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Zaterdag Kunst 
of Kitsch bij 
Winkelcentrum 
Amstelplein
Uithoorn - Winkelcentrum 
Amstelplein nodigt opnieuw 
professionele taxateurs uit om 
uw bijzondere aankoop of erf-
stuk te beoordelen.

Op zaterdag 15 oktober van 
11.00 tot 15.00 uur presenteert 
Winkelcentrum Amstelplein de 
inmiddels jaarlijks terugkeren-
de activiteit ‘Kunst of Kitsch’. 
Onder deskundige begeleiding 
geven twee professionele taxa-
teurs een visie over de meege-
brachte attributen en zullen te-
vens een waarde-indicatie ge-
ven. Beide heren hebben een 
brede historische kennis en 
trachten u als bezoeker zoveel 
mogelijk informatie te geven 
over uw waardevolle curiosa in 
fi nanciële dan wel emotionele 
zin. Het winkelend publiek kan 
gezellig meekijken bij de taxa-
ties die plaatsvinden. 

Twijfelt u al lang over een ar-
tikel wat u ooit op een rom-
melmarkt heeft gekocht of 
misschien over de werkelijke 
waarde van een erfstuk. Is het 
Kunst of Kitsch? Kom dan op 
zaterdag 15 oktober naar win-
kelcentrum Amstelplein. Wie 
weet wordt het nog een heel 
waardevolle en verassende 
middag waarin mogelijk bijzon-
dere vondsten worden gedaan. 
Deelname is uiteraard gratis en 
u hoeft zich niet op te geven.

Geen krant?
0297-581698
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Uithoorn – De handtekeningen zijn 
gezet, de bibliotheek kan minstens 
twee jaar gebruik gaan maken van 
de locatie Dorpsstraat 43, het voor-
malige pand waar modehuis Blok in 
1948 startte en tot 1972 actief is ge-
weest.
De ondertekening van de gebrui-
kersovereenkomst van het pand 

vond plaats in de hoofdbibliotheek 
van de Bibliotheek Amstelland aan 
het Stadsplein in Amstelveen. Na-
mens de eigenaren van het pand 
zette Gerard Röling zijn handteke-
ning en namens de Bibliotheek Am-
stelland tekende directeur Daphne 
Janson het contract. Planning is dat 
de bibliotheek uiterlijk op 1 januari 

2017 haar deuren in de Dorpsstraat 
kan openen. 
Iedereen die op de hoogte wil blij-
ven van het laatste nieuws hierom-
trent kan zich via de website van de 
bibliotheek www.debibliotheekam-
stelland.nl onder Nieuwsbrief in-
schrijven voor de speciale Nieuws-
brief Uithoorn.

Ondertekening van de gebruikersovereenkomst door Daphne Janson en Gerard Röling.

Ondertekening tijdelijke bieb

Uithoorn - Nadat 19 insprekers, 
persoonlijk of namens een grote 
groep bewoners, op woensdag 28 
september hun mening en ideeën 
over de mogelijke komst van de Uit-
hoornlijn met passie en verve uiteen 
hadden gezet, was een week la-
ter, 5 oktober, de commissie Wonen 
en Werken aan zet. Op de agenda 
nam de discussie over de Uithoorn-
lijn de voornaamste plaats in. Bij-
na alle vertegenwoordigers van de 
politieke partijen en hun ‘onder-
werp specialisten’ waren aanwe-
zig om zich in de kluif vast te bijten. 
Geen wonder, want ook in hun ge-
dachtegang is de ‘Uithoornlijn’ een 

onderwerp waar erg serieus tegen-
aan wordt gekeken. In tegenstelling 
tot de hoorzitting waarbij het in het 
gemeentehuis een ‘volle bak’ was 
met belangstellende en betrokken 
bewoners, bleken er nu nog maar 
een kleine dertig ‘diehards’ aan-
wezig. De politieke partijen hadden 
met elkaar tientallen vragen in petto 
voor wethouder Marvin Polak (Ver-
keer en Vervoer). Hij had een klei-
ne twee uur tijd nodig om zonder 
onderbreking alle vragen te beant-
woorden. Daarbij ook nog een in-
gelaste schorsing (pauze) van ruim 
een kwartier om niet alleen even ‘bij 
te komen’ van het vragenvuur, maar 

tevens om overleg te kunnen plegen 
met de gemeentelijke projectleider 
Uithoornlijn en een verkeerskundi-
ge die hem die avond hulp en bij-
stand boden.
De vragen vanuit de politiek waren 
nagenoeg allemaal ontleend aan en 
toegesneden op de voordrachten 
van de 19 insprekers die op 28 sep-
tember hun zegje tijdens de hoorzit-
ting (onderbouwd) hebben gedaan. 
Ze hadden betrekking op bijna al-
le onderwerpen die spelen rond de 
mogelijke komst van de tram naar 
Uithoorn. 

Vervolg elders in deze krant.

Steeds meer gevoelens dat de tram er toch zal komen.

Voorkeursvariant ‘de tram’ 
blijft overeind

Uithoorn - Inwoners die bezwaar 
hebben aangetekend tegen het 
door de gemeente ingestelde Ver-
keersbesluit van 1 maart dit jaar om 
de N196 voor doorgaand verkeer via 
de Prinses Ireneburg vice versa af te 
sluiten, wachten nog steeds op de 
uitspraak van de Commissie Beroep 
en Bezwaar die vanaf 23 juni de 57 
bezwaarschriften in behandeling 
heeft. De commissie zou toen naar 
verwachting kort geleden een uit-
spraak doen en dit in de vorm van 
een advies naar de gemeente stu-
ren, maar dat is tot op heden nog 
steeds niet gebeurd. “Daar wacht 
het college ook op, maar het is een 
onafhankelijk commissie die zich in 
haar onderzoek en uitspraken niet 
laat dwingen,” antwoord een ge-
meentelijke woordvoerder op on-
ze vraag hoe het er mee voorstaat. 
“Zodra er iets bekend wordt laten 
wij dat ook aan de buitenwereld we-
ten.” En daar moet iedereen het dan 
maar mee doen. Afwachten…. Ge-
duld uitoefenen is een schone zaak 
bij de gemeente Uithoorn.

Ontmoedigen
Het Verkeersbesluit werd op 9 
maart gepubliceerd in de Staats-
courant waarna betrokken perso-
nen, instanties en bedrijven zes we-
ken de tijd kregen om bezwaar aan 
te tekenen. Dat is dan ook gebeurd. 
Vervolgens ging de Commissie Be-
roep en Bezwaar zich er over bui-
gen. Het doel van de gemeente Uit-
hoorn is altijd geweest om het door-
gaand autoverkeer zo snel als mo-
gelijk uit het dorpscentrum te we-
ren om – naar wordt gezegd - de 
leefbaarheid, levendigheid, veilig-
heid en bereikbaarheid te vergro-
ten. Maar ook vooruitlopend om 
een ‘tijdelijke herinrichting’ van 
het weggedeelte tussen de Prinses 
Irenebrug en de Laan van Meer-
wijk te realiseren waar uitsluitend 
bestemmingsverkeer nog toegang 
zal krijgen. Doorgaand verkeer, alle 
vrachtverkeer en landbouwverkeer 
moet ’omrijden’ om hun bestem-
ming elders in Uithoorn te bereiken. 
Om dit doorgaande verkeer alvast 
te ‘ontmoedigen’ zijn in januari dit 
jaar de verkeerslichten bij de voet-
gangersoversteek ter hoogte van 
de Dorpsstraat/Schans op het aan-
bod van overstekende voetgangers 
en fi etsers afgesteld. Het gemotori-
seerde verkeer komt op de tweede 
plaats. Ook de verkeerslichten bij de 
kruising met de Laan van Meerwijk 

zijn aangepast, evenals de belijning 
van de weg. Een en ander zorgt voor 
allerlei verkeersopstoppingen in het 
centrum van het oude dorp, vooral 
tijdens de spitsuren. “is een kwestie 
van wennen, wie het verveelt gaat 
deze route vanzelf mijden en pakt 
de N201. Die is daarvoor,” aldus een 
uitspraak van wethouder Polak tij-
dens de introductie van de maatre-
gel begin dit jaar. Alleen zijn weinig 
verkeersdeelnemers dat van plan zo 
blijkt na driekwart jaar.

Getreuzel
Een verdere stap is totale afsluiting 
als ooit de plannen vanuit het Mas-
terplan worden uitgevoerd om het 
dorpscentrum ’aan elkaar te bou-
wen ’door uitbreiding van het win-
kelcentrum richting de Prinses 
Irenelaan en de Dorpsstraat. Daar is 
al heel veel over geschreven in de 
media, maar al lange tijd ook onder-
werp van gesprek (geweest) in be-
stuurskringen en de samenleving. 
Maar vooralsnog ziet niemand wat 
gebeuren in die richting, Het blijft 
ijselijk stil binnen de muren van 
het gemeentehuis. Bij navraag we-
ten ook de ondernemers in en rond 
het Amstelplein van niets. De mees-
ten geloven er niet meer in, zo blijkt 
herhaaldelijk uit gesprekken met 
hen. Verder ergert men zich groen 
en geel aan de opstoppingen en fi -
les in de spits op het stuk N196 en 
de Koning Máximalaan. Omdat het 
volgens velen nergens toe dient. 
Iets anders is als de plannen voor 
het dichtbouwen van het centrum 
op (korte) termijn doorgang zouden 
vinden. Dan is het logisch. Binnen 
de raad zijn overigens ook stemmen 
opgegaan (PvdA) om het verkeers-
besluit tot aan dat moment voorlo-
pig weer terug te draaien. Maar dat 
stuit wethouder Marvin Polak tegen 
de borst. Die zegt het verkeersbe-
sluit nog steeds te zullen handha-
ven.
In dat licht gezien komt het getreu-
zel van de commissie de wethou-
der niet slecht uit. Hoe langer het 
duurt voordat de uitspraken er zijn, 
des te meer grond heeft hij om het 
Verkeersbesluit te handhaven. Ster-
ker nog, hij kan de uitspraak van de 
commissie zelfs als die in zijn na-
deel zou zijn, naast zich neerleggen 
en een ‘Beslissing op bezwaar’ ne-
men waardoor de situatie blijft zoals 
die is. Daar kan men dan weer be-
zwaar op aantekenen. En zo blijft de 
treuzelmachine in bedrijf.

Nog steeds geen uitspraak 
op bezwaarschriften N196

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

Ernstig eenzijdig 
ongeval
Uithoorn - Vorige week woensdag-
avond vond er op de N201 bij Uit-
hoorn een ernstige, eenzijdige on-
geval plaats. Een auto raakte 3 lan-
taarnpalen, en sloeg over de kop.  
De Chauffeur is met erndstige ver-
wondingen naar het zieken over-
gebracht. Ook een traumahelikop-
ter kwam ter plaatse. De politie doet 
onderzoek naar de oorzaak van het 
ongeval. 
Foto: KaWijKo Media/
Nickelas Kok



DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
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nen de gemeente. Uw ingezonden 
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zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
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schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Bijzonder theaterconcert 
in de Thamerkerk
Uithoorn - Een primeur voor de Tha-
merkerk: vrijdag 28 oktober brengt 
de eigenzinnige Vocal Group BANT 
hun nieuwste theaterconcert “Thuis 
bij BANT – muziek om in te wonen” 
naar Uithoorn! Al 12 jaar maakt Vo-
cal Group BANT bijzondere voorstel-
lingen waarin zang en theater hand 
in hand gaan. En dat leidt altijd tot 
verrassende resultaten. De theater-
programma’s zijn samengesteld uit 
vocaal jazz- en poprepertoire, maar 
putten ook uit de wereldmuziek én 
het klassieke repertoire. “Van Amy 
Winehouse tot Monteverdi”, zegt 
muzikaal leider Ronald Becker la-
chend. “De BANT-zangers houden 
van avontuur en mijn insteek is om 
zowel het publiek als ook de zangers 
te raken en te boeien.” Becker heeft 
een jarenlange internationale carriè-
re als dirigent, zanger, muzikaal lei-
der en theatermaker. Hij werkte met 
o.a. Bram Vermeulen en Herman van 
Veen en was artistiek leider en zan-
ger in ‘Intermezzo’ - a capellathea-
ter, bekend van de Zilveren Harp-
winnende “Still Crazy”. Met de leden 
van BANT deelt hij zijn grote muzi-
kale ervaring, waardoor zij met el-

kaar een levend stemmentheater 
vormen. BANT wil hiermee grens-
verleggend, afwisselend, dynamisch 
en bovenal authentiek zijn.  Vocale 
muziek om naar te kijken dus. Voor 
dit theaterconcert heeft de groep re-
gisseur Sander Buckers in de arm 
genomen om het geheel vorm te ge-
ven. “Thuis bij BANT - muziek om in 
te wonen” is de titel van het huidige 
theaterprogramma en biedt een ver-
rassende afwisseling van populair 
(Coldplay) tot klassiek (E. Grieg), van 
licht (Lennon & McCartney) tot leuk 
(B. Kaandorp) en alles wat daar tus-
sen zit. Sander Buckers: “Om thuis 
te kunnen komen moet je eerst weg 
zijn geweest. Vocal Group BANT 
gaat middels hun uiteenlopende 
muziek een reis maken met het pu-
bliek, op zoek naar een diep verlan-
gen om zichzelf te zijn. Of méér te 
worden door de eigen identiteit ver-
der te ontdekken en ontwikkelen.” 
Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur - De 
Thamerkerk, Uithoorn. Kaarten via 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
bantuithoorn. Kaartprijs: 15 euro in 
de voorverkoop - aan de zaal 17,50 
euro.

Jouw 
Marktkraam 

viert
1 jarig 
bestaan

Regio - Jouw Marktkraam Uithoorn, 
de winkel die jouw gebruikte, zelf-
gemaakt en nieuwe spullen ver-
koopt, bestond 6 oktober 1 jaar.
Naar aanleiding van dit heugelijk feit 
hebben Edith en Nicole van Jouw 
Marktkraam Uithoorn, een cheque 
uitgereikt, van de opbrengst uit de 
goede doelen kramen, aan kinder-
boerderij Olievaar Uithoorn.

Super resultaat super-
marktactie Voedselbank

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
stonden de enthousiaste vrijwilli-
gers van Voedselbank Uithoorn - 
de Kwakel weer producten in te za-
melen voor hun cliënten. Ditmaal in 
samenwerking met Jumbo Peter de 
Jong in Zijdelwaard.
Dit heeft een resultaat opgeleverd 
van 70 volle kratten levensmidde-
len en 131,40 euro in de collecte-
bus. In Uithoorn en de Kwakel zijn 
55 huishoudens afhankelijk van de 
voedselbank. Dankzij deze actie is 

het mogelijk de wekelijkse pakket-
ten weer een beetje uit te breiden. 
Naast voedsel zijn ook duurdere ar-
tikelen als wasmiddelen en luiers 
zeer welkom. Een aantal jonge ge-
zinnen kunnen wat dat betreft weer 
even vooruit. 
Het geld in de collectebus zal volle-
dig ten goede komen aan de voed-
selbank. Binnenkort volgt er een 
nieuwe supermarktactie. Waar en 
met welke supermarkt dat zal zijn, is 
nog niet bekend.

“Zo waarlijk helpe mij God 
almachtig”
Strafrecht is waarheidsvinding. 
Om de waarheid boven tafel te 
krijgen hebben we bewijsstukken 
en verklaringen nodig, zoals een 
verklaring van een getuige, des-
kundige of politieagent. Dat die 
verklaringen betrouwbaar moe-
ten zijn, spreekt voor zich. Maar 
hoe zorgen we ervoor dat iemand 
tijdens het strafproces daadwer-
kelijk de waarheid spreekt? 

Als een getuige bij de rechter een 
verklaring aflegt, dan doet hij 
dat onder ede. Het afleggen van 
een eed betekent dat de persoon 
eerst zweert of belooft dat hij de 
waarheid zal vertellen, voordat hij 
zijn verklaring aflegt. Dat gaat on-
geveer als volgt: de rechter vraagt 
of de getuige de eed of belof-
te wil afleggen dat hij de waar-
heid en niets dan de waarheid 
zal spreken. De getuige kiest dan 
of hij de eed of de belofte aflegt. 
Als hij de eed aflegt, houdt hij 
de wijs- en middelvinger van zijn 
rechterhand omhoog en zegt: “Zo 
waarlijk helpe mij God Almach-
tig”. Kiest hij voor de belofte, dan 
volstaat hij met (het wat minder 
plechtige) “Dat beloof ik”. Of hij 
een eed of belofte aflegt maakt 
inhoudelijk niets uit. In beide ge-
vallen verzekert hij de rechter dat 
hij de vragen naar waarheid zal 
beantwoorden.   

Wie ondanks het afleggen van de 
eed toch liegt of belangrijke in-
formatie verzwijgt, pleegt mein-
eed. Daarmee wordt het strafpro-
ces opzettelijk belemmerd, en dat 
is strafbaar. We nemen meineed 
dan ook heel serieus: zo kan een 
liegende getuige gestraft worden 

met een gevangenisstraf, door-
gaans gaat het om een gevange-
nisstraf van drie maanden. Als de 
valse verklaring tot ernstige ge-
volgen heeft geleid - zoals een on-
terechte aanhouding, doorzoe-
king of negatieve publiciteit over 
de verdachte - dan werkt dat zelfs 
strafverzwarend. Indien een poli-
tieagent een valse verklaring doet 
in zijn proces-verbaal, dan kan de 
rechter hem uit zijn ambt zetten. 

In de regel is iedereen die door de 
rechter wordt opgeroepen ver-
plicht om een getuigenverklaring 
af te leggen. Hierop bestaan wel 
uitzonderingen. In mijn laatste co-
lumn schreef ik dat de verdachte 
gebruik mag maken van het zwijg-
recht, omdat hij niet hoeft mee 
te werken aan zijn eigen veroor-
deling. In sommige gevallen is het 
ook voor andere personen toe-
gestaan om geen vragen van de 
rechter te beantwoorden, zoals 
familieleden of de partner van de 
verdachte. Zij mogen een  beroep 
doen op het verschoningsrecht. 
Daarnaast kunnen personen met 
een beroepsgeheim soms gebruik 
maken van het verschonings-
recht. Zo hoeft een advocaat niet 
aan de rechter te vertellen dat de 
verdachte de diefstal bij hem wél 
heeft bekend. De verdachte moet 
namelijk vrij kunnen spreken met 
zijn advocaat. 

In het strafproces houden we als 
OM rekening met alle rechten 
die verdachten en getuigen toe-
komen, maar daarbij verliezen 
we ons doel - het vinden van de 
waarheid - nooit uit het oog. Dat 
garandeer, nee, dat belóóf ik.   

Column 17

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Toermalijn ‘Voor altijd jong’
Uithoorn - Onder grote belangstel-
ling van ouders startten woensdag 
5 oktober de leerlingen van Toer-
malijn de Kinderboekenweek met 
het lied ‘ Voor altijd jong’. Het the-
ma dit jaar is ‘Opa’s en Oma’s voor 
altijd jong’. Er hebben tijdens de-
ze week verschillende activitei-
ten plaatsgevonden. Donderdag 6 
oktober gaf Sandra van Stuijven-
berg, onze leesconsulente, in ie-
dere groep een leesplezierles over 
een kinderboek. In de kleutergroe-
pen stond het boek ‘Met opa in het 
donker’ van Stefan Boonen cen-
traal.
‘De geweldigste meest fantasti-
sche opa’s ter wereld’ van Jan Paul 
Schutten werd voorgelezen in de 
groepen 3 en 4. De les in de groe-
pen 5 en 6 ging over het boek ‘Een 
vreemd feestje’ van Bette Weste-
ra. Het spannende en meeslepen-
de Spijkerzwijgen van Simon van 
der Geest werd behandeld in de 
groepen 7 en 8. Vrijdag 7 oktober 
heeft kinderboekenschrijver Arend 
van Dam, vooral bekend van zijn 
geschiedenisverhalen, een bezoek 
gebracht aan de Brede School. Aan 
het eind van de ochtend was er, in 
het Boekenparadijs, gelegenheid 
om een boek van Arend van Dam 
te kopen en dit door hem te laten 
signeren. De Kinderboekenweek 
is woensdag 12 oktober afgeslo-
ten met een boekenmarkt. Hierbij 
mochten de leerlingen van Toerma-
lijn zelf boeken kopen en verkopen 
in de gangen van de school.

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 15 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn weer een winterwandeling. 
We wandelen langs Fort Abcoude 
en lopen langs de rivier de Angstel 
naar Baambrugge. Door de recen-
te aanleg van een nieuw wandelpad 
is het nu mogelijk van de mooie na-
tuur rond Fort Abcoude te genieten. 
Wanneer we vervolgens door het 
veenweidegebied richting Baam-
brugge wandelen, worden we ge-
trakteerd op schitterende verge-
zichten. De molen ’t Hoog- en 
Groenland neemt in het landschap 
een bijzondere plaats in. Via het his-
torische centrum van Baambrugge 
lopen we door De Horn weer rich-

ting Abcoude. De rust in dit gebied 
tussen de A2 en de spoorlijn Am-
sterdam-Utrecht zal u verrassen. De 
wandeling is ongeveer 9 km. lang. 
We verzamelen op 15 oktober om 
9:30 uur, bij de begraafplaats in Wil-
nis aan de J. Enschedeweg. Vandaar 
vertrekken we met zo min mogelijk 
auto’s naar het startpunt in Abcou-
de. Einde wandeling is om ongeveer 
12.30 uur gepland. Tips voor on-
derweg: trek wandelschoenen aan 
en neem ook iets warms te drinken 
mee. Aanmelden is niet nodig. Info: 
Hans Tuinenburg, tel. 06 18082328 
Voor info over IVN kunt u de web-
site bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.





Beste opticien van Nederland, 
Eye Wish Opticiens
Uithoorn - Eye Wish Opticiens is 
door de klanten verkozen tot bes-
te opticien van Nederland. Eye Wish 
Opticiens kreeg een goede boorde-
ling voor deskundigheid, klantvrien-
delijk personeel en service. Vrijdag 
14 en zaterdag 15 oktober organi-
seert Eye Wish Uithoorn een feest-
weekend voor hun klanten. Er staan 
een lekker gebakje en kopje koffi e 
voor u klaar. Zowel op vrijdag als op 
zaterdag is er een styliste in de win-
kel aanwezig die klanten vrijblijvend 
advies geeft over welke montuur het 
beste bij iemand staat en of die past 
bij diens levensstijl. Een en ander is 
mede afhankelijk van de gezichts-
vorm en de persoonlijke uitstraling. 
Een passende en mooie bril draagt 
in hoge mate bij aan een ‘good look-
ing’ man, vrouw, jongere en kind. 
Het advies van de styliste is geen 
verplichting en geheel gratis. U kunt 
ons vinden in het vernieuwde win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn

Optometrie / Oogzorg
Kelvin Luong is behalve opticien 

en contactlensspecialist ook gedi-
plomeerd optometrist en is aange-
sloten bij de Optometristen Vereni-
ging Nederland (OVN). Eye Wish 
Uithoorn is ook aangesloten is bij 
Amstelland Zorg. Dit is een samen-
werking van huisartsen en ande-
re gespecialiseerde zorgverleners 
zoals optometristen, voor mensen 
met diabetes. De optometrist ver-
leent kwalitatief goede oogzorg bij 
elke diabetescontrole. Kelvin is spe-
cialist op het gebied van oogme-
ting en netvliesonderzoek, waartoe 
o.a. behoren diabetes-, staar- en 
glaucoomscreening en prisma-me-
ting:” Voor elke oog- en zichtafwij-
king krijgt u een gedegen en helder 
advies. Oogonderzoeken bij kinde-
ren vanaf 6 jaar tot 17 jaar is kos-
teloos en zonder verwijzing bij Eye 
Wish Uithoorn. Wij raden daarom al-
tijd aan om minstens 1 keer de ogen 
onderzoek door de optometrist. Bij 
mensen boven de 40 jaar zijn oog-
onderzoeken altijd nuttig omdat er 
kan worden bekeken of er afwijken-
de verschijnselen zijn waardoor het 

de brandweerauto maken. Wie ken-
nis wil de maken met het werk van de 
brandweer, politie en ambulance kon 
zaterdag genieten. Bezoekers konden 
zelf ervaren hoe het is om een ruimte 
gevuld met rook binnen te gaan om 
een slachtoffer te redden. De hulp-
diensten lieten aan de hand van de-
monstraties zien hoe ze samenwer-
ken. Denk aan het openknippen van 
een voertuig om beknelde passa-
giers te bevrijden, een vlam in de pan 
of een explosie van een gasbusje, en 
het aanhouden van een arrestant met 
het biker-team van de politie.. Jong 
en oud genoot. Zelf spuiten, zelf in de 
brandweerauton zitten, een ritje ma-
ken. kortom alles was mogelijk. 

Informatiemarkt
Verschillende verenigingen en part-
ners presenteerde zich ook zater-
dag jl. met veel informatie over vei-
ligheid. Onder meer de politie, ge-
meente, EHBO vereniging Uithoorn 
en Veilig Verkeer Nederland zijn 
aanwezig op de Veiligheidsdag.

Word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een part-
time baan bij de brandweer? Kazer-
ne Uithoorn is op zoek naar vrijwil-
ligers. Brandweerlieden van kazer-
ne Uithoorn vertellen op deze Vei-
ligheidsdag graag over hun ervarin-
gen. Meer informatie is te ook vin-
den op vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

Veiligheidsdag brandweer 
Uithoorn druk bezocht
Uithoorn - Zaterdag 8 oktober or-
ganiseerde brandweerkazerne Uit-
hoorn vanaf 11.00 uur de Veiligheids-

dag. Tijdens deze dag gaven de hulp-
diensten samen diverse demonstra-
ties. Ook konden bezoekers deelne-

men aan diverse activiteiten. Kinde-
ren konden bijvoorbeeld hun diplo-
ma ‘spuitgast’ halen en rondritjes in 

Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra 
nam een kijkje in de keuken van 
vrijwilligersorganisatie de BelKlus. 
Deze stichting helpt met klusjes in 
en rond de woning. 
Het gaat om eenvoudige klusjes. 
Vrijwilligers komen niet een boi-
ler repareren of de muren schilde-
ren. Dat is werk voor de verhuurder 
of een professional. Maar ze hel-
pen wel met het ophangen van het 
lampje dat nu al maanden in de ver-
huisdoos zit, bevestigen brandmel-
ders of maken een extra slot op de 
deur. Wethouder Ria Zijlstra ging 
samen met De BelKlus langs bij me-
vrouw Sluiter, kersverse inwoonster 
van Uithoorn (sinds drie maanden). 
Mevrouw Sluiter vindt de BelKlus 
een mooi initiatief. “Ik woon hier 

nu drie maanden maar Jos (vrijwil-
liger BelKlus red.) is mijn steun en 
toeverlaat. Ik kom oorspronkelijk 
uit Wassenaar, maar ben hiernaar-
toe verhuisd om dichter bij mijn kin-
deren te wonen. Mijn dochter en 
schoonzoon hebben mijn woning 
helemaal opgeknapt, geschilderd 
en een nieuwe keuken geplaatst. 
Maar ja, dan blijven die kleine din-
getjes liggen. Die regelt de BelKlus 
nu allemaal voor me. Hartstikke fi jn, 
want je wilt niet iedere keer vrien-
den of familie belasten met jouw 
kleine klusjes. En ik heb niet meer 
de leeftijd dat ik zelf makkelijk op 
trapjes en krukjes klim om lampen 
op te hangen. Echt ik vind het een 
fantastische oplossing.“ Ria Zijlstra: 
“Ontzettend leuk zo’n ontmoeting. 

Wethouder Ria Zijlstra op 
stap met de BelKlus

Geachte raadsleden,

Op de valreep van uw te nemen 
beslissing over de tramlijn Uit-
hoorn wil ik u graag het volgende 
onder de aandacht brengen. Van-
af het begin af aan heeft niemand 
zich aan het gevoel kunnen ont-
trekken dat het onze wethouder 
dhr Polak is die zijn paradepaard-
je, de tramlijn Uithoorn, er door 
wil duwen.

In de krant las ik dat er weinig re-
acties op de consultatieronde zijn 
geweest. Dat is natuurlijk niet zo 
gek als de wethouder in de me-
dia uitgebreid het idee heeft ge-
geven dat het besluit al genomen 
was. Waarom zou je dan name-
lijk alsnog laten weten wat je er 
van vindt? Tijdens de informatie 
avond voor de raad heeft de wet-
houder zelf toegegeven dat hij 
zich bewust was deze indruk ge-
wekt te hebben en heeft hij be-
loofd dit te repareren voor de slui-
tingsdatum van de consultatie-
ronde. Voor zover ik heb gemerkt 
is dit niet gebeurd! In de laat-
ste commissie vergadering heeft 
de wethouder aangegeven eerst 
de mogelijkheden voor een HOV 
“getrechterd “ te hebben alvorens 
zijn voorkeursplan te laten “on-
derzoeken” en voor te leggen aan 
de raad. Wat een vreemd beleid! 
Hoezo? Waarom? Omdat de wet-
houder wil dat de tram er komt. 
Omdat de wethouder de raad 
geen keuze wil geven. De wet-
houder heeft tijdens de laatste 
commissievergadering heel dui-
delijk en enigszins geïrriteerd te 
kennen gegeven dat praten over 
andere mogelijkheden zijn keu-
ze voor de tram beslist niet zul-
len veranderen. Een vreemd be-
leid. Heeft de raad uberhaupt nog 
wel iets in te brengen? Vindt de 
raad het goed dat alle goed on-
derbouwde bezwaren en betogen 
van de inspraakavond zomaar 
met lapmiddelen en procedures 
van tafel geveegd worden? Dat 
een goed en doordacht, door een 
inspreker aangedragen alterna-
tief ook op voorhand, zonder enig 
onderzoek af geserveerd wordt? 
De wethouder wil de beslissing er 
zo snel mogelijk doorduwen, ook 
dat is gebleken tijdens de com-
missievergadering. Nader onder-
zoek naar o.a veiligheid komt la-

ter wel. Ook al zo’n vreemd be-
leid en te gek voor woorden. Als 
je dan al een paradepaardje (of 
zullen we zeggen prestigepro-
ject) hebt, zorg dan dat je alles 
goed en sluitend onderzocht hebt 
voordat je het presenteert en een 
beslissing verwacht. Met de al-
lerbeste wil van de wereld kan ik 
niet zien hoe we door de komst 
van de tramlijn Uithoorn een HOV 
zullen krijgen! Het is een houtje 
touwtje OV; (of moeten we HOV 
lezen als houtje over touwtje?) al-
les moet aangepast worden aan 
de tram; we moeten met auto’s, 
fi etsen, of pendelbusjes naar de 3 
halte’s in Uithoorn. En maar zien 
hoe we thuis komen als we net 
een aansluiting gemist hebben. 
Kan zomaar zijn dat we bijna een 
uur moeten wachten. Maar ja dan 
hadden we maar op ov9292 moe-
ten kijken volgens de wethouder. 
De tram is niet nodig is een veel 
gehoorde en terechte opmerking. 
Helemaal mee eens. Wat absoluut 
wel nodig is, is welllicht een an-
dere wethouder maar in ieder ge-
val een raad die niet alleen hoort 
wat de burgers zeggen maar ook 
luistert! Een raad die alle inhou-
delijk goed onderbouwde bezwa-
ren en betogen niet zo maar van 
tafel laat vegen. Een raad die zijn 
taak serieus neemt, zijn verant-
woordelijkheid neemt. 

Tenslotte bent u als raadslid een 
volksvertegenwoordiger en be-
paalt u de hoofdlijnen van het be-
leid van de gemeente en heeft 
u als taak het controleren of het 
college van burgemeester en 
wethouders dit goed uitvoert. 

Ik wil u daarom bij deze graag 
dringend oproepen uw taak seri-
eus te nemen, te laten zien waar 
u voor staat en tegen de tramlijn 
te stemmen. Dan moet de wet-
houder wel naar alternatieven 
gaan kijken. Als u niet expliciet 
tegen wilt stemmen, eist u dan 
alstublieft in ieder geval uitstel 
en eist u alstublieft dat het door 
de insprekers aangedragen al-
ternatief wel goed en zorgvuldig 
onderzocht wordt voordat u een 
beslissing neemt waar slechts 1 
persoon blij van wordt.

Met vriendelijke groet,
Karin Vaessen uit Uithoorn

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Nieuwendijk Business Event 
van 12 tot 24 oktober

Uithoorn - Ondernemers die toe 
zijn aan vervanging van hun zake-
lijke auto zitten de komende twee 
weken goed bij Renault Nieuwen-
dijk. Tijdens het Nieuwendijk Busi-
ness Event, van 12 tot 24 oktober, 
profi teren zij van zeer royaal voor-
deel. Voor ondernemers in de re-
gio is het komende tijd buitenge-
woon interessant om te kiezen voor 

Renault Bedrijfswagens van Nieu-
wendijk. Van 12 tot 24 oktober val-
len zij met hun neus in de boter 
want dan profi teren zij van kortin-
gen tot maar liefst 25% op aankoop 
van een nieuwe Renault en geldt 
een rentepercentage van slechts 
0% op Financial Lease. In de show-
rooms van Nieuwendijk Lijnden, 
Hillegom en Aalsmeer is alleen de-

ze periode het volledige aanbod 
Renault bedrijfs-en personenauto’s 
te bekijken, van pick-up, dubbele 
cabine, volledig elektrische Kangoo 
tot de nieuwste Clio en Mégane 
Estate. De ervaren en enthousiaste 
specialisten van Nieuwendijk, Rob 
Kniep en Martijn van Kampen, la-
ten graag alle versies en mogelijk-
heden zien en beantwoorden alle 
vragen over zakelijk rijden. Zij be-
grijpen als geen ander hoe belang-
rijk een betrouwbare auto voor een 
ondernemer is. Het Renault Busi-
ness Event vindt plaats van 12 tot 
24 oktober bij Nieuwendijk in Lijn-
den, Hillegom en Aalsmeer.

oog of de ogen niet goed functione-
ren. In overleg kunnen wij de resul-
taten van uw oogonderzoek door-
sturen naar uw huisarts”, Aldus Kel-
vin. Met een totaalaanbod aan eer-
stelijns oogzorg (zie ook www.oog-

zorguithoorn.nl) onderscheidt Eye 
Wish Uithoorn in de optiek. Maar 
ook mensen die contactlenzen dra-
gen kunnen hier volop terecht. Voor 
meer informatie kunt u altijd bij hen 
binnen lopen.

Omdat ook Bob Out, voorzitter van 
de BelKlus, erbij was, kreeg ik direct 
van vrijwilliger, klant en bestuurder 
hun verhaal over de BelKlus te ho-
ren. Dan kun je je een goed beeld 
vormen waar het allemaal om draait. 
3000 klussen per jaar doet de Bel-
Klus maar liefst en er zijn nog veel 

meer aanvragen. Een traject dat 22 
jaar geleden is begonnen en nog 
steeds doorgroeit. Als wethouder 
kan je daar alleen maar trots op 
zijn. Dus ik hoop dat nieuwe vrijwil-
ligers de weg naar de BelKlus weten 
te vinden en onze inwoners de weg 
naar de BelKlus.”
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Zin in een uitje, mantelzorger?
Regio - De Nationale Dag van de 
Mantelzorg op 10 november 2016 
is voor Mantelzorg & Meer dé ge-
legenheid om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Daarom worden 
in de week van 10 tot en met 17 no-
vember tal van activiteiten georgani-
seerd. Voor sportievelingen een  een 
golfclinic of een workout, voor cre-
atievelingen workshops met taart, 
schilderen, kaarsen of mindfulness. 
Voor wijnliefhebbers een wijnproe-
verij en voor theaterliefhebbers is 
er een Magic Show. Daarnaast zijn 
er rondleidingen bij ondermeer mu-

sea.  Mantelzorgers die ingeschre-
ven staan bij Mantelzorg & Meer 
ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Ook mantelzorger?
Bent u mantelzorger en woont u in 
de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel of 
Uithoorn? Staat u nog niet bij Man-
telzorg & Meer inschreven? U kunt 
zich aanmelden, of voor meer infor-
matie contact opnemen, telefoon 
020 333 53 53, e-mail info@mantel-
zorgenmeer.nl of kijk op  www.man-
telzorgenmeer.nl.  

Herfstactiviteit op de 
Bilderdijkhof
Uithoorn - Nu de dagen weer kor-
ter worden en de bladeren lang-
zaam van de bomen vallen, is het bij 
Vita tijd voor een gezellige herfst-
middag! Op vrijdag 28 Oktober van 
13:30 tot 16:30uur is er een kleine 
markt met wat 2e hands boeken en 
spullen. Ook zijn er diverse work-

shops te volgen, te weten:
- Bloemschikken 5 euro.
- Kaarten maken 2,50 euro.
- Bekers versieren met nagellak 2 

euro.
- Schilderen op stenen 2euro.
Alle prijzen zijn inclusief benodigde 
materialen.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de 
Amstel en De Kwakel. Deze column is een initiatief van 
Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

Nazomer
Ondanks een aantal erg natte periodes gedurende juli en au-
gustus, houden we toch een goed gevoel over aan de zomer 
van 2016. Het prachtige nazomerweer van de afgelopen we-
ken heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen en het was 
goed om te zien dat vele Uithoornaars en bezoekers de ter-
rassen nog wisten te vinden. Inmiddels lijkt de zomervakan-
tie alweer ver achter ons te liggen en worden plannen ge-
maakt om de herfstvakantie in te vullen. Intussen maken ve-
le ondernemers zich op voor de laatste drukke maanden van 
het jaar. Inkoopplanning, budgettering, eindejaar voorberei-
ding, planning, Sinterklaas- en Kerstversieringen en vele an-
dere zaken waaraan de ondernemers moeten denken. Boven-
dien dient ook de omzet en de marges nauwlettend in de ga-
ten worden gehouden. Gelukkig is het economische klimaat 
beter dan enige jaren geleden, maar de veranderingen in de 
wereld en de wijze van zakendoen (internet) vereist een hoge 
mate van alertheid van de ondernemers. Het is van groot be-
lang dat veranderingen in de markt tijdig worden herkend en 
de bereidheid bestaat om daarop in te spelen. Dat vereist ook 
flexibiliteit om te veranderen en processen die wellicht al ja-
renlang worden gevolgd eens onder de loep te nemen. 

Uithoornlijn
Op 28 september jongstleden organiseerde de Gemeenteraad 
een hoorzitting over de Uithoornlijn in het Gemeentehuis. De 
belangstelling daarvoor was te groot voor de capaciteit van 
de publieke tribune; extra stoelen in de hal boden uitkomst. 
Er hadden zich 19 sprekers aangemeld om hun mening ken-
baar te maken. Ik mocht het standpunt van de gezamenlij-
ke ondernemers –verenigd in de Stichting Uithoorn in Bedrijf 
- verwoorden en was daarmee één van de twee sprekers die 
zich vóór aanleg van de Uithoornlijn uitspraken. Het is bekend 
dat de ondernemers de aanleg van de lijn een warm hart toe-
dragen.  Uithoorn wordt daarmee toegankelijker en ook het 
dorpscentrum en het bedrijventerrein beter bereikbaar. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. De afhankelijkheid van een 
goed openbaar vervoernet neemt in de toekomst verder toe 
en veranderingen in het netwerk zullen mét of zonder Uit-
hoornlijn onvermijdelijk zijn. Er kleven ook potentiele bezwa-
ren aan de aanleg. Te denken valt hierbij aan de verkeersvei-
ligheid bij de kruisingen, de sociale veiligheid, de beperking 
van geluidsoverlast en de bereikbaarheid van verder van de 
tram gelegen wijken. Uit de reactienota en andere informatie-
bulletins valt op te maken dat aan deze aspecten ruimschoots 
aandacht wordt besteed en wij hebben er alle vertrouwen in 
dat er voldoende maatregelen worden getroffen om mogelij-
ke overlast vergaand te beperken dan wel uit te sluiten. De te-
genstanders waren bij de hoorzitting in de meerderheid. Het 
is duidelijk dat dit onderwerp leeft in de Uithoornse gemeen-
schap. Er zijn belangen mee gemoeid die velen in Uithoorn ra-
ken. Anderzijds  is het geen verrassing dat er zoveel meer te-
genstanders aanwezig waren. Voorstanders zijn minder ge-
neigd om naar een hoorzitting te komen en vermoedelijk ligt 
de verhouding van voor- en tegenstanders wat meer in balans 
dan op deze avond tot uitdrukking kwam. Niettemin zullen de 
besluitvormers –het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Am-
sterdam, de colleges van Gemeente Amstelveen en Uithoorn 
en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland- alle 
argumenten zorgvuldig in overweging moeten nemen om uit-
eindelijk een goede beslissing te kunnen nemen.  Ik wens ze 
veel succes en wijsheid in dit belangrijke traject!

Ondernemersfonds 
Er gebeuren mooie dingen vanuit het Ondernemersfonds. Er 
is budget vrijgemaakt om de eerste fase van de aanleg van 
een glasvezelnetwerk in het glastuinbouwgebied in De Kwa-
kel mogelijk te maken. Dat initiatief werd ook al eerder van-
uit de Ondernemersvereniging Uithoorn (in samenspraak 
met de Gemeente en andere belangenorganisaties) geno-
men voor de realisatie van een glasvezelnetwerk op het be-
drijventerrein, waarbij het Ondernemersfonds een bijdrage le-
vert. Voorst werd er in september door de ondernemers in de 
Kwakelse glastuinbouw en door de Kwakelse ondernemers-
vereniging de tweede Kwakelse ondernemersdag bij Arcadia 
Chrysanten georganiseerd. Het was een groot succes en de 
aanwezigen kregen een indrukwekkende rondleiding door dit 
mooie bedrijf.  Daarnaast was er ruimschoots gelegenheid om 
onder genot van een hapje en een drankje het netwerk uit te 
breiden en met collega ondernemers van gedachte te wis-
selen. Ook hier hadden de beide ondernemersverenigingen 
budget uit Ondernemersfonds aangewend om dit geslaag-
de evenement mogelijk te maken. Het zijn goede initiatieven 
waaruit wederom blijkt dat ondernemers er baat bij hebben 
om zich aan te sluiten bij een van de ondernemersverenigin-
gen en gezamenlijk meer te bereiken.   

Nog even nazomeren
Het zonnige weer houdt vermoe-
delijk nog even stand. Weliswaar 
wordt het wat frisser, maar met wat 
extra kleding is het nog steeds de 
moeite waard om er op uit te trek-
ken en te genieten van de opko-
mende herfstkleuren in Uithoorn 
en De Kwakel.  

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf 

EDITIE
oktober

Concert door flamencogitarist 
Eric Vaarzon Morel
Uithoorn - Op zondag 16 oktober 
a.s. speelt de bekende Nederlandse 
flamencogitarist Eric Vaarzon Morel 
zijn programma ‘De Waterdrager’. 
Het concert begint om 14.30 uur en 
vindt plaats in de Thamerkerk aan 
de Amstel. Dit bijzondere evene-
ment wordt georganiseerd door de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU)

Spaanse ‘duende’
Eric vertelt: “De essentie van de 
flamenco, de ‘soul’, duende in het 
Spaans, zit ‘m niet in de techniek. 
Het is een gevoel. Die duende kreeg 
ik pas in mijn vingers nadat ik in Se-
villa jaren had doorgebracht in het 
gezelschap van flamenco-artiesten, 
dichters, schilders, acteurs, stie-

renvechters. Flamenco gaat over 
smart, liefde, pijn en dood. Het helpt 
als je dingen hebt meegemaakt. Ik 
heb een prachtige jeugd gehad, 
met mijn drie broers en mijn ou-
ders op de Muidergracht in Amster-
dam. Kon niet mooier. Daar stond ik 
nooit bij stil, tot in 1992 mijn jongste 
broer overleed na een motoronge-
luk. Daarna kreeg mijn moeder kan-
ker en ging dood. Bijna negen jaar 
geleden werd mijn vrouw ziek. Die 
gebeurtenissen hebben mijn mu-
ziek verrijkt en me langzamerhand 
het vermogen gegeven om mensen 
te ontroeren”. Deze ‘Spaanse Hol-
lander ’ zal het publiek op 16 okto-
ber ongetwijfeld weten te raken met 
zijn gitaarspel.   
Kaartverkoop

Het aantal stoelen in de Thamer-
kerk is beperkt. Wilt u gegarandeerd 
zijn van een zitplaats, koop dan een 
toegangskaart in de voorverkoop 
bij boekhandel The Read Shop Ex-
press (Winkelcentrum Zijdelwaard) 
of Bruna (Winkelcentrum Amstel-
plein). De kaarten kosten 13 euro 
per stuk; jongeren onder de 16 jaar 
betalen slechts 7 euro. De overge-
bleven kaarten worden vanaf twee 
uur aan de zaal verkocht. Alle infor-
matie is te vinden op de website van 
de SCAU: www.scau.nl

Sponsoractie
De SCAU (Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn) is afhankelijk van 
subsidies, giften en sponsors. Als u 
het culturele leven in Uithoorn een 

warm hart toedraagt, kunt u de 
SCAU steunen door mee te doen 
aan de Albert Heijn-Jos van den 
Berg Sponsoractie tot en met 30 ok-
tober.

Nostalgische Avond in het 
teken van 10 jaar Toen & Nu
De Kwakel - Ook dit jaar heeft 
de Stichting De Kwakel Toen & Nu 
weer 2 Nostalgische Avonden ge-
organiseerd. Twee avonden herin-
neringen ophalen, historische beel-
den en filmpjes, hilarische verhalen, 
reünies en veel gezelligheid. En na-
tuurlijk verscheen Dirk Plasmeijer 
na de pauze weer als een Bekende 
Kwakelaar, deze keer in de rol van 
topvrijwilliger Kees Klomp. Voorzit-
ter Ben Plasmeijer opende de avond 
met een dankwoord aan de vrijwil-
ligers, donateurs en sponsors van 
de stichting, zonder wie 10 jaar De 
Kwakel Toen & Nu niet mogelijk zou 
zijn geweest, waarna broer Dirk de 
presentatie startte met een terug-
blik op enkele memorabele momen-
ten in het bestaan van de stichting. 
Zoals bijv. een geschonken filmpje 
van de 24-uurs Solexrace uit 1977, 
de traumahelicopter op de eerste 
dag van de stichting en de nieuwe 
plaats voor de gedenksteen van de 
opening van de Boterdijk in 1885. 
Deze steen, opgeknapt met hulp 
van Kwakelse ondernemers is nu te 

bewonderen aan de gevel van Bo-
terdijk 207, de oude woning van Sit-
vast, waar nu wethouder Hans Bou-
ma woont, ook aanwezig in de zaal. 
Trots is de stichting ook op het weer 
invoeren in het dorp van oude Kwa-
kelse benamingen, zoals de Oker 
voor de nieuwbouwwijk en ’t Vrije 
Noortveen voor het groenpark naast 
Inner Art aan de Vuurlijn. Benamin-
gen die anders de vergetelheid rest-
ten in archieven. De Kwakel 440 jaar 
(1576-2016) liep als een rode draad 
door het eerste deel van het pro-
gramma. De rubriek Kwakelaars in 
de media met de foto’s van Burge-
meester Oudshoorn in Heel Hol-
land Bakt en met haar dubbelgan-
ger Burgemeeester Bak, die aanwe-
zig was in de zaal. Onze kersverse 
Paralympisch kampioen uit Rio, Jet-
ze Plat kreeg ook veel aandacht op 
het grote scherm. De Vrouwenakker 
en De Kwakel is zeer trots op de-
ze Gouden topsporter. Namens alle 
inwoners van beide plaatsen, Jetze 
van harte gefeliciteerd met dit ge-
weldige resultaat. Na de pauze werd 

de zaal getrakteerd op een act van 
Dirk, die zich omgekleed had als 
Kees Klomp en die het leven van 
Kees in vogelvlucht aan de enthou-
siaste zaal presenteerde. Kees was 
zelf ook aanwezig en kon de act van 
Dirk erg waarderen. Voor de nieuwe 
Kwakelaars: Kees Klomp is die man 
die vaak op zijn Solex door het dorp 
rijdt, altijd met klompen aan (“die 
remmen beter dan de Solex.”).
Er kwamen oude beelden van de 
IJsclub Frisse Vreugde en de Vrou-
wengilde (beide 60 jaar) en de 
Scouting St. Joannes (70 jaar), de 
Kwakelse Kermis met polsstoksprin-
gen, de opkomst en de teloorgang 
van de Iepenlaan, ooit de “Goud-
kust”, en nog veel meer onderwer-
pen. Allemaal te vinden op www.de-
kwakel.com. Het waren weer twee 
oergezellige Kwakelse Nostalgische 
Avonden. Het bestuur van Stichting 
De Kwakel Toen & Nu wil hierbij 
graag staf en medewerkers van het 
dorpshuis bedanken voor hun me-
dewerking en uitstekende bedie-
ning, alsook de eigen vrijwilligers, 

die achter de schermen veel werk 
voor de stichting verzetten. Foto’s 
van de avonden zijn te zien op de 
site van de stichting www.de-kwa-
kel.com , op www.facebook.com/
DeKwakelTenN en op www.verheij-
fotografie.nl
(foto: Verheij Fotografie)

Mantelzorg & Meer
Mantelzorgers kunnen bij Mantel-
zorg & Meer terecht voor informa-
tie en advies, praktische en emoti-
onele ondersteuning, cursussen en 
bijeenkomsten, en inzet van zorg-
vrijwilligers. 

Tussen de workshops door kunt u 
gebruik maken van een hand-on-
derarm massage voor 1,50 euro. 
Ook aan de rammelende magen is 
gedacht, er is soep en er zijn beleg-
de broodjes te koop. Als u aan één 
of meerdere workshops wilt deel-
nemen kunt u zich voor 21 Okto-
ber opgeven en betalen op de Bil-
derdijkhof, van dinsdag tot en met 
donderdag. Voor eventuele vragen 
kunt u ook bellen met: 0297-567209. 
Kortom, een middag vol gezellig-
heid voor iedereen, oud en jong.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 14 okto-
ber is er weer een gezellige bingo 
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel. De koffie staat om 
19.30 uur klaar en we beginnen om 
20.00 uur. De volgende bingo is 9 
december.

Stijn Melenhorst en bakker Van 
Maanen tijdelijk in Blokkerpand
Uithoorn - De winkel van Stijn 
Melenhorst, Kaas en Zo en die van 
bakker Van Maanen in winkelcen-
trum Amstelplein, verhuizen deze 
maand 16 oktober tijdelijk naar de 
leegstaande winkelruimte van tot 
voor kort Blokker aan de overkant. 
Samen vullen ze een paar weken 
de ruimte omdat hun eigen stek 
verbouwd gaat worden. 

“Wij zijn tot en met zaterdag 15 ok-
tober gewoon open op de beken-
de locatie. Daarna verhuizen we 
met ons assortiment naar de over-
kant waar we een deel van de ruim-
te ter beschikking krijgen. Daar zijn 

we vanaf maandag 17 oktober ge-
woon bereikbaar en open. Onze 
klanten hebben er dus niet zoveel 
last van. Ook bakker Van Maanen 
die naast ons zit, zal dan over zijn. 
Die neemt het andere deel van de 
ruimte in gebruik. De bedoeling is 
dat de twee winkelruimten worden 
gestript en verbouwd. Van Maanen 
wil vanwege de toenemende be-
langstelling van klanten de produc-
tieruimte uitbreiden en de wens is 
verder meer plaatsen te creëren 
voor het lunchroomgedeelte. In ge-
zamenlijk overleg met de eigenaar 
van het winkelcentrum is dat mo-
gelijk geworden, omdat onze win-

kel na al die jaren dat we hier zit-
ten ook een opknapbeurt zal on-
dergaan. Tegelijkertijd hebben we 
gekeken of de ruimte ook efficiën-
ter ingedeeld en benut kan worden. 
Dat is allemaal voor elkaar geko-
men. De winkel kan daardoor wat 
compacter worden waardoor Van 
Maanen er wat ruimte bij kan krij-
gen. De komende drie weken on-
dergaat onze winkel een flinke ver-
bouwing wat tevens zal zorgen voor 
een modernere en frisse uitstraling. 
Dan kunnen we weer een aantal ja-
ren vooruit,” aldus Stijn die zich uit-
sluitend oriënteert op de realiteit 
van vandaag de dag aangaande het 

winkelcentrum. Hij wacht niet meer 
op mogelijke plannen dat men het 
winkelcentrum wil gaan verbou-
wen en uitbreiden. Belangrijker 
vindt hij dat straks met een mooie 
winkel zijn klanten kan ontvangen 
en hen als vanouds een heerlijk en 
gevarieerd assortiment van ‘Kaas 
en Zo’ kan bieden. “Wij moeten als 
ondernemers ervoor zorgen dat on-
ze klanten graag naar dit winkel-
centrum willen blijven komen en 
dat we goed bereikbaar zijn en blij-
ven. De rest is niet belangrijk. Als 
we moeten afgaan op alle plannen 
die er zweven komen we geen stap 
verder. Daarom hebben wij het be-
sluit genomen de winkel intern te 
laten verbouwen zodat die weer 
aan de modernste eisen voldoet,” 
laat Stijn weten. Hij verwacht dat 
de werkzaamheden na een klei-
ne drie weken zullen zijn afgerond, 
als het meezit misschien wat kor-
ter. Dan zou hij maandag 7 novem-
ber weer helemaal operationeel zijn 
in zijn nieuwe winkelruimte.

Bakker ‘op de vloer’
“Bij ons duurt het een paar da-
gen langer,” laat Annemiek Lind-
hout van bakker Van Maanen des-
gevraagd weten. “Wij gaan op de 
16e ook tijdelijk verhuizen naar 
waar eerst Blokker zat. Daar is ie-
dereen vanaf maandag 17 okto-
ber van harte welkom. Vervolgens 
wordt de oorspronkelijke winkel 
verbouwd. Die wordt donderdag 
10 november weer op de bekende 
plaats geopend. Maar dan wel met 
een ruimte die groter is dan voor-
heen. De productieafdeling en de 
lunchroom hebben daarbij dan een 
uitbreiding ondergaan. De lunch-
room bijvoorbeeld wordt dubbel zo 
groot. Nieuw is dat we overdag ook 
met een bakker ‘op de vloer’ gaan 
werken die met deegstukken al-
lerlei producten met de hand gaat 
maken en natuurlijk ook (af)bakt in 
de kleine bakkerij op locatie. Dat is 
dus een nieuwe, maar vooral ook 
leuke toevoeging aan de winkel.”
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19 jarige Tessa uit Wilnis wil hulp bieden
Help de
vluchtelingen
in Griekenland

Wilnis - "Ik ben Tessa de Jager, 19 
jaar, ik woon in Wilnis en ik doe de 
opleiding tot verpleegkundige. Af-
gelopen zomer ben ik samen met 
de foundation Live for lives naar 
Griekenland gegaan om hier boot-
vluchtelingen uit Syrië/Irak te hel-
pen. De noodsituaties waarin zij 
leven zijn onvoorstelbaar slecht. 
Daarom heb ik hard gewerkt om 27 
oktober terug te gaan in hetzelfde 
kamp om verdere noodhulp te bie-
den! In het kamp leven 450 men-
sen waaronder 200 kinderen. Zij le-
ven met grote families in een kleine 
tent in een kamp te Kalachori. Er zijn 
maar een paar bedden, de moeders 
slapen vaak op de grond zodat de 
kinderen nog enigszins kunnen sla-

pen. Er zijn 24 dixies(toiletten), 
en twaalf douches, die gedeeld 
worden met 450 mensen! Er is 
slechte zorg in het kamp. Als 
leerling verpleegkundige heb ik 
veel zorg moeten verlenen, een 
vrouw die een half uur bewuste-
loos was, een baby van zes da-
gen die ondervoed was met een 
ontstoken navel etc. Het is onze-
ker of zij in de avond eten krij-
gen, dit is afhankelijk van dona-
teurs en vrijwilligers".

Ingrijpend
"Het meest ingrijpende van de 
missie waren de gesprekken die 
je voert. Zo was er een jongen 
van 15 jaar die Aleppo uit is ge-
vlucht voor de oorlog samen 
met zijn familie. Zij moesten met 
velen op kleine rubberen boot-
jes. Naast hem ziet hij hoe er kin-
deren overboord vallen of wor-
den gegooid (omdat zij niet stil 
waren) en verdrinken (de onder-
staande tekening heeft  zijn zus 
gemaakt). De jongen vertelt over 
het zien van onthoofdingen, de 
kinderarbeid in Turkije en de 
sekshandel. Na maanden op de 
vlucht en hopen om te overle-
ven kom je bij een grens aan die 
dicht zit en waar de politie traan-
gas spuit. Na al deze verhalen is 
het gemis en de uitzichtloosheid 

voor de mensen in het kamp het 
zwaarst. Ze weten niet of er nog 
een dag komt dat ze herenigd 
worden met hun familie, en of ze 
überhaupt nog leven.."

Doneer
"Nu ik het verhaal in Nederland 
deel merk ik dat er steeds meer 
mensen over de problematiek 
nadenken. Dit is ook juist wat ik 
met dit verhaal probeer te berei-
ken, meer donateurs, meer vrij-
willigers en meer aandacht hier-
voor. Ik vind het daarom ook bij-
zonder dat ik mijn moeder Sylvie 
de Jager heb geïnspireerd om 
ook naar Griekenland te gaan. Zij 
vertrekt 22 oktober naar een an-
der kamp om dezelfde noodhulp 
te bieden.

Wilt u ook een donatie over-
maken? Dit kan via dit reke-
ningnummer: 
NL53ABNA0538457082. 
Alle kleine beetjes helpen, 
voor veertig cent kan er al een 
avondmaaltijd gemaakt wor-
den voor een persoon! Wat er 
met het geld gedaan wordt is 
te zien op de Facebook pagina 
van Live for Lives. Voor verde-
re vragen ben ik per mail te be-
reiken: tessadejager@live.nl."

Twintig jaar SeniorWeb, 
hoe nou verder
Regio - “Wat is het geworden, een 
laptop of een tablet?”, vroegen wij 
onlangs aan twee 50-plussers naar 
aanleiding van hun telefoontje een 
jaar terug wat ze het beste konden 
kopen. “Een laptop”, laat hij weten. 
Hij werkt er zelfs al een tijdje mee. 
Googlen op internet, belastingen, 
krant online, emailen en af en toe 
een briefje. Lekker groot beeld en 
goed toetsenbord. Zij wil nog steeds 
een tablet. Misschien leuk om er sa-
men met haar vriendin op internet 
spelletjes mee te spelen. Een smart-
phone hebben ze niet. Niet nodig, 
want opbellen thuis gaat via de vas-
te verbinding en voor onderweg 
hebben ze een simpel mobieltje. 
Omgaan met een tablet zou moeilijk 
zijn, hebben ze gehoord. Maar als 
er vragen zijn gaan ze naar Senior-
Web in Mijdrecht, want daar wordt 
je persoonlijk geholpen en nemen 
ze de tijd voor je. Dezelfde vragen 
voorgelegd aan andere 50-plussers 
laten andere beelden zien. Een en-
keling was er in 2002 al bij en volg-
de in het Senioren Internet Café aan 
de Kerkvaart de basiscursus Win-
dows 98. Hij weet inmiddels hoe 
een en ander bij Windows in elkaar 
steekt en heeft er een tablet bij.ge-
nomen, handig voor what’s app en 
facebook. Zij die nog moeten be-
ginnen aarzelen. “Ik durf niet goed”, 
“Het heeft mijn interesse niet”, “Mijn 
huisgenoot doet voor mij alles op 
de computer”, ”Ik vind het griezelig 
wat er allemaal fout kan gaan”, ho-
ren wij dan.

Hoe is dit alles zover gekomen? 
Laten we daartoe eens in het ver-
leden duiken. Op 29 augustus 1995 
annonceert Microsoft Windows 95. 
Een versie met grote veranderin-
gen en naar buiten gebracht met 
een enorme reclame campagne. In 
1996 volgt de eerste update. Inter-
net Explorer wordt als onderdeel 
aan Windows toegevoegd. Met de-
ze zet wordt internet voor het gro-
te publiek pas echt toegankelijk en 
al snel ziet het in 1995 opgerichte 
Nederlands Platform Ouderen wat 
dit voor hun doelgroep aan moge-
lijkheden biedt. Dat het menens 
is wordt zichtbaar op 20 septem-
ber 1996 wanneer staatssecreta-

ris Erica Terpstra, tijdens de vierde 
50-Plus beurs in de jaarbeurshallen 
te Utrecht, de website van de Stich-
ting SeniorWeb aankondigt. 

Een enthousiast klasje
Heel langzaam dringt de digitale 
wereld ook door in Mijdrecht met 
als gevolg dat vier jaar later vijf en-
thousiaste vrijwilligers aan de Kerk-
vaart in Mijdrecht een internetca-
fé openen om rondeveense seni-
oren vertrouwd te maken met de 
PC en internet. Naast het exploite-
ren van het café houden zij zich ook 
bezig met het organiseren en uit-
voeren van cursussen. Zij zijn daar-
toe alle vijf ambassadeur geworden 
van de stichting Seniorweb en noe-
men zich Seniorweb DRV. Om een 
beeld te geven hoe destijds zo’n 
cursus verliep nog even een terug-
blik. Het is maandagmorgen 29 no-
vember 2004. Om 10 uur ’s morgens 
meldt zich klas nummer 150 voor les 
4 van de vervolgcursus MS Word. 
Zeven dames en één heer. (zie fo-
to) Zoals gewoonlijk zijn de mannen 
weer in de minderheid en geven de 
vrouwen bij Seniorweb de toon aan 
wanneer het op leren aankomt. De 
klas heeft er kennelijk zin in getuige 
de binnenkomst. Meteen een huis 
vol leven. Geen enkele uiting van 
sombere maandagmorgengevoe-
lens. We hebben dan ook te maken 
met mensen die iets willen leren en 
zich daarvoor inzetten, ook al is dat 
vaak moeilijk. Het opgegeven huis-
werk dit keer bestond uit het thuis 
intikken en het op de fl oppy zetten 
van een zestal oefeningen. Een er-
van heet ‘Een muis zonder staart-
je’, maar niet iedereen kan die oe-
fening foutloos op het beeldscherm 
in het leercentrum laten zien. “Ik be-
grijp er niks van. Ik weet zeker dat ik 
alles heb ingetikt. Waar is die muis 
nou?”, klinkt het vertwijfeld. “Zit 
waarschijnlijk bij u thuis nog in de 
map ‘Mijn documenten’. Vergeten 
bij het opslaan het diskettestation 
aan te klikken. Microsoft Word wil 
nieuwe tekst altijd in de map ‘Mijn 
documenten’ opslaan. Opslaan en 
‘opslaan als’ vormen het moeilijk-
ste deel van elke cursus. Steevast 
wordt vergeten dat kleine blau-
we pijltje aan te klikken waarach-

ter dat keuzemenu voor een ande-
re map schuilgaat. Het gevolg is dan 
dat bestanden in verkeerde mappen 
terechtkomen. 

Geen fl oppy station meer
“Ik heb een nieuwe PC gekocht”, 
klinkt het plotseling. “Maar ik kan 
geen huiswerk laten zien want er zit 
geen fl oppystation in. Wat moet ik 
nou?” Hier wordt een van de proble-
men gesignaleerd waar de lesgever 
soms mee te maken krijgt. Nieuwe 
PC’s rond die tijd hebben geen dis-
kettestation meer. De enige oplos-
sing is dan het aanschaffen van een 
USB stick en er mee leren werken. 
Ze kosten een paar tientjes, maar 
je kunt er wel veel meer informatie 
op kwijt dan op een fl oppy. Dit pro-
bleem hangt ons anno 2016 weer 
boven ons hoofd, want in nieuwe 
laptops zit geen CD station meer. 
Dus even foto’s op CD of DVD zet-
ten is er dan niet meer bij.

Hoe gaat het nu?
Anno 2016 geeft SeniorWeb DRV 
nog steeds computerles in de bieb 
te Mijdrecht en in het Buurtnest in 
Uithoorn. Maar de tijden zijn dras-
tisch veranderd. Windows 10 geeft 
nu de toon aan en dat betekent 
aanpassen. Tot 2004 konden we het 
aantal aanmeldingen voor een ba-
siscursus Windows met zes docen-
ten nauwelijks bijbenen. Gold ook 
voor de cursussen MSWord, Inter-
netten met Internet Explorer 7 en 
emailen met Outlook Express. De 
jaren daarop werden de wachtlijs-
ten langzaam korter. Werd voor-
al merkbaar na 2009. Die terugloop 
is op dit moment nog steeds gaan-
de. Echte beginnelingen zien we 
nauwelijks een basiscursus volgen. 
De meerderheid bestaat uit over-
stappers naar Windows 10. Gebrui-
kers van Windows7 konden die ver-
sie vorig jaar zelfs gratis binnenha-
len. Een reden voor SeniorWeb DRV 
om Windows7 uit het lesprogramma 
te halen en de basiscursus te enten 
op Windows 10. Voor de echte be-
ginner zijn de acht lessen Windows 
10 lastig te volgen, vooral door het 
grote aantal klikmogelijkheden op 
de verschillende beeldschermen. 
Reden om in Mijdrecht en Uithoorn 

de beginnerscursus weer van stal 
te halen. Vier lessen waarin alleen 
maar de meest gebruikte onderde-
len worden behandeld. Zoals leren 
omgaan met de muis en het toet-
senbord, zelf gemaakte bestanden 
opslaan, internetten met de brow-
ser Edge en emailen met de App 
Mail. De vier lessen durende cur-
sus bestandsbeheer blijft gehand-
haafd omdat die ook Windows 7 en 
8.1 omvat. 

De inloop maakt grote sprong
Wat nog wel groeit zijn de inloop-
middagen in Mijdrecht op de maan-
dag en de woensdag tussen 2 en 4 
uur. Vaak is de opkomst zo groot dat 
mensen even moeten wachten. De 
meeste bezoekers komen met hun 
traag geworden laptop, willen hulp 
met opbergen van foto’s of een cur-
susles inhalen. Anderen hebben 
problemen met tablet of smartpho-
ne. Probleem met die apparaten is 
dat er klassikaal geen les mee ge-
geven kan worden vanwege de gro-
te onderlinge verschillen.We hou-
den het dus individueel. Iedereen 
die wat meer wil weten van zijn ta-
blet of smartphone neemt het ding 
mee naar een van de inloopmidda-
gen in de bieb en wordt persoonlijk 
geholpen. Het zijn op dit moment 
vooral de Android tablets die de no-
dige aandacht vragen. Komt omdat 
er zoveel fabrikanten zijn die alle-
maal op hun manier gebruikmaken 
van het besturingssysteem Android. 
De Ipads van Apple zijn wat dat be-
treft wat rustiger. Een probleem wat 

tijdens die inloop regelmatig aan de 
orde komt is het synchroniseren van 
de smartphone met de laptop en 
andere apparaten thuis wat vaak tot 
ongewenste resultaten leidt. “Ik zie 
mijn foto’s niet meer, waar zitten die 
nu”, hoor je dan. Hier geldt: Goed 
kijken en oppassen met vegen

Wat is veilig internetten
Op dit moment zijn we ook bezig 
met het voorbereiden van een nieu-
we cursus. Twee lessen over veilig-
heid. Hoe bescherm ik in de huidi-
ge situatie mijn PC tegen indringers 
die de controle over mijn PC willen 
overnemen of daar wanorde stich-
ten. Wat kan ik doen tegen al die 
troep die ik via e-mail binnenkrijg. 
Wat kan ik doen tegen dat tergend 
langzame reageren als ik iets heb 
ingetikt. Hoe komt het dat ik soms 
andere internetsites krijg voorge-
schoteld dan die waarom ik heb ge-
vraagd. We denken aan instructies 
hoe een antivirus programma of een 
spamfi lter gedownload en geïnstal-
leerd kan worden. De echte waar-
schuwing is en blijft: “Goed naden-
ken waar je mee bezig bent en op-
passen met muis schuiven en klik-
ken

Oproep!
Om dit alles te kunnen realiseren is 
SeniorWeb DRV op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die de kunst 
verstaan kennis over te brengen, 
weten hoe Windows 10 in elkaar zit 
en voor wie een tablet of smartpho-
ne geen geheim meer is. Het gaat 

vooral om assistentie tijdens de in-
loopdagen waar erg veel belang-
stelling voor is. Laat van u horen. 
Onze 50-plussers zullen u dank-
baar zijn.

Nog openstaande 
cursussen tot eind 2016
In de openbare bieb in Mijdrecht: 
- Bestandsbeheer. 
 Vier maandagochtenden te be-

ginnen 7 november. 
- Veilig internetten. 
 Twee vrijdagochtenden te begin-

nen 2 december. Rabo internet-
bankieren. Een les op vrijdag-
morgen 25 november. 

- Tablets en smartphones. 
 Een workshop van twee uur op 

vrijdagmorgen 18 november, 
waar belangstellenden onder 
deskundige leiding onderling 
hun ervaringen kunnen delen. 

In het Buurtnest in Uithoorn:
- Gelet op de belangstelling in 

Mijdrecht is besloten de cursus 
Windows 10 voor de echte be-
ginner ook in Uithoorn te geven. 
Vier dinsdagmiddagen te begin-
nen 1 november. 

Een les bij SeniorWeb DRV duurt 
twee uur. ’s Morgens van 10 tot 12, 
’s middags van 2 tot 4. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen: 
telefonisch 0297-282938 of 06 5345 
4196 of per email naar seniorweb-
drv@gmail.com. Meer info vindt u 
op www.seniorwebderondevenen.nl
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Na het bijwonen van een aantal 
vergaderingen/bijeenkomsten in-
zake de inmiddels beruchte Uit-
hoornlijn is het mij wel duide-
lijk geworden dat er enorm veel 
overhoop moet en zal gaan om 
die tramlijn vanuit Amstelveen 
door te trekken. De bestaande 
buslijnen richting Amstelveen/
Amsterdam  worden zo goed als 
opgeheven, veel omwonenden 
van het geschetste tracé wor-
den direct geschaad  in hun be-
langen, recent  ingezet woon- en 
vervoersbeleid van nota bene de 
Gemeente zelf wordt aan de kant 
geschoven, de sociale en ver-
keersveiligheid wordt geweld aan 
gedaan, diverse aangedragen al-
ternatieven worden (als onge-
wenst) niet passend behandeld 
en er wordt door de lokale/regi-
onale overheid een smak geld te-
gen aan gegooid (zelfs voor door 
wethouder Polak als niet-renda-
bele delen van het traject), als-
of we de geldboom zelf hebben 
gekweekt, meer dan 75 miljoen 
euro!!! En dat allemaal omdat de 
stadsregio de tram ons door de 
strot wil duwen en wij een wet-
houder (Polak) hebben die zijn 
(toch licht) megalomane ideeen 

voor Uithoorn daarmee gesteund 
ziet. Maar de (onze) gemeente-
raad lijkt slechts te vluchten in 
bestuurlijk technische procedu-
res en zet de (soms emotione-
le) argumenten van de bewoners 
af tegen de diverse dure onder-
zoeksbureaus die voor alles (?) 
wel een professioneel klinische 
oplossing hebben bedacht. Be-
halve voor de menselijke maat. 
En dat is waar de gemeenteraad 
haar bestaansrecht aan ontleend.
Om de zo vaak verguisde afstand 
tussen de bewoners en de ge-
meentepolitiek te verkleinen ligt 
hier een kans. De gemeenteraad 
van Uithoorn zou dan niet moe-
ten zwichten voor de dreigemen-
ten en  doemscenario’s van de 
stadsregio (‘geen bussen meer’) 
en méér moeten staan voor de 
belangen van haar eigen inwo-
ners. De gemeenteraad staat voor 
een historische beslissing. Het 
geheel overziend is een overtui-
gend ‘nee’ tegen de tram de enig 
juiste beslissing. En zoals de ge-
schiedenis ons leert: als de ene 
deur dicht wordt gezet, gaat er 
ook weer een raam open!
 
Hans Sparnaaij

Beslissing Uithoornlijn

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Sinds enkele maanden ben ik in-
woner van de gemeente Uithoorn 
(eigenlijk De Kwakel). Zeer ver-
baasd mij de reactie en opstel-
ling van de Gemeente, zoals ik 
dit lees in jullie artikel. Al heeft 
de gemeente, zoals zij aangeven, 
geen aansprakelijkheid (=fi nan-
cieel), maar zeer zeker wel een 
duidelijke verantwoordelijkheid 
(=zorgplicht) en die gaat ver-
der dan alleen netten spannen 
tegen vallende dakpannen. Een 
gemeente dient een welstands-
beleid te voeren. In het belang 
van de kwaliteit van de woon-, 
leef- en werkomgeving is aan 
de gemeente een zorgplicht toe-
bedeeld. De gemeente heeft de 
wettelijke taak om te zorgen voor 
een goede omgevingskwaliteit, 
dat wil zeggen voor een leefom-
geving die veilig, gezond en aan-
trekkelijk is. Dat is in het belang 

van de burgers: er is zorg voor 
hun welzijn (gezond en veilig) 
als voor hun welvaart, omdat een 
goede omgevingskwaliteit ver-
loedering voorkomt, en daarmee 
waardeverlies van de afzonder-
lijke gebouwen. In die taak be-
schikt de gemeente over veel in-
strumenten, waarvan er één spe-
cifi ek bedoeld is voor het uiterlijk 
van bouwwerken, namelijk het 
welstandsbeleid. Er is geen an-
der instrument waarmee een ge-
meente invloed kan uitoefenen 
op de architectuur, de gebruik-
te materialen, de kleuren van 
het bouwwerk en dergelijke. Met 
het gemeentelijke welstandsbe-
leid wordt zowel het uiterlijk van 
nieuwe gebouwen beïnvloed, als 
de verbouwingen van bestaande 
bouwwerken.

Marc Bisscheroux

Verpaupering slaat toe rond 
de Schanskerk

Naar aanleiding van uw stuk in 
de Nieuwe Meerbode van 5 okto-
ber j.l inzake het “Uitvoering ver-
keersplan De Kwakel wordt zicht-
baar” wil de wergroep VSP (Ver-
keer Structuur Plan) De Kwakel 
graag e.e.a verduidelijken. Voor-
opgesteld dient te worden dat de 
werkzaamheden nog niet afge-
rond zijn, dit geeft op een aan-
tal plaatsen een wat verwarrend 
beeld wat natuurlijk niet wen-
selijk is! Het stuk Vuurlijn van-
af Ringdijk tot aan de Poelweg 
wordt ingericht volgens het prin-
cipe “auto te gast”. Het wegdek 
is dan ook ingericht als fi etspad 
waar ook auto’s op toegelaten 
worden en waar auto’s zich dus 
moeten aanpassen aan de snel-
heid van fi etsers. Dit wordt afge-
dwongen doordat de fi etsers wat 
meer op het midden van de weg 
rijden, er volgens de theorie vol-
doende fi etsers moeten zijn en 
de afstand tot de bestemming op 
de fi etsstraat niet al te ver is. Sa-
men met een maximumsnelheid 
van 30km/u voor het autover-
keer zorgt dit er voor dat de tijd-
winst voor automobilisten zo mi-
nimaal is dat het passeren van 
fi etsers niet aan de orde is. Dat 
vereist soms wel enige “ruggen-
graat” van fi etsers, maar meest-
al wil een automobilist er hele-
maal niet langs. Het stuk wegdek 
vanaf de Poelweg tot aan KDO is 
nog niet aangepast. De Gemeen-
te wacht daarmee totdat de rea-
lisatie van het plan De Rietkraag 
gereed is. Wat zeer verwarrend is 
dat de gemeente om onduidelijke 
redenen hier afwijkende stippel-
lijnen heeft aangebracht. 
Het stuk vanaf KDO tot aan de 

Ringdijk wordt wel volgens het 
principe “auto te gast ingericht”. 
De status daarvan nu is dat de 
zijkanten nog niet correct afge-
werkt zijn. De zijkanten moe-
ten nog gekleurd worden in don-
kergrijs/zwart. Verder moeten de 
symbolen die horen bij het prin-
cipe “auto te gast” nog aange-
bracht worden. De snelheid voor 
auto’s is verlaagd naar 30 km/u. 
Fietsen achter de stippellijn is dus 
niet de bedoeling, fi etsers kun-
nen gewoon gebruik maken van 
het rode gedeelte van het weg-
dek. Ook het stuk wegdek van-
af de Poelweg naar Mijnsheren-
weg is nog niet gereed. Ook hier 
moeten de zijkanten van de weg 
nog afgewerkt worden. Op dit 
stuk weg heeft de gemeente ech-
ter besloten hier niet het princi-
pe van “auto te gast” toe te pas-
sen gezien het feit dat dan de 
snelheid voor auto’s ook aange-
past zou moeten worden naar 
30km. Op nadrukkelijk verzoek 
van de werkgroep is het wegdek 
toch rood gekleurd om toch een 
eenduidigheid te krijgen. Fietsers 
kunnen gewoon gebruik maken 
van het rode vlak want inder-
daad, het wordt hier en daar wel 
erg smal als je achter de stippel-
lijn moet. Echter, op dit stuk weg-
dek worden geen symbolen “auto 
te gast” geplaatst.
De werkgroep hoopt dat de 
werkzaamheden snel afgerond 
worden.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
VSP De Kwakel

Peter Oudshoorn

Verkeersplan De Kwakel

Voorkeursvariant ‘de tram’ 
blijft overeind
Vervolg van de voorpagina.

En dat zijn er nogal wat. Niet op al-
le vragen kwam een antwoord om-
dat de wethouder daarvan de ken-
nis niet meteen paraat had. De 
commissie(raads)leden kregen de 
antwoorden schriftelijk toegestuurd.

Plannen elkaar gekruist
De aanwezigen op de publieke tri-
bune, waaronder ook een aantal in-
sprekers van 28 september, namen 
‘life’ kennis van de antwoorden die 
zij herkenden op hun vragen, maar 
konden zich er niet mee vereni-
gen. Enkele onderwerpen die heel 
vaak ter sprake zijn gekomen ver-
dienen wel enige aandacht. Op al-
le vragen en antwoorden uitleg ge-
ven is hier in dit artikel ondoenlijk. 
Wie dat wenst en er belangstelling 
voor heeft om de wethouder te be-
luisteren in zijn antwoordenreeks, 

kan dat doen via de geluidsbestan-
den op de gemeentelijke website: 
https://uithoorn.notubiz.nl. Kies wo. 
5 oktober extra commissie en dan 
Voorkeursbesluit Uithoornlijn. De 
rode iconen zijn de geluidsbestan-
den. Om die te beluisteren moet u 
daarvoor wel een afspeelprogram-
ma op uw PC hebben geïnstalleerd. 
Een belangrijk gegeven wat onder 
meer naar voren kwam is of Kallis-
te Woningbouwontwikkeling B.V die 
de huizen in Buitendijks heeft ont-
wikkeld en laten bouwen, er samen 
met de verkopende makelaar(s) van 
op de hoogte was of de oude spoor-
baan ooit in gebruik zou worden ge-
nomen als vrijliggende tracé voor 
het OV. Daarbij was een tram overi-
gens nog niet in beeld. Kalliste blijkt 
in de correspondentie daarover naar 
eigen zeggen niet van op de hoog-
te te zijn geweest. Volgens wethou-
der Polak hebben de plannen om 

Aan de Zoom krijgt een tramhalte. Het sierwater wordt opgeofferd

Bewoners van Buitendijks komen ‘dicht’ op de tram te wonen

Inpassing tram tussen Burg. Kootpark en de Weegbree

Inpassing tram in de busbaan achter de Admiraal de Ruyterlaan

hoog en het huidige busstation zou 
een herbestemming moeten krijgen 
wat ook weer geld kost. Belangstel-
lenden vinden op de website uit-
hoorn.notubiz.nl het (digitale) rap-
port bij de agenda van de raadsver-
gadering op 13 oktober. Verschei-
dene bewoners op de publieke tri-
bune verlieten tijdens de ingelaste 
schorsing min of meer gefrustreerd 
en ook boos de raadszaal. Hun hoop 
dat er geen tram komt bleek met de 
minuut minder realistisch. Daaron-
der ook Margot Fiechter. Zij voelt 
zich als een van de vele benadeel-
den bij het doorgaan van dit project. 
“Wij hebben dertig jaar met plezier 
gewoond aan de Zonnedauw. Pal 
achter ons huis is op de hoek bij de 
kruising met Aan de Zoom een van 
de drie tramhaltes voorzien. Daar-
voor moet een stuk sierwater wijken 
want op die plaats wordt een fi et-
senstalling gebouwd voor een kleine 
driehonderd fi etsen. Dat grenst aan 
onze tuin. Wat denk je van de over-
last die wij daardoor krijgen? Als we 
de wethouder zo horen worden de 
problemen wel opgelost met allerlei 
maatregelen die daarvoor worden 
bedacht. Wij hebben echter het ge-
voel dat we ons huis worden uitge-
jaagd. Ons woonplezier eindigt met 
de komst van de tram,” aldus Fiech-
ter. En velen met haar denken er net 
zo over; zeker bij de mensen even 
verderop aan Buitendijks.

Nieuw participatietraject
Misschien een schrale troost voor 
al die tegenstanders van de tram is 
dat, mocht de gemeenteraad op 13 
oktober voor de komst van de Uit-
hoornlijn te besluiten, er tijdens de 
planuitwerkingsfase in 2017 weer 
een nieuw participatietraject voor 
de inwoners wordt opgestart. Daar-
mee wordt in detail het aantal maat-
regelen voor bijvoorbeeld inpassing 
van het tracé, privacy, geluid en vei-
ligheid in samenspraak verder vast-
gelegd of verworpen en misschien 
wel meer dan dat. Ook zal het be-
stemmingsplan tegen die tijd moe-
ten worden gewijzigd en aange-
past wat wederom een inspraakron-
de met zich meebrengt. In een aan-
tal gevallen beloofde de wethouder 
de vragen ook te zullen voorleggen 
aan de Stadsregio en wat zij daarop 
als antwoord eventueel kan toezeg-
gen. Uithoorn is slechts een kleine 
speler in het totale project, dat be-
gint bij de Randweg tot aan de ge-
plande eindhalte in het Oude dorp. 
Stadsregio Amsterdam heeft het 
voor het zeggen en is de grootste fi -
nancierder. “Uiteindelijk hebben wij 
de bevoegdheid neergelegd bij de 
Stadsregio en die neemt de beslis-
singen waarbij zij wel rekening hou-
den met het Voorkeursbesluit zo-
als dit er nu ligt van Uithoorn, al-
hoewel het bestuur van de Stads-
regio niet verplicht is zich daaraan 
te houden. Echter zij willen instem-
ming van alle raden hebben om de 
uitvoering zo goed mogelijk te la-
ten verlopen,” laat Polak weten. De 
commissie vond het tijdpad dat de 
raad na een week al een beslissing 
moet nemen over dit onderwerp wel 
erg kort dag. De wethouder beloof-
de echter alle stukken zo snel mo-
gelijk naar de fracties te sturen. Toch 
was er verdeeldheid in de commis-
sie of men het ‘zou halen’ om mo-
ties en amendementen voor te be-
reiden en om die ook nog ter ken-
nisname naar de wethouder te stu-
ren. De wethouder wees er ten slot-
te op dat mocht de raad na haar toe-
stemming voor de Uithoornlijn toch 
nog ernstige twijfels hebben, zij als 
‘noodrem’ de kans krijgt om tegen 
de herziening van het bestemmings-
plan te stemmen. Het is aan de ge-
meenteraad van 13 oktober om ver-
der praten en mogelijk een besluit 
te nemen. Zelfs is het mogelijk dat 
door de raadsleden daarna om uit-
stel van het besluit wordt gevraagd 
om zich nog verder te beraden over 
dit toch wel zwaarwegende onder-
werp. En passant wordt de raad ook 
gevraagd om 1.140.000 euro be-
schikbaar te stellen voor de bijdra-
ge van Uithoorn aan de Uithoornlijn. 
Die wordt dan in 2022 geactiveerd 
als de tram gaat rijden. Afschrijving 
van het bedrag wordt over 25 jaar 
uitgesmeerd. Verder wordt er een 
stukje busbaanzone afgewaardeerd 
voor 177.000 euro. Dat komt er dan 
nog bij. Talloze betrokkenen, maar 
meer nog de inwoners van Uithoorn, 
zullen benieuwd zijn naar het raads-
besluit en op basis van welke argu-
menten die genomen is. Of komt het 
tot een uitstel? Wij houden u op de 
hoogte.

op die plaats woningen te bouwen 
en die van de Stadsregio elkaar ‘in 
de tijd’ gekruist. Er is in 2012 een 
QuickScan uitgevoerd naar het mo-
gelijke gebruik van de spoorbaan op 
die locatie voor een tram. Toen be-
kend werd dat die daarvoor benut 
zou kunnen worden heeft volgens 
de wethouder de gemeente Kalliste 
daarvan in kennis gesteld.

HOV+ van tafel
Polak kon bij een andere vraag niet 
bevestigen of de aanvullende bus-
lijn van Zijdelwaard naar Amstel-
veen een route zou volgen waar-
in het ziekenhuis en de scholen als 
het HWC, Amstelveen College en 
Panta Rhei zijn opgenomen. Dat ligt 
t.z.t. aan de vervoerder in de nieuwe 
concessie die in december 2017 in-
gaat. Er is dus nog tijd om dat te re-
gelen. Het plan van de HOV+ dat als 
een alternatieve variant op de tram 
door enkele bewoners zorgvuldig is 
samengesteld en verwoord, had wel 
de aandacht getrokken van zowel 
de wethouder als de andere deel-
nemende partijen. Volgens die biedt 
het minder vervoerswaarde en is het 
zelfs duurder in de exploitatie dan 
de tram. Polak wilde best om tafel 
zitten met degenen die het bedacht 
hadden maar zei er meteen bij dat 
dit geen optie was om de keuze van 
de voorkeursvariant los te laten. Die 
blijft overeind staan. De HOV+ ver-
sie is dus van tafel. Daaruit zou men 
kunnen concluderen dat de tram 
er uiteindelijk gewoon gaat komen. 
Dan heeft verder overleg hierover 
geen enkele zin en is het zonde van 
de tijd zou je kunnen zeggen. Het 
innemen van dit standpunt door de 
wethouder (lees: college) liep eigen-
lijk als een rode draad door alle ant-
woorden op de vragen over geluids-
overlast, trillingen, veiligheid, rijfre-
quentie, inpassing van het tracé in 
de Legmeer en het Oude dorp, aan-
leg haltes, daarmee gepaard gaan-
de parkeerproblemen door auto’s 
en fi etsen, de 400 en 800 meter af-
standen naar de halte, opheffen be-
staande bushaltes en verbindingen, 
milieuschade, toenemende crimina-
liteit en noem maar op. De meeste 
antwoorden van de wethouder wa-
ren erop gericht om een zo gunstig 
mogelijk beeld rondom de toekom-
stige tramlijn te scheppen. Dit met 
het oogmerk dat dit het enige zui-
nige, snelle, milieuvriendelijke en 
toekomstbestendige Hoogwaardige 
Openbaar Vervoer is voor Uithoorn 
via Amstelveen naar station Amster-
dam-Zuid. En dat die er zal komen 
neemt steeds grotere vormen aan. 
Dat wijst toch op alle beeldvorming 
door de wethouder?

Uit woning gejaagd
Op de vraag waarom er geen eind-
halte is gekozen bij de kruising 
N201/Zijdelweg (Shell tankstation) 
verwees de wethouder de commis-
sieleden naar het rapport ‘Eindpunt 
Uithoornlijn, waarin duidelijk wordt 
uitgelegd waarom er niet voor de-
ze variant is gekozen. Zo is er bij-
voorbeeld minder reizigers aanbod 
(17 tot 20 procent), er moeten (ex-
tra) bussen naartoe rijden, de kos-
ten voor slechts 2 km verder tra-
cé gerekend vanaf de nieuwe remi-
se en opstelplaats in de polder de 
Legmeer zijn naar verhouding erg 

Geslaagde Nationale 
Kringloopdag bij Ceres
Uithoorn - Vorige week kwamen 
ruim 900 mensen naar de Indu-
strieweg 33 in Uithoorn in verband 
met de Nationale Kringloopdag bij 
Stichting Ceres. Alle bezoekers wer-
den ontvangen met een gratis kop 
koffi e of thee en voor de kinderen 
had men limonade. Deze dag was 
vooral bedoeld om iedereen te laten 

zien, dat kringloopwinkels niet saai 
en stoffi g zijn, maar zoals de winkel 
van Stichting Ceres ruim en uitnodi-
gend om te winkelen.
In heel Nederland hadden deze za-
terdag ruim 150 kringloopwinkels 
die zijn aangesloten bij het BKN 
(Branchevereniging Kringloopbe-
drijven Nederland) extra hun best 

gedaan om de klanten op een spe-
ciale manier te ontvangen in hun 
kringloopwinkels. Zo ook bij Stich-
ting Ceres. Op een grote tafel waren 
allemaal nieuwe artikelen te koop 
gelegd. Artikelen die in het loop van 
het jaar door particulieren en be-
drijven zijn binnengebracht. Stich-
ting Ceres verzamelt deze nieuwe 
artikelen en verkoopt deze tijdens 
speciale dagen. En dan tegen spot-
prijzen! Uiteraard vonden deze ar-
tikelen gretig aftrek. In de winkel 
schminkte Marian van Schminken 
&Co uit Aalsmeer de kinderen. Wat 

een prachtige fi guren toverde zij op 
de gezichtjes van de kinderen. Te-
vens was een ‘Nostalgische Foto-
graaf’ aanwezig voor de klanten die 
‘iets’ kochten bij Ceres. Hele leu-
ke nostalgische foto’s werden ge-
maakt. Iedereen kreeg de foto ook 
direct mee. Een mooie herinnering 
aan de Nationale Kringloopdag.
Al met al werd het een geslaagde 
Nationale Kringloopdag bij Stich-
ting Ceres. Uiteraard kon dit alleen 
door de enorme inzet en betrokken-
heid van de vele vrijwilligers en me-
dewerkers.
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Regio - Zaterdag 8 oktober jl. heeft cov Amicitia haar 
60-jarig jubileum gevierd. ‘s Middags wordt er eerst 
geoefend o.l.v. dirigent Toon de Graaf en repetitor Eric 
Jan Joosse voor het jubileumconcert op 18 november. 
Daarna gaat het koor van 82 leden naar het KNA 
gebouw in Uithoorn waar koffie met een groot aantal zelf 
gemaakte taarten klaar staat. Voorzitter Peter Lucassen 
verwelkomt de aanwezigen en de Vrienden van Amicitia. 
In zijn toespraak verwerkt hij het gedicht van het 25-jarig 
jubileum van Amicitia en natuurlijk wordt de koorreis van 
november vorig jaar naar Parijs vermeld. De uitvoering 
van het Requiem van Fauré in de Madeleine met 800 
aanwezigen is een van de hoogtepunten in de lange 
geschiedenis van Amicitia.

Workshop samba
Na ‘Lang zal ze leven’ voor 60 jaar Amicitia gaat het 
gezelschap naar buiten. Daar worden de leden in 
groepen verdeeld om te beginnen aan een workshop 
‘samba’.Eerst mag ieder een gekleurde buis kiezen, 
waarmee een bepaalde ritme met de hand getikt moet 
worden. Met veel plezier worden de aanwijzingen 
van Walter opgevolgd. De buizen worden ingewisseld 
voor trommels, bellen, kleine tamboerijnen en andere 
slaginstrumenten. Een waar orkest ontstaat tot 
groot plezier ieder. Dit is totaal iets anders dan grote 
oratoriumwerken vertolken, nu samba in open lucht! 

Amicita 60 jaar 
Terug in de zaal wordt met een feestlied getoast. Joop 
Jansen houdt een geestige toespraak, waarin hij de 
geschiedenis van Amicitia belicht. Op een oproep in de 
plaatselijke media om een christelijke zangvereniging 
te formeren reageerden een dertigtal mensen. De 
eerste repetitieavond was op 4 januari 1956, het koor 
groeide binnen de kortste keren naar ruim 60 leden. 
Er werd in 1958 een apart kinderkoor opgericht, dat de 

cov AmicitiA vieRt 60-jARig jubileum
kinderoperette ‘Repelsteeltje’ met succes opvoerde. 
Het koor kende diverse dirigenten, de laatste, Toon de 
Graaf, is alweer ruim 30 jaar aan Amicitia verbonden, 
evenals repetitor Eric Jan Joosse. Sinds 1970 is de 
r.k. kerk De Burght de plek van uitvoering van de 
jaarlijkse concerten. Vier maal heeft Amicitia in het 
buitenland opgetreden: 2001 in Praag, 2005 in Leipzig, 
2009 in Berlijn en 2015 in Parijs. Werken van Johan 
Sebastian Bach staan het meest op het programma, 
vooral de Johannes Passion. Ook het Requiem van 
Fauré is veelvuldig vertolkt evenals het Requiem van 
Mozart. Joop Jansen besluit met de verwachting dat de 
aanwezigen het 100-jarig jubileum mogen meemaken!
Na het warme buffet volgt een muziekquiz. Iedere 
tafel buigt zich over het formulier met vragen over 
componisten en bijzonderheden. De feestcommissie, 
4 dames uit Mijdrecht, fraai uitgedost als pages, heeft 
het programma samengesteld. Gevieren zingen een 
bedanklied, waarvoor zij een daverend applaus en 
bloemen van het bestuur ontvangen. Aan een zeer 
geslaagde feestdag is een einde gekomen. Met een 
“fijne zondag en tot maandagavond” keert iedereen 
huiswaarts. 

jubileumconcert op 18 november
Het jubileumconcert is vrijdag 18 november a.s. in De 
Burght. Potgieterplein in Uithoorn. Op het programma 
staan: Mis nr. 5 in As van F.Schubert, Psalm 150 van 
C. Franck en Te Deum van A. Bruckner. Als solisten 
treden op: Heleen Koele-sopraan, Martine Straesser-
alt-mezzo, Peter Vos-tenor, Frans Fiseler -bas-bariton, 
EricJan Joosse-orgel. Dirigent is Toon de Graaf. Het 
concert begint om 20.15 uur. De toegangsprijs bedraag 
€ 25,-, voor jongeren t/m 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de leden en in Uithoorn bij Bruna-
Amstelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. 
Voor informatie: 0297 567257/566377.
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Een tweekleurenspel kan 
leuke contracten opleveren
Regio - Donderdagochtend 6 okto-
ber was de op een na laatste zitting 
van de eerste competitieronde. Nog 
een zitting te gaan en wie zullen dan 
promoveren of degraderen?
 
A lijn
In de A-lijn was spel 9 een mooi 
tweekleurenspel. Enkele noord/zuid 
paren (niet kwetsbaar) wilden de 
oost/west paren geen 4 harten la-
ten spelen en boden 4 schoppen. 
Hoewel dat contract down gaat is 
een minscore van 100 punten beter 
dan een 4 hartencontract 620 pun-
ten van de tegenpartij . Omdat oost/
west ook een lange klaverenkaart 
had werd hierna nog 5 klaveren ge-
boden. Dit contract werd gedou-
bleerd, maar gehaald. Zo zie je maar 
dat een ongelijke verdeling veel in-
vloed kan hebben. Spel 24 was een 
lastig biedspel. Een hartencontract 
zat er, ondanks de punten en lange 
hartenkaart niet in. Els & Alice, die 
overigens derde werden deze zit-
ting, boden 6 harten, maar gingen 
gedoubleerd 4 down. Alleen Jean-
net en Greet lieten zich niet verlei-
den tot een hartencontract en bo-
den 3 sans. Dit contract zat er wel 
in. Aan tafel 4 werd door Marthe & 
Wies twee keer gedoubleerd. Voor 
een van de twee paren loopt dit na-
tuurlijk slecht af. Bij spel 15 ging 
het 4 schoppencontract van Leny & 
Willy -3, en bij spel 16 werd het 3 
hartencontract +1 gemaakt! Tja de 
competitiestrijd was hier echt aan-
wezig. 

B lijn
In de B-lijn scoorden Roelie & Ada 

weer erg hoog. Zij behaalden bij 5 
spellen 100% en hadden geen en-
kele 0! Bij spel 12 dubbelden Ar-
na & Gerda het 5 hartencontract 
van Henk & Greet. (opgedreven?) 
Dit contract ging 2 down en lever-
de Arna & Gerda een 100% score 
op. Miep & Madelon behaalden wel 
dit 5 hartencontract! Zij werden dan 
ook tweede in deze lijn. Andere pa-
ren lieten het noord/zuid paar 3 of 4 
schoppen spelen. Spel 18 was een 
spel met veel variaties in de biedin-
gen. Er werd door zowel noord/zuid 
als door oost/west geboden. Noord/
zuid had de klaveren en 2 klaveren 
+ 2 werd gemaakt. Oost/west had 
de ruiten en 3 ruiten + 1 werd ge-
maakt. Het beste contract werd ge-
boden en gemaakt door Greet & 
Corrie in noord/zuid. Zij boden 1 
sans en maakten +2. 
Donderdag 13 oktober wordt het 
voor sommige paren erg span-
nend. Greet & Henk (nu gemiddeld 
58,64%) en Roelie & Ada (nu ge-
middeld 56,62%) zullen zeer waar-
schijnlijk wel promoveren naar de 
A-lijn. Voor Corrie & Lenie en Lucas 
& Hennie zal het erg lastig worden 
in de A-lijn te blijven, maar je weet 
maar nooit.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Jeannet & Greet  62,50%
2. Nel & Roel   57,50%
3. Els & Alice 56,25%
B-lijn
1. Ada & Roelie  55,83%
2. Miep & Madelon  55,42%
3. Arna & Gerda 51,67%

Schoolhandbaltoernooi 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen weken is het 
schoolhandbaltoernooi weer ge-
houden. Dit jaar alleen bij Legmeer-
vogels, dus moest het over drie 
woensdagmiddagen gespeeld wor-
den. Dankzij een aantal vrijwilligers 
én het mooie weer kunnen we spre-
ken van een geslaagde happening.
De eerste middag waren de aller-
kleinsten aan de beurt en deze kin-
deren hebben spelenderwijs de 
handbalregels geleerd. Verschillen-
de poules en dus verschillende win-
naars, uiteindelijk gingen alle teams 
met een beker naar huis. Ook de 
tweede week waren de weergoden 
het handbal gunstig gezind. Prach-
tig weer zorgde voor een mooie om-
lijsting van het spelplezier van de 
kinderen. Hierbij de wat grotere jon-
gens die het ‘ruige’ werk niet schu-
wen en in de strijd om de bal de vei-

ligheid nogal eens vergaten. Maar 
zonder ongelukken en uiteindelijk 
met tevreden gezichten gingen alle 
teams ook nu weer met een beker 
terug naar school.

Winnaars
De laatste week stond in het te-
ken van de jongens en meiden van 
groep 8, de winnaars van deze pou-
les mogen Uithoorn in het voorjaar 
vertegenwoordigen bij de regiofi-
nales. Bij de meisjes twee poules 
waarin spannende wedstrijden te 
zien waren en er al vele handbal-
talenten rondliepen. Het waren de 
teams van de Zon en de Kwikstaart 
die in de finale mochten uitvechten 
wie zich kampioen mocht noemen. 
Het bleek dat de meisjes van de Zon 
meer handballers in het team had-
den en zij waren dan ook te sterk 

Geslaagde oefencompetitie 
bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 
9 oktober werd er bij Judo Ryu 
Kensui de eerste ronde van de in-
terne oefencompetitie georgani-
seerd. De vertrouwde dojo werd 
omgetoverd tot een wedstrijdare-
na met twee wedstrijdmaten. De-
ze competitie bestaat uit vier wed-
strijddagen. Elke judoka maakt op 
een dag vier wedstrijden en krijgen 
daar punten voor. Elke keer worden 
alle punten opgeteld en na vier da-
gen wint de judoka met de mees-
te punten. Een mooie opstap voor 
eventuele andere toernooien. De 78 
judoka’s waren zichtbaar gespan-
nen maar trakteerden de aanwe-
zige ouders, familie, vrienden en 
kennissen op een fraaie demon-
stratie van de judowedstrijdsport. 

Er was een gemoedelijke sfeer met 
een echt toernooikarakter, er werd 
gestreden voor elk punt en zelfs de 
allerkleinsten deden het publiek 
verbazen over de mentaliteit op de 
tatami. Voor alle uitslagen en infor-
matie over onze judoschool kunt u 
een kijkje nemen op: www.judor-
yukensui.nl. Mooi om te zien dat er 
enorme strijd was op de mat maar 
als de wedstrijd voorbij was ieder-
een weer gewoon naast elkaar gin-
gen zitten! Ook de foto’s spreken 
voor zich. Tevens een dikke pluim 
voor alle hulp die we van de vele 
vrijwilligers mochten ontvangen. 
Het was top!! Na een lange, gezel-
lige ochtend vol strijd en spanning 
kon iedereen moe maar trots op het 
behaalde resultaat naar huis.

Een goede week voor 
Boule Union Thamen
De Kwakel - De spelers en speel-
sters hadden een drukke week. De-
ze startte met de eerste speelronde 
van de Nationale Petanque Com-
petitie. De vereniging heeft twee 
teams, die aan deze competitie 
deelnemen. Team 1 komt uit in de 
vijfde divisie en team 2 in de zes-
de divisie. Team 2 speelde uit te-
gen het tweede team van de ver-
eniging Nieuwerkerk. Dit teams 
had verwacht ingedeeld te wor-
den in de vierde divisie maar door 
de inschrijving van meer dan 240 
teams voor de vierde divisie, ter-
wijl er maar 64 teams daarin ge-
plaatst kunnen worden het bete-
kent dat er keuzes gemaakt moes-
ten worden. De ervaring van team 
2 was dat het team van Nieuwer-
kerk in een hoger divisie thuis 
hoort. De ontmoeting werd door 
Nieuwerkerk met 7-1 gewonnen. 
Team 1 van Boule Union Thamen 
speelde thuis tegen De Stetters 2 
uit Castricum. Het werd een span-
nende strijd, hoewel de uitslag dat 
niet doet vermoeden. Na de dou-
blettenronden stond team 1 (NPC) 
met 2-1 voor. Na de triplettenron-
de was de stand 3-2, omdat beide 
teams een partij wonnen. De afslui-
tende doublettenronde moest dus 
de beslissing brengen. Het team 

voor het dapper strijdende team 
van de Kwikstaart. De Zon mag dus 
naar de regiofinale. Bij de jongens 
veel teams van de Kwikstaart, maar 
ook de Springschans hadden ster-
ke jongens afgevaardigd. Ook hier 
veel spanning, maar het waren de 
jongens van de Springschans die 
er met de 1e prijs van door gingen 

en dus naar de regiofinale gaan. Al 
met al een geslaagd toernooi waar-
in vele kinderen op een leuke ma-
nier hebben kennis gemaakt met de 
handbalsport. Interesse om vaker te 
komen handballen, kom gratis mee-
trainen en kijk of het wat voor je is. 
Je bent altijd welkom bij Legmeer-
vogels om mee te doen!

Doubletten
Afdeling 09 gaat per 1 januari 2017 
op in het nieuw te vormen District 
West. Er zijn twee wintercompeti-
tie doubletten. Een competitie op 
zondag en de zaterdagcompetitie. 
In deze laatste komen twee equi-
pes van Boule Union Thamen uit in 
de tweede klasse. De eerste speel-
dag van vijf partijen vond voor hen 
plaats in de hal van OSB Bodegra-
ven. Gebruikelijk is dat equipes van 
dezelfde vereniging, die in dezelfde 
klasse uitkomen elkaar op de eerste 
speeldag ontmoeten. Dus begon-
nen BUT 1 (Ina Hoekstra/Henk van 
Rekum) en BUT 2 (Henk Heems-
kerk/Hans vd Wal, invaller voor Jan-
nie van Kooten) tegen elkaar. Het 
zal er naar uit dat BUT 2 de over-
winning binnen zou halen, BUT 1 
kon geen werpronde naar zich toe-
trekken. Op een achterstand van 
7-1 ruilden de spelers van positie en 
dat werkte. Het werd een 13-8 over-
winning voor BUT 1. In de volgende 
speelronden keek BUT 1 steeds te-
gen een achterstand aan, maar wist 
deze om te buigen tot een overwin-
ning. De twee equipes van Boel de 
Boule en de twee equipes van De 
Spaanse Ruiter werden aan de ze-
gekar gebonden. De vijf winstpar-
tijen resulteerde in de toppositie in 
de tussen stand. Team twee had wat 
meer tijd nodig om op stoom te wor-
den, maar de dag werd afgesloten 
met driemaal winst en daarmee ble-

ven ze in de buurt van de top van 
het klassement.

Toernooi
De week werd afgesloten met deel-
name aan een vierverenigingen-
toernooi bij jbv Bulderbaan in Am-
stelveen. Zes doubletten van Bul-
derbaan, De Gouden Gooi (Haar-
lem), Boel de Boule (Roelofarends-
veen) en Boule Union Thamen 
speelden drie ronden. In elke ronde 
werd tegen de zes doubletten van 
één vereniging gespeeld. De resul-
taten werden bij elkaar geteld en de 
totaaloverwinning met tien winst-
partijen ging naar De Gouden Gooi. 
Boule Union Thamen werd een goe-
de tweede met negen winstpartij-
en. Voor de beste twee equipes van 
elke verenigingen was er ook een 
prijs in de vorm van bieren van de 
Amstelveense brouwerij De Nae-
kte Brouwer. Van BUT vielen Rinus 
en Gertie Meijer (3 gewonnen) en 
Ina Hoekstra/Henk van Rekum (2 
gewonnen) in de prijzen. Zaterdag 
15 oktober vindt de tweede speel-
ronde van de NPC plaats. BUT 1 
speelt dan een uitwedstrijd tegen 
PU Kennemerland 5 in Haarlem en 
BUT 2 speelt thuis aan de Vuurlijn 
tegen Zoetermeer 4, aanvang 12.00 
uur. Bij slecht weer wordt de thuis-
wedstrijd verplaatst naar de hal van 
OSB Bodegraven. Voor meer infor-
matie kunt u de website www.but-
hamen.nl raadplegen.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Regio - Bridgevereniging Harten-
vrouw speelt wekelijks met 27 pa-
ren op dinsdagmiddag bij Danscen-
trum Colijn. Allemaal vrouwen die 
blij zijn dat ze op enig moment be-
gonnen zijn met bridgen. Want wat 
brengt dat een hoop gezelligheid, 
sociale contacten en gezonde her-
sengymnastiek met zich mee. Alleen 
maar voordelen! Na de openings-
drive op 6 september hebben we in-
middels alweer vier zittingen achter 
de rug van de eerste ronde van de 
parencompetitie. Tijd om de balans 
op te maken. De top-vijf in de B-
lijn wordt gevormd door: Thea Elias 
& Elly van Brakel 62,07%, Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot 58,86%, 

Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders 57,32%, Lies de Bruin 
& Henny Janssen 53,77% en Matty 
Overwater & Loes Wijland 53,50%.
In de A-lijn zijn dat: Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar 59,14%, Son-
ja Reeders & Ank Reems 57,98%, 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
56,44%, Nel Bakker & An van der 
Poel 54,48% en Kitty van Beem & 
Janny Streng 53,68%. Maar er zijn 
nog twee rondes te gaan voordat 
we gaan promoveren en degrade-
ren, dus er kan nog van alles ge-
beuren. Informatie over de club 
bij secretaris Sandra Raadschel-
ders tel. 0297569910 of via Harten-
vrouw2015@gmail.com

Dammers K&G luiden de 
noodklok
De Kwakel - Damclub Kunst en 
Genoegen maakt moeilijke tijden 
door, de club telt momenteel nog 
maar tien actieve dammers. Waar-
onder drie dammers die door ziek-
te tijdelijk uit het veld geslagen zijn. 
Hierdoor heeft de club zijn eerste 
team terug moeten trekken voor de 

bondswedstrijden. Extra pijnlijk om-
dat dit team in de ereklasse kon uit-
komen, het hoogste niveau voor dit 
team. Het 2e team zal nog wel ac-
tief blijven en zal komende week in 
Diemen haar eerste wedstrijd spe-
len. De onderlinge competitie tel-
de maandagavond in t’ Fort slechts 

Zegetocht LMV onder 17 
gestuit door Aalsmeer
Uithoorn - In de week vooraf-
gaand aan dit duel hadden de spel-
lers onderling op school elkaar al 
flink opgejut. Tenslotte waren bei-
de ploegen nog zonder puntver-
lies en kunnen we hier dus spreken 
van een zogenaamde zespunten-
wedstrijd, een topduel in een der-
by. De wedstrijd werd gespeeld op 
het onlangs aangelegde kunstgras-
veld. Hoewel kunstgras deze week 
slecht in het nieuws kwam, maken 
we ons niet zo druk. Al was het al-
leen maar omdat er op dit sport-
park regelmatig vliegtuigen hun 
kerosineresten uitsproeien, zon-
der aantoonbare schadelijke gevol-
gen voor de gezondheid van spe-
lers en ouders. Met een goedge-
vulde tribune en veel publiek langs 

de lijn werd de aftrap om 12.45 ge-
nomen. Aalsmeer denderde uit de 
startblokken en had na 1 minuut 
al een vrije trap op een mooie plek 
versierd. Helaas voor LMV werd de-
ze meteen onberispelijk binnen ge-
schoten en liepen ze al achter de 
feiten aan. LMV bouwde zorgvul-
dig op en in de 8eminuut was het al 
gelijk toen linkspoot Benjamin van-
af de linkerzijlijn een bal in de ver-
re hoek krulde. De strijd ging gelijk 
op, in de 17e minuut een prachti-
ge dieptepass op de bonkige spits 
van Aalsmeer, die de bal langs de 
goed uit zijn doel gekomen Danny 
maar ook naast het doel prikte. De 
druk van Aalsmeer hield aan en in 
een tijdsbestek van 3 minuten wis-
ten ze maar liefst 2x te scoren. Na 

een afgeslagen corner trapte LMV 
de bal ver naar voren, waar Benja-
min een sprintduel met de keeper 
won en vanaf 30 meter de bal ter-
gend langzaam in de hoek schoof 
voor de 2-3 ruststand. In de twee-
de helft liet Aalsmeer zich inzak-
ken en zocht LMV de gelijkmaker. 
Hoewel er wel kansen kwamen, kon 
Aalsmeer naar hartenlust counte-
ren en wist de productie naar zes 
te verdubbelen. LMV kon daar al-
leen een kopdoelpunt van Djomy 
tegenover stellen, met een duidelijk 
luchtje van verbrand rubber eraan. 
Eindstand 3-6, een teleurstelling 
voor de LMV-jongens. Maar zoals 
bekend, word je kampioen tegen 
de kleintjes en is er nog niets verlo-
ren in deze spannende poule. Deze 
week weer goed trainen, de teleur-
stelling wegwerken en volgende 
week zaterdag in Hillegom er weer 
tegenaan ! Ondanks dit negatieve 
resultaat, heeft het publiek genoten 
van jullie inzet en strijdlust. 

drie partijen. Wim Könst nestelde 
zich aan kop door de ‘Battle van de 
Vrouwenakker’ van Leo Hoogervorst 
te winnen. Adrie Voorn bleef Wim 
in het spoor middels een zwaar be-
vochten zege op Jos Harte. Broer 
Kees bezorgde de familie toch pun-
ten door een zege op Bert van Wer-
meskerken die wel heel dicht bij 
een puntendeling kwam. Kunst en 
Genoegen is nog maar de enige 
damclub in de wijde omgeving, het 
zal zonde zijn als deze bijna 90 ja-
rige club haar hoofd niet meer bo-
ven water kan houden. Binnenkort 
gaan de leden van K&G haar dona-
teurs weer af voor hun bijdrage aan 
de club.
De drie euro zijn natuurlijk welkom, 
maar liever ziet de club deze huis-
dammers in ’t Fort aansluiten ach-
ter de borden. Natuurlijk is iedere 
damliefhebber welkom bij deze club 
die een lange geschiedenis in De 
Kwakel wil voortzetten. Inlichtingen: 
Adrie Voorn 0297 568472

van Boule Union Thamen deed dat 
is stijl met drie overwinning (13-0, 
13-10 en 13-5). De twee wedstrijd-
punten waren binnen en op saldo 
partijwinst een tweede plaats ach-
ter Les Bohémiens uit Amsterdam 
Osdorp. Deze week kende ook de 
start van de wintercompetitie dou-
bletten van Afdeling 09 van de Ne-
derlandse Jeu de Boules Bond. Dit 
is de laatste keer dat deze compe-
titie gespeeld wordt. 
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Bovenaan de ladder bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na vijf avonden ladder-
bridge eindigden Jan Egbers & Ben 
Remmers op de bovenste sport met 
een gemiddelde score van 56,32% 
en oogsten zo het wel verdiende ap-
plaus van de negen en veertig an-
dere paren. Stenny & Herman Lim-
burg kwamen een heel kleine trede 
lager uit met hun 56,10% en deel-
den zo toch ook wel een beetje in 
de eer. Janny Streng & Francis Ter-
ra tenslotte ontstegen het aard-
se gewoel als derde met 55,03% en 
zo was het podium compleet. De-
ze laatste avond was weer het to-
neel van een hectische dans om 
wie er in slaagde de integrale spel-
len het beste naar hun hand te zet-
ten. Dat lukte nu voor een keer Co-
ra de Vroom & André van Herel die 
zeer hoog op 66,11% kwamen. Het 
leverde ze alleen maar een “one 
night bridgestand”op, daar eerde-
re resultaten in het ladder verleden 
niet genoeg voor meer waren. Son-
ja & Hans Selman kregen ook weer 
een beetje vat op het spel door met 
een zeer goede 65,74% tweede te 
worden, wel ten koste van de ande-
re C-tjes natuurlijk. Die lieten zich 
echter niet zomaar afschepen het-
geen moge blijken uit de derde en 

vierde plaatsen van Adrie Bijlsma 
& Rie Bezuijen met 59,49% en An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers met 59,38%. Marianne & Huub 
Kamp sloten de top vijf van de-
ze avond af met 57,36%. Volgende 
week de aftrap voor de eerste ron-
de paren competitie en mocht u na 
het eindigen aan de onderkant van 
de ladder zijn gaan twijfelen aan uw 
bridge instinct dan gaat op 29 okto-
ber ook een extra bijspijker cursus 
van start om het vertrouwen weer 
wat op te vijzelen. Het Spelpeil Ont-
wikkelingsprogramma (SPO) biedt 
u deze kans. Vanaf zaterdagochtend 
29 oktober geven de Legmeer leden 
André van Herel, Cora de Vroom en 
Ruud Lesmeister u daar de gelegen-
heid voor in Sporthal de Scheg. Voor 
inlichtingen e- mail: Andrevherel@
gmail.com, telefoon 06-15115388. 
En wilt u zich enthousiast gewor-
den in de wereld van Bridgeclub De 
Legmeer storten neem dan contact 
op met het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of telefoon 
0297 567458. Er wordt elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur gespeeld 
in Dans en Partycentrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn,

Klassewerk scholierenveldloop 
weer een groot succes
Regio - Woensdag 5 oktober orga-
niseerde AKU voor de 34e keer op 
en rond de atletiekbaan een van 
de grootste sportevenementen in 
de gemeente Uithoorn. Alle basis-
scholen in Uithoorn en de Kwakel 
en het voortgezet onderwijs in Uit-
hoorn en De Ronde Venen worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze jaarlijkse cross. Veel leerlin-
gen, ouders en leerkrachten hadden 
zich opgegeven, met de na-inschrij-
vingen erbij waren er dit jaar rond 
de 750 deelnemers die aan de start 
verschenen.

Weergoden waren ons 
dit jaar goed gezind
Vorig jaar werd de loop echt geteis-
terd door de regen die gedurende de 
hele middag overvloedig vloeide.
Dit jaar was dat heel anders, er stond 
wel een stevige wind maar de hele 
middag scheen een heerlijk najaars-
zonnetje. Dat was natuurlijk pret-
tig voor de vele scholieren die zich 
hadden aangemeld maar ook voor 
de vele ouders/grootouders en leer-

krachten die hun kind of kleinkind 
kwamen aanmoedigen. Het zonnetje 
zorgde er wel voordat het een gewel-
dig gezicht was om zoveel kinderen 
en jongeren aan de start te zien ver-
schijnen. De organisatie had special 
aandacht gegeven aan de kwaliteit 
van de startnummers, maar dat was 
dit jaar niet extra nodig, alle num-
mers bleven goed zichtbaar waar-
door het voor de mensen bij de finish 
niet te moeilijk was om alle scholie-
ren die over de finish kwamen, goed 
te registreren. Dat zorgde ervoor 
dat de uitslagen niet alleen snel be-
schikbaar waren, maar er ook geen 
twijfel over was dat deze klopten.

Grote groepen
Aangezien een aantal scholen met 
met een continurooster werken, had 
AKU ook nu weer besloten om de 
start een uur op te schuiven zodat 
alle scholen mee konden doen. De 
consequentie was wel dat de jon-
gens en meisjes van dezelfde groep 
van de basisscholen tegelijk moes-
ten starten omdat het programma 

anders voor veel deelnemers te lang 
zou uitlopen. Ondanks dat was het 
een prachtig gezicht om alle deel-
nemers in grote groepen van soms 
meer dan 80 à 90 kinderen in hoog 
tempo te zien vertrekken. De groe-
pen vertrokken klasgewijs zodat ie-
dereen tegen leeftijdgenoten liep. 
Naast de individuele medailles die 
de eerste drie aankomenden kon-
den winnen, streden alle kinderen 
ook voor de beker voor de school 
die het best presteerde over alle 
groepen. Om te benadrukken dat 
elk kind, ongeacht de plaats waarop 
hij of zij eindigde, zijn eigen, gewel-
dige prestatie had geleverd, ontving 
elk kind na afloop een meetlint in-
de vorm van een duim , aangeboden 
door de sponsor van de loop, Klas-
sewerk interieurverzorging.

De Springschans wint voor 
de 10e keer de wisselbeker
Bij de basisscholen streden dri-
ee scholen om de wisselbeker, de 
Springschans, de Kwikstaart en de 
Zon, uiteindelijk behield de Spring-

schans de wisselbeker in huis. Voor 
deze school was het winnen deze 
keer wel heel bijzonder aangezien 
deze school voor de 10e keer de 
scholierenveldloop won. Het is nog 
niet duidelijk wat het halen van de-
ze mijlpaal betekent. Bij het voort-
gezet onderwijs wisselde de wis-
selbeker wel van eigenaar. Na de 
winst van het Alkwin College van 
vorig jaar, ging nu het Thamen Col-
lege aan de haal met de beker. De-
ze school verdient dit jaar een ex-
tra compliment omdat niet alleen 
veel leerlingen maar ook een grote 
groep leerkrachten en ouders aan 
de start verschenen.

What’s up
Om het belang van het drinken 
van water i.p.v. zoete drankjes tij-
dens en na het sporten te promo-
ten en onder de aandacht van ie-
dereen te brengen, waren de men-
sen van What’s up ook weer duide-
lijk aanwezig door bij de finish aan 
iedereen een flesje drinkwater aan 
te bieden. AKU dankt alle kinde-
ren, jongeren, leerkrachten en ou-
ders voor hun deelname, alle scho-
len voor de inspanningen om de in-
schrijvingen te regelen en vrijwilli-
gers van de vereniging die er weer 
voor hebben gezorgd dat dit grote 
evenement weer prima is verlopen.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 15 ok-
tober organiseert stichting Serviam 
weer een gezellige kienavond in het 
KNA gebouw Legmeerplein. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en we be-

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op woensdag 5 okto-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 39 liefheb-
bers werd deelgenomen. De winnaar 
werd deze avond Andre Borgman 
met een totaal van 7988 punten na 4 
gespeelde partijen. De tweede plaats 
was voor Gaby Abdesselem met 
7007 punten en als derde eindig-
de Els Luyten met 6887 punten. De 
poedelprijs was deze week wederom 
voor Tineke de Munk met een totaal 

van 4557 punten. De marsen prij-
zen waren deze avond voor Marian 
van Gestel (2x), Jan Schuurman, Jo-
zef Lebesque (2x), Herman de Jong, 
Gaby Abdesselem, Jack van der Veer, 
Gerrit Vink, Maurits de Vries, Corrie 
Smit en Jacqueline van den Bergh. 
Heeft u ook zin in een avondje ge-
zellig klaverjassen? U bent van harte 
welkom op woensdag 12 oktober in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

ginnen om 20.00 uur. Op deze avond 
kunt u weer vele mooie en leuke prij-
zen winnen, of als hoofdprijs een van 
onze bekende enveloppen. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van de 
Uithoornse missionarissen.

Legmeervogels J011-4 in 
de winning mood
Uithoorn - De J011-4 draait lek-
ker!!! Hoewel we nog steeds 1 ge-
blesseerde speler missen staan 
we er goed voor. Van de afgelo-
pen 6 wedstrijden hebben we er 
maar eentje verloren. Dat was tegen 
Overbos. Het werd 4-2. Maar tegen 
CSW wonnen we met 5-0 (beker-
comp.), tegen Dios met 4-2, tegen 
DSS met 3-5, tegen Roda met 4-2 
en afgelopen zaterdag tegen Odin 
zelfs met 3-13!  Alle spelers van het 
team hebben wel 1 of meerdere ma-

len gescoord. Helaas speelt nu de 
kunststof grasmat een belangrijke 
rol in het nieuws. Hopenlijk zal het 
het spelplezier van de teams niet 
gaan bederven. De komende za-
terdagen staan er weer spannen-
de duels in de agenda tegen HBC, 
UNO, Odin en Onze Gezellen en nog 
een bekerwedstrijd. achterste rij vl-
nr coach Daan, Duco, Steije, coach 
Fernand, Mustafa gehurkt Kid, Stan, 
Mike, Lucas en liggend keep Ralph, 
niet op de foto Michael

Gentlemanrace Ad Fiege 
Memorial voor UWTC
Uithoorn - De gentlemanrace Ad 
Fiege memorial is op zondag 9 ok-
tober onder heerlijke weersomstan-
digheden verreden, een zonnetje 
dat steeds meer kracht kreeg en bij-
na geen wind. De gentlemanrace is 
jaarlijks de afsluiting van het weg-
seizoen voor de afdeling wielren 
van UWTC. Er wordt dan een kop-
peltijdrit gereden over een parcours 
van ongeveer 12 km. Spontaan wor-
den op het laatst nog enkele com-
binaties uit de hoge hoed getoverd. 
Anouk de Veer had nog bijna geen 
ervaring met de racefiets maar zet-
te met haar vader toch een nette tijd 
neer. Leuk om onderweg te horen 
hoe de sterkste renners van de kop-
pels de andere koppelgenoot bleef 
aanmoedigen om een zo snel mo-
gelijke tijd neer te zetten. De mooi-
ste rubriek is toch altijd weer de 
strijd tussen de jeugdleden die vaak 
met één van de ouders de wed-
strijd afleggen, en waarbij de ou-
ders het niet altijd even gemakke-
lijk hebben. Na afloop van de prijs-
uitreiking is er gezamenlijk genoten 
van soep en broodjes van slagerij vd 

Schaft. De wisselbeker werd weer 
uitgereikt door Gees Fiege en is ge-
wonnen door Sven Nijhuis en Ru-
ben Schel, zij zette een zeer snelle 
tijd van 17:50 minuten neer. Twee-
de werden Arjan Hulsebos en Theo 
van Heuzen (19:05), derde Gerard 
van Veen en Peter Hoogenboom 
(21:23), vierde Ian vd Berg en Wim 
Veenboer (21:40) en vijfde Ronald 
Nijhuis en George Ruijter (22:10). 
Sjon vd Berg reed de tijdrit alleen 
bij gebrek aan een koppelgenoot 
en dat deed hij niet slecht met een 
tijd van 18:52! De jeugd werd ge-
wonnen door Danny Plasmeijer en 
Marcel Plasmeijer (20:29), tweede 
Mike Derogee en Vincent Derogee 
(20:43), derde Romy Snel en Simon 
Stallinga (22:10) en vierde Jasmijn 
Wiegmans en Adriaan Vis (23:29). 
De klasse dame-heer werd gewon-
nen door Marjan de Bruin en Ben de 
Bruin (21:43) voor Anouk de Veer en 
Gerard de Veer (22:07) en Patty van 
Oers en Joost Springintveld (24:12). 

Cyclocross
Zaterdag 8 oktober reden Bart de 

Winst voor twee teams 
badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zondag 
hadden 4 teams van badminton-
verenging de Kwakel een thuiswed-
strijd. Voorafgaand aan de wedstrijd 
werden de nieuwe teamshirts uitge-
reikt. Deze zijn wederom gespon-
sord door Eugene Bleekmolen en 
zijn band Alice Good. Voor het der-
de opeenvolgende jaar speelt de 
vereniging met plezier in het shirt 
van Alice Good. Blijkbaar hadden 
ge nieuwe shirts ook een gunstige 
werking op de uitkomst van de wed-
strijden. Team 1, bestaande uit Dave 
Buskermolen, Frank Stricker, Marie-
ke Buskermolen en Henriette Groot-
en wist hun eerste winst dit seizoen 

te behalen in de 2e klasse. Tegen 
IJmond wisten de dames hun dub-
bel te winnen en ook de singles van 
Dave, Henriette en Marieke werden 
gewonnen. De einduitslag werd be-
paald door de mix dubbels, doordat 
Frank en Henriette deze wisten te 
winnen werd de eindstand een 5-3 
winst. Team 2, bestaande uit Lars 
Griemelijkhuijsen, Rik Straathof, Il-
se Hogerwerf en Anouska Homan, 
wist ook hun eerste winst dit eizoen 
te behalen. Na twee eerdere wed-
strijden die net aan verloren gingen 
wist het team nu een overtuigend 
7-1 winst op ABC ‘14 te behalen. De 
vorm lijkt gevonden!

Team 3 had een iets moeilijker mid-
dag. Jan van Kempen, Peter Busker-
molen, Eva van de Zweep en inval-
ster Maartje Veenhof hadden een 
zware dobber aan ABC ‘9. De single 
van Peter en de mix dubbel van Pe-
ter en Eva werden gewonnen.
Team 4 wist een 4-4 gelijkspel te 
slepen uit hun wedstrijd tegen ABC 
‘10. Gosse Wegbrandts, invaller Ron 
Veenhof, Ayesha Timmer en Daph-
ne de Vor hebben moeten vechten 
voor ieder punt.
De dames dubbel, de singels van 
Ron en Ayesha en de mix dubbel 
van Gosse en Ayesha werden ge-
wonnen.

Veer en Dennis Moolhuijsen de 
veldrit op de Nedereindseberg 
(WV het Stadion) bij de amateurs/
sportklasse. Bart had een super-
start en reed gemakkelijk in de top-
10 mee. Helaas zorgde een afgelo-
pen en hierdoor vast geslagen ket-
ting voor flinke vertraging er restte 
een 35e klassering. Dennis kon ge-
lukkig weer rijden na zijn kniebles-
sure van vorige week. Dennis fi-
nishte als 44e. Op zondag 9 oktober 
stonden zij weer aan de start en nu 
bij een veldrit in Gouda. Ook Tom-
my Oude Elferink en Luuk van Vliet 

deden hier mee. In Gouda werd het 
talud langs de snelweg goed benut 
en moesten de renners diverse ke-
ren via slingers omhoog en naar be-
neden. Tommy werd 12e, Bart 14e, 
Luuk 20e en Dennis 42e. Bij de ju-
niordames was Lorena Wiebes pre-
sent en Lorena wist met een 7e 
plaats een mooie klassering te be-
halen. Ook drie jeugdleden hebben 
zich alweer aan een nationale veld-
rit gewaagd. Siem, Mees en Mike 
reden zaterdag een pittige cross op 
de motorcrossbaan in Lierop. Mul 
zand zorgde ervoor dat er ook al 
flink gelopen moest worden.  Siem 
werd 10e (cat 3), Mike 18e (cat 5) 
en Mees 25e (cat 6).

Cross in Nieuwveen
Zondag 16 oktober start de Am-
sterdamse Cross Competitie met 
de veldrit in Nieuwveen. Deze veld-
rit wordt door leden van UWTC ge-
organiseerd en rondom zwembad 
Aarweide zal weer een pittig par-
cours worden uitgezet. De verwach-
ting is dat het druk zal worden. Pu-
bliek is van harte welkom om dit 
spektakel te komen bekijken. De 
jeugd start om 10.00 uur. De 40+ 
start om 11.00 uur en om 12.00 uur 
starten de 40- renners, dames en 
nieuwelingen. Meer info vindt u op 
www.uwtc.nl/wielren
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Kwakelse G-voetballers 
scoren volop
De Kwakel - In de 3e competitie-
ronde voor KDO JG1 was afgelopen 
zaterdag DIOS de tegenstander. Op 
mooi kunstgras werd de wedstrijd in 
Nieuw Vennep afgewerkt. De eer-
ste minuten verliepen moeizaam 
voor KDO. Bij een tweetal aanval-
len raakte DIOS ook 2x het alumini-
um echter onze keeper Daniël werd 
daar niet zenuwachtig van. Na de-
ze waarschuwingen ging KDO be-
ter combineren en een afgeslagen 
bal kwam voor de voeten van Mani-
sha en die volleerde de bal keurig in 
het doel 0-1. Dit doelpunt bleek een 
bevrijding te zijn voor de voetballers 
van KDO. Thomas had een super-
dag vandaag en slalomde door de 
verdediging en scoorde een prach-
tig doelpunt. De aanvallen werden 
alleen maar mooier. Voor de rust liep 
KDO hierdoor uit naar 0-5. 
Na de rust liet KDO in het begin de 
teugels een beetje vieren en kwam 
DIOS terug op 1-5. Dat gaf DIOS 
wel meer moed maar de achterhoe-
de werd hierdoor zwakker waardoor 
KDO de voorsprong uit kon bouwen 
naar 1-8. Door omzettingen in het 
team van KDO door de coach kwam 
DIOS weer terug tot 3-8. Uiteinde-
lijk werd de conditie van KDO ge-

test op het spelen tegen een over-
tal aan spelers van de tegenstan-
der. DIOS speelde met 8 en KDO 
met 6 spelers. Met deze veldbezet-
ting werd de eindstand DIOS JG1-
KDO JG1 5-11 bereikt. We moeten 
wel toegeven als we zouden tellen 
wie het meest de paal of de lat zou 
hebben geraakt dan is DIOS met 6x 
de winnaar.

Klaverjas-
marathon

Amstelhoek - Zaterdag 5 novem-
ber 2016 is er in het Buurthuis van 
Amstelhoek weer een klaverjasma-
rathon. Inschrijven is verplicht en 
kan tot 2 november bij Leny Jan-
sen (jansenleny@hotmail.com; 06-
50282282). De inschrijfkosten be-
draagt 8 euro p.p.. We kaarten van 
10.00–22.00 uur. 
Wanneer: 5 november 10.00 uur
(zaal open 9.15 uur).
Waar: Engellaan 3a, Amstelhoek

Doe je mee aan de Rabo GeZZinsloop?
Regio - Atletiekvereniging de Veen-
lopers organiseert elk jaar de Zilve-
ren Turfloop. De dag begint natuur-
lijk met de sportieve uitdaging voor 
de kinderen: De Rabo GeZZinsloop.
Dit is een sportieve loop van 1 ki-
lometer door het sportpark aan de 
Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best 
doen om de eerste prijs te halen, 
maar we zijn trots op alle kinderen 
die over de finish komen. Daarom is 
er voor iedereen een aandenken. Je 
kunt al meedoen als je vier jaar oud 
bent. Er wordt gelopen in zes cate-
gorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 
7 t/m 9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, 
jongens t/m 6 jaar, jongens 7 t/m 9 
jaar en jongens 10 t/m 12 jaar. Als 
je het nog spannend vindt, om al-
leen te lopen, mag een van je ou-

ders natuurlijk gezellig met je meelo-
pen. Direct na de finish van de jong-
ste kinderen is de prijsuitreiking in 
de sporthal. Tijdens de prijsuitrei-
king worden er leuke (sport)prijzen 
verloot, dus kom zeker even kijken 
bij de prijsuitreiking. Je ouders kun-
nen ook meelopen met een van de 
langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. 
Voor meer informatie zie de websi-
te: www.zilverenturfloop.nl. De Ra-
bo GeZZinsloop is cool, er doen veel 
kinderen mee, het zal dus druk zijn 
bij de start. Vraag je ouders de au-
to thuis te laten, en op de fiets of lo-
pend te komen. Je kunt je inschrijven 
in sporthal de Phoenix of een mailtje 
sturen naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. Dan ligt je startnummer 
al voor je klaar in de sporthal.

Amstel Drecht Regatta
Uithoorn - Zondag 2 oktober werd 
op de Amstel de 33e Amstel Drecht 
Regatta gevaren. Deze roeiwedstrijd 
met een lengte van 4 km wordt jaar-
lijks op de 1e zondag in oktober ge-
houden. Lang geleden begonnen als 
een ‘onderlinge’ ter gelegenheid van 
een lustrum van Michiel de Ruyter is 
de Regatta uitgegroeid tot een vast 
punt in de wedstrijdagenda van veel 
roeiverenigingen.Er waren 35 ploe-
gen op het water van 10 verschillen-
de verenigingen. De grootste ploeg 
was de Dames-8 van buurvereni-
ging de Meije uit Gouda. Deze 8 da-
mes roeiden in de 7 Provinciën, het 
vlaggenschip van Michiel de Ruyter. 

Verder waren er ploegen van 4, 2 of 
1 persoon. De snelste tijd, 15 en een 
halve minuut, werd neergezet door 
een gemengde dubbele skiff van 
roeivereniging Ossa uit Heerhugo-
waard. Van Michiel de Ruyter won 
Tanisha Franke de medaille voor de 
jeugd-dubbel2 en was daarmee de 
snelste jeugddeelneemster. Dank-
zij de inzet van veel vrijwilligers van 
Michiel de Ruyter was het wederom 
een zeer geslaagde wedstrijd. Al-
les verliep vlekkenloos, behalve het 
weer dan misschien. Maar een roei-
er laat zich niet weerhouden door 
een spatje regen. 
Foto Hans Dehé.

UWTC renners doen mee 
aan het NCK
Uithoorn - De toppers van UWTC 
hebben naar vermogen gereden op 
het NCK (Nederlands Club Kam-
pioenschap) in Dronten. Vanaf 
een hoog startpodium in het cen-
trum van Dronten werd iedere mi-
nuut een ploeg weg gestart. De 
jeugdploeg van UWTC bestaan-
de uit Danny Plasmeijer, Romy Snel 
en Duuk vd Haagen reden naar de 
20e plaats van Nederland. Zij moes-
ten het doen zonder de geblesseer-
de Sven Buskermolen. Hierdoor 
kon niemand een steekje laten val-
len want ze moesten met zijn drie-
en finishen om een klassering te rij-
den. Maar wat een ervaring hebben 
zij vandaag weer opgedaan! De 10.2 
km hebben ze afgelegd met een ge-
middelde van 31.6 km/u. Erg knap 
van Duuk om mee te rijden. Duuk 
is pas cat 4 renner en had dispen-
satie bij de KNWU aangevraagd 
om te mogen starten, want eigen-
lijk mochten alleen cat 5 t/m 7 ren-
ners meedoen. Danny draaide de 
langste beurten en Romy stond heel 
knap haar mannetje! Met zijn drie-
en hebben ze het super gedaan. De 
trainers waren in ieder geval apen-
trots. Geblesseerde Sven Busker-
molen was natuurlijk mee om zijn 
ploeggenoten aan te moedigen en 
hij had de dag van zijn leven in de 

mooie ploegleidersauto van spon-
sor Rovémij. De B-ploeg bestaan-
de uit Armando van Bruggen, Lore-
na Wiebes, Ian vd Berg en Niels Kra-
mer reden naar de 35e plaats. Deze 
14 t/m 17 jarigen reden de 34.2 km 
met een gemiddelde van 41.8 km/u. 
Het ging vanaf het begin meteen 
in een net tempo. Behoedzaam de 
eerste bochten door om daarna het 
tempo te verhogen. Als mooi draai-
ende ploeg met keurige overna-
mes gingen ze goed van start. Niels 
moest na ongeveer 10 km afhaken. 
Hij had zeker zijn werk gedaan maar 
zat stuk zoals hij meldde aan de au-
to. Armando was als wegkapitein in 
super doen. Hield alles goed in de 
gaten. Ruim over de helft werden 
ze ingehaald door 2 ploegen. Maar 
na ongeveer een kilometer lag één 
van die ploegen met zijn allen op 
het wegdek, zij hadden teveel risi-
co genomen. De andere ploeg daar 
liepen de UWTC renners weer op in 
en na een paar kilometer ging team 
UWTC er weer langs. Het werd een 
spel van welke ploeg het hardst kon 
rijden. Twee motoren, zes renners 
(2x3) en twee ploegleiders auto’s. 
Geweldig! Uiteindelijk won UWTC. 
Natuurlijk was de andere ploeg een 
minuut ingelopen en dus sneller 
maar het was een hele mooie strijd.

Legmeervogels verliezen 
in eerste helft
Uithoorn - Het vijfde duel van Leg-
meervogels in de 1ste klasse duel 
is uitgelopen op een nederlaag die 
gestalte heeft gekregen in de eer-
ste 45 minuten van dit duel. Er hing 
in deze fase een loomheid over het 
elftal van jack honsbeek waardoor 
men er niet in is geslaagd om een 
aanvaardbaar spelletje op de kunst-
grasmat te leggen. 

Fout op fout werd er gestapeld 
waardoor DEM wel erg eenvou-
dig aan de 3-0 voorsprong is geko-
men bij de rust. Al in de 8ste minuut 
was het raak voor de thuisclub Roel 
pistra van DEM wordt door de ver-
dediging van Legmeervogels geen 
strobreedte in de weggelegd en hij 
kan wel heel gemakkelijk DEM aan 
de leiding brengen. Wie dan van de 
Legmeervogels aanhangers heeft 
gehoopt dat Legmeervogels wakker 
is geschut komt van een koude ker-
mis thuis. Het blijft kommer en kwel 
in het elftal van Jack Honsbeek. In 
de 20ste minuut wordt het nog er-
ger voor Legmeervogels als Jesse 
Arends eigenlijk op dezelfde manier 
als de eerste DEM treffer tot stand 
is gekomen. Het begint eigenlijk al 
op het middenveld ook daar worden 
verkeerde keuzes gemaakt en als de 
verdediging zich bij dit fouten festi-
val aan gaat sluiten dan maak je de 
score van DEM wel erg makkelijk. 
Na 27 minuten spelen last scheids-
rechter C.Post zeer terecht even een 
pauze in. 

Voorzichtig
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn 
bij onweer en bliksem. In de kleed-
kamer geeft trainer jack honsbeek 
in duidelijke bewoordingen aan 
waar het mis gaat, in de hoop dat 
het spelbeeld gaat veranderen. Na 
een rust pauze van ruim 10 minu-
ten wordt de 1ste helft voortgezet. 
De woorden van Jack honsbeek zijn 
bij veel Legmeervogels het ene oor 
in gegaan en weer snel vertrokken 
uit het andere oor. Niets wijst er op 
dat Legmeervogels in deze wed-
strijd gaat voor een goed resultaat. 
Als men dan in de verdediging ook 
nog eens in de breedte probeert uit 
te verdedigen dan geef je gewoon 
een doelpunt weg. Rik Stals is er 
dan als de kippen bij om de 3-0 aan 
te tekenen. Dit is dan ook de rust-
stand. Legmeervogels mag zijn han-
den dicht knijpen met ‘’slechts’’ een 
3-0 achterstand. 

Rust
In de rust doet Jack Honsbeek weer 
pogingen om tot de spelers door te 
dringen en hen te wijzen op de ma-
nier waarop er wordt verdedigd. De 
verkeerde keuze die op het midden-
veld worden gemaakt en het feit dat 
bij de meeste spelers toch echt wel 
de wil ontbreekt om deze wedstrijd 
tot een goed einde te brengen. De 

eerste 10 minuten van de 2e helft 
is gelijk aan de 1ste helft. Drama-
tisch aan de zijde van Legmeervo-
gels. Na deze eerst 10 minuten wor-
den de spelers van Legmeervogels 
zo maar wakker. DEM krijgt geen 
enkele mogelijkheid meer en het is 
Legmeervogels dat de boventoont 
voert. Dit leidt tot een treffer in de 
59ste minuut Eindelijk slaagt Lulin-
ho Martins er in om los te komen 
van zijn directe tegenstander zijn 
voorzet komt voor de voeten van in-
valler Damien de Vegt en deze be-
denkt zich niet en via de onder-
kant van de lat verdwijnt de bal in 
het doel. 3-1. Na deze treffer blijft 
Legmeervogels de boventoon voe-
ren en is DEM gedwongen om zich 
ver te laten terug zakken. Er ont-
staan kansen voor Legmeervogels 
want DEM is geen schijn meer van 
het elftal van de eerste 55 minuten. 
In de 70ste minuut wordt het zelfs 
3-2. Dennis Bakker scoort vanaf 11 
meter. Strafschop toegekend na het 
neerleggen van Lulinho Martins in 
het strafschop gebied. DEM is dui-
delijk even het spoor bijster. 

Voordeel
In de 78ste minuut valt dan toch 
nog de beslissing in het voordeel 
van DEM. Rik Stals krijgt wel heel 
veel ruimte en helemaal uit het niets 
scoort hij zijn tweede treffer van de 
dag maar belangrijker voor DEM is 
dat het verschil weer 2 treffers is 
met Legmeervogels. 2 minuten later 
zou het zo maar 4-3 zijn geworden 
als Dennis Bakker een grotere maat 
voetbalschoen zou hebben gehad. 
Komt 1 millimeter te kort om de 4-3 
in het doel te werken en wie weet 
wat er dan nog gebeurt zo zijn?

Na ruim 90 minuten maakt scheids-
rechter Post een eind aan dit duel. 
4-2 voor DEM is de eindstand. Als je 
dan terug kijkt op de wedstrijd kan 
de conclusie niet anders zijn dat 
Legmeervogels dit duel in de eer-
ste helft heeft verloren van DEM dat 
de treffers eigenlijk zo maar in de 
schoot krijgt geworpen. Een onno-
dig verlies van Legmeervogels. aan-
staande zondag komt Fortuna Wor-
merveer op bezoek bij Legmeervo-
gels, aanvang 14.00 uur. Om de-
ze wedstrijd winnend af te sluiten 
zal wel uit een ander vaatje moeten 
worden getapt. 

Legmeer 2
Legmeervogels 2 heeft uitstekend 
gepresteerd in het uitduel tegen 
JOS/Watergraafsmeer 2. Om daar 
met 0-0, dus een punt naar huis te 
komen is een prestatie van voor-
maat. Als het geluk wat meer aan 
de zijde van Legmeervogels was ge-
weest dan was het niet bij deze ene 
punt gebleven en zou een overwin-
ning bij JOS/Watergraafsmeer een 
feit geweest.

Sponsorloop Basisschool 
“De Zwaluw” 

een groot succes!
Regio - Speciaal voor het 10 ja-
rig bestaan van Amstelwijs, stich-
ting voor openbaar primair onder-
wijs waar basisschool De Zwaluw in 
Nes aan de Amstel ook deel van uit 
maakt is er een sponsorloop geor-
ganiseerd. I
n plaats van geld uitgeven aan fees-
telijkheden en traktaties werd er op 
sportieve wijze geld binnen gehaald 
door de kinderen middels een spon-
sorloop. Het parcours was uitgezet 
romdom de school met een kleine 
ronde voor de onderbouw en een 
grote ronde voor de ouderen leer-
lingen. Onder groot gejuich van toe-
kijkende ouders en leerkrachten lie-
pen de leerlingen rondje na rond-
je. Het slotsein was na 20 minu-
ten. De opbrengst van de school 
wordt onder drie goede doelen ver-

deeld: Make a Wish foundation. Een 
stichting die zich inzet voor ernsti-
ge zieke kinderen die een wens mo-
gen doen. Dit geeft deze kinderen 
en het hele gezin kracht en energie 
voor de toekomst. Stichting Right to 
play zet zich in voor kinderen in ar-
me en vaak gevaarlijke landen en 
biedt onder andere sport en spel, 
creatieve en psychosociale activi-
teiten. Als laatste No Wildlife Crime. 
Deze stichting zet zich in voor het 
bestrijden van stropers en het cre-
eeren van leefgebieden voor dieren, 
met name voor dieren die bijna zijn 
uitgestorven. Een leuke en sportie-
ve manier om een feestje te vieren 
waar niet alleen de kinderen van De 
Zwaluw, maar ook kinderen en die-
ren van over de hele wereld blij van 
worden.
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