € 234.000,vanaf circa € 305.000,vanaf circa € 339.000,-

5

vanaf circa € 420.000,-

De bouw van deze woningen is begin 2012 gepland.
Kenmerkend voor ‘beLeef Buitendijks’ is de groene ligging. De locatie wordt
omsloten door de ecologische zone, een groene zone aan de zuidkant en de
voormalige spoordijk. Doordat het gebied is omsloten door groen kan er een
speelse en eigentijdse buurtschap worden gerealiseerd. Het gebied krijgt als
centrale plek een hof, die samen met de bewoners zal worden ingevuld. De
toekomstige bewoners zullen hier graag gaan wonen.
meer info en aanmelding woonpanels
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website
www.beleefbuitendijks.nl waar u zich ook kunt aanmelden
voor het bijwonen van de woonpanels.
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AL G E M E N E IN F OR M A T IE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD VAN 7 OKTOBER 2010
Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in
te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
- bedrijfsplan begraafplaats;
- bestemmingsplan Zijdelwaard;
- archeologiebeleid en erfgoedverordening.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- ontwerpbegroting 2011 gemeenschappelijke regeling G2;
- bestemmingsplan Boterdijk;
- zienswijze politiebegroting;
- herbenoeming van:
- de heer mr. drs. J.Th. Schellekens;
- mevrouw mr. A. Hoogeveen;
- de heer mr. J.A.W. Oosterveer;
- de heer mr. M. Doeven;
- de heer mr. N. van Ginkel.
tot leden van de commissie bezwaarschriften raad
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
21 oktober 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁe (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING 21 OKTOBER 2010
Op donderdag 21 oktober 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
- ontwikkelingen binnen het programma “Opgroeien”;
- actualisering structuurvisie;
- anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ingrepen;
- wijziging hoorprocedure bij zienswijzen bestemmingsplannen.
Politiek Debat:
- bestemmingsplan Zijdelwaard.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 15 oktober 2010 op de
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 20 oktober 2010 staat de
agenda ook op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁer van de gemeenteraad van Uithoorn, tel.: 0297- 513 963 of e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
grifﬁer (per telefoon of e-mail).

S

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 24 okt.
13 okt.
13 okt.
15 okt.
17 okt.

19 okt.
20 okt.
21 okt.

Jaar van de biodiversiteit,
wat kunt u zelf doen?
Eten en drinken: Seizoensgroenten
Het scheelt als groenten en fruit niet ingevlogen hoeven te worden, of
als ze niet op een energieverslindende manier hoeven te worden geproduceerd. U kunt dus het beste groenten en fruit van het seizoen
eten. Het is best lastig om te bepalen welke groenten en vruchten nú
groeien; u kunt op www.milieucentraal.nl kijken wat wanneer groeit.
Meer informatie http://2010.biodiversiteit.nl

Opvragen stukken uit archief
gemeentehuis vanaf
11 oktober beperkt mogelijk

De betrokken medewerkers zijn tijdelijk gehuisvest in de barakken
achter het gemeentehuis. De ar-

W

Activiteiten en evenementen

18 okt.

Sinds 11 oktober 2010 wordt in het
gemeentehuis onder andere de
ruimte verbouwd waar ook het archief is ondergebracht.

U

ACTIVITEITEN KALENDER

In de raadsvergadering heeft de fractie van Ons Uithoorn schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke fusie van Woongroep Holland en Eigen Haard.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
- zwembad De Otter;
- ontwerpbegroting 2011 gemeenschappelijke regeling G2.
Bij het onderwerp over het zwembad De Otter heeft de fractie van Ons Uithoorn een motie ingediend. De motie is verworpen omdat alleen de fractie
van Ons Uithoorn ervoor stemde. De fractie van het CDA heeft bij de ontwerpbegroting van de G2 een amendement ingediend. CDA, VVD, Gemeentebelangen en DUS! stemden voor het amendement waardoor het is aangenomen. De fracties van PvdA en Ons Uithoorn stemden tegen.

E
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chiefmedewerkers kunnen vanaf 11
oktober gedurende 2 weken niet alle gebruikelijke werkzaamheden uitvoeren. Houd er rekening mee dat
inzage zoals altijd alleen mogelijk is
op afspraak en bovendien vanwege de verbouwing tijdelijk beperkter
mogelijk is dan gewoonlijk.

23 okt.
24 okt.
28, 29 en
30 okt.
30 okt.
31 okt.
4 nov.
6 nov.
10 nov.
13 nov.
16 nov.
17 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
30 nov.
3 dec.
31 dec.

Jubileumexpositie Galerie Fort a/d Drecht. Openingstijden: do/vrij
14.00-17.00 uur, za/zo 12.00-17.00 uur
Wethouders Verheijen, Levenbach en Zijlstra aanwezig bij receptie Horti Fair in RAI Amsterdam
Buurtbeheer Groot Bewonersoverleg Oude Dorp - Thamerkerk 19.00-22.00 uur
Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 19.30 uur
Wethouder Zijlstra aanwezig bij jubileumfeest Amnesty International Uithoorn in Alkwin Kollege
Informatieavond over ontwikkeling Vinckebuurt, Thamerkerk,
19.30 uur
Informatieavond over toekomst Schanskerk met Gert van Kleef in
Buurthuis Ponderosa, 20.00u. Meer info: www.onsuithoorn.nl
Buurtbeheer Groot Bewonersoverleg Meerwijk - Fort aan de
Drecht - 19.00-22.00 uur
Wethouder Levenbach aanwezig bij door provincie Noord-Holland georganiseerde bijeenkomst in Schiphol-Rijk over start uitvoering ‘Aansluiting A9’ en ‘Omlegging Amstelhoek’, masterplan
N201+
Braderie Amstelplein, 9-17 uur
Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Toneelgroep Maskerade speelt “Midzomerstrandkomedie”
van Haye van der Heyden, Alkwin Kollege, 20.15 uur (€ 8.00)
Op 29 okt. zijn burgemeester Oudshoorn en wethouder Levenbach aanwezig.
Kwakelse Veiling, KDO terrein
Wethouder Verheijen open expositie Kunst als Geschenk in galerie Fort aan de Drecht, 15.00 uur
Alzheimer café in Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
Kwakelse Veiling, KDO terrein
Inloopavond Meerwijk in gemeentehuis, 19.00 uur
Intocht Sinterklaas, Marktplein (10.00 uur); Winkelcentrum Zijdelwaard (13.00 uur) en De Kwakel (18.00 uur).
Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis, 19.30 uur
Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de
Burght te Uithoorn , aanvang 20.15 uur
Gala aan de Amstel, (Lionsclub)
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Inloopavond De Kwakel, voltallige college van B&W aanwezig.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

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 en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige schapenstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De Kwakel. Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw P. Jonkman,
tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125

INGEDIENDE AANVRAGEN SLOOPVERGUNNING/
OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 28-30 te De Kwakel, aanvraag sloopvergunning voor het slopen van asbesthoudende golfplaten op het dak van de schuur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 13D, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van twee spandoekframes met verlichting aan de gevels.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Poelweg 24, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning aan
de voorzijde. Beroep: t/m 24 november 2010
- Jaagpad 16, bouwvergunning 1ste fase voor het vergroten van een rundveestal. Bezwaar: t/m 19 november 2010.
Meerwijk-Oost
- Elbe 23, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis.
Beroep: t/m 24 november 2010.
- Meerlaan 8, melding ontvangen van de heer Zaal betreffende het realiseren
van een uitweg van het perceel Meerlaan 8 naar de Meerlaan.
Meerwijk-West
- Eidereend 25 en 23, lichte bouwvergunning voor het vergroten van garages
aan de voorzijde. Beroep: t/m 24 november 2010.
- Kuifmees 28, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning
aan de achterzijde op de 1e etage. Beroep: t/m 24 november 2010
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, reguliere bouwvergunning voor het herstellen van de fundering.
Bezwaar: t/m 15 november 2010.
- Nolenslaan 10, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een schuur.
Beroep: t/m 24 november 2010.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 1-108 en Prins Bernhardlaan 26-56, sloopvergunning
voor het slopen van kozijnen van de trappenhuizen, balkonhekken en voegwerk. Bezwaar: t/m 18 november 2010.
Vervolg op volgende blz.
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o f f i ci ël e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
aantal wijzigingen in de gemeentelijke
rechtspositie vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 5 oktober 2010
een aantal wijzigingen van de gemeentelijke rechtspositie de CAR/UWO vastgesteld. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Cao-onderhandelingen. Deze onderhandelingen vinden landelijk plaats. De landelijke partijen zijn echter niet bevoegd om lokale verordeningen vast te stellen. Dit moet lokaal bevestigd worden.
Op grond van de algemene wet bestuursrecht moeten verordeningen (en ook
wijzigingen van verordeningen) officieel bekend gemaakt worden. Vastgesteld
zijn de volgende circulaires: LOGA circulaire, d.d. 1 juli 2010 CvA/U201001449
betreffende een aantal salarisaanpassingen; de LOGA-circulaire van 1 juli 2010
(CvA/U201001463) betreffende de flexibilisering en levensfasebeleid; de LOGA-circulaire van 1 juli 2010 (CvA/U201001464) betreffende een vereenvoudiging van de Cao.

bekendmaking overeenkomst grondexploitatie
de kwakel-zuid
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde
in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 4 oktober
2010 de exploitatieovereenkomst De Kwakel-Zuid, zijnde een overeenkomst over
grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met
Phanos Vastgoed B.V. en Phanos De Kwakel B.V..
Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D nummers 2815, 5061, 5109, 5492, 2812, 2813,
3283, 3285, 3284, 2804, 2926 en 2927, alle gelegen in het gebied achter de Boterdijk (De Kwakel).
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf

6 oktober 2010 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
receptiebalie in het gemeentehuis.
programmabegroting 2012 ter lezing gelegd
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de programmabegroting van de bestuursdienst voor 2011 vanaf 7 oktober 2010 voor iedereen ter
lezing is gelegd bij de receptie in het gemeentehuis.
U kunt deze begroting en bijlagen ook kopen.
De kosten zijn:
een programmabegroting
€ 7,80
een toelichting op de begroting € 89,50
de bijlagen bij de begroting
€ 69,30

www.uithoorn.nl

Softbal aspiranten sluiten seizoen
af met overwinning
Uithoorn - Zaterdag 9 oktober
speelden de softbal aspiranten van
Thamen hun laatste 2 wedstrijden
van het seizoen. Met een heerlijk
zonnetje en veel zin om te spelen
werd aan de 1e wedstrijd begonnen. Waar het team de laatste weken steeds compleet was, werden
deze 2 wedstrijden zonder Lisa en
Romy gespeeld. Tegenstander Bears begon aan slag. Pitcher Daphne
was al goed warm gegooid en had
de swing te pakken, want de eerste
speelster ging meteen uit met 3slag.
Door een harde, maar goede aangooi van 2e honkvrouw Iris naar
1e honkvrouw Anne was ook de
2e speelster van Bears meteen uit.
Daphne liet haar pitcher kwaliteiten zien en zo was de 3e uit een
feit. Dat de meiden van Thamen er
zin in hadden lieten ze meteen zien.
Sanne was helaas net te laat op het
1e honk, maar zowel Nicky als Anne raakten de bal precies goed en
sloegen een 3honkslag. Ook Evelien, Daphne, Melany en Merel
raakten de bal goed en zo werden
er in deze inning 5 punten gehaald.
De Bears probeerden het opnieuw
in de 2e inning, maar ook nu werden er geen punten gehaald door
een mooie snoekduik van Iris, uitstekend samenwerking in het veld
en wederom goed pitchen van
Daphne. In de tegenbeurt liet Nicky
zien dat de swing er in zat, want zij
sloeg opnieuw een 3honkslag. Ook
Evelien behaalde deze inning een
punt. Door goed spel van de Bears bleef het hier helaas bij. De Bears mochten het nog 1 keer proberen en haalden maar 2 punten mede doordat Nicky vanuit het midveld
snel de bal naar korte stop Sanne
gooide en deze een speelster van
Bears uittikte. Eindstand: 7-2. Eindelijk weer eens een overwinning
voor Thamen.
Opmerkingen
De tweede wedstrijd verliep iets
minder harmonisch door opmerkingen van de coach van de tegenpartij
en een in onze ogen onterechte beslissing van de scheidsrechter. Thamen begon aan slag. Nicky was net
uit op het 1e honk. Sanne knalde
er daarna op los en mede door een
foutje van de Bears kwam zij op het
3e honk in scoringspositie terecht.
Daphne liet deze inning zien dat zij
niet alleen een geweldige pitcher is
maar ook hard en ver kan slaan, wat

De Kwakel - In het seizoen 20092010 is door vier clubs uit Noord
Holland het initiatief genomen
voor de oprichting van de Friends
League. De Friends League is de
voorbereidende stap naar de echte Jeugd G-competitie van de
KNVB. KDO gaat met een juniorenteam spelen in de Friends League.
Sinds 2005 organiseert de KNVB,
als eerste voetbalbond ter wereld,
ook een speciale Jeugd G-competitie voor kinderen met een beperking. Bij meer dan 100 verenigingen zijn ruim 1000 jonge voetballers
met een beperking actief. Verenigingen die net starten met G-voetbal, met spelers trainen die nog te
jong zijn of te zwaar beperkt om volwaardig te kunnen deelnemen aan
de Jeugd G-competitie is de Friends
League een welkom alternatief. Deze competitie moet voor iedereen een voetbalfeestje zijn. Ongeacht zijn /haar niveau en ongeacht
de verschillen tussen de teams. Begeleiders en coaches en toeschou-

wers spelen daarbij een belangrijke
rol. De trainer/coaches zien elkaar
elke maand en kunnen door goed
onderling overleg flexibel de regels
toepassen waardoor het voetbalspel
in evenwicht blijft en elke voetballer met plezier nog beter kan leren
voetballen.
De Friends League staat vooral voor:
PLEZIER. Tegenstanders voor KDO
zijn: HOSV uit Opmeer, KGB uit Bovenkarspel en Buitenboys uit Almere Buiten.
Programma junioren 2010:
Zaterdag 30 oktober 2010 bij HOSV
Friends in Spanbroek / Opmeer –
aanvang 11 uur
Zaterdag 27 november 2010 bij KGB
in Bovenkarspel (tijd nog niet definitief)
Zaterdag 11 december 2010 bij SC
Buitenboys in Almere Buiten (tijd
nog niet definitief. In 2011 wordt ook
een wedstrijd dag bij KDO georganiseerd. Voor meer info zie www.
friendsleague.nl en www.kdo.nl

Legmeervogels D3 winnen ruim

Op de foto zie je van links naar rechts: Achterste rij: Anne Rijllart, Melany Boer, Lisan Zoethout, Iris Kailola, Daphne
Kramer, Evelien Dekker. Voorste rij: Coach Hans Dekker, Romy Hagebeuk, Sanne Strik, Nicky Langeveld, Merel ten
Hoedt, Lisa Hagebeuk.
resulteerde in een echte homerun!
Helaas werden er door 2 keer 3slag
maar 2 punten gehaald deze inning.
Ondanks een harde klap van de 1e
speelster van Bears werd er door
het achterveld zeer adequaat gereageerd en de bal secuur teruggespeeld naar catcher Nicky. Zij tikte op haar beurt de speelster uit en
de scheidsrechter riep ook dat zij
uit was. Doordat de speelster echter tegen Nicky aanliep, liet zij de
bal uit haar handschoen vallen en
blesseerde zich aan haar duim. Na
tussenkomst van de coach gaf de
scheids de speelster alsnog in. Hierna liepen de gemoederen ietwat op
en moest Nicky zich aan haar blessure laten behandelen. Gelukkig

Meidenteam F13M wint
Uithoorn - Zaterdagochtend 9 oktober stond het meidenteam al om
8.15 uur klaar op de verzamelplaats
bij de Legmeervogels. De meiden
F13M moesten spelen tegen de altijd spannende tegenstander, Overbos. Maar ze waren er helemaal
klaar voor. Het veld was nat en lastig te bespelen. De bal rolde slecht
en als je viel, was je kletsnat. Lastig
spelen dus voor beide partijen. Om
9.00 uur was de aftrap die meteen
even leidde tot een gevaarlijke situatie bij de Legmeervogels maar toen
gingen de meiden los. Het werd 1-0
door een treffer van Isabelle. Daarna
volgde een 2-0 en 3-0 door Megan
en dit scorende duo zorgde voor
een 6-0 ruststand!
Even uitpuffen in de rust en van
keeper wisselen want Florien ging
op doel en Chimène in het veld. Chi-

KDO G-voetballers
starten in Friends League

mène scoort meteen twee keer! De
uiteindelijke stand van 11-0 werd
verkregen door nog een doelpunt
van MeganH, Charlotte en Kim!
Door goed opvallend werk van Nicky en Lotus is het een zeer geslaagde wedstrijd geworden. Vorig jaar
verloren de meiden met dit soort
uitslagen maar dit seizoen doen ze
het hartstikke goed.
De sponsor Chuckie’s Klussenbedrijf is trots op zijn meidenteam.
Momenteel bestaat het meidenteam
uit negen meiden in de leeftijd van 7
en 8 jaar. Meiden die het leuk vinden om te voetballen of alleen eerst
willen kijken zijn altijd van harte
welkom. Er wordt getraind op dinsdagavond van 18.30-19.30 en donderdagavond van 18.00-19.00 uur.
Zaterdags wordt er een competitieof oefenwedstrijd gespeeld.

wist Thamen enigszins het hoofd
koel te houden en kon Bears deze
slagbeurt maar 1 punt scoren, door
2 keer 3slag van Anne die liet zien
ook goed te kunnen pitchen en een
strakke bal van Iris naar Daphne op
het 1e honk.
Onrustig
De gemoederen waren nog niet helemaal bedaard en dat uitte zich tot
een puntloze 2e inning voor Thamen. Wel nog steeds goed gemotiveerd, stond Thamen de Bears in
de tegenbeurt ook maar 1 punt toe
door een mooie vangbal van Sanne, een goede aktie van Anne naar
Daphne en 3slag. Tussenstand 2-2.
En toen werd het toch nog heel

spannend. Nicky liet het slaan aan
zich voorbij gaan door haar blessure, maar stond wel haar “mannetje” in het veld. Sanne kwam meteen op het 2e honk terecht en meteen daarna sloeg Anne een prachtige homerun. Ook Evelien kwam
op het 2e honk terecht, maar kon
het punt helaas niet scoren doordat
meteen daarna de 2e en 3e nul gemaakt werden. Ondanks een goede samenwerking in het veld kon
niet voorkomen worden dat de Bears ook nog 2 punten maakten en
zo was de eindstand van de laatste wedstrijd van het seizoen 4-4.
Coach Hans, bedankt voor een gezellig en sportief seizoen!

Uithoorn - De D3 van Legmeervogels wilde de lijn van vorige week
doortrekken en de overwinning mee
naar huis nemen. Het liep iets anders. Het werd 1-0 voor Martinus
door een vreemde beslissing volgens het publiek. LMV D3 probeerde van alles waardoor het op dat
moment nog een spannende wedstrijd was met individuele goede acties. Er werden nog wat kansen gecreëerd maar de 2-0 kon niet worden voorkomen. Wat opviel was dat
LMV D3 niet breed speelde, het
veld werd niet in de breedte benut.
Hierdoor was er weinig ruimte op

het middenveld. De 2e helft zorgde ervoor dat de Martinus uitliep
naar maar liefst 8-0. LMV D3 speelde slap in vergelijking met de weken ervoor, hierdoor kon Martinus
counteren en hadden ze alle ruimte
om te combineren. LMV D3 ging uit
de organisatie voetballen en kwam
hierdoor niet meer in het spel voor.
Er waren nog wel enkele positieve
punten, maar dat waren individuele
acties, maar die leverden geen goal
op. Hopelijk zijn de geblesseerden
weer snel fit. Deze wedstrijd maar
snel vergeten, en de volgende proberen we weer te winnen.

E-jeugd KDO speelt
eerste handbalwedstrijd
De Kwakel - Na ruim een maand
trainen heeft de E-jeugd van KDO
handbal hun eerste echte handbalwedstrijd gespeeld. Op zaterdag 2 oktober kwam HSV uit De
Hoef op bezoek op het sportcomplex van KDO. De meiden hebben
veel plezier gehad, evenals het toegestroomde publiek. De E-jeugd

is dit seizoen begonnen met trainen. Afgelopen zaterdag was hun
eerste echte handbalwedstrijd. Dat
was best spannend. KDO had voor
de gelegenheid buiten een miniveldje uitgezet en de minidoeltjes
opgezocht. Want gelukkig hoeven
de E-jeugd handballertjes nog niet
zo hard te gooien en zo veel te lopen als de oudere teams. De meiden waren best zenuwachtig, maar
het ging hartstikke goed. Er werd
knap verdedigd en goed overgespeeld door alle meiden. Robin en
Isabel hebben heel goed gekeept.
Roos heeft zelfs een doelpunt gemaakt! Na de wedstrijd mocht iedereen nog een doelpoging wagen
alleen voor de keeper. Ook daarmee
werden veel doelpunten gemaakt.
De vele ouders, opa’s, oma’s en ander publiek waren heel trots!
Vind jij handbal ook zo leuk?!
De E-jeugd spelers vinden het heel
erg leuk om hun team uit te breiden. Jongens en meiden die dit
jaar 5, 6 of 7 jaar worden/zijn, zijn
van harte welkom om 4x te komen
proeftrainen bij KDO handbal. De
E-jeugd traint op woensdagmiddag
van 16.00-17.00 uur. Maar ook de
oudere (jeugd)teams van KDO zien
graag nieuwe handballiefhebbers!
Voor meer informatie kun je mailen
naar handbal@kdo.nl.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Zwaan in Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar
voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is
gechipt.
- Heemraadsingel in Mijdrecht, schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Windmolen in Mijdrecht, “Luca”, een kater met witte buik en borst,
rug is zwart, bruin, lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Alberserlaan in Uithoorn, schildpadpoes met zwarte/bruine streep
over de neus.
- Oosterlandweg bij Twistvliet in Mijdrecht, rood/witte kater.
- Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes,
donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik, donkere
punt aan haar staart. IX-27
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming. IX-28
- Wilgenlaan in Vinkeveen, wit-bruin-zwarte cavia
- Adm. de Ruyterweg in Uithoorn, abessijn. Bruinrood/ wildkleurig.
- parkje Zijdelwaard in Uithoorn, lichtrode kater.
Goed tehuis gezocht voor
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.

Lusteloos, het gevoel van
een burn-out en dan?
Regio - Stress & spanning zijn de
voornaamste oorzaak van burn-out
bij mensen. De alsmaar meer eisende leef- en werkomgeving trekt
een sterke wissel op ons lichaam.
Een vitaler lichaam & geest maken
het mogelijk om beter met stress &
spanning om te gaan. Een goede vitaliteit biedt weerstand tegen alle spanningen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Dus voorkomen blijft beter dan genezen. Maar
als het je dan overkomt dat moet er
iets gaan veranderen in je lifestyle.
Meer aandacht besteden aan de
peilers van je vitaliteit. Rust nemen,
langzaam opbouwen van je energiereserves.
Middels een programma met een
psychotherapeut en een fysiotherapeut is het mogelijk om bij Amstelhof Health Club een programma van 3 maanden te volgen waar
men mensen met burn-outklachten

probeert te revitaliseren. Middels
een beweeg & ontspanprogramma
wordt u begeleid door deze specialisten. Voor deze pilot is er plaats
voor 50 mensen die burn-outklachten hebben.
Uw eigen bijdrage voor 3 maanden
is 150,00 euro. Voor deze pilot kunt
u zich telefonisch opgeven bij de receptie van Amstelhof Health Club:
0297-531855. U zal dan gevraagd
worden naar uw sofi nummer, waarna u na enkele dagen teruggebeld
zult worden door de fysiotherapeut
of u qua verzekering voldoet aan
bovengenoemde financiële voorwaarden om deel te nemen aan deze pilotcursus. Het programma start
vanaf week 43 en zal een looptijd
hebben van 12 weken.
Amstelhof Health Club is gevestigd
aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn, tel. 0297-531855.

Jubileumtentoonstelling van
‘Onze Langoren’
Regio - Op vrijdag 22 en zaterdag
23 oktober a.s. houdt kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ haar jubileumtentoonstelling. Voor de 75ste
keer zullen er verschillende soorten
dieren geshowd worden door leden
uit de wijde omtrek.
Deze tentoonstelling wordt weer
gehouden in de Willisstee. U kunt
de Willisstee vinden aan de Pieter
Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden konijnen, cavia’s, grote- en dwerghoenders, watervogels en ganzen en een
aantal duiven. De leden, waaronder
ook jeugdleden, brengen dieren van
verschillende rassen en kleurslagen
in de kooien in de Willisstee.
Op vrijdag zullen er 5 nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn
alle dieren te keuren op hun specifieke eigenschappen. Dit zijn voor
de konijnen: W. De Groot, H. Ziel
en P.J.T. Oude Groothuis. De cavia’s
worden gekeurd door C. de Wagenaar. De hoenders en de watervogels door A.P.C. Verboom en de duiven door J. Van de Siepkamp.
Aan het begin van de middag zullen
de keurmeesters de prijswinnaars

aanwijzen.
Voor de liefhebber van kleindieren
is een bezoek aan deze tentoonstelling zeer zeker de moeite waard. Als
u interesse heeft voor bepaalde rassen of er bijvoorbeeld over denkt
een konijn of cavia aan te schaffen
lopen er genoeg mensen rond die u
antwoord kunnen geven op uw vragen.
In de kooien zult u bekende maar
ook minder bekende rassen aantreffen.
Ook is er weer voor de kinderen een
knuffelhoekje ingericht waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en
knuffelen. De te knuffelen dieren
zijn ook te koop.
Toegang gratis!
De tentoonstelling zal om vrijdagavond om 20.00 uur officieel geopend worden door de heer J. van
de Siepkamp, sierduiven keurmeester en provinciale secretaris KLN.
De tentoonstelling is verder geopend op vrijdag 22 oktober van
17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
23 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Winterwandelingen IVN
Regio - Elke derde zaterdag van de
maanden oktober t/m maart (respectievelijk 16 oktober, 20 november en 18 december 2010, 15 januari,19 februari en 19 maart 2011) organiseert de IVN-afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn de winternatuurwandelingen.
Aan het begin van de wandeling zal
verteld worden waar de tocht heengaat en wat het aandachtspunt van
die ochtend is. Op deze korte wandelingen van het IVN, die in het winterhalfjaar worden gehouden, gaat
het om het buiten zijn, om de frisse winterlucht, de wolken en de vergezichten in de polder. Trek daar-

om stevige wandelschoenen aan en
neem een rugzakje met (warm)drinken, regenkleding e.d. mee. Voor
IVN- leden en –donateurs is de
wandeling gratis, anderen betalen
1,50 euro.
Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis, terug: ongeveer 12.30 uur.
De lengte van de wandeling is tussen de 5 en 8 km.
Opgave is niet nodig en de wandeling gaat altijd door. Alleen bij extreme gladheid wordt niet gelopen.
Kom af en toe met de auto, want
soms moet er een klein stukje gereden worden naar het startpunt.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Borrelpraat
Soms ontkom je er niet aan: ongewild ben je soms getuige van onvervalste
borrelpraat. En vaak is het onderwerp ontwikkelingshulp die zo vaak faalt.
Overigens: aardige mannen hoor ! Het is nogal eens vermoeiend om altijd
maar weer argumenten te berde te brengen die het belang van goede ontwikkelingshulp benadrukken. In deze columns hebben we het er diverse
malen over gehad: ontwikkeling van arme landen draagt bij aan een stabielere wereldorde en is dus in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.
Laatst was het weer zover, maar toen het gesprek even stokte zag ik mijn
kans schoon: “Ik heb deze week op de radio nog een interessante story gehoord: er was een jongen, die in een slopenwijk in Nairobi woonde.
Hij moest eten van afval op de vuilstortplaats. Dankzij een hulporganisatie
kreeg hij de kans om naar school te gaan. Hij blonk uit en mocht door naar
de middelbare school. Ook daar was hij zeer succesvol. Zo succesvol dat hij
mocht gaan studeren in het vak dat zijn grote liefde had: biologie. Dat deed
hij zo goed dat hij uitgenodigd is om aan de universiteit van Nijmegen onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om een vaccin te ontwikkelen
tegen malaria. Zijn motivatie is dat hij zoveel kinderen in zijn vaderland had
zien sterven door malaria dat hij zijn talenten wil aanwenden om de toestand van de kinderen in Afrika te verbeteren”.
Het werd daarna even stil. Het verhaal had indruk gemaakt. Die avond geen
borrelpraat meer. Wat ook nog wel eens helpt is de vraag: op basis van welke verdiensten of kwaliteiten heb jij de mazzel gehad dat je werd geboren in
een schoon huis in Europa en niet in een hutje in Wajir. Daar heeft natuurlijk
niemand een antwoord op, want het is volstrekte mazzel dat wij in dit land
zijn geboren. Dat ontslaat ons niet van de morele plicht om om te zien naar
mensen die die mazzel niet hebben gehad.
Mirjam Vossen (haar naam is al eens eerder in deze rubriek gevallen) heeft
in 2009 een aardige brochure geschreven: “Voorbij de borrelpraat”. Feiten
en fabels over ontwikkelingshulp. Uitgegeven door Wereldpodium en COS*
Brabant.
Bent u geïnteresseerd? U kunt bij mij het ISBN nummer opvragen.
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Hommage aan Jules de Corte
Regio - Op zondag 24 oktober om
14.30 uur presenteert de SCAU een
licht programma in de Thamerkerk.
Mieke Jacob, Bert Tieleman en Bert
van den Brink zingen en spelen liedjes van Jules de Corte.
Mieke Jacob is logopediste met
zingen als hobby, Bert Tieleman is
communicatiespecialist en in zijn
vrije tijd leidde hij amateurkoren en
zong ook zelf. Bert van den Brink is
vanaf zijn geboorte blind, op 5-jarige leeftijd begon hij met piano spelen en in 1982 studeerde hij cum
laude af aan het Utrechts conservatorium. In 2007 kreeg hij de Boy Edgar-prijs voor zijn spel dat volgens
de jury alleen de grootsten in de jazz
weten te bereiken. De laatste jaren
van Jules leven heeft Bert hem mogen begeleiden.
Alle drie zijn onder de indruk van
het werk van Jules de Corte (1924–
1996), die in zijn 50-jarige carrière ongeveer 3000 liedjes schreef.
Het ensemble heeft 50 daarvan op

het programma, maar er worden in
een voorstelling meestal zo’n 30 uitgevoerd. Naast de bekende liedjes
worden ook veel minder bekende
liedjes gezongen waarin blijkt dat
deze zowel tekstueel als muzikaal
een hoog niveau hebben. Zelfs liedjes van tijden geleden blijken nog
actuele onderwerpen te behandelen zoals milieu, oorlog, het instituut
kerk, homoseksualiteit, liefde en ouder worden. Natuurlijk zijn er ook
“leuke” nummers.
Tussen de muziek door wordt ook
veel verteld over Jules de Corte en
wie weet kunt u nog meezingen.
Waarschijnlijk wordt dit voor velen
een feest der herkenning, maar er
zal ook veel nieuws te ontdekken
zijn over een artiest die op een rake wijze het leven wist te bezingen.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar à 12.- euro bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein en aan
de zaal zolang er plaats is.
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Warm vishapje voor bewoners
van Het Hoge Heem
Uithoorn - Vrijdag 8 oktober jl werden de senioren van Woonzorgcentrum Amstelring Het Hoge Heem
aan de Wiegerbruinlaan door Zeevishandel Volendam getrakteerd op
warm gefrituurde scholfilet. Senioren aan wie dit besteed was, lieten zich deze vislekkernij in de zaal
van de dagrecreatie goed smaken.
De overheerlijke scholfilet was gefrituurd in 100 procent plantaardige
olie. Zeevishandel Volendam is de
nieuwe naam voor het bekende Volendammer Vispaleis in winkelcentrum Zijdelwaard.
“Wij willen liefhebbers van verse en
warm gefrituurde scholfilet in Het
Hoge Heem laten meegenieten van

de maand van de schol. Het seizoen
voor de scholconsumptie loopt van
mei tot december en is in september op haar hoogtepunt.
Dat we dat dan een weekje later
doen maakt niet zoveel uit. En omdat er aanwijzingen zijn dat het regelmatig eten van vis het risico op
het ontstaan van dementie verkleint, willen wij met name de ouderen erop wijzen dat vis eten behalve een smakelijke ook een gezonde bezigheid kan zijn.” Aldus Henri
Kes van Zeevishandel Volendam die
hoogstpersoonlijk de lekkernij aan
tafel uitserveerde bij een aantal senioren. “Vooral de Urker vissersvloot
zorgt voor een regelmatige aanvoer

van verse zeevis. Die krijgen wij vier
keer per week aangevoerd. Onze vis
is dus altijd vers.”
Met het oog op de komende feestdagen wijst Henri op de luxe vismenu’s die in de winkel op het Zijdelwaardplein kunnen worden besteld.
Dat geldt evenzo voor de fraai opgemaakte visschotels die ‘op maat’
samengesteld en geleverd kunnen
worden. Dikwijls heeft hij ook interessante weekaanbiedingen. Zeevishandel Volendam geniet bekendheid om zijn gevarieerde aanbod aan vis en visproducten tegen
scherpe prijzen.
Vis is er voor iedereen, ook al hadden de senioren in Het Hoge Heem
dit keer een streepje voor.

ning op tussen bisdom en plaatselijke actiegroepen. Het bisdom wijst
op het teruglopend aantal kerkgangers en zegt dat de kerk de kosten van onderhoud en restauratie
niet meer kan dragen. Actiegroepen daarentegen willen graag volledig behoud van de huidige situatie’.
Hoe moeten we omgaan met de
Schanskerk?
“De Schanskerk is geen uniek kerkgebouw, maar uit cultuurhistorisch
oogpunt onmisbaar voor het dorpscentrum van Uithoorn. Kennis, creativeit en stevig onderhandelen zal
nodig zijn om het kerkgebouw te
behouden.”

Gert van Kleef:

‘Schanskerk niet uniek, maar
onmisbaar voor Uithoorn’
Uithoorn - ‘De Schanskerk is geen
uniek kerkgebouw, maar uit cultuurhistorisch oogpunt onmisbaar
voor het dorpscentrum van Uithoorn.’ Dit zegt Gert van Kleef. Hij
is gastspreker op een informatiebijeenkomst over de toekomst van de
Schanskerk op dinsdag 19 oktober.
In dit mini-interview komt hij alvast
aan het woord.
Wie is Gert van Kleef: “Ik zet me al
geruime tijd in voor behoud van historisch erfgoed. Ik ben betrokken bij

het Cuypers genootschap en heb
ervaring met herbestemming van
religieus erfgoed. Ik onderhandelde
diverse keren met bisdommen over
herontwikkeling van met sloop bedreigde kerkgebouwen in Amsterdam. Momenteel ben ik hoofd Monumentenzorg bij de gemeente Alkmaar.”
In Nederland worden veel kerken
met sloop bedreigd?
“Ja, dat klopt. Vaak levert dat span-

Wat kunnen we verwachten tijdens de informatieavond?
“Ik vertel over mijn ervaringen met
onderhandelingen met bisdommen en vanzelfsprekend gaan we
kijken naar mogelijkheden voor de
Schanskerk. Vanzelfsprekend hoop
ik dat dit een bijdrage levert aan behoud van de Schanskerk voor Uithoorn.”
De
informatiebijeenkomst,
die
wordt georganiseerd door aktiegroep Open de Kerk en lokale partij
Ons Uithoorn, vindt plaats op 19 oktober in buurthuis Ponderosa. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis.
Iedereen met hart voor de Schanskerk en het dorpscentrum is welkom.

Aktie Schoenendoos
een heel groot succes
Nieuwe fase LegmeerWest: ‘beLeef Buitendijks’
Uithoorn - In Uithoorn ligt de
nieuwbouwwijk Legmeer-West. Deze wijk wordt in verschillende fasen
ontwikkeld. Onlangs is voor de derde fase het landschappelijke en stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld.
De volgende stap is het aan de slag
gaan met het woningontwerp. Onder de naam ‘beLeef Buitendijks’
worden geïnteresseerden opgeroepen om mee te denken in zogenoemde woonpanels.
De woonpanels gaan over randvoorwaarden als het openbaar gebied, het hof, de architectuurwensen, de woningomvang en de wensen voor de plattegrondindelingen.
De panels staan onder leiding van
de architect Peter van Woerkom en
ontwikkelaar Rik Harmsen van Kal-

liste Woningbouwontwikkeling.
Actieve inbreng van deelnemers
vormt een waardevolle inbreng voor
de architect om een aansprekend
ontwerp te maken. In de woonpanels worden concepten van het
schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp grondig onder de loep genomen.
‘BeLeef Buitendijks’
Buitendijks bestaat straks uit 35 woningen die als volgt zijn ingedeeld:
8 tussenwoningen, 8 hoekwoningen, 14 twee-onder-één-kap-woningen en 5 vrijstaand geschakeld
woningen.
De bouw van deze woningen begint naar verwachting in de eerste
maanden van 2012.
Kenmerkend voor ‘beLeef Buiten-

dijks’ is de groene ligging. De locatie wordt omsloten door het groen
van de ecologische zone, een groene zone aan de zuidkant en de voormalige spoordijk.
Doordat het gebied is omsloten
door groen kan hier een ontspannen, speelse en eigentijdse buurtschap worden gerealiseerd. Het gebied krijgt als centrale plek een hof,
die samen met de bewoners zal
worden ingevuld.
De gemeente heeft eind 2009 een
prijsvraag uitgeschreven voor het
ontwikkelen van een woningbouwlocatie in Legmeer-West. Het gaat
om de plaats waar de tijdelijke huisvesting van Het Hoge Heem heeft
gestaan. Een onafhankelijke jury heeft Kalliste woningbouwontwikkeling gekozen tot winnaar. Het
open planproces is doorlopen met
diverse interne en externe partijen
en heeft geleid tot een zeer doordacht stedenbouwkundig ontwerp
dat op 5 oktober 2010 door B&W is
vastgesteld.
Ontwerp
Het stedenbouwkundig schetsontwerp is met de stedenbouwkundige in workshops uitgewerkt. Aan
deze workshops hebben naast het
stedenbouwkundig bureau, Kalliste
woningbouwontwikkeling, de woningconsulent en gemeente deelgenomen. Vervolgens zijn de resultaten voorgelegd aan de Klankbordgroep waarin deelnamen Buurtbeheer, Woongroep Holland, Rabobank, de woonconsulent/makelaar,
de architect, een aantal omwonenden en de gemeente.
Deze integrale aanpak is efficiënt
gebleken. Partijen konden direct reageren en voor- en nadelen met elkaar bespreken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
de website www.beleefbuitendijks.
nl waar u zich ook kunt aanmelden
voor het bijwonen van de woonpanels.

Vreugde en verdriet bij BVK
De Kwakel - De eerste van de 4
cyclussen van de parencompetitie
van de BVK zit erop, zodat volgende week gestart kan worden met de
2e cyclus van 6 speelavonden in de
nieuwe samenstellingen van de 3 lijnen in het altijd sfeervolle Dorpshuis
de Quakel.
De druk van het koploperschap in
de A lijn bleek toch net wat te groot
voor Anneke Karlas en Jaap Verhoef, want op de slotavond werd de
beoogde 50% niet gehaald, waardoor Wim en Rita Ritzen alsnog met
de 1e plaats in de eindstand aan de
haal gingen met een gemiddelde
van bijna 59%. Proficiat! Anneke en
Jaap werden dus 2e met 57,7% ge-

middeld en Geke en Jaap Ludwig 3e
met 53,7%.
Geen van deze 3 paren vinden we
terug in de top 3 van de daguitslag. Wie we daar wel vinden zijn
Jose Moller en Yvonne Koestal, die
met 62,85% de hoogste score van
de avond lieten optekenen. Rees
en Gerard van der Post werden met
Dick Elenbaas en Andre Verhoef gedeeld 2e en 3e met 55,9%.
De zus van Jose, Kitty van Beem
dus, deed het met manlief Huub
aanzienlijk minder, want zij eindigden op een gedeelde laatste plaats
met de senioren Joop de Jong en
May Verhoef. Uit respect voor de
ouderdom wordt de score achter-

wege gelaten. May en Joop zullen
de komende weken vanuit de B lijn
terug moeten knokken en datzelfde lot was de paren Trudy StokkelHuub Zandvliet, Wim MaarschalkHenk Poll en Piet v.d. Poel-Gerard
de Kuyer beschoren.
Kunsten
In de B lijn een uitermate succesvol optreden van Loes en Frajo Fritschy, die met 62,02% 1e werden. Op
de 2e plaats eindigden Gerda Bosboom en Rina van Vliet met 61,34%
en dat was 0,13% meer dan hun uiteindelijke gemiddelde over 6 speelavonden, zodat zij met 61,21% gemiddeld met een straatlengte voor-

Uithoorn - Vrijdag jl. hebben de basisscholen De
Springschans en De Regenboog de schoenendozen opgehaald die door de leerlingen waren versierd en gevuld met bruikbare spullen.

ren heeft Sanne weer geregeld dat ze naar de Filippijnen in Cebu gaan, daar is iemand die er voor
gaat zorgen dat de dozen netjes verdeeld gaan
worden en de andere goederen ook.

In totaal zijn er 550 dozen ingeleverd waar de organisatie erg blij mee is. Heel veel winkeliers uit
Uithoorn en De Kwakel hebben hun steentje bijgedragen door goederen te geven of een geldbedrag voor het transport.
Bij dezen wil de organisatie alle gevers heel hartelijk bedanken en hoopt dat zij volgend jaar weer
langs mogen komen.

Als alles goed is gaat dit nog voor de kerst gebeuren. Een mooie gedachte, te weten dat, als wij
kerst vieren, wij de mensen in Cebu ook gelukkig maken.
Wat voor ons zo gewoon is, een stukje zeep, tandenborstel, schrift, gum e.d. is voor de mensen
iets heel bijzonder en voor hun niet betaalbaar.
We hopen dat we volgend jaar weer deze actie
kunnen organiseren.
Nogmaals dank aan alle kinderen die zo hun best
hebben gedaan om de doos te versieren en te vullen en alle gulle gevers bedankt!

Zondag 3 oktober was er een mooie kerkdienst
waarin de organisator Sanne Pronk vertelde waar
de dozen naar toe gaan. Evenals voorgaande ja-

sprong 1e werden in de totaalstand.
Zij mogen dus vanaf volgende week
hun kunsten en kunnen tonen in
de A lijn. Datzelfde geldt voor Ab
en Riet van Nieuwkerk en Elly Strijbos met partner Jos Bader, die en
passant deze avond nog even de 3e
prijs ophaalden met 59,6%.
Verrassend was de 4e promovendus, want dat waren Gerard en Emmy van Beek en niet de gedoodverfde favorieten Roel Knaap en Greet
de Jong, die een matige avond hadden en dus promotie net misliepen.
Of zij daar erg zwaar aan tillen is
overigens zeer de vraag.
Ria Broers en Tiny Mann scoorden
boven de 40%, maar toch moesten zij genoegen nemen met de 16e
plaats in een poule van 16 paren.
Vier paren gaan vanaf volgende
week sfeer proeven in de C lijn en
wel de paren Truus en Piet Langelaan, Corrie Bartels en Ruud Doeswijk, Ria Bulters en Ans Nieuwendijk en Mayke Dekker en Ellen de
Jong.
Hun plaatsen worden ingenomen door 4 paren die vanuit de C
lijn een stap omhoog maken. 1e in
de totaalstand werden zoals verwacht Piet-Hein Backers en Huub
Kamp met 58,8% gemiddeld. 2e in

die totaalstand werden Trudy Fernhout en Thecla Borggreven, mede dankzij hun 1e plaats op deze
avond met 60,4%. Ook de op deze slotavond als 2e eindigende dames Leny Heemskerk en Agnes de
Kuyer (56,77%) keren terug naar de
B lijn en dat geldt ook voor Janny
Snabel en Vrony van Veen. De eindsprint van Paula en klaas Kniep, die
deze donderdag als 3e eindigden
met 55,21%, was zoals vorige week
al werd betoogd toch net te laat ingezet, want zij vielen net buiten de
promotieboot.
Radicaal
Gevolg van de diverse promoties en
degradaties is natuurlijk vooral een
radicaal gewijzigde B lijn, waar de
helft van het aantal paren is vertrok-

ken naar de andere lijnen. Wel staat
voor het eerst sinds jaren weer een
extra familiestrijd op het programma, want Gerard en Agnes de Kuyer
zullen ongetwijfeld een aantal keren de bridgedegens kruisen, zoals
Jaap en Andre Verhoef dat in de A
lijn al een aantal jaren doen. Ook de
dames en heren Backers en Kamp
gaan elkaar weer figuurlijk te lijf in
de B lijn, waar Wim Maarschalk stuit
op wederhelft Thecla en Jose Moller komt zus Kitty in de A lijn nog
wel tegen. Dat zal me dus het nodige wapengekletter geven.
Een gelukwens vanaf deze plaats
voor alle gepromoveerde paren, die
dus op wat meer tegenstand mogen
rekenen. De gedegradeerde paren
mogen laten zien dat die stap terug
op een vergissing berust.

Bingoavond bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 16 oktober organiseert stichting Serviam een gezellige jubileum bingoavond in het KNA gebouw
Legmeerplein. De stichting bestaat
dit jaar 50 jaar en de stichting wil dit
vieren met een leuke attentie voor
de mensen die komen kienen.
Op deze avond kunt u weer vele

mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen. De zaal is open vanaf
19.00 uur en om 20.15 uur zal worden gestart.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen
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Wonen in DrechtStaete
een unieke ervaring
De Kwakel - Een landelijk dorpje,
met alle belangrijke voorzieningen
binnen handbereik.
Op de hoek Drechtdijk/Boterdijk
in het ‘hart’ van De Kwakel vindt
u DrechtStaete, een stijlvol appartementengebouw, gebouwd in de
stijl van de ‘Jaren 30’. DrechtStaete is een mooi, degelijk, kleinschalig
luxe complex met slechts 11 appartementen. Het gebouw is uitstekend
geïsoleerd en voorzien van hoogwaardige en fraaie materialen. De

appartementen zijn geschikt voor
alle leeftijdscategorieën. Van een
tweekamerappartement tot penthouse, DrechtStaete heeft voor iedere wens een oplossing. Wanneer
u binnenwandelt, ervaart u meteen
een vriendelijke, rustige en prettige
sfeer. Ieder appartement heeft minimaal één royale buitenruimte, ook
hier ziet u variatie in balkon, loggia en dakterras. Iedere woning in
dit gebouw is uniek! Bent u op zoek
naar een appartement, dan zou u

echt eens een kijkje binnen moeten
nemen. Laat u verrassen!
Overigens kunt u de woonsfeer al
een keer op proef ervaren. Tijdens
de Kwakelse Veiling wordt bij opbod
een overnachting met diner en ontbijt voor 2 personen in het modelappartement, geveild. Wilt u dit ervaren, dan wordt u hierbij uitgenodigd een bod te doen op de Kwakelse Veiling en serveren Ohlenbusch – Ran & Van der Wurff Makelaars
u het ontbijt.

Veenshuttle heren 2 team
nog ongeslagen

Aanstaande zaterdag 16 oktober

Jongerenkoor Debuut
viert haar 30-jarig bestaan
Uithoorn - Jongerenkoor Debuut
van de Emmaüsparochie bestaat al
30 jaar en wil dat niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Komende zaterdag 16 oktober viert Debuut dit lustrum met een uitgebreid koor tijdens een speciale viering van jongerenvereniging GIDA met als thema: Volhouden. De viering begint
om 19.00 uur in de Burght aan het
Potgieterplein 2. Na afloop is er koffie en thee in het Trefcentrum.

de koor gedirigeerd door Nico Hielkema en begeleid door een uitgebreid combo met (bas)gitaar, slagwerk en dwarsfluit onder leiding van
Frans Pieck op de piano.
Door de jaren heen zijn koorleden
gekomen en gegaan en ook heeft
Debuut vele dirigenten gekend, onder wie Erik Koot, André Riepe, Ferdinand Beuse, Tanja van Dijk en Marieke van Remmen. Maar als vaste
kracht is Frans Pieck altijd gebleven.

Jongerenkoor Debuut is in 1980
ontstaan. Het was Nico Hielkema
die contact opnam met Frans Pieck,
docent op het Alkwin Kollege, om
een jongerenkoor op te richten. Het
“GIDA-koor” dat enkele jaren bestaan had, was namelijk opgeheven.
Die eerste jaren werd het groeien-

Twintig zangers
Debuut bestaat nu uit zo’n 20 zangers, onder wie vijf heren. Het repertoire is heel afwisselend van éénstemmige Nederlandse nummers
tot vierstemmige Engelse Christmas
Carols, van pop tot musical, van Taizé tot gospel. Sinds twee jaar wordt

het koor gedirigeerd door Bart van
de Rotten.
De jongerenviering op 16 oktober
zal muzikaal wordt ondersteund
door een uitgebreid koor. Speciaal voor dit lustrum zijn veel zangers uitgenodigd om op de dag zelf
mee te doen met een repetitie (de
jaarlijkse “Sing Along”) en ’s avonds
mee te zingen tijdens de viering.
Uiteindelijk hebben zo’n 30 mensen
(familie en vrienden, koorleden van
Progression – Mijdrecht en Fiore –
Kudelstaart, oud-Debuuters, parochianen, etc.) aan deze uitnodiging
gehoor gegeven.
Het belooft dus een bijzondere viering te worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
via
jongerenkoordebuut@hotmail.com.

Bixie dressuur tijdens het
indoors bij De Slotruiters
Regio - Na het succes van de Bixie
tijdens het hemelvaartsconcours is
er deze winter, op 20 november en
27 maart, voor het eerst de mogelijkheid om Bixie dressuur te starten
tijdens de indoors bij de Slotruiters
in Abcoude.
Op www.startlijsten.nl (lijsten zoeken/alle plaatsen/Abcoude/zoeken)
staat het volledige vraagprogramma
voor deze Bixie indoors en hoe je je
kunt aanmelden. De Bixie is door
de KNHS speciaal ontwikkeld voor
de beginnende ruiters tussen de 6
en 13 jaar. In de laagste klasse, AA

dressuur, mag er zelfs iemand met
de pony meelopen om deze vast te
houden indien nodig.
Om mee te doen moet je wel een
Bixie start-stempelkaart hebben en
deze kun je gratis aanvragen bij de
KNHS via www.knhs.nl/bixiekids/
bixie en diplomarijden als je lid bent
van een vereniging aangesloten bij
de KNHS of als je in het bezit bent
van een FNRS ruiterpaspoort.
Anders moet je individueel lid worden van de KNHS. Ook moet je pony
een geldig paardenpaspoort heb-

ben. In het paspoort staat het transpondernummer (chip) van je pony en de inentinggegevens. Let er
op dat de pony ook de basisenting
heeft gehad.
Naast de Bixie zijn er ook diverse indoors voor pony’s en paarden dressuur in alle klassen en op 12 maart
springen voor pony’s en paarden in
de klasse B en L. Op 12 maart is er
ook gelegenheid voor oefenspringen 40, 60 of 80 cm.
Wil je meedoen aan één van deze
gezellige indoors, geef je dan snel
op want vol is vol!

Atlantis 2 verliest punt
in de tweede helft
Mijdrecht - Het door de Rabobank
gesponsorde tweede team van Atlantis moest het afgelopen zaterdag
opnemen tegen Madjoe 2.

begon scherp aan de tweede helft
wat echter niet resulteerde in veel
doelpunten. In de 65e minuut was
de stand 8-8.

Atlantis 2 ging goed van start, want
in de eerste minuut werd er al door
Peter van der Wel met een schot van
afstand gescoord.

Atlantis 2 kreeg een strafworp mee
en scoorde hiermee de 9-8 waarna
Madjoe antwoordde met een doorloopbal. Met een 9-9 stand en nog
twee minuten op de klok werd het
erg spannend.
In de laatste twee minuten had Atlantis nog veel kansen maar die werden niet succesvol afgerond. Met
een stand van 9-9 floot de scheidsrechter voor de laatste keer. Atlantis
2 ging teleurgesteld het veld af. Ge-

Hierna liep Atlantis uit naar 6 -1
door mooi uitgespeelde kansen in
beide vakken. Helaas stagneerde de
doelpuntenproductie bij Atlantis en
wist Madjoe nog drie keer te scoren. Uiteindelijk werd de rust met
een 6-4 stand ingegaan. Atlantis

Controleer regelmatig uw
hart- en bloedvaten!
Regio - Medi-Prevent, sinds 1989
een vertrouwde naam op het gebied van preventief medisch onderzoek, heeft een doorbraak bereikt in het onderzoek naar het opsporen en voorkomen van hart- en
vaatziekten.
Met de Arteriograph is het mogelijk
om slagaderverkalking en bloedvatvernauwing (atherosclerose) in een
zeer vroeg stadium op te sporen.
Dit unieke apparaat is inmiddels in
gebruik bij een aantal Academische
Ziekenhuizen, ook in Nederland.
Gezond ouder worden is helaas niet
voor iedereen weggelegd.
De gevolgen van hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, openbaren zich vaak pas na

jaren, en soms als het (bijna) te laat
is.
Met een arteriograph meting kan
vroegtijdig de individuele kwaliteit van hart- en bloedvaten worden vastgesteld. De meetmethode
is enigszins vergelijkbaar met een
bloeddrukmeting, pijnloos en abso-

zien het goede begin en het goede
spel had de voorsprong niet uit handen mogen worden gegeven.
Atlantis 2 heeft in de stand op de
ranglijst de laatste plaats achter
zich gelaten.
Om degradatie te ontlopen is dit
niet voldoende omdat ook een groot
aantal van de nummers 7 in de poule volgens de door het KNKV opgestelde PD regeling zal degraderen.
Volgende week zal er in de wedstrijd tegen De Vinken, die op de
vierde plaats van de ranglijst staat,
hard voor de punten moeten worden gewerkt.
luut niet belastend. Sommige zorgverzekeraars vergoeden inmiddels
geheel of gedeeltelijk de kosten van
een hart- en vaatonderzoek. Het onderzoek kost 70 euro per persoon.
Niet wachten op klachten! Laat u
testen! Dit kan op maandag 18 oktober op de locatie Amstelhof Health Club. Om te reserveren dient
u te bellen met Medi-Prevent: 0235247979.
Amstelhof Health Club is gevestigd aan de Noorddammerweg 30 in
Uithoorn, tel. 0297-531855.

De Christenvrouw
Mijdrecht - De vereniging “De
Christenvrouw” afdeling De Ronde Venen, hoopt weer bij elkaar te
komen op D.V. donderdag 14 oktober in gebouw “’t Kruispunt” van de
Christelijk Gereformeerde Kerk te
Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Spreker voor deze avond is:

ds. P.J. den Hertog uit Koog aan de
Zaan. Het onderwerp is: “Als Pasen
en Pinksteren op één dag vallen”.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Aanvang 20.00 uur. De koffie staat
om 19.45 klaar!

Vinkeveen - De overwinning met
3-5 uit tegen Zeeburg in Amsterdam was de tweede opeenvolgende positieve score van het tweede
herenteam. De eerste wedstrijd was
thuis tegen het heren 1 team van
Veenshuttle eveneens met 5-3 winnend afgesloten.
Uit bij Zeeburg had het team de jonge Marc Tromp als invaller mee. Hij
speelde een uitstekend single. Won
de 1e set maar verloor de tweede.
Helaas moest hij in de derde set
toch het onderspit delven voor de
zeer ervaren tegenstander. Hieraan
voorafgaand waren al twee dubbels
gespeeld. Pieter en Joop moesten
in de eerste set wat aan de zaal en
shuttle wennen en verloren deze. De
tweede set werd echter met goed

spel duidelijk gewonnen. In de derde set werd met 11-6 in hun voordeel van veld gewisseld. Voordat ze
het wisten stond het echter 11 gelijk. De tegenstander putte hier zoveel moed uit dat ze de set en daarmee de overwinning met 21-16 snel
binnenhaalden. Ruud en Rob hadden zeer taaie tegenstanders. Er
werd voor ieder punt geknokt. Dit
resulteerde dus wederom in partijen met 3 sets. Maar zowel Ruud als
Rob kwam hier als overwinnaar uit
te voorschijn. Pieter nam de laatste
single voor zijn rekening. Deze was
zo mogelijk nog spannender. Beiden wonnen 1 set en dus moest de
derde set de winnaar bepalen. Eerst
kon Pieter op 20-19 de partij beslissen, maar dat lukte niet. Even later
kon de tegenstander de partij op

21-20 het beslissende punt scoren.
Maar ook dat lukte niet. Tenslotte
kwam Pieter op 23-21 als winnaar
uit de strijd. De tegenstander gedesillusioneerd achterlatend. Wedstrijdstand op dat moment 2-4, dus
1 punt hadden ze reeds binnen. Nog
twee dubbels, Ruud met Pieter en
Rob met Joop. Zo goed als het bij
Rob en Joop liep, zo stroef liep het
bij Ruud en Pieter. Maar uiteindelijk
bepaalt de tegenstander met zijn
spel hoe goed je kan spelen. Beide teams wonnen dus nog een dubbel en dat betekende een 5-3 overwinning voor Veenshuttle, en dus
de volle 2 wedstrijdpunten binnen.
Met veel vertrouwen wordt uitgekeken naar de volgende wedstrijd
donderdag 14 oktober in De Phoenix tegen Treffers.

20 woningbranden per dag…
1.153 slachtoffers per jaar…
100% meer overlevingskans
met een rookmelder
Bestel nu uw rookmelder!
Ga naar de website
of bel 0800 - 1936

24,95
Gegara
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duur

www.brandwonden.nl/winkel
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che. Direct na deze wedstrijd konden alle punten van alle wedstrijden
worden opgeteld.
Uitslag
Onderstaand is de einduitslag van
dit seizoen te zien. Hierna is nog de
open klasse verreden voor de dagprijzen. 14 UWTC rijders slaagden
erin zich voor de finales te klasseren. Ook worden de punten bijgehouden voor alle verenigingen die
in de BMX West competitie rijden
voor de Piet Ende bokaal. De UWTC
heeft een prachtige 2e plaats weten te veroveren van totaal 11 verenigingen. Alleen de Boscrossers
uit Heilo moest de UWTC voor laten gaan.
Voor meer informatie over fietscross; kijk op de website:
www.uwtc.nl onder het kopje BMX.

Einde BMX West seizoen 2010
Regio - Op de zonovergoten zondag
10 oktober is de laatste wedstrijd
verreden van de BMX West competitie 2010. Maar liefst 41 UWTC
rijders hebben zich ingeschreven
op de mooie baan in Schagen, om
de laatste punten nog te verzamelen die meetellen voor de einduitslag. En gestreden werd er zeker,
wat voor een mooie wedstrijddag
garant stond. Zo had Sam Verhulst
( uit Aalsmeer ) zijn specialiteit gevonden in de laatste bocht. In meer-

dere races wist hij de concurrentie
binnendoor af te steken. Dat leverde hem de nodige extra punten op.
Drie rijders van het Aerrow BMX
team hebben in diverse manches
een 1-2-3 kunnen noteren, wat weer
de nodige team punten opleverde.
Natuurlijk was er ook wat tegenslag
voor enkele rijders. Tom Brouwer
was wel naar de wedstrijd gekomen,
maar deze keer als toeschouwer,
met een arm in het gips door een

valpartij vorige week in Oss. Daar
was ook Michael Schekkerman lelijk onderuit gegaan, maar daar was
vandaag niet veel meer van te merken. Hij reed een prima wedstrijddag. Paul Plaisant v.d. Wal bleek het
spoor helemaal kwijt te zijn en reed
onverwacht de baan af, bijna de geluidstent binnen. Op sommige momenten werd het zo spannend dat
er om geld werd gewed ( tussen vader en zoon ) op het wel of niet halen van de eerste plaats in een man-

De einduitslag na 9 wedstrijden,
waarvan voor iedere rijder de 2
wedstrijden met de laagste punten vervallen, is als volgt: 1e: Bart
van Bemmelen. 2e: Maarten v.d.
Mast, Joey Nap, Arjan van Bodegraven, Michael Schekkerman, Wouter
Plaisant v.d. Wal (Cr.), Erik Schoenmakers (Cr.). 3e: Jochem v.d. Wijngaard. 4e: Melvin v.d. Meer, Jaivy
Lee Vink, Mats de Bruin, Kevin de
Jong ( Cr.), Eelco Schoenmakers
(Cr.). 5e: Donne van Spankeren,
Mitchell Vink. 6e: Wesley ter Haar,
Scot Zethof, Sam Verhulst, Roberto
Blom, Tom Brouwer, Wiljan Brouwer,
Evert de Jong (Cr.). 7e: Bart de Veer.
8e: Max de Beij, Izar van Vliet, Mike
Veenhof. 9e: Thomas v.d. Wijngaard,
Gerard de Veer (Cr.). 10e: Daan de
Bruin. 11e: Ferdi Cevahir, Jeroen
Noordegraaf, Gijs Braat. 12e: Sem
Knook, Jurre Overwater. 13e: Danny de Jong, Sven Wiebes. 14e: Ramon Saelman, Rick Doornbos, Arno
van Vliet. 15e: Guven Cevahir. 16e:
Yiri Plas, Lars Wiebes. 17e: Tim van’t
Hart. 18e: Mike Pieterse. 20e Bas
Kuijk. 21e: Michiel Jansen.

Atlantis A2 ongeslagen
kampioen
Mijdrecht- Het door Scheenaart
& Hassing Rioolservice gesponsorde Atlantis A2 is ongeslagen kampioen geworden. Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd van
het najaarseizoen gespeeld tegen
E.S.D.O. Kockengen.
Vanaf het begin van het seizoen
was de start van Atlantis A2 goed.
De eerste wedstrijd tegen Fiducia
Vleuten ging wat moeizaam omdat
men nog moest wennen aan elkaar,
maar er werd uiteindelijk gemakkelijk met 7-2 gewonnen. De tweede
week stond E.S.D.O bij Atlantis thuis
op het veld. De uitslagen werden
steeds beter en er werd gewonnen
met 9-3. De week daarna moest
Atlantis A2 uit tegen O.V.V.O. Maarssen. De wedstrijd beloofde weer een
knaller te worden. Er werd gemakkelijk gewonnen met 11-2. Het was
duidelijk dat de A2 te laag was ingedeeld. Toen kwam de return:
O.V.V.O. Maarssen moest de week
daarna bij Atlantis thuis spelen. Het
was een groot spektakel met vele
doelpunten, die uiteindelijk tot een
uitslag van 17-2 voor Atlantis leidde. Fiducia Vleuten kwam de week
na deze grote overwinning bij Atlantis spelen. Ze hadden drie mensen

uit de selectie meegenomen, maar
dat was geen grote hindernis voor
Atlantis A2. Ook deze wedstrijd won
Atlantis met 10-5.
Als laatste wedstrijd stond E.S.D.O
Kockengen in de planning. Atlantis moest kuit spelen op een grasveld met vele kuilen. Met een wat
moeizame start kwam dan toch een
eerste doelpunt met een doorloopbal. In de rust stond Atlantis met 2-0
voor. E.S.D.O maakte ook doelpunten waardoor de wedstrijd nog erg
spannend werd. Het ging gelijk op
en uiteindelijk is het 5-5 geworden.
Atlantis was ongeslagen kampioen
en dat moest gevierd worden! Met
een drankje en een lekker stuk taart
zat iedereen buiten in de zon te genieten.
De taart vloog door de lucht en in
de gezichten. Het was een geslaagde zaterdagmiddag en een heel geslaagd seizoen. Het team wil graag
de sponsor Scheenaart & Hassing Rioolservice, de coach Chantal
Poolman en alle supporters bedanken. Over drie weken gaan ze weer
door naar de zaal en daar hopen ze
natuurlijk ook kampioen te worden.
Er wordt dan een klasse hoger gespeeld met dus hopelijk meer tegenstand. Tot ziens in de Phoenix!

Meisjes Hertha MD1
winnen met grote cijfers

de 1-0. Achterin stond het granieten
centrumblok van Roxi en Romy en
op links onze razendsnelle Fay en op
rechts de onverzettelijke Cassandra. Deze meiden gunden
de tegenstander geen een kans.
Geweldig
Drie geweldige afstand schoten van
aanvoerster Nikita waren goed voor
drie doelpunten.
Wat een geweldige eerste helft!
In de rust kregen de meiden van de
coaches Paul en Chris de opdracht
mee om niet te verslappen en direct
in de tweede helft de tegenstander
op te jagen.
Nou, dat heeft AS’80 geweten ,op
het midde veld gaven Famke, Babette, Milou,Vera en de zeer goed spelende Denise de tegenstander geen
schijn van kans.
Schitterende dribbels van onze eigen Messi (Emma) en verwoestende schoten van Emily zorgden voor
een eindstand van 11-1.
Wat waren de meiden blij, de tegenstander was totaal overrompeld.

Regio - De dames van De Amstel
speelden afgelopen zondag hun
tweede thuiswedstrijd en wel tegen ’t IJ uit Amsterdam. Net als in
de uitwedstrijd tegen dit team gingen de dames ook nu kopje onder.
Het werd 5–12.
Direct bij het begin moest Colette al
handelend optreden. Na tien seconden kreeg ze al het eerste schot op
doel. Binnen de halve minuut antwoordde Hilde met een schot op de
vijandelijke paal. Toch stond het binnen de minuut al 0–1 door een doelpunt van nummer 7 van ’t IJ. Een
halve minuut later werd het al 0–2.
De Amstel stelde daar wel aanvallen
tegenover, maar had geen succes.
Na ruim twee minuten spelen moest
nummer 7 van ’t IJ het bad verlaten
wegens een slaande beweging naar
Hilde. Weer een minuut later kreeg
De Amstel een man-meer, maar via
Niké, Yvonne V. en Ninke ging de
bal naast. Yvonne V. onderbrak een
gevaarlijke aanval van ’t IJ. Een snelle aanval van Colette, Kate en Hilde leverde een 2-meterbal op. Nummer 9 van ’t Y ging alleen op Colette
af, maar die redde knap. Twintig seconden voor tijd had deze speelster
meer succes en werd het 0–3.
Vrije worp
Ninke veroverde de bal bij het tweede partje en via Kate, Hilde en Yvonne V. kwam de bal weer bij Kate die
een vrije worp mee kreeg. De bal
kwam bij Hilde die van afstand overschoot. Een lobje van nummer 8 van
’t IJ werd door Colette naast getikt.
Na ruim een minuut kwam de bal
via Yvonne W. bij Kate die scoorde:
1 – 3. Een overtreding van Ninke gaf
Blauw 9 de kans in een keer raak
te schieten: 1–4. Na anderhalve minuut werd Blauw 4 naar de kant gestuurd en De Amstel speelde de bal
mooi rond zodat Mireille kon scoren
2–4. Met nog iets meer dan een minuut te gaan moest Dewi voor straf
naar de kant en ’t IJ kwam op 2–5.
Een halve minuut later werd het 2–6
en met nog een seconde op de klok
zelfs 2 – 7.
Aanval
Ninke had ook bij het derde part-

je de bal en speelde op Niké. Deze
speelde naar Kate en kreeg de bal
terug. Haar schot eindige bij de keeper van de tegenpartij. Een volgende aanval met Yvonne W., Kate en
Ninke leverde een vrije worp op die
door Kate net over werd geschoten.
Dewi onderbrak heel goed een aanval van ’t IJ. De Amstelaanval met
Kate, Colette, Mireille en Kate duurde te lang en werd afgefloten. Mireille moest naar de kant, maar door
goed verdedigen hield De Amstel
de stand vast. Een man-meer voor
De Amstel leverde ook niets op. Een
zware overtreding op Ninke leverde
een strafworp op die door Niké benut werd: 3–7. Met nog ruim een minuut moest Kate naar de kant en ’t
IJ profiteerde hiervan: 3–8. De uitbal
van Colette kwam bij Ninke en via
Yvonne V. bij Kate die een vrije worp
meekreeg. Hilde zette een laatste
aanval op met Niké en Dewi, maar
haar schot ging over.
Naast
Nummer 2 van ’t IJ veroverde de bal
bij het laatste partje en speelde naar
nummer 9 die meteen uithaalde.
Colette was paraat en tikte de bal
naast. Na krap een minuut was een
schot van nummer 8 haar echter te
machtig: 3–9. Een pass van Yvonne
V. kwam bij Kate die een voorzet op
Hilde gaf en het werd 4–9. Na tweeen-een-halve minuut vergrootte ’t
IJ de voorsprong naar 4–10. Toen
Yvonne V. voor straf aan de kant zat
maakte ’t IJ er 4–11 van. Een hard
schot van Kate kwam op de lat en
Niké benutte de rebound: 5–11. Een
lange bal van Colette op Hilde leverde een vrije worp op die bij Kate
kwam, maar scoren lukte niet. Een
pass van Colette kwam net niet bij
Yvonne W., maar wel bij de tegenpartij die twintig seconden voor tijd
er 5 – 12 van maakte. Dat werd ook
de eindstand.
Een wedstrijd die spannender was
dan de uitslag doet vermoeden en
waarin De Amstel ook meerdere
kansen op een beter resultaat had.
Coach Elmer was daarom ook best
tevreden met het vertoonde spel.
Irene en Gerrit Roseboom.

Hardwerkend Atlantis B1
ongeslagen kampioen
Mannen van CSW 2
verstevigen de koppositie
Wilnis - Afgelopen zaterdag was
een mooie dag voor CSW 2. Niet
alleen omdat de zon volop scheen,
maar ook doordat er thuis met 8-0
van Overbos 2 werd gewonnen.
Daarnaast liet de concurrentie ook
nog eens punten liggen. Door het
verlies van Zwaluwen ’30 kan volgende week de 1e periode gepakt
worden.
Voor de wedstrijd werd er door trainer Ivan Lont en leider Gijs Pauw
gewaarschuwd voor onderschatting
van ploegen die onderaan staan.
Deze waarschuwing hadden de
mannen goed begrepen, want CSW
begon goed en was vanaf het begin
de bovenliggende partij. Helaas ontbrak het in de beginfase voorin nog
aan scherpte.
Zo’n 25 minuten werd er vooral door
CSW gevoetbald, maar het scoren
wilde dus nog niet echt lukken. Uiteindelijk was het aanvoerder Ronald
Lucassen die het ijs brak. Hij werd
rond de 16 vrijgespeeld en joeg de
bal tegendraads de kruising in: 1-0.
Nog geen tien minuten later stond
het al 3-0. De tweede goal kwam
van Edwin Milton en de derde op-

Vinkeveen - De Meiden van de
Hertha MD 1 zijn de competitie
goed gestart. Twee keer een gelijkspel, een klein verlies tegen CSW
MD1 en vorige week volgde de eerste winstpartij tegen ’t Gooi 3-1.
Dit weekend speelden onze Hertha
meiden tegen het hoger aangeslagen AS’80 MD2.
Op de afgelopen trainingen was
al duidelijk te zien dat er een stijgende lijn is. Ook groeien de meiden steeds meer naar elkaar toe, op
het veld spelen de meiden op een
vaste positie en dat begint duidelijk
vruchten af te werpen!
Onze geweldige keeper Sanne werd
door Roxi ingeschoten en de teamwarmingup werd door Romy geleid.
Na een korte peptalk kom de wedstrijd beginnen.
Onze meiden begonnen ongekend
fel, AS’80 werd volkomen overlopen .
Binnen 3 minuten stonden de meiden na Messi achtige dribbel van
Emma en een goede pass op de
vrijstaande Emily op een verdien-

Dames van De Amstel
opnieuw kopje onder

nieuw van Ronald Lucassen. Vanaf dat moment was de wedstrijd
zo goed als gespeeld. De ruststand
werd nog tot 4-0 gebracht. Uit een
scherpe vrije trap van Jochem van
Bergen reageerde Ricky Koot attent
nadat de keeper het schot van Van
Bergen wegstompte.
De tweede helft ging, net als de eerste, maar één kant op. CSW had
opnieuw veel balbezit en ging opzoek naar nog meer goals. Overbos was duidelijk zwakker en wist
ook in de tweede helft niets in te
brengen. Nadat Ronald Lucassen
vijf minuten na rust werd gewisseld en ook Frank Zaal het even later voor gezien hield, lieten de invallers zien wat zij in huis hadden. Nadat spits Vincent van Hellemondt de
5-0 had gescoord, zorgden Vincent
de Blieck en Sven de Jongh (twee
keer) voor de 8-0 eindstand.
Zoals eerder vermeld, kan CSW 2
volgende week de 1e periode pakken. Als de Wilnissers weten te winnen en DVVA 2 verliest, is de periodetitel een feit. Beursbengels 2 is
volgende week de tegenstander.
De wedstrijd begint om 12.00 uur in
Amsterdam.

Korfballers Atlantis 1 weer
terug in ‘winning mood’
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 9
oktober mocht het door Rabobank
gesponsorde team aantreden tegen DTS 1. Dit was alweer de laatste thuiswedstrijd op het veld. DTS
is een niet te onderschatte ploeg, zij
had namelijk nog geen enkele wedstrijd verloren. Nadat Atlantis een
week geleden nog jammerlijk verloor van Argus, werd er afgelopen
zaterdag alles aangedaan om deze
keer wel de winst te pakken.
Vanwege de blessure van Berry de
Jong moest er wederom een kleine
wijziging plaatsvinden in de opstelling. Jacco van Koevorden Brouwer
versterkte daarom het eerste aanvalsvak. Dit aanvalsvak kwam goed
uit de startblokken en wist een 1-0
voorsprong neer te zetten.
Helaas werd in dezelfde minuut alweer tegen gescoord, waarna het
geruime tijd 1-1 heeft gestaan. Pas
twintig minuten later wist Atlantis

weer te scoren. Binnen een paar minuten sloeg de hele wedstrijd om,
met 2-1, 3-1, 4-1 en ook nog 5-1.
De goed uitgespeelde kansen werden netjes afgemaakt. DTS scoorde daarna nog door middel van een
strafworp. Atlantis ging dus met een
ruime voorsprong, een goede 5-2,
rusten.
De tweede helft begon wederom
met een doelpunt van beide ploegen: 6-3. Daarna wist het eerste
team van Atlantis de voorsprong
goed te behouden. Het laatste doelpunt van de wedstrijd was voor DTS,
maar dat mocht niet meer baten.
Met een einduitslag van 8-4 is Atlantis - gesponsord door Rabobank
- weer terug in de winning mood!
Hopelijk weten zij dit voort te zetten
volgende week.
De laatste veldwedstrijd zal gespeeld worden tegen DSO uit Alkmaar.

Mijdrecht - De taart, gesponsord
door Roebeson expertises en taxaties, smaakte heerlijk afgelopen zaterdag op het terras van korfbalvereniging Atlantis.
Het team, bestaande uit Matthijs
Blokland, Mathijs Gortenmulder,
Max Rusman, Stef Vermolen, Jesper Zaal , Mandy Kok, Sterre Rechtuijt, Ciska Taal, Maartje Waagenaar en Eva Haspels begon dit seizoen met allemaal mensen uit verschillende teams. Eigenlijk had Atlantis geen idee wat de kwaliteit van
dit team zou zijn. Na de eerste paar
oefenwedstrijden bleek al snel dat
het best lekker liep. Er waren soms
wat plaatsfoutjes of misverstanden,
maar dat was logisch. De teamleden
waren niet echt goed op elkaar in
gespeeld, maar er kwamen toch een
paar mooie doelpunten uit.
Toen de echte competitie begon, is
het hele team er tegenaan gegaan.

De eerste wedstrijd tegen VZOD
uit wonnen ze tot hun eigen verbazing met een groot verschil in aantal
doelpunten. Dat gaf het team een
enorme boost. De training was serieus, maar een grapje mocht er ook
(bijna) altijd wel gemaakt worden.
De wedstrijden gingen erg goed. De
B1 won steeds, soms wat makkelijker, soms wat moeilijker, maar altijd wel met minstens een doelpunt
of vijf verschil. De laatste wedstrijd
van de buitencompetitie tegen SDO
werd gewonnen met 9-3.
Atlantis B1 heeft hard gewerkt aan
het goed samenspelen en na het
behalen van dit kampioenschap kan
je zeker zeggen; met succes!
Atlantis B1 is ongeslagen kampioen.
Hiervoor wil de B1 natuurlijk de coaches Masha Hoogeboom en Lisanne van Doornik bedanken voor de
trainingen en tips en natuurlijk onze
supporters voor het aanmoedigen.

Tien Veenlopers lopen
de marathon in Eindhoven
Regio - Na vaak maanden van
voorbereiding volbrachten op de
bijzondere datum van 10 oktober
2010 tien Veenlopers de marathon
in Eindhoven. Voor drie Veenlopers
was het zelfs nog unieker: Hans
Leeuwerik, Frans Dessing en Johan
Baas liepen hun tiende marathon.
Om nog maar even bij het getal tien
te blijven: Helaas kon niet iedereen
z’n eigen prestatie met een tien beoordelen…
De plotselinge warmte van afgelopen zondag had in ieder geval
geen vat op Michael Woerden. Hoewel de superbenen van de afgelopen weken ditmaal in Mijdrecht waren achtergebleven, liep deze Veenloper wel een heel degelijke marathon. Met een tijd van 2.34.26 finishte hij als 29e totaal, 6e Nederlander
en 4e in de categorie M35. Hij verpulverde daarmee ook nog eens het
clubrecord van z’n broer Frans met
liefst 19 minuten. Frans was daar
niet echt rouwig om. Ook hij liep namelijk een goede marathon. Als zeer
ervaren marathonloper was hij door
de Eindhovense organisatie ingehuurd om andere lopers naar een
tijd van onder de 3.15 te hazen. Getooid met twee ballonnen en een
opvallend T-shirt liep Frans heel
constant naar een mooie 3.13.27.
Niet tevreden
Helaas konden enkele andere Veenlopers niet met tevredenheid terugkijken op hun marathon. Hoewel,
42,2 kilometer is voor veel mensen
al een heel eind op de fiets. Het lo-

pen van deze afstand met een snelheid van 12, 13 kilometer per uur
blijft natuurlijk een prestatie van
formaat. Willem van Leeuwen kwam
in het altijd warmere zuiden van het
land uit op een tijd van 3.16.45, waar
hij hoopte net onder de 3 uur te lopen. Bij Johan Baas speelde tijdens
de tweede ronde een oude blessure op. Johan finishte in 3.26.09. Ook
z’n zoon Mark liep minder hard dan
gehoopt en waarvoor hij zoveel kilometers in de voorbereiding liep. Hij
liep een tijd van 3.35.08. Kees Dirkson liep op de twee rondes in Eindhoven – met de bijzondere passages door de caféstraat Stratumseind
- een tijd van 3.49.16. Overigens zorgen de vele bandjes, de overige muziek en het vele publiek voor een
unieke sfeer in deze marathon.
Henny Kooijman liep sinds een
groot aantal jaar weer een marathon. Hij bleef heel mooi binnen de
4 uur: 3.57.52. Ook Rob van Zijtveld
liep sinds lange tijd weer de klassieke afstand. Hij kwam uit net boven
deze grens: 4.02.15. Hans Leeuwerik en Frans Dessing waren beide
wel helemaal tevreden. In hun tiende marathon liep Hans 4.04.59 en
Frans 4.27.12.
In tegenstelling tot de tien Veenlopers liep Jeroen Looman de halve marathon van de Hoge Veluwe
Loop. Hij liep daar in de voorbereiding op de Marathon van New York
op 7 november. Jeroen lijkt helemaal
klaar voor ‘New York’ met z’n mooie
persoonlijk record van 1:34:34.
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Willem Holla boekt mooie
resultaten dit seizoen

Openingstoernooi
Handbal voor K.D.O D1
De Kwakel - Zaterdag 9 Oktober
speelde de meiden van K.D.O D1
een openingstoernooi voor het zaalseizoen in Purmerend. K.D.O heeft
een gezellig team met 12 meiden.
Elke wedstrijd duurde een kwartier
en er moesten er 3 gespeeld worden. De 1e was Tegen Kras\Volendam . Het waren snelle tegenstanders en ondanks dat er goed verdedigd werd verloor K.D.O met 3-0.
De 2e wedstrijd volgde hier gelijk

op tegen Vido. Lisette zag kans op
een punt te scoren, daardoor haalde K.D.O de winst binnen en eindigde de wedstrijd met 1-0. Na een half
uurtje rust had K.D.O. nog een wedstrijd te gaan tegen Zeeburg. K.D.O
kwam met 2-0 achter maar de meiden lieten dat niet op zich zitten en
kwamen terug met 2-1. Terwijl de
laatste seconden wegtikten kwam
er nog een actie van Michelle en
zij scoorde haar tweede punt deze

wedstrijd. De eindstand werd 2-2.
Gezien de hoeveelheid nieuwe spelers dit seizoen heeft het team goed
gespeeld. K.D.O D1 heeft een groot
enthousiast team en met een paar
spelers erbij zou er een 2e team gemaakt kunnen worden. Ben jij tussen de 8 en 10 jaar vind je het leuk
om te gaan handballen kom een
keer langs om te kijken of mee te
trainen. Zij trainen op woensdag
tussen 17.00 en 18.00.

Zaterdagvoetbal

Legmeervogels toont karakter en wint
Uithoorn - Na de forse nederlaag
van vorige week tegen HBC was de
wedstrijd tegen Hoofddorp een test
waar Legmeervogels werkelijk staat.
De week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hoofddorp werd gebruik
om extra te trainen en om de neuzen
dezelfde richting in te krijgen.
Fel
Legmeervogels kwam goed en fel
uit de startblokken en kreeg binnen vijf minuten drie hoekschoppen toegewezen. Helaas leverde dit
niets op. Er werd door Legmeervogels vroeg gestoord in de het opbouwen van een aanval van Hoofddorp. Legmeervogels had het beste van het spel en hield het achterin goed gesloten. In de 13de minuut werd in aanval van Legmeervogels onreglementair onderbroken
net buiten de 16 meter. De toegekende vrijtrap werd door Coen van
Weerdenburg snoeihard in de uiterste beneden hoek ingeschoten

0-1. Hoofddorp ging direct na de
aftrap in de aanval. Een voorzet in
het strafschopgebied van Legmeervogels werd door Jos van Duykeren
onderschept. De scheidrechter oordeelde dat de speler door de keeper
werd weggeduwd, een strafschop in
de 14de minuut was het resultaat.
De strafschop werd zuiver en hard
in benedenhoek ingeschoten 1-1.
Daarna golfde het spel op en neer
met voor beide teams de mogelijkheid om de scoren op te voeren. Geluk en afwerking zat niet mee, zodat met de 1-1 stand de rust werd
bereikt.
Tweede helft
Tweede helft een ongewijzigd Legmeervogels met eenzelfde spelbeeld. Beide elftallen houden elkaar
in evenwicht. Het team wat nu zou
scoren zou de wedstrijd naar zich
toe trekken en met de winst gaan
strijken. In de 70ste minuut is het
goed doorgaan van Peter Lakerveld

die Nick Driehuis in staat stelt om
met een halve omhaal de 1-2 te scoren. Hoofddorp begint met de moed
der wanhoop aan een tegen offensief. Er vallen achterin bij de Legmeervogels weer, de inmiddels bekende, grote gaten in de verdediging.
Kunst- en vliegwerk
Met veel kunst en vliegwerk weet
men het gevaar te keren. In de 84ste
minuut de is het weer Nick Driehuis
die de bevrijdende 1-3 met een halve omhaal op het scorebord zet. Het
verzet van Hoofddorp is dan gebroken en Legmeervogels weet de resterende tijd goed uit te spelen zonder in de problemen te komen. Dit
was weer eens een wedstrijd waarin
men voor elkaar werkte en de fouten van een ander herstelde. Al met
al was deze winst op Hoofddorp een
prima team prestatie. Komende zaterdag speelt Legmeervogels thuis
tegen Sporting Martinus.

Jeugdleden KDO rugby spelen
mee met bondsdag bij ARC
ARC 1 uiteindelijk de wedstrijd met
1-0 gewonnen. Een wedstrijd die
van het begin tot het einde spannend bleef. Alle deelnemers hebben
na afloop een vaantje gekregen.
Bij de mini’s speelden onze KDO
mannen ook mee. Ze speelden samen met vereniging Oost Mainor en
Derek, Randy en Luuk hebben het
uitstekend gedaan. Aan het einde
bleek dat ze twee wedstrijden hadden gewonnen en één hadden gelijk gespeeld.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag hebben de jeugdleden van
KDO Rugby, meegespeeld met een
Bondsdag bij ARC, “Amstelveense Rugby Club”. De Bondsdag is
voor de Turven, Benjamins en Mini’s
(TBM), ofwel de jeugd van 8 tot ongeveer 12 jaar.
Per jaar worden er een aantal
Bondsdagen bij verschillende verenigingen gespeeld die weer worden afgewisseld met de wekelijkse
TBM dagen. Tijdens de Bondsdag
wordt er per categorie, Turven, Benjamins en Mini’s voor een beker
gespeeld ,wat de wedstrijden toch
weer spannender maakt als bij een
TBM dag.
De opkomst van de diverse verenigingen was groot waardoor er veel
wedstrijden gespeeld konden worden. Aanwezig waren ‘t Gooi, Haarlem, ARC en Vereniging Oost.
Niet alleen door het mooie weer
maar ook door de sportieve inzet
van alle deelnemers is het een hele mooie dag geworden. Er werd
echt gespeeld om de punten waarbij ze elkaar weinig ruimte gaven
om een Try te maken. Dit resulteerde in spannende wedstrijden waarbij het verschil tussen de teams minimaal was.

Gescoord
Bij de turven speelden Tijs en Daan
mee met ’t Gooi. Ze hebben twee
wedstrijden gewonnen en één verloren waarbij Daan in totaal drie
keer heeft gescoord.
Bij de Benjamins hebben, Ian, Griffin en Bobby met ARC 2 meegedaan
en Sam met ARC 1. Beide teams
hadden alle wedstrijden gewonnen
en moesten nu in de finale de strijd
met elkaar aangaan voor de beker.
Na een spannende wedstrijd heeft

Ook onze senioren moesten weer
vol aan de bak. We hebben samen
met ’t Gooi een team en die moesten afgelopen zondag aantreden tegen de ongeslagen koploper in de
4de klasse, het 3de team van Rugbyclub Utrecht. Dit was een goede spannende wedstrijd die pas in
de tweede helft werd beslist in het
voordeel van Utrecht. De wedstrijd
werd met 22-0 verloren wat een
uitstekende les voor onze mannen
was, hebben zondag meegespeeld
met ‘t Gooi tegen het onverslagen
3e van rugbyclub Utrecht. Helaas
ging deze wedstrijd met 22-0 verloren waardoor Utrecht nog steeds
onverslagen is. ’t Gooi / KDO staat
derde in deze poule en moeten het
komende zondag opnemen tegen
de nummer vier in de poule, USRS
uit Utrecht.

De Kwakel – De competitie van biljartdistrict Veen en Rijnstreek is al
weer gevorderd tot week 6. Voor
mensen die nog geen vast gemiddelde hebben word na 5 weken hun
gemiddelde herzien. Voor sommige
biljarters betekent dit dat ze worden
verhoogd, voor anderen een paar
naar beneden. Voor Willem Holla
was dit niet van toepassing. Willem
biljart al een aantal jaartjes en de
notabelen weten dus exact wat het
gemiddelde van Willem is. Met zijn
team moest Willem deze week op
papier een heuse topper spelen. Het
was de nummer 1 tegen de nummer 2 in de tussenstand van dit moment. Willem mocht zelf de spits afbijten. Tegen Robert van het Ent kon
Willem rustig afwachten en passen
en wachten tot hij beter kwam. Robert had namelijk een offday. Normaal gesproken moet hij 65 caramboles halen maar deze week haalde
Robert er slechts 28 in 36 beurten.
Willem had zijn 39 caramboles wel
bij elkaar in dit aantal beurten en
boekte zo de eerste 2 punten voor
zijn team. Het resultaat van Robert
van het Ent werkte als een rode lap
op een stier. Want 2e speler Marco
Ram liet geen spaan heel van Pieter Langelaan. Pieter speelde zeker
niet slecht maar tegen het spel van
Marco was niemand opgewassen.
55 uit 16 beurten betekent een gemiddelde van 3.4 en dat is uitmuntend te noemen in de 5e klasse. Pieter haalde toch nog 21 caramboles
waarmee hij boven zijn startgemiddelde eindigde.
Riant
Chris Draaisma is de man in vorm
op dit moment in het team van Willem Holla. Chris heeft nog geen
wedstrijd verloren dit seizoen en
staat daarmee riant bovenaan in de
Speltbokaal.
Ook nu kon Chris weer een overwinning bijschrijven. Jack Baak, 4e
speler, zit in de hoek waar de klappen vallen. Hij zal er ongetwijfeld
wel weer uitkomen, deze week echter nog even niet. Met het extra punt
op zak ging het team met een 5-4
overwinning terug naar De Kwakel.
Een ander team wat uitkomt in de 5e
klasse is het team van Gerard Plasmeijer. In een thuiswedstrijd tegen
Westerhaven werd het zelfvertrouwen flink opgeschroefd. Opvallende
resultaten in deze wedstrijd waren
er van Robert van Doorn, 35 uit 26,
en Jolanda Brandse 37 uit 31. Ook
Gerard zelf en Leon Loos deden wat
van ze werd verwacht namelijk winnen. Een prima 9-0 overwinning en
daarmee stijgen ze een paar plaatsen in de tussenstand.
Het team van Aad van der Laan
moest uit spelen tegen Roelofarendsveen. Aad en kornuiten doen
goed mee en staan zelfs in de top 3.
Reden genoeg dus om de punten te
blijven sprokkelen. Aad zelf kon het
niet verhinderen dat de tegenstander er met de punten vandoor ging.
Arjan Vlasman liet zien weer terug
te zijn, 53 uit 33 betekende de volle winst. Kees van der Meer moest
dubbelen en ronde 1 partij naar tevredenheid af, de andere zullen we
maar snel vergeten. Het extra punt
was wel binnen en daarom toch een
5-4 overwinning. In de C3 zijn de
resultaten nog sterk wisselend. De
koppen moeten daar eens bij elkaar
gestoken worden en zorgen dat de
ruggen gerecht worden, al valt het
niet mee voor deze heren op leeftijd
Verloren
Het waren Jan Schockman en
Dick Ausma die hier voor de punten zorgden. Voor Dick maar 1 helaas, al werd dit grotendeels veroorzaakt doordat een tegenspeler van
de tegenpartij zijn teamgenoot er op
wees dat hij met de verkeerde bal

wilde gaan spelen. Dit is tegen de
regels in en verdiend daarom niet
de fairplay prijs. Het extra punt ging
hierdoor ook nog eens verloren en
dus was het resultaat helemaal zuur.
Volgende week beter.
In de C1 was eerste speler Kees de
Bruyn deze avond niet aanwezig. Zo
mocht Willem Wahlen optreden als
eerste speler. Willem is sinds kort
weer begonnen met bondsbiljarten en dit was dus een heuse opsteker. Tegen een routinier als Piet
de Visser, alias de Kerstman vanwege zijn wonderschone witte baard,
ging Willem lang mee. Hij moest het
uiteindelijk wel afleggen tegen Piet
maar dat is zeker geen schande.
Gelegenheidsspeler Bart de Bruyn
is een allround speler. Het maakt
Bart niet uit wat hij speelt, “alles is
te maken” is het statement wat vaak
uit de mond van Bart is te horen.
Helaas kon hij niet de daad bij het
woord voegen want Bart kwam er
in 32 beurten 4 tekort tegen Gerben
de Jong. Gelukkig kon Hans van Eijk
laten zien dat zijn trainingspartijtjes bij de Springbok in De Hoef zijn
vruchten beginnen af te werpen. Als
een heuse springbok sprong Hans
in het rond, t was net de spreekwoordelijke olifant door de porselein kast, maar het leverde wel de
broodnodige 2 punten op die nodig
zijn om de onderste plaats in de tussenstand te verlaten. 2-5 nederlaag
was het eindresultaat.
Driebanden
In de B1, de hoogste driebandenklasse staat het team van Jan van
Doorn fier aan de leiding met 2 punten voorsprong op de nummer 2. In
een directe confrontatie tegen het
team van John van Dam moesten
de punten dus binnengehaald worden. De partijen tegen John en Jan
leveren altijd mooi biljartspel op en
zijn vaak zenuwslopend. Dit keer
was het niet echt spannend. John
is het driebanden helemaal kwijt, en
Jan echter speelde subliem. 42 uit
42 betekende de 2e keer dit seizoen
dat Jan een gemiddelde van boven
de 1.00 kon noteren. Over het gemiddelde van John hebben we het
nu maar even niet. U begrijpt dat
Jan er met de winst van door ging.
Jos Spring in het Veld had het moeilijk tegen Marco van Kessel. Maar
juist op dat soort momenten is Jos
op zijn sterkst. In 56 beurten stuurde Jos Marco met een krijtje in het
riet en pakte de volle winst. Henny
van Doorn, een biljarter met hoog-

tepunten en dieptepunten, had de
juiste concentratie deze week. Ook
zijn tegenspeler Theo Bartels deed
het niet slecht maar viel tegen het
einde stil terwijl Henny rustig door
caramboleerde. Henny kon net niet
de 1.00 gemiddeld vasthouden, hij
deed er 1 beurt langer over om zijn
37 caramboles binnen te slepen
waardoor hij op 0,974 bleef steken.
Voorwaar toch een uitstekend resultaat. Hiermee snoepte het team van
John 4 punten af van het team van
Jan. Dit konden op het einde van de
rit wel eens dure punten blijken te
zijn.
Uitgerust
Bart de Bruyn en consorten speelden thuis tegen ROAC uit Rijpwetering. Bart was uitgerust teruggekomen van vakantie en dat was ook
duidelijk te zien. Met verzorgd driebandenspel wees hij Nico Bouwmeester het gat van de deur. Marien Plasmeijer was weer eens de
schlemiel van de avond, al deelde
hij die titel samen met Jan Voorn.
Beiden kwamen namelijk 1 carambole tekort en dat doet altijd pijn,
al zal Jan Voorn door de plaatselijke verdoving daar weinig van gevoeld hebben. Het vierde team van
Biljartvereniging het Fort, het team
van Piet Bocxe speelde een uitwedstrijd bij De Sport in Oude Wetering.
Het speelde in de oude vertrouwde samenstelling. Zowel Piet Bocxe
als Johan van Doorn haalde flink
uit en pakte de overwinning. Quirinus van der Meer kon zijn niveau
van voor zijn afwezigheid niet evenaren en verloor kansloos. In de B2
de onderliggende driebandenklasse doet het team van Wery Koeleman mee om de prijzen. Tegen Roelofarendsveen was het Wery die in
zijn ééntje 3 punten binnenhaalde.
Alex van der Hulst moet les gaan
nemen want als je in 62 beurten nog
niet eens 25 caramboles kan halen
dan mag je het predicaat “knoeier”
een week lang op je mouw dragen.
Hopelijk is dat predicaat volgende
week op een andere schouder te
bewonderen. Ook Kees Smit kwam
lang in aanmerking voor dat predicaat, maar het resultaat van Kees
was toch wat draaglijker. 18 uit 42
is toch een enigszins aanvaardbaar
gemiddelde van 0.478.
Hierdoor bleef de teller steken op 3
punten maar ze staan daarmee nog
wel op een verdienstelijke 2e plaats
in de tussenstand. Volgende week
meer!

ZSGO/WMS te groot voor KDO
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd
tegen de ongeslagen koploper ZSGO/WMS uit Amsterdam op het
programma. ZSGO/WMS die haar
eerste vijf wedstrijden winnend wist
af te sluiten en daarbij geen enkele tegentreffer hoefde te incasseren,
begon aan deze wedstrijd logischerwijs als grote favoriet.
KDO spelend zonder Rick Kruit (liesblessure) en Bart-Jan van der Jagt
(vakantie) kon in de eerste tien minuten goed partij geven aan de Amsterdammers. Door direct vele individuele duels te winnen kon ZSGO/
WMS maar moeizaam in de wedstrijd komen. Na een kwartier spelen waren het echter toch de Amsterdammers die een fout achterin
bij KDO direct genadeloos afstrafte,
0-1. KDO was van slag na deze vroege openingsgoal en ZSGO/WMS
verhoogde de druk op de Kwakelaars. KDO kon er maar moeizaam
uitkomen en in de 25e minuut belandde een voorzet van de rechterkant op de voeten van een Amsterdamse aanvaller. De goal van deze

speler die nu al in de boeken gaat
als ‘doelpunt van het jaar’ twijfelde
geen moment en via een schitterende omhaal belandde zijn inzet in de
rechterbenedenhoek. KDO stond
erbij en keek er na, wat een beauty! ZSGO/WMS bleef de bovenliggende partij en kwam tien minuten
voor rust zelfs op 0-3. KDO gaf zich
nog niet gewonnen en deed er alles aan om een acceptabel resultaat
neer te zetten. Vlak voor rust kreeg
KDO hiervoor extra hoop doordat
een Amsterdamse verdediger zijn
tweede gele kaart ontving en richting de kleedkamer kon gaan.
Gevaarlijk
Na de rust kwam KDO beter in de
wedstrijd en dit leverde enkele gevaarlijke momenten op voor de goal
van ZSGO/WMS. In de 65e minuut
werd KDO-middenvelder Sven Vlasman onderuit gehaald in het zestienmetergebied en kreeg hiervoor
een penalty. Joeri Stange benutte dit buitenkansje, zodat het 1-3
werd. Dit betekende het eerste tegendoelpunt voor de keeper van

ZSGO/WMS. Tien minuten na de
aansluitingstreffer van de Kwakelaars besliste de Amsterdammers
de wedstrijd definitief, zodat er een
1-4 eindstand op het scorebord verscheen.
Opmerkelijk was het feit dat ZSGO/
WMS tot tweemaal toe, met een riante voorsprong op zak, zich van
hun negatieve kant liet zien, door
twee keer achter elkaar op onsportieve wijze de bal niet terug te spelen aan KDO nadat het spel werd
stilgelegd voor een blessure.
Aanstaande zondag speelt KDO de
cruciale thuiswedstrijd tegen Hillegom. Hillegom, de ploeg die KDO
vorig seizoen versloeg in de tweede ronde van de nacompetitie, staat
met zeven punten uit zes wedstrijden op een tiende plaats. KDO, dat
door de overwinningen van naaste
concurrenten CTO’70 en DWS, op
een laatste plaats is belandt, zal er
alles aan moeten gaan doen om Hillegom te verslaan en zodoende de
aansluiting te krijgen met haar directe concurrenten!
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Een blamerende nederlaag
voor CSW uit tegen Breukelen

Hertha F5 voetbaljongens
bijna herfstkampioen

Wilnis - CSW leed uit bij Breukelen een blamerende nederlaag. Ongeïnspireerd en zonder vechtlust
werd het 3-1. Een stand overigens
die veel hoger uit had kunnen vallen
als Breukelen niet zo slordig met de
kansen was omgesprongen.

Vinkeveen - Het gaat goed met
Hertha F5 en als je wint heb je vrienden. Dit keer waren de blauw/roodgestreepte voetballers uit Loenen
a/d Vecht de tegenstanders. Maar
de Vinkeveense aanvalsmachine bij
de start aan alle kanten. Misschien
wel door het ontbreken van Geert
Kroon, die verstek moest laten gaan.
Het was aan Michel Passet te danken dat de Vinkeveners na vijf minuten al niet met 3-0 achter stonden.
De jongens hadden duidelijk last
van de enorme druk die inmiddels
op hun schouders is neergekomen.

De eerste kansen voor Breukelen
dienden zich meteen al aan na een
heel slap begin van CSW. Uit een
voorzet zocht de linksbuiten gelukkig voor CSW het doel te hoog. Even
later mocht Breukelen een vrije trap
nemen die loeihard op de paal werd
geschoten. Aan de andere kant
was CSW dichtbij de openingstreffer toen Jay Wijngaarden het doel
te hoog zocht na knap terugleggen van Maurice Bartels. Even later wat duw en trekwerk in de zestien van CSW dat door de scheidsrechter werd bestraft met een penalty. Ook deze kans wist Breukelen niet te verzilveren omdat Jordi Wens de bal uit de hoek wist te
ranselen. Bij een lage voorzet bracht
Jordi Wens eveneens prima redding
toen de spits de bal voor het intikken had. Halverwege de eerste helft
wist Mauricio Cabeza knap door te
breken en werd binnen de zestien
gevloerd wat eveneens een penalty betekende. Ook deze strafschop
leverde echter geen doelpunt op
want de bal werd door Jeroen Westera naast geschoten. Hierna kwam
CSW weer goed weg toen een open
kans op de lat werd geschoten. Bij
een prima schot van Maurice Bartels wist de keeper van Breukelen
nog schitterend redding te brengen
maar even later was hij toch kansloos. Maikel Pauw bediende Cabeza
aan de rechterkant die vervolgens

Jay Wijngaarden in staat stelde om
de 0-1 te scoren.
Strafschop
Na rust meteen al een cruciaal moment in de wedstrijd. De doorgebroken linksbuiten werd binnen de zestien gevloerd door Vincent Wens en
dat betekende opnieuw een penalty en rood voor Wens. De strafschop
werd wederom gestopt door Jordi
Wens maar bij de rebound was hij
kansloos en de 1-1 een feit. Hierna
was het Breukelen dat de touwtjes
nog steviger in handen nam en CSW
terugdrong, maar het was vooral
aan doelman Jordi Wens te danken
dat het nog gelijk bleef. De spaarzame keren dat CSW er nog uitkwam
leed het veel te simpel balverlies wat
in de eerste helft ook al veel te vaak
het geval was. Breukelen bleef komen en dat leidde uiteindelijk in een
verdiende voorsprong. De linksbuiten draaide naar binnen en schoot
keihard in de korte hoek. Het verzet
van CSW was hiermee helemaal gebroken maar de ploeg bleef nog hopen op een puntje, mede ook omdat Breukelen zo slordig was in de
afwerking. Bijna lukte het Michel
Zeldenrijk nog na terugleggen van
Cabeza maar het schot ging hoog
over het doel. Vlak voor tijd werd de
wedstrijd definitief beslist toen knap
werd raak gekopt uit een voorzet.
Zo leed CSW een verdiende nederlaag tegen een ploeg die wel bereid
was om tot het uiterste te gaan.
Wil CSW niet naar onderen gaan
kijken dan zal het zaterdag tegen
Eemdijk toch uit een ander vaatje
moeten gaan tappen.

Atalante H1 wint weer
Vinkeveen - Aan de zegereeks
van A-Side Atalante Heren 1 komt
maar geen einde. De zwaar bevochten wedstrijd tegen Keistad H3 uit
Amersfoort werd gewonnen met 3-2
en het volleybalteam uit Vinkeveen
staat nog steeds bovenaan in de heren promotieklasse. De A-Side mannen haalden niet het niveau dat nodig was om het briljante spel te spelen waarmee zij de eerste twee wedstrijden moeiteloos naar hun hand
konden zetten. Ze moesten zich nu
bewijzen in veerkracht, vechtlust en
volwassenheid.
Dit alles kreeg vorm in de eerste en
tweede set waar de tegenstander uit
Amersfoort zich van zijn beste kant
liet zien. Harde services, knallende
aanvallen en een stugge defensie
maakten het lastig voor de Vinkeveners om in hun eigen spel te komen. Spelverdeler Frans Roos kreeg
niet de mooie passes die het voor
hem mogelijk maken om flitsende en verrassende dingen te doen.
Middenaanvallers Bas van der Lubbe en Robert Hardeman konden
daardoor niet goed in stelling worden gebracht en zagen buitenaanvallers Erik Verbruggen en Leonard
de Jong regelmatig een goede blokkering tegenover zich. Diagonaalaanvaller Sven Pothuizen en coach
Martijn de Vries konden ook het tij
niet keren en de sets werden verloren met 26-28 en 21-25.
De derde set leek een kopie te wor-

den van de eerste twee sets en bij
een achterstand van 13-19 leek de
set verloren en de wedstrijd gespeeld. Maar wisselspeler Rein
Kroon, die in een eerder stadium al
had aangegeven dat er toch punten te verdienen waren, bleek helderziende te zijn; puntje voor puntje kwam Atalante H1 terug en de
achterstand werd kleiner en kleiner.
Het publiek voelde dat er hulp nodig
was en ging als één man achter de
A-Side mannen staan. En toen ook
nog Dames 2 na hun rondje B&B
(bier en bitterballen) hun pijlen op
de tegenstander richtten, sloeg de
stress bij Keistad toe. Fouten, irritatie, paniek en een gele kaart waren
het resultaat en Atalante greep zijn
kans. De derde set werd alsnog gepakt met 25-23 en de vierde werd
overtuigend gewonnen met 25-19.
Er waren inderdaad punten gepakt,
maar het A-Side team was niet te
stoppen. Nu wilde men ook voor de
overwinning gaan. De tegenstander uit Amersfoort was murw geslagen en bij de Vinkeveners was
het niveau als vanouds: harde smashes, felle verdediging en een rotsvast vertrouwen. 15-8 winst was het
eindresultaat en de wedstrijd was
gewonnen!
Volgende wedstrijden: 13 oktober
tegen VCH H2 in Hoofddorp en vrijdag 5 november speelt Atalante H1
weer thuis in De Boei om 21.00 uur
tegen Wilhemina H1.

Reünie bij 50-jarig DeVinken
Vinkeveen - In januari 2011 is het
50-jarig jubileum van De Vinken. De
succesvolle Vinkeveense korfbalvereniging wil dit jubileum op gepaste wijze vieren. Natuurlijk horen
daar ook een receptie en een reünie
bij. De voorgaande edities hiervan
waren steeds een enorm succes.
Honderden mensen zijn in de afgelopen vijftig jaar lid van De Vinken
geweest (of zijn dit nog steeds!!!) en
de jubileumcommissie streeft ernaar
om zoveel mogelijk leden en oud leden op de hoogte te houden van de
op handen zijnde feestelijkheden.
Via de digitale communicatiemogelijkheden hebben al vele honderden
leden en oud leden kennisgenomen
van het opgestelde feestprogramma. Op 14 januari begint dit met een
gala-avond voor de leden. Een nog
groter publiek is welkom op de zaterdag erna.
15 januari 2011: Reünie en receptie
50 jaar De Vinken.

Programma voor die zaterdag
Van 16.00 tot 18.00 uur is de
receptie voor genodigden,
leden en oud-leden.
Om 18.00 uur is er gelegenheid tot
het nuttigen van een broodje met
aansluitend de reünie, waarin men
deze avond gezellig babbelend
voortzet.
Plaats van handeling: de kantine
van KV De Vinken op het sportpark
in Vinkeveen.
De Vinken wil dit jubileum graag tot
een grootse happening maken.
Zij willen zoveel mogelijk mensen
bereiken en er voor zorgen dat heel
veel (oud-) Vinkenleden op tijd op
de hoogte zijn.
Opgave voor de reünie is mogelijk
via de website van De Vinken
(www.de-vinken.nl), daar staan ook
de laatste nieuwtjes over het jubileumprogramma.

Veel hoge uitslagen in
de biljartcompetitie
De Ronde Venen - Vier keer 9-0,
vier keer 7-2 en 2 keer 6-3 was de
oogst. De teams van De Kuiper/van
Wijk, Cens 1 en de Paddestoel 2 profiteerden het meeste van de 9-0 scores. Koploper De Schans kwam weer
met beide benen op de grond door
een gevoelige 6-3 nederlaag tegen
Bob’s Bar.
Cor Ultee won in slechts 15 beurten
en had de kortste partij van de week.
Evert Oudhof maakte een serie van
11 caramboles = 35,48% van zijn te
maken punten.
De Kuiper/van Wijk maakte met 9-0
een voorlopig einde aan de illusies
van De Merel/Heerenlux 1. Michael
de Kuiper was deze keer de grote
man voor zijn team. Hij had maar 17
beurten nodig om een tegenstribbelende Kees Griffioen te verslaan.
Kees de Zwart en John Vrielink zorgden voor een spannende “pot”. Kees
trok aan het langste eind. Nico Koster was net iets eerder uit dan Bert
Fokker.
Stieva Aalsmeer zag De Merel/Heerenlux 2 met 2-7 vertrekken. Peter
Marsen had maar 16 beurten nodig om van Derk Bunders te winnen. Evert Oudhof was, mede door
de hoogste serie van de week, genadeloos voor Aria Dolmans.
APK Mijdrecht 1 was De Springbok
1 met 7-2 duidelijk de baas. Cor Ultee had in 15 beurten geen kind aan
Hans van Eijk. Gerrie Hölzken was in
23 beurten veel te sterk voor Peter
Maijenburg. De Paddestoel 3 verloor in een spannende wedstrijd met
3-6 van DIO 1. Hans Bak en Herman
Turkenburg zorgden voor een gelijkspel. Bert Dijkshoorn was net iets

Maar hoop doet leven en Daan Plevier opende het voetbalfeest met
een prima rush en een verwoestend
afstandschot: Geen minuut later
moest keeper Mika Gankema een
enorme snoekduik maken anders
was het gewoon weer gelijk. Niet
veel later een ouderwetse scrimmage waarbij Daan opnieuw scoorde: 0-2. Mats Klinkhamer scoorde

Ziek team
Cens 2 met een paar “zieke”spelers
had met 0-9 geen kans tegen De
Paddestoel 2.
Jim van Zwieten was in 24 beurten
te sterk voor een niet fitte Hans van
Rossum. Pim de Jager had maar 1
carambole meer na een spannende
pot tegen Jos Bader.
De Springbok 2 was met 9-0 niet
vriendelijk voor APK Mijdrecht 2. Jan
van Veen speelde in 17 beurten Hendrik Versluis van de biljarttafel.
De Paddestoel 1 was met 0-9 kansloos tegen Cens 1.
DIO 2 stuurde met 7-2 APK
Mijdrecht 3 naar huis. Roy Leemreize pakte de enige punten door in 22
beurten Hennie van “t Hul met lege
handen te laten staan.

Derde vijfpunter voor de
volleybaldames Atalante 2

In de tweede set kwamen Inge en
Annemarieke Wijnands in het veld
voor Joke Ruizendaal en Marjan
Blenk. Het maakt dit seizoen helemaal niets uit dat er dan even meer
middens of buitens in het veld staan,
iedereen is flexibel om op welke positie dan ook een rondje mee te
draaien. Ook hier was het aan het
begin van de set toch een beetje

Direct na rust scoorde toch weer
Loenen uit een lastige corner: 3-6.
Rens wist vlak daarna heel knap de
paal te raken en Jim bracht Sem in
stelling maar die schoot net naast.
Het duo Mats en Rens komt in de
boeken met de score van 3-7 en 3-8,
maar ook Loenen scoorde nog twee
keer tegen: 5-8. Sander gaf wederom een mooie voorzet naar Jim die
de bal op schitterende wijze hoog in
de touwen joeg. Eindstand: 5-9.
Op naar het herfstkampioenschap.

Verrassing
Bob’s Bar zorgde voor de verrassing
van de week door De Schans met
6-3 te verslaan.
Henk Doornekamp zorgde in zijn
eentje voor de enige 3 punten door
in 21 beurten Erik Spiering te verpletteren.
De Merel/Heerenlux 3 zorgde voor
een nipte 5-4 tegen De Kromme
Mijdrecht 1.
Jan van der Meer (zie foto) zorgde
in 17 beurten en een slotserie van 19
caramboles dat John Oldersma geen
schijn van kans had.
De Merel/Heerenlux 4 kon het met
2-7 niet bolwerken tegen De Kromme Mijdrecht 2. “Jonkie” Donny
Beets redde de eer voor zijn team
door het andere “jonkie” Anthony
Schuurman te verslaan.

Op de foto van links naar rechts - boven: Mika Gankema, Mats Klinkhamer,
Daan Plevier, Michel Passet. Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok,
Jim Bakker. (afwezig: Geert Kroon).

DuoD2 plaatst zich voor het
Nederlands Kampioenschap
Mijdrecht - Tijdens hun vierde
wedstrijd in Zwijndrecht hebben
Dagmar van Vroenhoven & Danique
Mayenburg zich geplaatst voor de
Nederlandse Kampioenschappen
Majorette 2010.

Na aankomst in Zwijndrecht gaan
Dagmar en Danique zich omkleden
en kunnen ze aan de warming-up
beginnen. Omdat zij pas na de pauze aan de beurt zijn is er ook nog
gelegenheid om voorafgaand aan
de show de vloer te verkennen. Aan
alle voorbereidingen kan het dus
niet liggen…

De eerste set startte fanatiek. Er
werd hard gewerkt, het meest nog
wel door Jet die de ietwat onnauwkeurige passes moest belopen. In
de ranglijst stond de Haarlemmer
ploeg een na laatste en dat dat nog
niet alles zegt na 2 wedstrijden was
gezien. Geconcentreerd speelden
de dames door tot 25-15 winst.

Scoren
Rens Kok scoorde er nog twee: 2-5
en 2-6. En toen was het rust.

eerder uit dan Ralph Dam.

Deze zaterdagmorgen vertrekken
de dametjes, hun trainster Chantal
en hun begeleiders weer vroeg. Na
de eerdere wedstrijden begint dat
een soort routine te worden. Hebben ze alles bij zich? Check!

Vinkeveen - Vrijdag 8 oktober
speelde de Haaxman ploeg haar
3de wedstrijd tegen Spaarnestad
D8. Dit keer met wel 10 spelers aan
de meet, naast de basis 7 waren Inge Bakker, Annemarie Bakker en
topper Daniëlle van der Horst van
D1 van de partij. En, het was première voor Jet Feddema die na een
maandenlange rottige rugblessure
eindelijk weer in de vierkante ring
mocht.

heel strak de 0-3. Even niet opletten met verdedigen betekende wel
een tegendoelpunt: 1-3. Jim wil altijd winnen en maakte het verschil
daarom gauw groter na goed overspelen van Daan: 1-4. En weer werd
Hertha verrast door een tegenaanval: 2-4.

achter de punten van de gastploeg
aanlopen maar allengs werd het hele spel beter en werd 25-17 een feit.
Marjan en Joke kwamen weer terug
voor Debbie van der Hoorn en Tineke Vellekoop en zetten met Daniëlle
die aan het eind van de tweede set
was ingewisseld het derde bedrijf
voort. De pass was inmiddels gewoon steady te noemen en Jet kon
de verschillende aanvallers soepeltjes bedienen. Met 25-11 was het
klaar. Ook de laatste kon Jet wel aan
(met zo’n mooie pass) en deze werd
vrij simpel met 25-10 gewonnen.
Met deze derde volle winst op rij
staan de Haaxman dames aan kop,
twee punten los van de nog steeds
wel gevierde vrienden van Roda uit
Amstelveen. Dit is het tweede seizoen dat D2 probeert terug te komen in de 1e klasse. Vorig jaar lukte
dat nét niet, de start is in ieder geval
veelbelovend door niet hier en daar
een setje te laten liggen, tot nu toe..
De volgende 2 wedstrijden zijn tegen twee geduchte teams van VCH
en VHZ. Vrijdag 22 oktober spelen
de dames om 19:30 thuis in De Boei
tegen VHZ.

Als DuoD2 aan de beurt is lopen
de meisjes zelfverzekerd naar hun
plaats en kan hun show beginnen.
Het begin van de show is in de laatste weken iets aangepast en ziet er
erg mooi uit. Het stuk met de linten
gaat helaas iets minder gelijk. Vervolgens het batonstuk: alle aerials
(gooien) worden gevangen, super!!
Al met al ziet de show er veelbelo-

vend uit maar wat zal de jury ervan
vinden?
Geduldig
Rond 17.00 uur begint de prijsuitreiking met de categorie Twirl, waardoor de meisjes weer geduldig
moeten wachten. Als de majorettes
aan de beurt zijn gaan de meiden
alvast rechtop zitten.
Duo - jeugd 2 - accessories: 85.4
punten voor Dagmar en Danique!!
De VIOS-aanhang is door het dolle heen. Zoveel punten betekent namelijk plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen. Dagmar en
Danique zijn allang blij met ‘in de
tachtig punten’. Later begrijpen zij
pas dat dit plaatsing betekent!
De Nederlandse Kampioenschappen 2010 worden gehouden op 26
maart 2011 te Waalwijk. Tot die tijd
moeten de dames hard blijven trainen en de show perfectioneren,
maar dat vinden ze helemaal niet
erg. Want wie wil er niet Nederlands
Kampioen worden?
Voor het zover is zijn er deze maand
eerst nog twee wedstrijden te gaan.
En ook daar willen ze zich van hun
beste kant laten zien.
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Bewoners Faunalaan krijgen
eindelijk uitzicht op mooie straat
Uithoorn:

N

a twee jaar overleg, briefwisseling, e-mails en de nodige ergernis krijgen de bewoners
van de Faunalaan in Legmeer-West eindelijk loon naar werken. Het straatbeeld voor
hun deur zal binnenkort veranderen in een toegankelijke en fraai aangelegde
laan. Vanaf de vier luxe appartementencomplexen ‘Waterrijck’ tot en met het Reptielenpad
(fietspad) zal de bouwweg verdwijnen om plaats te maken voor een volgens plan ‘aangeklede
Faunalaan’. Daarmee verdwijnt ook het bouwhek dat al jarenlang als een noodzakelijk kwaad
voor hun deur stond.
Deze krant heeft op 22 september jl. aandacht aan de huidige en ontoelaatbare situatie besteed.
Enkele bewoners hebben in de afgelopen twee weken daarop gereageerd. Zij hebben daarbij
hun zorgen geuit en hun vragen uitgebreid toegelicht. Om kort te gaan, wanneer zal het hek
nu eindelijk verleden tijd zijn? Dit als gevolg van het feit dat de bouwfasen 3, 4, 5 en 6 in de
wijk voorlopig stilliggen vanwege de recessie. Is er al zicht op voortzetting van de nieuwbouw
van die fasen? Wordt de Faunalaan als ontsluitingsweg tegen die tijd dan doorgetrokken naar
de rotonde bij de bestaande N201 ter hoogte van Buitenhof? En hoe zit het met de andere
ontsluitingsmogelijkheden van de wijk als de Noorddammerweg voor gemotoriseerd verkeer
wordt afgesloten bij de nieuwe fietsbrug? Dat waren de belangrijkste onderwerpen die tijdens
een gesprek met hen ter tafel kwamen.

Faunalaan wordt ‘woonweg’
Op deze vragen wilden ook wij een antwoord, maar bovenal om meerdere bewoners van
de wijk tussen de Faunalaan en de Vogellaan daarvan in kennis te kunnen stellen. Via een
welwillende woordvoerder die betrokken is bij het project liet de gemeente ons het volgende
weten: “De bewoners hebben recentelijk een brief gekregen met daarin de aankondiging
dat men de komende week aan de slag gaat met de Faunalaan. Ter hoogte van de woningen
(bouwfase 2) wordt de bouwweg omgevormd tot een mooie ‘woonweg’. Daar is ook een
tekening bijgevoegd. Het werk wordt uitgevoerd vanaf Waterrijck tot aan het Reptielen(fiets)
pad.” Waar het de bouwweg betreft hebben de bewoners tot hun niet geringe verbazing ook
geconstateerd dat hulpdiensten als brandweer en ambulance de weg vaak gebruiken om op
hun plaats van bestemming in de wijk te komen. Zij stonden dan echter aan de verkeerde kant
van het hek en moesten weer terugrijden. Zo ging vaak kostbare tijd verloren. Je zult maar
door een hartinfarct getroffen worden…“Wij hebben alle hulpdiensten destijds op de hoogte
gesteld dat de bouwweg geen optie was om naar een adres in de woonwijk te rijden, met
uitzondering van Buitenhof. Als men zich daar niet aan houdt, tja… Er zijn verder afspraken
met de provincie dat de bouwweg niet opengaat voor regulier verkeer zolang de omlegging
van de N201 niet gerealiseerd is. Het klinkt vreemd, maar de bouwweg is van de Provincie.
(Om die reden staat die ook niet aangegeven als doorgaande weg op de plattegrond 20102011 van Uithoorn. Red.). “Wat de Noorddammerweg betreft, die wordt aan de kant van
de gemeente Amstelveen afgesloten ter hoogte van de nieuwe N201, dus bij de fietsbrug.
Doorgaand verkeer vanuit de Legmeer-West naar Amstelveen is vanaf 11 oktober dan niet
meer mogelijk. De wijk Legmeer-West wordt vanuit drie kanten ontsloten. Dat kan ten eerste
via de Randweg, Op de Klucht, In het Rond en Zijdelweg als men naar Amstelveen wil, de
tweede is via de Noorddammerweg langs de brede school naar de bestaande N201. Voorts
kan men nog via de Noorddammerweg, Randweg en Poelweg naar de huidige N201. Wie
vervolgens binnendoor naar Schiphol-Oost, Amstelveen of Amsterdam wil, kan dat doen via de
Legmeerdijk langs de Bloemenveiling. Toegegeven, het is een stukje omrijden. Alleen fietsers
kunnen straks nog rechttoe rechtaan de hele Randweg afrijden naar de Legmeerdijk.” Aldus
de woordvoerder.

1
De bewoners van de Faunalaan krijgen in plaats van een bouwweg eindelijk een fatsoenlijke
straat voor hun deur

Bouwfase 3
Hoe staat het met de plannen voor de volgende bouwfasen? “Op de planning staat nu een
Europese aanbesteding voor Legmeer-West bouwfase 3. De bedoeling is volgend jaar en in
2012 de bouw te realiseren. Pas later wordt gedacht aan fasen 4, 5 en 6, maar zover is het nog
lang niet. Zodra fase 3 gereed is wordt de bouwweg ook daar weer een stukje woonweg en
wordt de Faunalaan doorgetrokken. Om bewoners en vooral kinderen toegang te geven tot
de wijk ernaast waarin het Alkwin Kollege is gelegen en aan de overkant van de Zijdelweg
Thamen Scholengemeenschap, zijn er twee fietstoegangen: die bij de nieuw gebouwde
fietsbrug ter hoogte van Bieslook en Aan de Zoom. Bij de laatste kan je niet een stuk van de
bouwweg gebruiken om er een fietspad van te maken want die wordt te zijner tijd weer benut
voor de aanleg van fase 3. De kans zit er in dat dan ook het fietsverkeer weer wordt omgeleid.
Overigens wisten de bewoners dat wij met de Faunalaan eind 2010 aan de slag zouden gaan.
Dat is tijdens het overleg dat we met elkaar regelmatig hebben gehad, naar voren gebracht.”
Tot zover de informatie van de gemeente.

Zorg over verkeersdruk
Vanzelfsprekend zijn de bewoners blij met de mededeling dat de bouwweg (lees: Faunalaan)
voor hun deur op de schop gaat. “Maar het moet geen racebaan worden, zoals de bouwweg
nu maar al te vaak wordt gebruikt. Gelukkig heeft men op ons verzoek drempels aangebracht
want er werd door bestemmings- en bouwverkeer veel te hard gereden. Dus voor ieders
veiligheid straks ook verkeersremmende maatregelen treffen, maar tevens om geluidsoverlast
te beperken”, geeft Bert Jonker aan, een van de bewoners van de Faunalaan. Vooralsnog krijgt
de Faunalaan geen aansluiting op de bestaande N201, noch richting Randweg. Samen met
zijn buurman John Bocxe spreekt hij zijn zorg uit over de slechte ontsluiting van de wijk naar
omliggende doorgaande wegen, helemaal als de resterende bouwfasen op termijn worden
gerealiseerd. “Dan wordt het steeds drukker, want zoals het er nu uitziet zijn er nog maar drie
ontsluitingen: omrijden via de Randweg en Poelweg, vanaf de Randhoornweg via de Randweg
en Op de Klucht door de wijk naar de drukke Zijdelweg en via het stukje Noorddammerweg
naar de N201. Daar staat een verkeerslicht dat zeer beperkt auto’s doorlaat. Daarnaast is
er vrachtverkeer naar de aldaar gevestigde bedrijven. Op de kronkelende Randhoornweg is
het erg druk vanwege de Brede School en de sportvelden. Dat veroorzaakt filevorming want
de bewoners kunnen op bepaalde tijdstippen met de auto nauwelijks op die weg komen. Ik
voorspel je dat de verkeersdruk daar ernstig zal toenemen als de Noorddammerweg definitief
voor doorgaand verkeer wordt afgesloten. Want ook verkeer uit De Kwakel maakt regelmatig
gebruik van die weg. Veel forenzen rijden dus via deze weg richting Schiphol-Oost en zo naar
de A9 c.q. Amsterdam vice versa om de drukte op de Zijdelweg en de nu nog bestaande N201
te vermijden. De helft van dat verkeer is bestemmingsverkeer vanuit Uithoorn-De Kwakel en
omgekeerd. Daar komt bij dat de Loetenweg een tijd geleden ook al is afgesloten. Er zijn
dus steeds minder wegen beschikbaar voor het verkeer in noordelijke richting. De vraag rijst
waarom de Noorddammerweg voorlopig niet wordt opengehouden totdat de nieuwe N201
in gebruik wordt genomen. Maar daarop kon niemand op het gemeentehuis een afdoend
antwoord geven.” Aldus Jonker in samenspraak met Bocxe.
Zij vragen zich af of de verkeerssituatie in de wijk zal verbeteren als de omgelegde N201 in
gebruik wordt genomen en het verkeer via de Waterwolftunnel en de Fokkerweg v.v. wordt
afgewikkeld. Tot verdriet van de bewoners is er voor het verkeer van en naar Legmeer-West
namelijk geen aparte op- en afrit bij de nieuwe N201 ter hoogte van de Noorddammerweg
gepland. Die komt bij de Zijdelweg, waarna het verkeer via In het Rond, Op de Klucht,
Randweg en Randhoornweg de wijk kan bereiken. Legmeer-West schiet er met de omlegging
dus niets mee op. Of je daar als bewoner van de wijk dan blij mee moet zijn is de vraag. Dus
wordt allerwegen druk uitgeoefend om mettertijd de Faunalaan toch door te trekken naar de
rotonde bij Buitenhof op de bestaande N201 – die dan wijkontsluitingsweg zou worden - en
hiermee niet te wachten tot 2013. Aan de andere kant zal er een bouwweg moeten zijn voor
de realisatie van de bouwfasen 3 en 4. Dus hoe men het ook wendt of keert… Wij houden u
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

2
De Randweg wordt weer helemaal toegankelijk als de fietsbrug gereed is

3
De Noorddammerweg wordt bij de kruising met de N201 afgesloten
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Open dag voor de jeugd bij
bowlingvereniging succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
kon de jeugd van De Ronde Venen
kennismaken met bowlen. Een groot
aantal kinderen was op deze uitnodiging af gekomen.
Onder deskundige leiding werd aan
de jeugd de eerste beginselen van

het bowlen bijgebracht.
De jeugd van de Bowling Vereniging
Mijdrecht bowlt op maandagavond
van 18.00 tot 19.30 uur in Bowling
Mijdrecht aan Ontspanningsweg 1a.
Iedereen is van harte welkom op

maandagavond om kennis te komen
maken met de bowlingsport.
Ook de senioren van de B.V.M. bowlen weer in Mijdrecht en wel op de
maandag van 20.00 tot 21.30 uur,
dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur en
woensdag van 20.30 tot 22.30 uur.

Voetballers Argon D4 in
shirts van nieuwe sponsor
Mijdrecht – Deze week speelde Argon D4 voor het eerst in de nieuwe
shirts van shirtsponsor GT Bunck
Accountants Belastingadviseurs. Dit
Accountants- en Belastingadvieskantoor heeft vestigingen in Amstelveen en Breukelen. Aangezien
Mijdrecht precies tussen beide ves-

tigingen in ligt en het kantoor de
sport een warm hart toedraagt was
de link met Argon snel gelegd.
Argon D4 wist in de nieuwe shirts
meteen een goed resultaat neer te
zetten want er werd met maar liefst
9-0 gewonnen. In de poule staat Ar-

gon D4 nu bovenaan met 28 doelpunten voor en één tegen.
In de komende weken volgen echter een paar wedstrijden tegen concurrenten voor de bovenste positie,
te beginnen met aanstaande zaterdag tegen Victoria.

Hertha boekt zaterdag
belangrijke overwinning

Op de valreep een punt
voor korfballers De Vinken

Vinkeveen - Hertha heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. In Amsterdam tegen het lastige JOS/Watergraafsmeer werd met
1-2 gewonnen. De wedstrijd werd
gespeeld in een hoog tempo, met
twee ploegen die speelden voor de
overwinning en met Hertha als verdiende winnaar.
Met in het achterhoofd de topper
van volgende week tegen medekoploper Nita besefte Hertha het belang
van de uitwedstrijd tegen JOS/Watergraafsmeer. De Amsterdammers
wonnen vorige week knap op bezoek bij VIOD, dus deze ploeg was
niet te onderschatten. Dit bleek ook
in de openingsfase van de wedstrijd.
JOS/Watergraafsmeer startte furieus
en met veel druk naar voren probeerde het Hertha het voetballen onmogelijk te maken. Hertha voetbalde bij
vlagen goed en kon regelmatig onder de druk uitkomen. De thuisploeg
gaf achterin veel ruimte weg, waardoor Hertha de beste kansen kon
creëren. De Amsterdammers werden in de eerste twintig minuten al
gewaarschuwd door gevaarlijke aanvallen via Jorg Landwaart, Wessel
Mayer en Erik Post.

Vinkeveen - In de laatste seconden van de wedstrijd maakte Peter Koeleman voor De Vinken 13-13.
Het was een gelijkopgaande strijd
tegen het bezoekende Woudenberg.
Beide korfbalteams kwamen om en
om op voorsprong. Geplaagd door
blessures leek De Vinken het onderspit te gaan delven, maar in de laatste aanval sleepte de Fortisformatie
toch nog een punt weg.

Raak
Na een half uur spelen was het dan
toch raak. Landwaart werd weggestuurd door Albert Haveman en zijn
afgeslagen voorzet kwam terecht bij
Pieter Liesveld, de mee opgekomen
linksback stelde Mayer in staat de
0-1 op het scorebord te zetten. Na de
openingstreffer had Hertha de beste kansen op het verdubbelen van de
voorsprong, zo raakte Rick Aarsman
de lat uit een vrije trap. In een spaarzame counter van JOS/Watergraafsmeer kwam de thuisploeg op 1-1.
De spits van de thuisploeg werd bediend door de gevaarlijke linksbuiten
en liet keeper Wouter Moen kansloos
met een diagonaal schot. Ondanks
het veldoverwicht en het creëren van
de betere kansen gingen de Vinkeveners met een gelijke stand de rust in.
Winst
In de tweede helft ging Hertha op
zoek naar de winst. Het spelbeeld
was in het eerste deel van de twee-

de helft onveranderd. Hertha was de
ploeg die als eerste gevaarlijk kon
worden. Na een uur spelen kwamen
de Vinkeveners dan ook verdiend op
voorsprong. Joshua van Andel ging
goed door over de rechterkant en
bediende Landwaart, die knap binnen schoot, 1-2. JOS/Watergraafsmeer voerde na de achterstand de
druk op, maar konden niet echt gevaarlijk worden. De enige goede
kans kreeg de thuisploeg met behulp
van de Hertha verdediging. Slordig
uitverdedigen aan Vinkeveense kant
zorgde er voor dat de linkerspits alleen op het doel af kon lopen, maar
Moen pakte de bal uitstekend. In de
slotfase van de wedstrijd probeerde JOS/Watergraafsmeer met behulp van de lange bal nog gevaarlijk te worden, maar de verdediging
onder leiding van aanvoeder Dennis
van de Broek en Lars Overzee waren
de aanvallers de baas. Zo eindigde
een boeiende wedstrijd in het voordeel van Hertha en boekte het een
belangrijke overwinning.
Door de overwinning heeft Hertha
de volle winst uit vijf wedstrijden behaald. Nita won thuis met 3-1 van
VIOD, Zuid-Oost United won met
1-5 op bezoek bij Diemen en Abcoude verpletterde op eigen veld Nieuw
West met 11-0. Buitenveldert, DOB
en Buitenboys kwamen niet in actie. Het is nog onbekend of Buitenboys de competitie uitspeelt. Buitenboys heeft twee wedstrijden moeten
afzeggen. Mocht de ploeg uit Almere uit de competitie worden genomen, dan zal Hertha de 6-0 overwinning van de eerste speeldag moeten
inleveren.

Bedrijvenvolleybaltoernooi
De Ronde Venen - Volleybalvereniging Unitas uit Mijdrecht organiseert op vrijdagavond 12 november
voor de 11e keer in opeenvolging
haar bedrijvenvolleybaltoernooi. Het
toernooi wordt gespeeld in ‘Sporthal
De Phoenix’ aan de Hoofdweg.
Ook dit jaar wordt er weer geprobeerd in 2 poules te spelen, namelijk
een recreatiepoule en de gevorderdenpoule. Het is mogelijk meerdere teams per bedrijf, straat of vereniging in te schrijven. Bedrijven mogen zich in beide poules met één of
meerdere teams inschrijven.
Recreatiepoule:
Deelnemers die als ‘ongeoefend’
mogen worden betiteld.
Minimaal twee dames per team (in
overleg met de organisatie kan hier

misschien van worden afgeweken)..
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en
-spelers (geen verplicht aantal dames, wel gewenst).
Maximaal twee competitiespelers
per team
Inschrijving
De inschrijving is geopend. Tot uiterlijk woensdag 27 oktober kunt u
inschrijven bij het secretariaat van
Volleybalvereniging Unitas, t.a.v. Ilse Samson, Molenwiek 79, 3642 BP
Mijdrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt 50,- euro.
Let op: er is plaats voor 20 teams. De
volgorde van inschrijving bepaalt of
er plaats is voor uw team.

Hertha 2
Hertha 2 won met 1-3 op bezoek bij
FC Breukelen. Dave Ruijzenaars was
wederom trefzeker en nam de gehele productie voor zijn rekening. Hertha 2 staat door de overwinning ongeslagen bovenaan en speelt zaterdag thuis tegen JSV Nieuwegein, de
wedstrijd begint om 12.00 uur.
Hertha 1 speelt aanstaande zaterdag
de topper tegen medekoploper Nita
uit het naastgelegen Nieuwer ter Aa.
De wedstrijd begint om 14.30 uur op
de Molmhoek in Vinkeveen.

andere en Hertha’s jongens hadden
“vleugels”, waren niet egoïstisch en
hadden er duidelijk plezier in.
De spelers bleven de leiders, publiek en tegenstanders verrassen
met hogeschoolvoetbal en de rust
konden ze met 6–1 ingaan.
De tweede helft werden de posities gewijzigd en moest de verdediging wat aanvallender gaan spele. Het publiek wil natuurlijk doelpunten zien.
De jongens wilden maar al te graag
de show stelen en met spectaculaire acties, waarin bijna alles leek te
lukken, werd de eindstand van 15–
2 bereikt.
Volgende week krijgt Hertha E4 VV
Breukelen op visite en kunnen ze
aan hun eigen publiek laten zien,
dat ze de goede lijn kunnen voortzetten.

Verdediging
Het verdedigingsvak van De Vinken
met Silvia van Dulken, Joyce Kroon,
Kelvin Hoogenboom en Rudy Oussoren kweet zich beter van haar defensieve taak. Maar vervelend genoeg kwam dit vak juist in de aanval
amper uit de verf.
Via 5-5 werd een puntendeling van
7-7 bereikt bij de rust.
Na de thee droegen Silvia van Dulken en Joyce Kroon (2x) wel bij aan
de score, maar op het totaal van de

Ton van Vliet Bouw BV
sponsort bowlingploeg
Mijdrecht - Het zal weinig mensen
zijn ontgaan dat er in Mijdrecht een
nieuwe bowling is. Na jaren heen
en weer rijden naar Amstelveen
kunnen de bowlers zich weer in
Mijdrecht uitleven. Dankzij Ton van
Vliet Bouw bv kan dit team er weer
vol tegenaan. Bent u ook geinte-

resseerd om te bowlen kom gerust
eens kijken en lijkt het u wat, meld
u dan aan bij de Mijdrechtse bowlingvereniging. Er wordt competitie
gespeeld op maandag-, dinsdagen woensdagavond en ook op de
dinsdagmiddag. U vindt de bowling
naast het zwembad in Mijdrecht.

Blessures
Vervelende ontwikkelingen brachten de thuisploeg vervolgens flink
uit evenwicht. Peter Koeleman kreeg
tot tweemaal toe een elleboog tegen
zijn neus en in de laatste speelminuut kwam Joyce Kroon ongelukkig ten val. Woudenberg profiteerde
en kwam drie minuten voor tijd op
11-13. De met een gekwetste neus
doorspelende Koeleman wist evenwel met twee uitstekend benutte
kansjes de stand in de laatste seconden toch nog gelijk te trekken:
13-13.
Het verdiende punt is weliswaar onvoldoende om van de laatste plaats
af te komen, maar het gaf wel loon
naar werken. Joyce Kroon werd direct na de wedstrijd afgevoerd naar
het AMC. Zij is met een gebroken
pols enkele weken uitgeschakeld.
Koeleman lijkt met een flink geschonden aangezicht sneller inzetbaar, maar het zijn bijzonder onwelkome ontwikkelingen voor de Vinkeveners.
Komende zaterdag speelt De Vinken
1 uit in Bodegraven tegen Vriendenschaar.

Argon zaterdag laat
de punten in Baarn
Mijdrecht –In het weekjournaal
van Voetbal West stond een prognose van de wedstrijd TOV tegen
Argon en het resultaat was dat de
ploeg uit Baarn, na allerlei berekeningen, 82% kans op winst had. Argon kwam halverwege de eerste
helft door een vrije trap op achterstand, een doelpunt vlak na de hervatting bracht de gastheren op 2-0.
Pas in de slotfase kon Argon de
stand op 2-1 brengen maar winst
zat er deze middag niet in.

Hertha E4 speelt een
fenomenale wedstrijd
Vinkeveen – Dit weekend stond de
wedstrijd tegen OSM 75 in Maarssen op het programma. De laatste
tien minuten van vorige week gaf de
burger weer moed en leiders en publiek hoopten op een voortzetting
hiervan.
Wel, wat er in het begin gebeurde
is bijna met geen pen te beschrijven. Vanaf de aftrap werd er naar
de zijkanten gespeeld, deze speler
speelde terug naar de achterhoede,
deze zocht de flanken weer op en
met een-tweetjes werd de verdediging van OSM uitgespeeld, kortom:
over acht! “schijven” zonder dat de
tegenstander aan de bal had kunnen komen was het al 1–0 voor de
Hertha boys.
Daar bleef het niet bij, binnen vijf
minuten was het al 2–0, de ene
combinatie was nog mooier dan de

Aanval
De Vinkeveners begonnen de thuiswedstrijd tegen Woudenberg met
het vaste aanvalskwartet Helene Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Koeleman en Peter Kooijman. De
eerste minuten van de wedstrijd lag
het initiatief ook bij de thuisploeg.
Alle vier de aanvallers scoorden en
met 4-2 leek er genoeg mogelijk.
Echter de verdedigende kwaliteiten
van het aanvalskwartet bleven ver
achter bij hun scoringskracht. Bijna net zo snel als er gescoord werd,
vielen ook de tegendoelpunten.

uiteindelijk gemaakte dertien doelpunten was dit toch wat mager.
Een kwartier voor tijd kwamen de
volgelingen van Fred Straatman
weer even op voorsprong. De vierde
treffer van de goedscorende Peter
Kooijman liet het Vinkeveense publiek weer even juichen: 11-10.

De gastheren namen van begin af
aan het initiatief en dat leidde de
eerste twintig minuten tot twee goede mogelijkheden, maar beide pogingen gingen rakelings voorlangs
het Argondoel. Een vrije trap vanaf 25 meter werd Argon fataal. Dennis Schaap plaatste de bal simpel
langs de muur en zag de bal via binnenkant paal in het doel verdwijnen. 1-0. Argon had in aanvallend
opzicht weinig in de melk te brokkelen, met de fysiek sterke verdediging van de thuisploeg wist men
geen raad en de doelpogingen in
de eerste helft bleven beperkt tot
twee vrije trappen. De eerste poging
van Stefan Tichelaar verdween in de
handen van de uitstekend keepende derde keeper van TOV Danny van
der Poppe, en de poging van Albert
Mens ging naast.
In de tweede helft liep Argon al snel
achter de feiten aan toen na tien mi-

nuten TOV een goede aanval door
Rick Franzen zag bekroond door
een doelpunt 2-0.
Poging
Even daarvoor waren er twee mogelijkheden voor Lesley Groenen, de
eerste poging richtte hij op de keeper, daarna schoot hij op aangeven
van Albert Mens veel te zacht in. In
die fase moest Ronald Hijdra geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Michael Cornelisse.
Met nog een half uur op de klok
kwam TOV met tien man te staan
toen de arbiter een speler z’n tweede gele kaart toonde. In die fase
kreeg Argon veel mogelijkheden
om de stand een wat dragelijker
aanzien te geven, zo werd een inzet van Albert Mens met enig geluk
door de keeper met de voet gekeerd
en schoot Groenen naast op aangeven van Tichelaar. Ook een poging
van Youri van Adrichem werd een
prooi voor doelman Van der Poppe
en even daarna had de sluitpost alle geluk toen hij een vrije trap van
Christiaan Winkel kon keren.
In de slotfase werd de aanvallende acties van Argon toch nog beloond, Kevin Blom bekroonde een
fraaie combinatie met de enige treffer voor Argon 2-1.
Aanstaande zaterdag speelt Argon
thuis tegen De Meer uit Amsterdam.
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De Kwakel - Vrijdagavond om zeven uur opende het dorpshuis De Quakel zijn deuren voor
de bezoekers van de Nostalgische Avond die
verzorgd werd door Stichting De Kwakel Toen
& Nu. Onder de bezoekers ook de nieuwe wethouder, mevrouw Zijlstra.
Om half acht nam Ben Plasmeijer, voorzitter
van de stichting, het woord om de avond te
openen. Naast de wethouder werd ook mevrouw Deborah Winter welkom geheten, weduwe van de onlangs overleden André Winter,
wiens zeer uitgebreide documentatie over De
Kwakel de basis vormde voor de oprichting van
Stichting De Kwakel Toen & Nu.
De avond ging van start met een drietal korte
films over De Kwakel in 1977. Allereerst was
daar een filmische impressie van de roemruchte 24-uurs Solexrace in de Ruilverkaveling, het
stuk land halverwege achter de Drechtdijk, dat
in de eerste helft van de jaren 70 door verkaveling geschikt gemaakt was voor nieuwe kwekerijen. Het aanwezige publiek vermaakte zich
kostelijk met deze bijna vergeten beelden. Zelfs
enkele van de deelnemers bevonden zich in het
publiek, hun Solex voor de deur geparkeerd,
want de Solexclub is nog steeds actief! De Solexrace werd gevolgd door een filmpje over dé
gemeenschappelijke happening van het jaar:
de Kermistocht van datzelfde jaar 1977.

Filmpje
Nu zelf vader en moeder voelde zich een aantal van de aanwezigen toch weer even kind
toen zij zichzelf of hun buurjongetje op het
scherm herkenden. Het laatste filmpje deed
de Kwakelse harten weer strijdbaar gloeien:
‘Een dorp in opstand’. Massaal, en gewapend
met spandoeken (en een bos Kwakelse bloemen uiteraard), togen de Kwakelaars naar Den
Haag om bij Willem Aantjes hartstochtelijk te
pleiten voor nieuwbouw in De Kuil 2. Al zeven
jaar was er geen woning bijgebouwd in het
uitdijende dorp. Provincie en Rijk gaven geen
gehoor aan de pleidooien van de toenmalige
Uithoornse wethouders. Wat telde waren de cijfers: doordat De Kuil 2 onder een aanvliegroute
van Schiphol lag, zouden de huizen extra geisoleerd moeten worden en de aanvliegroute
verlegd. Te kostbaar, oordeelde men in het Provinciehuis en Den Haag. En wat doen Kwakelaars dan? Zij gaan er zelf op af. Samen met de
wethouders naar het Binnenhof. Twee jaar later
ging de eerste paal de grond in en in 1980 werden 52 huizen opgeleverd. De zaal was danig
in beroering gebracht en het duurde even voor
iedereen weer de aandacht had bij de fotoserie die nu op het grote scherm vertoond werd.
Toen was het pauze.

Klok terug
Na de pauze stond daar ineens Piet Schijf met
zijn bordje ‘Poldertocht’ (gespeeld door Dirk
Plasmeijer), die de aanwezigen even deed
geloven dat de klok een jaar of 35 was teruggedraaid. Hierna volgden nog enkele serie
foto’s van allerlei onderwerpen die reeds op
de site www.de-kwakel.com te zien zijn of
binnenkort geplaatst gaan worden: Kwakelse
kermisoptochten, Kwakelse Ridders, Kwakelse
families, Kwakelse kunstenaars, Kwakelaars in
den Vreemde, 100 jaar Katholiek onderwijs in
De Kwakel, Kwakelse verenigingen…... De zaal
deed volop mee. Wist de één niet meer wie er
op een foto stond, dan wist een ander dat wel
weer. Om half elf was het programma afgelopen en kon er nog worden nagepraat, herinneringen opgehaald, bijgepraat met oude bekenden en gelachen in de gezellige barruimte van
het dorpshuis.

Nog kaarten
Door een misverstand zijn er nog kaarten beschikbaar voor de 2e Nostalgische Avond van
vrijdag 15 oktober a.s. Deze avond is dus nog
maar een keer te zien, wilt u een gezellige
avond, grijp u kans en ga terug naar Toen en
daarna na Nu. Koop of reserveer de kaart.
Deze zijn te verkrijgen bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45, De Kwakel, tel. 0297-563335
(tussen 17.30-19.00 uur) of via
dipla@kabelfoon.nl Bent u nieuwsgierig naar
wat stichting De Kwakel Toen & Nu zoal doet?
Kijk dan eens op de website:
www.de-kwakel.com
Foto’s gemaakt door Annemarieke Verheij. Wilt
u meer foto’s bekijken of bestellen, kijk dan op
www.verheijfotografie.nl.
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Ladderstrijd gestreden
bij BV De Legmeer

Drie paren strijden om titel bij
Bridgevereniging Hartenvrouw

Uithoorn - Na zes weken laddercompetitie zijn inmiddels de knopen geteld en staat de indeling van
de parencompetitie voor één ronde
vast.
De laatste avond van trede op trede
af werd in de A groep een succes
voor Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister die met 62,20% het beste
resultaat van de avond voor hun rekening namen.
Floor Jansen & Tonny de Jonge en
Jan Schavemaker & Lijnie Timmer
volgden elkaar met 60,42 en 60,12%
op de voet en verzekerden zich zo
ook van een optreden in de hoogste afdeling.
Voor Rita Vromen & Henny Westendorp was dat eigenlijk geen vraag,
het meest stabiele paar scoorde ook
nu weer hoog in de vijftig met een
vierde plaats en 58,33%.
Wim Slijkoord & Francis Terra produceerden een wat wisselvalliger
scorebeeld, maar hervonden net op
tijd hun ritme en werden vijfde met
55,95%.
De runners up An & Jan van
Schaick, eindigden wederom hoog
en schaarden zich met hun zesde
plaats en 55,36% vast bij de club
top.

Uithoorn - Op dinsdag 5 oktober
werd de vijfde en voorlaatste ronde
van de 1e competitie gespeeld. In
de A wordt het spannend: wie o wie
blijkt uiteindelijk de beste te zijn?
Drie paren strijden om deze “titel”.
We wachten af.
In de A-lijn, met dertien paren, werden eerste Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar, met 64.17%. Als tweede
volgden Greet Overwater en Guus
Pielage met 62.08%. Derde werden Froukje Kraaij/Anneke van der
Zeeuw met 54.50%.
In de B-lijn, met 15 paren, scoorde het paar Trudy van den Assem/
Refina van Meijgaarden 60.42% en
plaatsten zich daarmee als eerste.
Ank Reems en José Möller volgden als tweede met 59.17%. Thecla
Maarschalk en Rees van der Post
behaalden 58.33% en werden derde.
In de competitie “A” hebben de dames Kokkie van den Kerkhoven/Corrie Smit hun “gedoodverfde”eerste

Verrassing
In de B groep waren Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman de
grootste verrassing. Met hun tweede plaats en 61,11% score moesten
ze tot hun verbazing en een beetje
schrik vaststellen dat ze pardoes in
de A- lijn zijn beland!
Marijke & Ger van Praag waren nog
iets beter met hun 61,81%, maar het
hangt van het aantal af of ze er nog
net een optreden in het bridge Walhalla mee hebben gehaald.
Mieke van den Akker & Gijs de
Ruiter volgden keurig op de derde
plaats met 57,99%.

Nel & Adriaan Koeleman keerden
met hun vierde plaats en 54,86%
gelijk weer terug op het hoogste niveau, wat Renske & Kees Visser met
hun vijfde plaats en 54,51% net niet
haalden.
Dat lukte Wies Gloudemans met behulp van Thea Kruyk met een zesde plaats en 53,82% hoogst waarschijnlijk net wel.
Eerste
In de C groep gaf de ervaring van
Jan Belderink & Theo Janssen de
doorslag. Ze haalden netjes de eerst
plaats binnen met 59,72% en een
plaats in de B- lijn.
Gerda van Liemt & Els van Wijk werden hier tweede met 58,33%, maar
maken geen promotie door te weinig speelavonden. Dat lukte Lidy
Krug & Ada van Maarseveen met
hun derde plaats en 57,29% wel
ruimschoots.
Map Kleingeld & Mieke Peeters deden het deze avond prima met een
vierde plaats en 55,90% wat ook gezegd kan worden van Klaas Verrips
& Anneke de Weerdt als vijfde met
54,17%.
Tini van Drunen & Wouda Roos tekenden voor de zesde plaats met
52,78%.
Volgende week de start van de parencompetitie die in twee maal drie
avonden is gesplitst en wordt onderbroken door de eerste serie viertallen. Dit gebeuren mag zich in een
onverwacht grote belangstelling
verheugen en bezorgt daardoor de
organisatie nog enig huiswerk.
Bridge Vereniging De Legmeer verzorgt elke woensdagavond vanaf
19.15 uur bridgen in de barzaal van
sporthal De Scheg. Wilt u zich ook
hierin storten, neem dan contact op
met het secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per Email: niekschavemaker@hetnet.nl

Zaterdagvoetbal

Winst voor Legmeervogels B1
Uithoorn - Stralend weer, een
mooi veld, geen files en veel meegereisd publiek. Dat waren de positieve randverschijnselen voor de
wedstrijd uit in Houten tegen Delta
Sports B1. Minpunt was dat Lu, Killian en Jeffrey (in de warm up) geblesseerd moesten toekijken hoe
hun teamgenoten vandaag zouden
presteren. Delta Sports had afgelopen week nog een 8-1 overwinning
geboekt, dus iedereen was gewaarschuwd. Bijna lag de 1-0 voor Legmeervogels al na 1 minuut in het
netje, maar Sven had pech met de
afwerking na een afgemeten voorzet van Li, want via de paal stuiterde de bal het veld weer in. Legmeervogels speelde goed, maar had wel
enkele foutjes in de opbouw op eigen helft. Dit werd na 7 minuten
afgestraft door de “bonkige” Delta Sports spits: 1-0. Legmeervogels
behield het initiatief, en met name
op het middenveld had de ploeg de
wedstrijd in handen. Dit leidde in
de 11de minuut al in een kans voor
Yorrick, maar zijn schot ging over. In
de 26ste minuut heroverde LMV de
bal op de helft van Delta S, en Yorrick bediende Sven met een afgemeten voorzet, welke perfect in de
kruising werd geklopt: 1-1.
Stevig
Na rust kwam Delta Sports even
stevig uit de startblokken, maar het
initiatief ebde al vrij snel weg. Li
kreeg nog een fraaie kans, maar de

Delta keeper behoedde zijn ploeg
voor een achterstand. In de 18e minuut van de tweede helft ving Sven
een afgeslagen bal op en met een
schuiver verdween de bal in de linkerhoek 1-2. De 1-3 viel via een
uitstekende dieptepass van Jeroen
op Sven, die heel koelbloedig Legmeervogels naar redelijk veilige haven loodste. Nog geen twee minuten later schoot Robin a la Lampard
de bal snoeihard via de onderkant
van de lat in het doel. De bal stuiterde terug, maar de eerlijke Delta
Sports grensrechter (gelukkig gebeurt dit ook nog in het jeugdvoetbal) gaf aan dat de bal over de lijn
was geweest: 1-4. Delta Sports wilde nog wel aanzetten, maar de verdediging gaf geen krimp meer en zo
werden de 3 terechte punten meegenomen naar Uithoorn.

Uithoorn - Donderdag 7 oktober
was de vierde zitting van dit seizoen
van bridgeclub ABC.
De helft van deze ronde zit er al
weer op, voor de meeste met wisselend succes.
Het is verrassend te zien dat er paren bij zijn die de ene week bovenaan staan en de week er na praktisch onderaan, hoe dat mogelijk is
zou eens onderzocht moeten worden.
Ondanks dat de spanning toch wel
iets oploopt was het toch weer gezellig voor aanvang van de wedstrijd.
Er werd aan 14 tafels gebridged,
waarbij helaas de B-lijn een stilzittende ronde had.
Nadat men eerst de jarigen Nel Groven en Jan van Rijk, beiden al boven de 80 jaar, toegezongen hadden, waarbij opviel dat er bij waren
die beter bridgen dan zingen, konden zevan start gaan.
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Henny en Lucas v.d. Meer met
58,75 %, zij zijn een uitzondering op
de regel van bovenaan of onderaan,
zij spelen vrij constant.
Siep Ligtenberg en Piet Prins werden tweede met 54,75 %.
Dit was voor Siep prettig weer met
haar vaste maat te spelen, al was
Jan van Rijk een goede stand -n.
Gedeeld derde en vierde werden
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
en Roelie v.d. Voorden en Addie de
Zwart met 52,50 %, voor een gele-

Jongens van Legmeervogels
F14 doen het wederom!

Judo ryu kensui wint
vijfmaal goud
Uithoorn - Afgelopen zondag 10
oktober werd de dojo bij Health
Club Amstelhof verlaten, want Judo
Ryu Kensui was te gast op het leuke toernooi in Leimuiden. Ruim 300
Judoka’s uit een grote regio waren
aanwezig. De club is op de goede weg wat resulteerde in 5 eerste
plaatsen. Bij dit toernooi judoot iedere judoka (ingedeeld op leeftijd
en gewicht) in een poulesysteem,
de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De
17 deelnemers van de judoschool
streden voor elk punt en wat opviel was de enorme inzet en strijd
die werd geleverd door de judoka’s.
Niet alleen de judoka’s met wat er-

varing, maar zeker ook de nieuwelingen, streden voor elk punt. Heerlijk om te zien en genieten voor de
en in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden.
Na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden, met een
mooie prijs supertrots huiswaarts
keren. Judoleraar Ruud van Zwieten was wederom enorm trots en
blijft zeer te spreken over de sportieve manier van judoën, strijd en inzet van zijn pupillen.
Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over de judoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl ..

Pinoké Jongens A1 te sterk
voor Qui Vive Jongens A1

Iedereen, maar dan ook iedereen,
heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld, waarbij Sven met 3 doelpunten en Jeroen met 3 assists natuurlijk wel opvielen, maar zij zouden
dit nooit hebben kunnen doen zonder de inzet van de overige teamspelers. Dus Mike, Noud, Sander,
Mo, Guido, Yorrick, Li, Robin, Gino,
Vincent, Bram en Danny verdienen
vandaag allemaal de complimenten
van de meer dan tevreden begeleiding. A.s. dinsdag vriendschappelijk
tegen Elinkwijk, wat een mooie tegenstander is om elkaar weer beter
te leren maken.

Bridgeclub ABC
genheids paar niet slecht.
Het was opvallend dat de bridgetraining met hoogtestage van het echtpaar Fien en Ben Leefting al uitgewerkt schijnt te zijn, zij eindigde dit
keer niet in de bovenste regionen.
In de B-lijn was er dit keer een echte uitschieter.
Henk Rademaker speelde de wedstrijd van zijn leven.
Hij was veroordeeld, omdat zijn vaste maat, zijn vrouw To verhinderd
was, met Jan van Rijk te spelen.
Desondanks haalde zij 71,67 %.
Tweede werden Nel Heilman met
Hetty Houtman met 57,92 % en
derde Corry Boomsma met Hanny
Hamacher, een gelegenheids paar
met 53,33 %.
Bridgeclub
ABC
heeft
haar
speelochtend op de donderdag en
er wordt om 9.00 uur gestart.
Men speelt in “ Het Buurtnest “ aan
de Arthur van Schindellaan in Uithoorn.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen in een leuke en ontspannen
sfeer dan bent U van harte welkom
op de clubochtend om 9.00 uur om
nader kennis te maken.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

positie moeten verruilen voor
de derde plaats, met gemiddeld
55.51%. Dames nou toch! Met uw
kwaliteiten moet het mogelijk zijn de
huidige nummer eén, Greet Overwater/Guus Pielage, met een gemiddelde van 56.20%,
in te halen. Als tweede staan Elly
van Nieuwkoop/Jessie Piekaar met
55.76%.
In de “B” blijven José Möller en
Ank Reems eerste met gemiddeld
58.51%, toch moeten zij oppassen
voor de dames Trudy van den Assem/Refina van Meijgaarden die
met een gemiddelde van 56.02%,
tweede staan.
Als derde noteren wij Gertrude
Doodkorte en Floor Janssen
met 55.72%.Volgende week de laatste ronde van deze competitie er is
nog van alles mogelijk.Succes allen!
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297565756.

Uithoorn - Zaterdag 9 oktober was
de grote dag voor de Jongens A1
van Hockeyclub Qui Vive. De laatste wedstrijd van de voorcompetitie stond op het menu. Bij winst zou
de landelijke competitie worden bereikt, bij verlies resteerde een kruisfinale tegen de nummer twee van de
andere poule.
Geen makkelijke opgave…..
De hele week was naar deze wedstrijd toegeleefd en er werd dan ook
vol goede moed en met goede intenties aan de partij begonnen. Tot
nu toe was er nog geen wedstrijd
verloren, slechts één keer was er
gelijk gespeeld tegen Overbos. Vandaag zou het echter geen makkelijke opgave worden, dat was van
tevoren bekend. Een deel van het
team van Pinoké zat vorig seizoen
bij de ploeg die toen landelijk kampioen werd. Bovendien had Pinioké
alle voorgaande wedstrijden dit jaar
met grote cijfers gewonnen…..
Al vrij snel in de wedstrijd kreeg Pinoké een strafcorner. Deze werd
strak en hard in de linkerhoek gesleept. Niet lang daarna volgde een
tweede en later nog een derde strafcorner die er beide ook snoeihard
invlogen. Zo keken de jongens van
Qui Vive bij de rust tegen een 3-0
achterstand aan. Pinoké domineerde de wedstrijd, alhoewel de Uithoornse ploeg goed partij gaf. Er
werd geconcentreerd en met passie
gespeeld. De strafcorners maakten
echter duidelijk het verschil.

Tweede helft
In de tweede helft kreeg Pinoké nog
eenmaal een strafcorner. Ook deze
leidde tot een doelpunt. De strafcorner van Pinoké was uiterst effectief:
4 uit 4! Qui Vive gaf het echter niet
op en vocht voor wat het waard was,
hetgeen resulteerde in twee treffers
voor de formatie van Qui Vive. Ook
Pinoké produceerde nog twee veldgoals, zodat de eindscore 6-2 werd.
Pinoké bleek “een maatje te groot”
te zijn voor de Qui Vivenaren, hetgeen absoluut geen schande is.
Daarbij maakte de zeer effectieve
strafcorner van Pinoké duidelijk het
verschil. Qua velddoelpunten stond
het 2-2 en zo kunnen de hockeyers
van de A1 toch ook positieve punten
uit deze wedstrijd halen.
Positief blijven is niet zo gek, want er
is nog steeds een kans dat de landelijke hockeycompetitie gehaald
wordt. De wedstrijd komend weekend tegen de nummer twee van de
andere poule zal de beslissing brengen. De JA1 van Qui Vive zal alles
op alles zetten om dit doel te halen. Wanneer het niet mocht lukken
wordt er verder gehockeyd in de
IDC competitie, het één na hoogste niveau.
Ook dat is meer dan de moeite
waard. De A1 van Qui Vive is erg
goed aan het seizoen begonnen.
Het is zonder meer een hecht team
om trots op te zijn, een team dat iedere week vecht voor een goed resultaat onder de bezielende leiding
van coach Erik Otto en manager
Pieter Bas Kolenberg.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de F14 van Legmeervogels
alweer zijn 4e competitiewedstrijd.
Vorige week was de wedstrijd tegen
Roda 23 afgelast, dus de kids stonden te trappelen, om de wei weer in
te mogen. Deze zaterdag was Buitenveldert MF1 de tegenstander.
Buitenveldert stond 1 plekje boven
ons, met 1 wedstrijd en 1 punt meer.
De meisjes van de tegenpartij waren
qua leeftijd en lengte net iets groter,
dus van Legmeervogels-zijde geen
onderschatting. Buitenveldert wilde
7 tegen 7 spelen en daardoor moest
er weer veel gewisseld worden. Op
doel begon aanvoerder Samuel Abel
dit keer. Laatste man Robin Wakkers
stond in de verdediging met Rens
Janmaat. Rens is onze nieuwe linkerverdediger, die verdedigen helemaal het einde vind. Op het middenveld stonden Jayden Zschuschen en
Rody Hoogduijn. Daniel van Vliet en
de van een zware griep herstellende Bart Duikersloot waren in de
spits te vinden. Ayoub Elkaddouri,
Rohan Sassen en Sven Kas mochten eerst hun trainingsjasje aanhouden. De eerste 10 minuten had de
F14 het behoorlijk zwaar tegen de
goed georganiseerde tegenstander.
Echte doelkansen werden door beide teams niet gecreëerd.
Veldslag
Op het middenveld werd door Jayden en Rody een ware veldslag geleverd. Dit was de F14 nog niet gewend en de jongens moesten dus
vol aan de bak. Nadat Rohan, Sven
en Ayoub in het veld kwamen, voor
o.a. de moegestreden Bart, werd het
veldspel ineens veranderd. Robin en
Jayden zorgden er achterin voor, dat
Samuel bijna niets te doen kreeg.
Voorin hielden Rohan en Sven de
bal langer vast, waardoor de F14
veel beter in z’n spel kwam. Toch
werd er met een 0-0 stand gerust.
Dit was de F14 nog nooit overkomen
en na een pep-talk in de rust waren ze er weer klaar voor. De verdediging en keepster van Buitenveldert lag behoorlijk onder druk, maar
Rohan, Jayden en Ayoub wisten helaas het net, net niet te vinden. Ook
kwam Buitenveldert er een keer
heel gevaarlijk uit. Sven, die de 2e
helft het doel verdedigde, pakte gelukkig vakkundig de bal op het juiste moment voor de voeten van hun

spits weg. Uit Sven’s verre uittrap
kwam de bal via Rody en Daniel bij
spits Rohan terecht. Onze dribbelaar passeerde 3 tegenstanders en
schoot met links keihard de bal achter de keepster. 1-0 en de bloeddruk
van de supporters begon steeds
meer te stijgen. Wat een spannende pot voetbal op deze mooie zaterdagmiddag.
Te ziek
Bart zag het van de zijlijn allemaal
gebeuren, maar onze topscorer was
te ziek om nog aan het spel deel te
nemen. Buitenveldert gaf nog niet
op en nog tweemaal rende de snelle spits op Sven af, die met het voltallige publiek achter hem, helemaal
opbloeide. Beide doelpogingen werden door Sven teniet gedaan en met
zijn verre uitrap zorgde hij ervoor
dat de F14 weer druk kon gaan zetten. Ayoub en Jayden waren weer
ouderwets aan het buffelen op het
middenveld en beide waren net als
Daniel, Rohan en Samuel dicht bij
de 2-0, maar de keepster was een te
grote sta-in-de-weg. Het bleef voor
de F14 bij de 1-0 en dat houd in, dat
de F14 nog steeds zonder puntverlies bovenaan staat in de competitie. Van deze wedstrijd heeft de F14
weer heel veel geleerd en zo proberen we om wekelijks onze koppositie te behouden met onze strijd en
werklust, maar vooral met heel veel
voetbalplezier.

Op de foto: Rody, vorige week “pupil van de week” bij Legmeervogels
Zaterdag 1

Eerste nederlaag dammers
k&G in de hoofdklasse
Uithoorn - Het verleden seizoen
werd door de Kwakelse dammers
een prachtige promotie naar de
hoofdklasse van Noord-Holland afgedwongen, dit seizoen zal men alle zeilen moeten bijzetten om zich in
deze klasse te handhaven. Dat ondervond de 83 jarige club maandagavond al in ’t Fort De Kwakel
in de eerste wedstrijd tegen SNA 2
uit Heerhugowaard. Deze bloeiende club met vele senior- en jeugdleden, heeft een eerste team dat in de
eredivisie van de bond speelt. Adrie
Voorn kon zich nog herinneren dat
K&G ruim twintig jaar geleden daar
gelijk speelde en hij in de laatste
beslissende partij hun kopman wist
te verslaan. Maar dat zijn vervlogen
tijden, het verschil is nu te groot geworden. Aan het tweede team van
SNA zou K&G al de handen vol hebben, en dat bleek. Na een evenwichtige start van dit treffen, wist kopman Adrie wel het eerste punt te
scoren na een vlakke partij. Daarna
kreeg Wim Keessen het heel moeilijk in een partij waar juist de stukken van afvlogen. Na het optrekken van de dampen telde Wim een
schijf minder dan zijn tegenstander.
Beheerder Rene de Jong nam deze avond voor het eerst weer plaats
achter het bord, dat ging hem tot
het middenspel goed af. Een positioneel mindere voortzetting bracht
Rene in een kettingstelling. Toen zijn

opponent de duimschroeven nog
harder aantrok was het snel gedaan
met het verzet, 1-3. De hoop was
toen op Piet van der Poel gevestigd, zijn pot kon nog alle kanten uit.
Maar laat Piet deze avond nou juist
in een lokzet trappen, het is zo verleidelijk om achter een schijf te lopen maar ook zo gevaarlijk. Zijn tegenstander leverde het bewijs maar
eens weer met een winnende damcombinatie, 1-5. De beste prestatie
van deze avond werd eigenlijk door
Wim geleverd, met een schijf achterstand wist hij wel de belangrijkste velden in handen te nemen. Met
een dik verdiende remise bepaalde
Wim de eindstand op 2-6. Over een
week kan K&G zich revancheren ten
koste van Zaanstreek, er zal dan
een dubbele ontmoeting in ’t Fort
plaatsvinden. Het 2e team speelt
dan tegen de dammers van Haarlem, ook zij zullen hun huid zo duur
mogelijk verkopen.
Naast de bondswedstrijden werd er
ook onderling gestreden om de beker. In deze competitie hebben Jos
Harte en Wim Konst de kop genomen. Een zeer goede prestatie werd
er door Huib Arends geleverd door
Haye Berger op remise te houden.
K&G- SNA 2
2-6
A Voorn- S v Randen
1-1
P vd Poel- F Groot
0-2
W Keessen- D Dam
1-1
R d Jong- M v Leenen
0-2

