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Gemeente en Eigen Haard
tekenen convenant
TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926

Tankstation
Zijdelwaard

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Uithoorn weert doorgaand
verkeer door centrum
Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen
Uithoorn/De Ronde Venen - Tijdens een perspresentatie in het gemeentehuis van Uithoorn op donderdag 9 oktober ontvouwde het
hoofd van de afdeling Ontwikkeling
de plannen voor de (tijdelijke) herinrichting van het stukje N196 tussen de Dorpsstraat en de kruising
met de Laan van Meerwijk (zie foto). De plannen liggen klaar om te
worden uitgevoerd zodra de Prinses
Irenebrug een grote onderhoudsbeurt krijgt. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2015 waarbij de
brug ruim zes tot acht weken buiten gebruik wordt gesteld en voor
alle verkeer afgesloten. Er komt
in die periode een alternatief voor
voetgangers en fietsers van en naar
Amstelhoek. Het gemotoriseerde
verkeer moet gebruikmaken van
de omgelegde N201 en kan via de
afslag Amsterdamseweg naar het
centrum rijden. Ook het landbouwverkeer zal moeten omrijden. Na het

onderhoud van de brug kan er gewoon weer verkeer overheen rijden,
zij het uitsluitend bestemmingsverkeer v.v. voor het centrum.
Het loze geblaat van buurgemeente
De Ronde Venen met als koploper
wethouder Moolenburgh die, niet
geremd door enige (voor)kennis
van zaken, zich laat verleiden door
het doen van uitspraken als zou er
‘geen rekening worden gehouden
met de belangen van inwoners van
De Ronde Venen’, verraadt een gebrek aan realiteitszin. Daarnaast lijkt
men duidelijk verrast door de vasthoudendheid van de gemeente Uithoorn die haar plannen lijkt te gaan
doorzetten. Het gaat, vooruitlopend op het samenbouwen van de
twee dorpshelften, dit keer slechts
om een tijdelijke herinrichting van
het stukje N196 dat straks trouwens voldoende mogelijkheid biedt
om bestemmingsverkeer naar het

centrum te leiden, te parkeren en
weer te laten uitrijden van en naar
de richting Amstelhoek. Fietsers en
brommers kunnen gewoon het centrum bereiken. Laden en lossen bij
de winkels gebeurt via aparte rij- en
opstelstroken voor vrachtwagens.
Zelfs voor hulpdiensten is er een
weg. Alleen voor het landbouwverkeer is nog steeds geen oplossing.
Daarin heeft men in De Ronde Venen wel een punt. De zogenaamde woede die de gemeente De Ronde Venen tentoonspreidt is wel wat
overdreven weergegeven in de media vorige week. Als men de moeite
neemt om de plannen even goed te
bekijken zal men daarbij constateren dat het allemaal wel meevalt en
dat de bereikbaarheid van het centrum van Uithoorn gewoon gewaarborgd blijft. Er wordt van een mug
een olifant gemaakt.

Uithoorn - Woensdag 8 oktober tekenden de gemeente en de woningbouwcorporatie Eigen Haard in het
gemeentehuis het ‘Convenant prestatieafspraken’.
Het convenant, dat voor de komende drie jaar geldt, is voor de gemeente een belangrijk instrument
om doelen uit de Woonvisie te bereiken. Hiermee bevestigen de gemeente en Eigen Haard de noodzaak om de onderlinge samenwerking te versterken en de verantwoordelijkheid gezamenlijk op
te pakken. Deze verantwoordelijkheid ligt in het aanbieden van een
betaalbaar en kwalitatief passend
woonaanbod. Hierbij speelt de leefbaarheid van woonwijken een belangrijke rol, maar niet in de laatste

plaats ook het verbinden van wonen met welzijn en zorg. Het convenant kent een brede insteek en fungeert daarmee als een koepel boven de samenwerking op specifieke thema’s of in specifieke gebieden. Bijzondere aandacht gaat uit
naar de afstemming tussen projecten en naar het versterken van de
onderlinge samenwerking. Namens
de gemeente tekende wethouder
Hans Bouma (re. op de foto) en bestuursvoorzitter Jan van den Berg
Jeths voor Eigen Haard. Beide ondertekenaars zeiden blij te zijn met
de samenwerking en er veel van
te verwachten. Prestatieafspraken
zijn overigens als een verplicht onderdeel opgenomen in de nieuwe
woonwet. Daarvan is nog geen datum bekend wanneer die ingaat.

Lees verder elders in deze krant

www.goudwisselkantoor.nl

55e Kwakelse Veiling
Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 0297-745 541

www.catsmanauto.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Geen krant?

0297-581698

Kinderboekenweek Feest
op ‘t Startnest!
Uithoorn - Donderdagochtend
was het feest voor de tussenbouw
van ‘t Startnest! De kinderen van
groep 5 en 6 kregen een bezoek van
Janneke Schotveld in de klas!
Janneke vertelde uitgebreid over
haar boeken. Hoe ze de boeken
schreef, hoe ze aan haar ideeën
kwam om een boek te schrijven én
hoe haar boeken uiteindelijk van-

af haar computer in de winkel kwamen te liggen. Tussendoor konden de kinderen veel vragen stellen
en werd er ook een leuke quiz gespeeld.
Tussen de middag was er tijd een
boek van Janneke Schotveld te kopen en dit boek te laten signeren. Er
stond natuurlijk een hele rij kinde-

ren van ‘t Startnest om hun net gekochte prachtige boek te laten signeren door Janneke. Janneke nam
de tijd om voor iedere kind een persoonlijk woordje in het boek te zetten. Vrolijk gingen de kinderen naar
huis om hun nieuwe boek te gaan
lezen! Het was een super ochtend
met de schrijfster van de ‘Superjuffie’ boeken!!!

BKN 20 jaar!

de plaquette nog specialer te maken, waren de heren Baud en Baas
(van de Gemeente Werf) uitgenodigd om deze op te hangen naast de
voordeur van het pand aan de Industrieweg 33. Zij vertegenwoordigen
het formele karakter van de daad.
Als gemeente vertegenwoordigers
onderstrepen ze hiermee de noodzaak tot ons metier de kringloop
van goederen. Door hun aanwezig-

heid werd dit extra geaccentueerd.
Vandaar dat Ceres zeer vereerd was
met hun aanwezigheid bij dit gebeuren. De bestuursleden van Ceres volmaakten het gezelschap bij de plaquette bevestiging. Ceres is het eerste Kringloopbedrijf in Nederland die
deze plaquette heeft hangen en ze
zijn daar heel erg trots op. De BKN
organisatie zal op de hoogte gesteld
worden van deze gebeurtenis.

Uithoorn - De Brancheorganisatie
Kringloop Nederland (BKN) viert dit
jaar zijn 20 jarige bestaan. En omdat
Kringloop Ceres al vanaf het eerste
uur aangesloten is bij deze organisatie, werd dit gevierd door het aanbrengen van een emaillen plaquette
aan de gevel. Om het ophangen van

De Kwakel - Op de zaterdagen 25
oktober en 1 november vindt in de
kantine van de s.v. KDO voor de 55e
keer de Kwakelse Veiling plaats.
Wat ooit begon als een wervingsactie voor het nieuwe jeugdhonk van
de s.v. KDO is uitgegroeid tot een
evenement waar het hele Kwakelse
verenigingsleven van profiteert. De
eerste keer in 1960 bracht de eerste
veiling 5000 gulden op. Dat is in de
loop der jaar opgelopen tot een totaal bedrag van maar liefst € 2,2 miljoen dat ten goede is gekomen aan
het Kwakels verenigingsleven. Waren er in 1960 nog maar 15 vrijwilligers die de kar trokken, dat is nu
uitgegroeid naar zo’n 150 vrijwilligers. Van wijklopers die huis aan
huis de kavels werven, de rapers
van de 2.200 catalogussen, de ophalers die de dagen voor de veilingavonden de ingebrachte kavels bij
de mensen ophalen en de vele tientallen mensen die tijdens de avon-

den zelf bezig zijn om alles goed te
laten verlopen. Het is echt een actie
voor het dorp door het dorp.
Beide veilingavonden beginnen om
20.00 uur met een kinderveiling.
Hier zijn vooral kavels te koop die
voor kinderen aantrekkelijk zijn, zoals voetballen, kruiwagens, poppen,
spellen en kindervoorstellingen. Zo
rond 21.00 uur gaat de kinderveiling over in de veiling voor volwassenen. Naast de gebruikelijk koopjes als paling, ronde kazen, allerlei
tuin-, klus- en sportartikelen, zijn er
ook dit jaar weer een aantal bijzondere kavels. Een weekendje Mercedes Cabrio rijden of een uurtje met
de paardenkoets. Sportmassages
en een spandoek met je eigen tekst.
Een weekendje weg of een avondje naar het theater of dineren in één
van de lokale restaurants. De veilingcatalogus is te downloaden via
www.kwakelseveiling.nl.

De Noodzaak moet blijven
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel gaat zich inzetten voor het voortbestaan van
Café de Noodzaak. Gensius bestaat
dit jaar 85 jaar en moet dus ondertussen de truc van het overleven
kennen. Vandaar dat ze een aantal
“bijeenkomsten” hebben georganiseerd om De Noodzaak een belangrijk sociaal onderdeel te laten blijven
van de gemeente.
U wordt allemaal van harte uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over het voortbestaan van
De Noodzaak. Op 15, 21, 22 en 23
november kunt u hiervoor terecht in
het dorpshuis De Quakel.
Op 15, 21 en 22 november is de zaal
open om 19.30 en start de avond om
20.15 uur. Op 23 november kunt u

binnenlopen vanaf 13.45 en wordt
er gestart om 15.30 uur.
Kaarten voor deze bijeenkomst zijn
verkrijgbaar via de website www.cafedenoodzaak.nl of af te halen bij
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560488 of bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 0297-532970 en supermarkt EMarkt Schalkwijk in De Kwakel.
Standaard kaarten 7,50 en VIP kaarten 10,00 (voor net dat beetje extra).
Tijdens deze avonden wordt er ook
een verloting gehouden met vele
prijzen. Als hoofdprijs staat er voor
elke keer een tablet op het menu!
Kom dus en laat uw stem gelden,
want De Noodzaak MOET blijven!
Voor meer informatie: www.genesius-dekwakel.nl
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Postbus 8
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
website: www.uithoorn.nl

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Informatiebijeenkomst 5 november

Op dinsdag 28 oktober receptie
gesloten en telefonisch niet bereikbaar

Persoonsgebonden budget
(PGB) vanaf 2015

Op dinsdag 28 oktober is de receptie vanaf 15.30 uur gesloten. Ook is het
gemeentehuis vanaf deze tijd niet meer telefonisch bereikbaar via het algemene nummer. Op woensdag 29 oktober staan wij weer voor u klaar.

Opruimactie ﬁetswrakken
Inmiddels hebben veel ﬁetswrakken
in de gemeente een waarschuwingssticker gekregen. Staat uw gestickerde ﬁetswrak nog steeds straat, dan
halen wij deze op 16 en 17 oktober
2014 weg. De ﬁetswrakken slaan wij
tijdelijk op bij de gemeentewerf.

E

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant. Deze
kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m
donderdag tussen 10.00-10.30 uur
en van 13.00-13.30 uur.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf
zijn gebracht kunt u daar (Industrieweg 25) afhalen op:
- Maandag 20 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
- Dinsdag 21 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur

Op 5 november 2014 zijn er twee informatiebijeenkomsten over de veranderingen per 2015 over het beheer
van het persoonsgebonden budget
en betalingen aan zorgverleners.
Eén van 9.30-11.00 uur en de tweede om 19.30-21.00 uur beide op het
gemeentehuis in Uithoorn.
U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten opgeven door een mail
te sturen naar: gemeent@uithoorn.nl
Vergeet niet te vermelden voor welke
bijeenkomst u zich opgeeft: ‘ochtend’
of ‘avond’. U kunt zich opgeven tot 29
oktober 2014.
Veranderingen per 1 januari 2015
Op dit moment ontvangen mensen
hun PGB op een eigen bankrekening.
Dat gaat in 2015 veranderen. De gemeente stort het PGB dan op een rekening van de SVB. Cliënten betalen
de zorgverlener niet meer zelf. Zij geven de facturen of urenbriefjes van
de zorgverlener door aan de SVB. De
SVB controleert de rekening en betaalt de zorgverlener. Deze nieuwe
manier van betaling wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. Iedere maand ontvangt de cliënt een budgetoverzicht.

Om uw fiets mee te kunnen nemen
moet u aantonen dat de ﬁets uw eigendom is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee. De fietswrakken
die niet zijn opgehaald, worden na 6
weken afgevoerd en vernietigd.

Hierop staat wat er is betaald en hoeveel PGB er nog over is.
Waarom zijn deze veranderingen
nodig?
De gemeente moet per 1 januari
2015 het trekkingsrecht verplicht invoeren. Vanaf dat moment controleert de SVB vooraf of de rekening
van de zorgverlener klopt met de afspraken uit de zorgovereenkomst
tussen cliënt en zorgverlener. Zo
komt de cliënt achteraf niet voor problemen te staan. De SVB mag volgend jaar alleen betalen aan zorgverleners als er een goedgekeurde
zorgovereenkomst is. Als de SVB
geen zorgovereenkomst heeft, kan
de SVB de zorgverlener niet betalen.
Zo is de overheid er zeker van dat
het PGB alleen wordt gebruikt voor
de zorg waar iemand recht op heeft.
Contact
Op www.svb.nl staat informatie over
het trekkingsrecht. Voor meer informatie kunt u bellen met met Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank (030) 2648200. Of u belt
naar de gemeente Uithoorn (0297)
513111.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Dorpscentrum
- Marktplein 2, het wijzigen van de achtergevel en het realiseren van een terras
aan de Amstelzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

www.lijfengezondheid.nl
De Kwakel
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van de woning in verband met brandschade. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor het plaatsen van kleedruimtes en
douches. Bezwaar: t/m 20 november 2014.
- Boterdijk 33-35, omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van
de woning en het bouwen van een garage. Bezwaar: t/m 20 november 2014.
- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan What’s Up in Uithoorn voor het
organiseren van KDO Active op 16 oktober 2014.

Hoe herken je een beroerte?

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014.
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

www.lijfengezondheid.nl
Hoe herken je een beroerte?
www.lijfengezondheid.nl

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 1, omgevingsvergunning voor het kappen van de Liriodendron tulipifera. Tevens wordt het besluit van 24 juni 2014, waarbij de omgevingsvergunning is geweigerd, hierbij ingetrokken. Bezwaar: t/m 19 november 2014.
- Prins Bernhardlaan 42, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Prinses Irenelaan. Wijziging van de vergunning aan Tasty Donar van het innemen van een standplaats op de donderdag en de vrijdag. Bezwaar t/m 18 november 2014.
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan Grill Station voor het innemen van een
standplaats op dinsdag en woensdag met een mobiele verkoopwagen voor de
verkoop van gegrild eten en salades. Bezwaar t/m 18 november 2014.

Hoe herken je een beroerte?

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10A, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van V.O.F
Grill Restaurant Los Argentinos voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m
9 januari 2015 en een tijdelijke Drank- en horecavergunning t/m 9 januari 2015.
Bezwaar t/m 20 november 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Sciandri Sportmanagement voor het organiseren de DiaBeatitRun op 11 oktober 2014.
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden voor Qua Kunst en Ambacht op 25 en 26 oktober 2014. Bezwaar
t/m 24 november 2014.

WWW.UITHOORN.NL

Leven zonder geluidsoverlast www.lijfengezondheid.nl
www.lijfengezondheid.nl
Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in
kantoor of woning? Schouten Spanplafonds heeft de oplossing. Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, et cetera. Deze interieurs hebben dan ook vaak last van zeer hin-

derlijke galm. De kern van onze oplossing ligt in de unieke combinatie
van een geluiddempend, naadloos,
akoestisch spanplafond.
Het akoestische spanplafond van
Schouten is een micro geperforeerd
spanplafond. Door het toepassen
van een akoestisch spanplafond
van Schouten is het mogelijk om

op een eenvoudige wijze de akoestiek in elke ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt de klant de voordelen van een super strak spanplafond. Kom naar de plafondshow op
zaterdag 18 en zondag 19 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur. Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan de
Dorpsstraat 82 in Nibbixwoud. Telefoon: 0229-571391.

Kleindiervereniging “Onze Langoren”

meesters druk bezig zijn alle dieren
te keuren op hun specifieke eigenschappen. Dit zijn voor de konijnen:
Hr. A.A. Verrijdt, Hr.M. Kok en de Hr.
Th. van ‘t End. De cavia’s zullen ook
worden gekeurd door Hr. A.A. Verrijdt. De hoenders en de watervogels door de Hr. A.P.C. Verboom. In
de loop van de middag zullen de
keurmeesters de prijswinnaars aanwijzen. Voor de liefhebber van kleindieren is een bezoek aan deze tentoonstelling dus zeer zeker de moeite waard. Als u interesse heeft voor
bepaalde rassen of erover denkt b.v.

een konijn of cavia aan te schaffen
lopen er genoeg mensen rond die
u antwoordt kunnen geven op uw
vragen. In de kooien zult u bekende maar ook minder bekende rassen aantreffen. Ook is er weer voor
de kinderen een knuffelhoekje ingericht waar ze met een aantal dieren kunnen spelen en knuffelen en
de te knuffelen dieren zijn ook te
koop. De toegang is natuurlijk zoals altijd gratis! De tentoonstelling is
geopend op vrijdag 17 oktober van
17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant

Jaarlijkse tentoonstelling
Regio - Op vrijdag 17 en zaterdag 18
oktober a.s. houdt kleindiervereniging “Onze Langoren” haar jaarlijkse tentoonstelling. Voor de 79st keer
zullen er verschillende soorten dieren geshowd worden door leden uit
de wijde omtrek. Deze tentoonstelling wordt weer gehouden in de Willisstee. U kunt de Willisstee vinden

aan de Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. Tentoongesteld zullen worden
konijnen, cavia’s, grote- en dwerghoenders, watervogels. De leden,
waaronder ook jeugdleden, brengen
meer dan 200 dieren van verschillende rassen en kleurslagen in de
kooien in de Willisstee. Op vrijdag
zullen er 4 nationaal bekende keur-

Pas op…! Hoofdluis…!
www.lijfengezondheid.nl
Pas op…! Hoofdluis…!
Pas op…! Hoofdluis…!
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Uithoorn weert doorgaand verkeer
door centrum
Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen

tijd over de busbaan en de busbrug
vanuit Uithoorn Amstelhoek binnen
rijden als dat nodig is. Dat is nu ook
het geval. Voor het landbouwverkeer is op dit moment nog steeds
geen oplossing gevonden. Een zaak
waar niet alleen Uithoorn bij betrokken is, maar ook De Ronde Venen,
Stadsregio Amsterdam en de provincies Utrecht en Noord-Holland
verantwoordelijk voor zijn.

Het parkeerterrein naast de C1000 wordt het in de plannen het ‘centrale punt’
Vervolg van voorpagina
Uithoorn - De Ronde Venen - De
gemeente De Ronde Venen is duidelijk niet gelukkig met de berichtgeving dat de buurgemeente doorpakt met de plannen. Maar het
is toch al tien jaar bekend dat dit
een keer zou gaan gebeuren als de
N201 volledig in gebruik zou zijn? In
de Realisatieovereenkomst van november 2004 (art. 7.5) staat dit vermeld. Verder zijn er sinds 2009 over
het Masterplan Uithoorn en de uitwerkingen van de verschillende varianten voor de oeververbinding talrijke artikelen in de media verschenen. Zo kwam de ‘Garagevariant’ als
de meest wenselijke naar voren en
dat plan is door de gemeenteraad
van Uithoorn aangenomen. Niet in
de laatste plaats is er ook veel over
de aanleg van de N201 en het aquaduct geschreven. Verder is er voortdurend overleg geweest met werken stuurgroepen en rechtstreeks
tussen bestuurders van beide gemeenten. Sterker nog, ze waren gezamenlijk aanwezig als er weer eens
een stukje tunnel of weg feestelijk
in gebruik werd genomen. Nu is het
zover dat de gemeente Uithoorn begint met haar plannen te realiseren.
Men wil niet langer wachten. En nu
mag en kan dat ineens niet?...
Snel
‘Nu de omgelegde N201 volledig in
gebruik is genomen, wordt het tijd
om zo snel mogelijk het doorgaand
verkeer uit het dorpscentrum van
Uithoorn te weren. Want ondanks
de omlegging rijden nog steeds ongeveer 12.000 voertuigen per etmaal via de Prinses Irenebrug over
de N196 door het dorpscentrum. De
omlegging van de N201 heeft altijd
ten doel gehad de leefbaarheid en
de veiligheid van de dorpskernen
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek
te verbeteren. Uithoorn krijgt daarbij de kans om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Namelijk de beide dorpshelften met
elkaar te verbinden waardoor een
aantrekkelijke kern met winkels,
horeca, recreatie- en woonmogelijkheden ontstaat. Daar is de gemeente al 50 jaar lang mee bezig
dit te realiseren. Wat niet betekent
dat het centrum tegen die tijd dan
niet meer bereikbaar zou zijn. Integendeel, dat blijft het gewoon, ook
per auto van vier kanten, waaronder
vanuit Amstelhoek over de Irenebrug. Voor fietsers en brommers
komt er een route tussen de nieuwbouw waardoor fietsverkeer naar en
door het centrum eveneens mogelijk blijft. Doorgaand verkeer, waarmee wordt bedoeld naar Amstelveen, Aalsmeer en richting Schiphol-Rijk vervolgt zijn weg via de omgelegde N201. Dus niet meer door
het centrum. Dit is al jaren bekend
dat het zo gaat gebeuren,’ laat de
gemeente in haar berichtgeving en
tijdens de presentatie weten. “Volgend jaar wordt een jaar van voorbereiding, wijziging van bestemmingsplannen en het uitwerken van
het ontwerp voor het dorpscentrum.
De bedoeling is dat er in 2016 gebouwd kan gaan worden. Dan gaat
het centrum natuurlijk wel (tijdelijk) op slot en wordt het moeilijker
bereikbaar totdat de bouw is afgerond,” merkt wethouder Marvin Polak hierbij op.
Onttrekkingsbesluit
Maar zover is het nog niet. Op dit
moment gaat het om een voorlopige
herinrichting. Om doorgaand verkeer te kunnen weren is een zogenaamd ‘onttrekkingsbesluit’ noodzakelijk. Daarnaast is een verkeersbesluit nodig om vrachtauto’s en
zwaar landbouwverkeer dat over de
Irenebrug komt, uit het centrum te
weren. Wel is vrachtverkeer voor laden en lossen bij het Amstelplein
toegestaan dat vanaf de Koningin Máximalaan komt. Na het laden en lossen rijdt het vrachtverkeer via de Raadhuisstraat weer te-

rug en niet over de Prinses Irenebrug. Door het onttrekkingsbesluit
verliest het weggedeelte vanaf de
brug tot aan de kruising Laan van
Meerwijk de functie van doorgaande weg. De provinciale weg wordt
eigendom van de gemeente. “Wij
hebben daarom de procedure voor
een onttrekkingsbesluit opgestart
en aan de provincie Noord-Holland
gevraagd of wij vooruitlopend hierop alvast een de procedure voor het
onttrekkingsbesluit mogen beginnen. Dat was geen enkel probleem.
De provincie heeft ons laten weten
dat zij zich zal houden aan de afspraken in de Realisatieovereenkomst om de weg op korte termijn
aan ons over te dragen,” vertelt de
wethouder. Het ontwerp-onttrekkingsbesluit ligt sinds10 oktober gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis en het informatiecentrum aan de Dorpsstraat. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar
maken bij de gemeente Uithoorn.
Parkeren
Als de procedure van het onttrekkingsbesluit achter de rug is, behoudt het wegtracé zijn functie.
Echter nu als toegangsweg voor een
parkeergebied ten behoeve van uitsluitend bestemmingsverkeer van
en naar Amstelhoek, voor het laden
en lossen van vrachtverkeer, voor
voetgangers en fietsers. Het blijft
voor autoverkeer eveneens mogelijk
het parkeerterrein in het centrum
aan de kant van de Prinses Irenelaan te verlaten en naar andere bestemmingen in Uithoorn te rijden
richting Laan van Meerwijk en de
Koningin Máximalaan. Dat is voor
doorgaand verkeer echter geen
aantrekkelijke route. Gemakkelijker
is dit via de N201, de Amsterdamse weg en het Thamerlint te doen,
dan wel via de Zijdelweg, ook al is
dit meer ‘om’. Maar dat is ook van
meet af aan altijd de bedoeling geweest! Calamiteitenverkeer kan al-

Tijdelijke inrichting
‘De huidige N196 krijgt dus tijdelijk een andere inrichting vooruitlopend op de toekomstige uitbreiding
van het winkelcentrum en de aanleg
van een nieuw plein in het centrum
(zie bijgaande schets). Gedurende
de tijdelijke inrichting rijdt autoverkeer van en naar de Prinses Irenebrug over een smalle tweebaansweg en vervolgens naar het parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan
(naast de C1000). Dit parkeerterrein
is aan twee kanten te bereiken en
te verlaten, zowel aan de zijde van
Uithoorn centrum als aan de zijde
van de Prinses Irenelaan. Het uitgangspunt voor de toekomstige garagevariant geldt daarmee ook voor
de tijdelijke situatie. Laden en lossen voor winkels op het Amstelplein
gebeurt bij de huidige laad- en losplaats bij AH, vrachtwagens rijden
daarna terug via de Raadhuisstraat.
De daarin opgenomen vrachtwagensluis ligt ter verduidelijking ergens anders op de Raadhuisstraat
en niet bij de kruising met het fietspad naar het parkeerterrein! Naast
het Kruidvat en langs de lange gevel van het winkelcentrum komen
ongeveer 50 extra parkeerplaatsen voor met name bezoekers van
het winkelcentrum Amstelplein die
vanaf de Prinses Irenebrug komen.
De parkeergarage hiervan is vanaf
de Irenebrug v.v. bereikbaar via het
‘slingertje’ over het parkeerterrein,
de Prinses Irenelaan, de rotonde en
de Laan van Meerwijk. Met het verleggen van de rijbaan wordt het verkeer afgeremd, verkeersdrempels
vergroten de veiligheid voor voetgangers. De verkeerslichten worden op aanbod afgesteld: het voetgangerslicht staat altijd op groen
tot zich een auto aandient. Langs
de Raadhuisstraat komt ruimte voor
ambulante handel zoals een koffietentje of een viskraam. Initiatieven
van derden zijn hierbij welkom.’ Aldus de uitleg van het plan tijdens de
persbijeenkomst.
Geschillenregeling
De gemeente De Ronde Venen is
het hoe dan ook niet eens met de
plannen van Uithoorn en gaat een
procedure opstarten die gebaseerd
is op de geschillenregeling zoals die
is opgenomen in de Realisatieovereenkomst. Verder geeft zij aan bezwaar aan te tekenen tegen de door
Uithoorn te nemen verkeersbesluiten. “Dat is hun goed recht, maar
wij doen niets verkeerd, benadelen naar onze mening de bewoners
vanuit De Ronde Venen niet en heb-

Overzichtsplan van de tijdelijke herinrichting van de N196 in het centrum van
Uithoorn.
ben er alle vertrouwen in dat wij onze plannen gewoon mogen uitvoeren,” aldus een reactie van wethouder Marvin Polak. “De provincie
Noord-Holland heeft daar tot nu toe
geen bezwaren tegen geuit.”
In Uithoorn zijn sommige bewoners
ook niet zo gelukkig met de herinrichting van de N196. “Dat houdt in
dat er in het bewoonde gebied van
het Oranjekwartier dus meer verkeer komt via het parkeerterrein en
de Prinses Irenelaan. Daarnaast zal
sluiting van de N196 zorgen voor
meer verkeer vanuit de MeerwijkOost over het Thamerlint naar de
N201. Men kan immers niet meer
vanuit die richting meteen afslaan
richting de Irenebrug. En wat er ’s
avonds terug komt vanaf de N201
zal ook niet gering zijn. Dat is dus
twee keer per dag extra verkeer,”
vertelt een bewoner ons die vlakbij
de Prins Bernhardlaan woont. “ Of
de gemeente met deze variant rekening heeft gehouden vraag ik mij
af. Want het blijft natuurlijk zo, ook
als het dorpscentrum wordt dichtgebouwd.” Het antwoord op deze

vraag is ‘ja’. ‘Daar is van het begin af
aan rekening mee gehouden. Want
er komt dan wel meer verkeer uit
Meerwijk over Thamerlint, het verkeer dat over de Irenebrug komt en
rechtsaf gaat richting Thamerdal en
bedrijventerrein v.v. wordt door de
maatregelen weer veel minder. Als
straks het hele dorpscentrum klaar
is, rijdt er minder verkeer over het
Thamerlint dan vóór de omlegging
van de N201,’ zo laat de gemeente weten.
“Omdat de gemeente De Ronde Venen onverwacht snel op onze plannen met de N196 reageerde met een
persbericht, hebben wij die plannen
snel kenbaar moeten maken. Dit om
te laten zien wat de plannen zijn
waarop De Ronde Venen reageerde. Dat hebben we meteen gedaan
via een persbijeenkomst op donderdagmorgen, in plaats van vrijdagmiddag zoals eerst was gepland. Wij
wilden voorafgaand daaraan belanghebbenden informeren zodat zij
onze plannen niet uit de krant zouden vernemen.” Aldus een woordvoerder van de gemeente Uithoorn.

Impressie van het Amstelplein met leuke geveltjes zoals het er over een paar
jaar kan uitzien en waardoor het dorpse karakter goeddeels behouden blijft
(hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)

College De Ronde Venen tekent formeel bezwaar
aantegen plannen Uithoorn met N196
De Ronde Venen - Het college van B en W van De Ronde Venen gaat formeel bezwaar maken
tegen besluiten van het college
van Uithoorn om doorgaand verkeer op de N196 (de voormalige
N201) onmogelijk te maken. Realisatie van de besluiten betekent
dat inwoners van Amstelhoek en
De Hoef, die veel gebruikmaken
van voorzieningen in Uithoorn, kilometers moeten omrijden. Landbouwverkeer moet zelfs nog verder omrijden. Het college van De
Ronde Venen vindt dat niet acceptabel. De afgelopen jaren hebben
De Ronde Venen en Uithoorn regelmatig overlegd over de uitwer-

king van de wens van de gemeente Uithoorn om het dorpscentrum
van Uithoorn, na de omlegging van
de N201, opnieuw in te richten. In
die plannen gaat Uithoorn er vanuit dat het dorpscentrum volledig
autovrij wordt ingericht. De Ronde
Venen wil dat bij de uitwerking van
de plannen rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners van De Ronde Venen. De inzet vanuit de gemeente in deze gesprekken is, dat alleen ingestemd
kan worden, als er een aanvaardbare oplossing komt voor (met name) inwoners van Amstelhoek en
De Hoef, het landbouwverkeer,
doorgaand fietsverkeer, parkeren

Imker op bezoek bij
OBS Toermalijn
Uithoorn - Op donderdag 9 oktober kwam imker Niek van Dijk op
bezoek bij OBS Toermalijn Uithoorn.
Hij heeft in groep 4, 5 en 6 les gegeven over bijen. De kinderen weten nu hoe bijen leven, hoe een larve
een koningin kan worden, hoe bijen elkaar laten weten waar de bloemen te vinden zijn en hoe een bijenkast eruit ziet. Natuurlijk mochten zij
ook allemaal proeven van de heerlijke honing die de bijen hebben ge-

maakt, hebben zij gekeken naar de
echte levende bijen die meneer Van
Dijk heeft meegenomen en mocht
iedereen een kaars maken van bijenwas. Wat een ontzettend leuke les
was dit!
De kinderen zijn allemaal heel enthousiast en kunnen terugkijken op
een leuke, leerzame ochtend. Ze
zeiden ’s middags al tegen de leerkrachten: ik ben blij dat ik er BIJ
was!

en calamiteitenverkeer. Op basis
van de gevoerde overleggen concludeert het college van B en W
van De Ronde Venen nu dat de gemeente Uithoorn de komende tijd
nog geen concrete duidelijkheid
wil of kan geven over hun plannen. Wel is duidelijk geworden, dat
het college van Uithoorn verder
gaat met de voorbereiding en uitwerking van de plannen en daarvoor de nodige besluiten neemt.
Zo heeft Uithoorn inmiddels besloten om ook in de tijdelijke situatie geen landbouwverkeer toe te
staan. Als gevolg van deze werkwijze verwacht De Ronde Venen
dat bij de nadere uitwerking van

de Uithoornse plannen niet tot een
voor De Ronde Venen aanvaardbare oplossing wordt gekomen. Vanwege deze opstelling heeft het college van De Ronde Venen besloten, dat de gemeente zich nu formeel gaat verweren tegen de plannen van de gemeente Uithoorn.
Hiertoe is een procedure gestart
welke is geënt op de geschillenregeling, zoals die is opgenomen
in de Realisatieovereenkomst omlegging N201. Daarnaast heeft het
college van De Ronde Venen besloten om via bezwaar en beroep
actief te gaan ageren tegen door
de gemeente Uithoorn genomen
(verkeers) besluiten.

Kinderogen en het zien
Regio - Weten wij eigenlijk wel
wat onze kinderen zien? En hoe
komt het zien tot stand? Misschien
dat u het in grote lijnen wel weet,
maar hoe het nou precies zit, weten we niet allemaal. In het eerste
levensjaar ontwikkelt het kind: verschil tussen licht en donker, contouren en patronen te herkennen maar
ook kleuren te onderscheiden. Pas
op zes tot zevenjarige leeftijd is het
gezichtsvermogen ontwikkeld tot op
een niveau dat met volwassen is te
vergelijken. Deze eerste zeven jaar
zijn dan ook van groot belang voor
de ontwikkeling van het oog. Als er
in deze jaren enige twijfel is over het
zicht van uw kind. Is het aan te raden om de ogen te laten controleren.
Veel al zie je dat er oogklachten ontstaan na de eerste 7 jaar. Kinderen
kunnen onbewust zichzelf een trucje aanleren zodat deze klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Door
deze trucjes kunnen er weer andere klachten ontstaan. Voorbeeld van
deze trucjes zijn: het gezicht kantelen waardoor er nek en/of schouderklachten kunnen ontstaan. Of
knijpt u kind veel met zijn of haar
ogen en heeft deze ook hoofdpijnklachten?

Problemen
Ook kunnen er problemen zijn met
de samenwerking van de ogen. Als
de samenwerking niet optimaal is
kunnen er klachten ontstaan zoals:
moeite met lezen, onrustig beeld
met lezen of dieptezien klachten.
Deze dieptezien klachten kunnen
bijvoorbeeld na voren komen tijdens
balsporten. Of grijpt u kind vaak
mis? Loopt het veel tegen meubels
op? Of struikelt uw kind regelmatig? Deze dingen hangen natuurlijk ook samen met hand-oog coördinatie en uw kinds motoriek. Veel
oogklachten ontstaan pas na langere tijd van inspanning. Op schooldagen zullen er over het algemeen
meer klachten zijn dan in het weekend. Ook helpt ontspanning en spelen in de buitenlucht in het verminderen van de klachten.
Lange tijd op korte afstand, zoals
gamen en computeren zullen eerder klachten veroorzaken. Sijbrants
& van Olst doet uitgebreid onderzoek naar zowel het gezichtsvermogen en ook de samenwerking van
de ogen. Vele klachten kunnen opgelost of verminderd worden door
een brilsterkte of contactlenzen. Sijbrants & van Olst bekijkt elke klacht
afzonderlijk en geeft een deskundig
advies.
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Afscheidsconcert drumband Tavenu
De Kwakel - Zondag 19 oktober is
in het dorpshuis De Quakel in De
Kwakel het laatste optreden van de
drumband van Tavenu. Door het teruglopende ledenaantal en geen
nieuwe aanmeldingen is de drumband in de “oude stijl” genoodzaakt
om te stoppen. De drumband in de
huidige stijl is begonnen in 1964
o.l.v. Jan Vork. Na enige tijd oefenen
werd er ieder jaar aan concoursen
deelgenomen en dit was niet zonder succes. Binnen een mum van
tijd werd de hoogste divisie bereikt.
Toen vond Jan het tijd om het diri-

geerstokje over te dragen aan Frans
de Blieck, een van de drumbandleden van de groep die startte in 1964.
De stijgende lijn werd doorgezet en
ook het ledenaantal bleef groeien.
Ieder jaar werd tijdens concoursen
gestreden om de eerste plaats samen met KnA uit Uithoorn, waar Jan
Vork de instructeur was, en in die
tijd ook nog de drumband van Bovenkerk.
Ook tijdens de landelijke kampioenswedstrijden was Tavenu ieder
jaar van de partij. Samen met de lyragroep (o.l.v. Louis de Blieck) is

in de jaren ’80 2 x de kampioenswimpel behaald. Eind jaren ’90
droeg Frans het dirigeerstokje over
aan Michiel van Putten die nu nog
steeds de instructeur is.
Verhuizen
Helaas gingen veel leden na hun
schooltijd verhuizen en kwamen er
niet meer genoeg nieuwe leden om
dit verlies op te vangen. Nu is dan
het punt gekomen dat de beslissing
moest worden genomen om ermee
te stoppen. De slagwerkers die nog
over zijn sluiten zich aan (of spelen

Aanleg Waterlijn gaat nog
dit jaar van start
Uithoorn - Tot het Masterplan,
waarbij door de gemeente uitvoering wordt gegeven aan een aantal projecten dat Uithoorn aan de
Amstel aantrekkelijker moet maken
voor wonen, werken en te recreëren, behoort ook de herinrichting
van het Marktplein en de Wilhelminakade die onder de naam ‘Waterlijn’ in gang is gezet. Daarbij worden
tevens nieuwe voorzieningen gecreeerd ter bevordering van het watertoerisme.
Bovendien krijgt Uithoorn aan de
Wilhelminakade een cultuurcluster,
Confusius genaamd, met daarvoor
op het water een grote evenementensteiger. “Het gaat bij de eerste
fase van de uitvoering van de Waterlijn om het deel tussen de Prinses
Irenebrug en de busbrug. De opgave is om van dat gebied een levendige boulevard van te maken met

tevens voorzieningen voor de waterrecreatie. Daardoor kan er recreatief en toeristische gezien veel
meer gebruik worden gemaakt van
de Amstel, vertelt procesmanager
dorpscentrum Bert Bult. ”De Provincie Noord-Holland is die mening
ook toegedaan en heeft vier ton bijgedragen aan het plan van de gemeente voor de inrichting van de
openbare ruimte. Bij de inrichting
van de Waterlijn wordt samengewerkt met Ontwikkelcombinatie
Hart aan de Amstel die ook de cultuurcluster laat bouwen. Een stukje
is al gerealiseerd in de vorm van de
boodschappensteiger bij de Schans
die dit voorjaar in gebruik is genomen. Het gebied erachter wordt te
zijner tijd ook opnieuw ingericht. Alle plannen zijn momenteel uitgewerkt net zoals het bestek dat ook
klaar is. Ons doel is in november te

beginnen met de realisatie van een
en ander om uiteindelijk begin april
met de werkzaamheden gereed te
zijn. Dus voor het nieuwe vaarseizoen. Tenminste als het niet tussentijds gaat vriezen in de wintermaanden!... De kade en het openbaar gebied worden ingericht op het stukje
voor de cultuurcluster na en de Koningin Julianalaan. Pas als de cultuurcluster gereed is wordt dat nog
gedaan. De bedoeling is dat later
de kade aan de ander kant van de
busbaan onder handen wordt genomen. Daar komt een commerciële jachthaven. Pas als er 50 procent
verhuurd is zal de ondernemer overgaan tot aanleg van de jachthaven.”
Kadeophoging
Eind vorig jaar werd de gemeente
geconfronteerd met de eis van Waternet dat men over enkele jaren de

Reünie klas zes RK jongensschool erg gezellig
Uithoorn/Amstelhoek - Een toevallige ontmoeting in de Irenelaan
met een klasgenoot die zijn moeder
bezocht en ondergetekende verslaggever zelf die ook op bezoek ging bij
zijn moeder in het Hoge Heem, was
de eerste aanzet voor een ontmoeting die zou uitgroeien tot een reünie. Reünie van de 6e klas van het
schooljaar 1960- 1961 HH Engelbewaarderschool/RK Jongensschool.
Een afspraak gemaakt met nog een

klasgenoot voor een etentje in Het
Rechthuis ( januari 2011). Geeft het
idee dat dit een gevolg moet krijgen
in de vorm van een reünie. De voetbalfoto van het schoolvoetbalteam
in de finale was het vertrekpunt en
is uitgegroeid tot de reünie van deze 6e klas. In de finale werd na tweemaal een voorsprong verloren met
3-2. De meeste spelers, klasgenoten natuurlijk! Waren niet zo moeilijk te traceren. Het werd de bedoe-

ling om de reünie in 2014 te organiseren! In dit jaar wordt de 65 jarige leeftijd bereikt. Ruimschoots de
tijd dus om te zoeken waar ze waren
gaan wonen!
Youtube
25 Van de 40 leerlingen komen uit
het verschijningsgebied van de
Nieuwe Meerbode. De anderen uit
alle windstreken van Nederland
o.a. Noordbroek, Schijndel, Oegst-

al) bij de steelband van Tavenu.
Hopelijk is het een tijdelijk afscheid
en kunnen we binnenkort, net als in
1964, weer een nieuwe drumband
starten in de Kwakel.
Het programma op zondag 19 oktober (aanvang 11.30 uur) ziet er als
volgt uit. Als eerste is de steelband
aan de beurt. Daarna volgt een optreden van slagwerkgroep Bovenkerk en een gezamenlijk optreden
van de slagwerkgroepen van Tavenu en Bovenkerk. Als laatste treedt
de drumband van Tavenu op. Alle
leden mochten nummers kiezen die
ze graag nog een keer wilden spelen. De drumband sluit af met het
bekende Trein Ritme. Na deze laatste trein zal het oorverdovend stil
zijn in De Kwakel wat drumbandmuziek betreft. Hopelijk niet voor
lang. Dus als er jongens, meisjes, dames en heren zijn die vinden
dat de Kwakel een drumband moet
hebben “meld je aan”, dan kunnen we volgend jaar naar het eerste concert luisteren van de “nieuwe” drumband van Tavenu.
We hopen dat veel oud-leden naar
het dorpshuis komen om nog een
keer naar “hun” drumband te komen luisteren maar ook als u nooit
getrommeld heeft bent u van harte
welkom in het dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 in de Kwakel. De toegang is gratis. Kijk ook op www.tavenu-dekwakel.nl.
Wilhelminakade en het Marktplein
wilden gaan ophogen om de waterkerende werking van het onderliggende dijklichaam te waarborgen. De gemeente is toen in overleg met Waternet gegaan en gevraagd of dat niet eerder kon in verband met de plannen om de kade
langs de Amstel te gaan herinrichten. “Wij hebben toen gevraagd of
wij dat als gemeente tegen een vergoeding niet voor hen zouden kunnen doen, dus werk met werk maken. Daar is toen positief op gereageerd door Waternet waarna het
ontwerp van de kade ook enigszins is aangepast. Meer in de hoogte dan in de breedte. De ophoging
bedraagt ongeveer 30 cm. Alles
blijft overigens zoveel mogelijk bij
het oude. November dit jaar wordt
begonnen met deze werkzaamheden, waarbij tevens vervuilde grond
wordt gesaneerd en de riolering
wordt losgekoppeld. In die zin dat
opvang en afvoer van hemelwater
gescheiden wordt van het vuilwater van de woningen. Dit alles wordt
integraal meegenomen in de werkzaamheden en de aanleg van de kade. We doen dus alles in één keer.
Daarna wordt de kade in de vorm
van een boulevard ingericht. Daarop blijft voorlopig éénrichting verkeer mogelijk,” aldus Bert Bult. Hoe
een en ander er volgend jaar gaat
uitzien toont het bijgaande sfeerbeeld, waarbij ook al het stukje Koningin Julianalaan naast de cultuurcluster met daarvoor de evenementensteiger alvast is ingetekend. Als
de cultuurcluster in 2016 wordt opgeleverd wordt ook het deel van de
kade ervoor en de Koningin Julianalaan definitief ingericht. De waterlijn
heeft daarmee een nieuw aanzien
gekregen dat recht doet aan het
beeld dat de gemeente steeds voor
ogen heeft gehad van ‘Uithoorn aan
de Amstel’.
geest, Beverwijk, Putten, Bodegraven, Amsterdam, Naarden, Nieuwkoop, maar ook één uit Senegal, die
door middel van zijn broer kon worden gevonden! Op youtube met de
titel uithoorn na 1950 komt de lagere school nog in beeld met o.a. bokje springen. Ja, dat werd echt gedaan! Veel leerlingen duidelijk in
beeld met de leraren Rijnja, Driessen en v. Mourik. De tijd van schoolmelk, de kleine flesjes waar je als
je geluk had werd gekozen als de
gaatjesprikker en een 2e geluksvogel die de rietjes erin mocht zetten!.
De klaarovers voor de oversteek
naar het huis van de burgemeester,
maar ook de straf dat je de gymzaal
moest vegen na de broodmaaltijd na
de communie, want veel ochtenden
ging je voor school eerst nog naar
de kerk. Genoeg stof om na te praten bij deze aanstaande hereniging
van de 6e klas.
Herkennen
Op 4 oktober was het zover! In het
buurtverenigingsgebouw in de Amstelhoek waren 30 leerlingen weer
bij elkaar. Het was niet altijd makkelijk je klasgenoot te herkennen,
53 jaar!!! ....maar na enige hints en
de stem te horen was het meestal
OH JA!! Veel nagepraat over voorvallen in de klas, weet je nog. Wat
heb jij alle voorbije jaren gedaan en
waar woon je nu, ben je getrouwd,
heb je kinderen, kleinkinderen enz,
de 4 uurtjes waren zo voorbij en met
de vraag heb je de e-mailadressen
van mijn klasgenoten en doen we dit
over 5 jaar nog eens nam iedereen
afscheid. Je kan zeggen dat ze uiteindelijk de finale toch hebben gewonnen, anders was wellicht door
de foto deze reünie niet tot stand
gekomen!

Taxi Electric winnaar
Duurzaam MKB Award!
Uithoorn - Woensdag 8 oktober
was het zo ver, het Duurzaam MKB
Event, een gezamenlijk initiatief van
de gemeente Amstelveen, Aalsmeer,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Dit event is speciaal voor MKB ondernemers met als thema dit jaar
‘Samen op weg naar een duurzame
regio’. Hoogtepunt is de uitreiking
van de Duurzaam MKB Award.
De winnaar dit jaar
is Taxi Electric!
Het getuigt van lef dat Taxi Electric,
inmiddels al gegroeid naar 33 elektrische taxi’s, het aandurft om de bestaande, volle en moeilijke markt te
veranderen. Elektrische auto’s maken werkelijk een verschil in terugdringen van CO2 uitstoot. Taxi Electric neemt daarmee het stokje over
van Kragtwijk Catering die vorig jaar
de eerste editie Duurzaam MKB
Award won. ‘Een waardig opvolger’,
volgens Joost Kragtwijk.
Grote waardering voor ondernemers
Lody Klement van netwerk DORA,
Gert Jan Petrie van Miscanthusgroep, winnaar van de Share Award,
en wethouder Hans Bouma vormen
dit jaar de jury. De juryleden hebben grote waardering voor alle deelnemers. Het was geen gemakkelijke
keuze. SeedforFood heeft zeer aansprekende producten van ‘razendsnelle radijsjes’ tot ‘bizarre basilicum’ en nog 14 andere kruiden en
groenten. Hiermee stimuleren ze
mensen en vooral kinderen hun eigen groente te verbouwen. Goede timing volgens de jury. Respect is er
ook voor P. Hoekwater B.V. die door

intensief gebruik van social media, zich niet alleen onderscheidt in
de branche van elektrotechnische
installatiebedrijven maar ook de
meeste publieksstemmen heeft verworven. Ook deelnemers Smit Ververij en Blekerij en Cortlever Agricola zijn ieder in hun sector mooie
voorbeelden van stappen die je kunt
zetten in het proces om je bedrijf te
verduurzamen. Jan Huijbregts verwelkomt iedereen in ‘zijn’ Zuidpark.
Zijn motto is: The Building is the
Network, waarbij niet alleen ecologische maar ook sociale duurzaamheid vooraan staat. Waarom werkt
iedereen over op zijn eigen vloer?
CoWorking werkt beter én het bespaart ook nog eens energie.
Uitwisseling kennis en ervaring
Onder de aanwezigen is veel kennis en ervaring. Elias de Valk van de
TU-Delft vertelt ons hoe afval geld
oplevert. Samen met de Provincie
Noord-Holland en het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer
werkt hij aan de Afvalkring, een netwerk van bedrijven om samen te besparen op afval. Remco Glashouwer
van het Dienstencentrum en Henri Potze van Waterdrinker vertellen
hoe zij zelf duurzaam ondernemen.
Het Dienstencentrum adviseert anderen, maar geeft ook zelf het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen en met aandacht voor de ontwikkeling van personeel. Waterdrinker uit Aalsmeer is hard op weg met
de ‘Meest Duurzame Plant’ en ziet
kansen om kennis uit te wisselen
met andere bedrijfstakken.

Schrijfster Tosca Menten
bezoekt de Kwikstaart
Uithoorn - Vrijdag 3 oktober was
het eindelijk zover! Om half 11 liep
Tosca Menten (bekend van Dummie de Mummie) de Kwikstaart binnen. Daar werd ze hartelijk verwelkomd door een groepje kinderen
van groep 7. Nadat ze Tosca geholpen hadden om in het Kenniscentrum alles klaar te zetten, gingen de
kinderen naar de groepen 6 om een
presentatie te geven over de bekende schrijfster van Dummie de
Mummie. Het is natuurlijk al reuze
spannend om voor een hele groep
te presenteren maar het werd helemaal bijzonder, toen bleek dat Tosca ook bij de presentaties aanwezig
zou zijn. Ze heeft de kinderen horen
voorlezen, ze heeft uit volle borst samen het lied van Dummie de Mummie gezongen en naar de trailer van
haar film gekeken, die in de herfstvakantie in de bioscopen gaat draaien. Na de presentaties werden de
kinderen van groep 6 meegenomen naar het Kenniscentrum waar
ze genoten hebben van Tosca’s fantastische verhalen. Tot slot had Tosca ook nog alle tijd om haar boeken
te signeren.
Op woensdag 8 oktober was Tosca
opnieuw van de partij op de Kwikstaart. Tijdens de tentoonstelling
n.a.v. de Kinderboekenweek stond
Tosca in het Atrium om haar boeken te verkopen. Boekhandel Ten
Hoope stond ook met een gro-

te kraam, waar veel ouders het gewenste boek voor hun kind konden
aanschaffen. De ouders waren niet
alleen voor de boekenverkoop naar
school gekomen maar hun aandacht werd ook gericht op de tentoonstelling die door de kinderen
m.b.v. de leerkrachten was verzorgd.
Elke klas had de opdracht gekregen
om de titel van een boek op een creatieve manier te presenteren.
In het Atrium stond nog een grote
kraam, niet met boeken, maar met
de meest, fantasierijke en kleurrijke cupcakes. Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Feest’
en daar hoort een lekkernij bij. De
kinderen mochten thuis de koksmuts opzetten om aan de slag te
gaan. Eerst het recept goed lezen
en dan bakken maar. Het was een
lust voor het oog. De cupcakes van
Feline Wiegman en Elisa Wip werden uitgekozen als de origineelsten.
De kinderen, ouders en leerkrachten kunnen terugkijken naar een
geslaagde Kinderboekenweek. Dat
er ook veel aan lezen wordt gedaan
kun je in de school goed zien. In de
gangen staan open kasten waarin
boeken tentoongesteld worden die
door de kinderen aanbevolen worden om te lezen. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Lezen was
op de Kwikstaart al een belangrijk
speerpunt, maar blijft zeker een hot
item binnen hun onderwijs.

08 Nieuwe Meerbode

• 15 oktober 2014

NATUUR
DICHT
NATUUR
BIJ HUIS
DICHT
BIJ HUIS

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
APotHeek
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 Eerstelijnspraktijk voor
Uithoorn, tel. 0297-562851
Psychologische Zorg
Apotheek Boogaard Amstelplein
Mw. drs. FMP van Dijk,
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
DierenHULP
psychotherapie en coaching
Dierenambulance, tel: 06Mw. M. Eringa, Integraal
53315557.
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
gezonDHeiDszorgOranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, PsycHoLoog
tel. 0297-565989
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Dierenartsenpraktijk UithoornELIAGG Uithoorn,
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 Ondernemingsweg 230,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
brAnDweer & PoLitie
Praktijk Van ‘t Hoff
Brandweer, tel. 020-5556666.
Biedt behandelingen aan
Politie, tel: 0900-8844.
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
sLAcHtofferHULP
Tel. 06-51994830
info: 0900-0101.
www.psychologen-uithoorn.nl
www.slachtofferhulp.nl

Open dag muziekvereniging kna
Uithoorn - Lijkt het u leuk om een
muziekinstrument te leren spelen?
Of denkt u dat uw kind belangstelling heeft voor het leren bespelen
van een muziekinstrument? Kom
dan naar de Open Dag van Muziekvereniging KnA op zondag 26 oktober a.s.. Op deze open dag zullen de
verschillende docenten aanwezig
zijn met hun instrumenten. Zij kunnen alles vertellen over het instrument, vragen beantwoorden en natuurlijk ook laten horen hoe het instrument klinkt. Ook mag je zelf het
instrument vasthouden en uitproberen! Wist u dat wetenschappelijk is aangetoond dat mensen die
een muziekinstrument leren bespelen een brein ontwikkelen dat beter functioneert? Muzikale training
draagt bij kinderen bij aan primaire functies als luisteren, taalverwer-
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ving, leesvaardigheid en emotionele
intelligentie. (bron: Jeugd Cultuurfonds Nederland.) Kinderen in aanraking brengen met muziek is waardevol!
De instrumenten die op deze leuke dag te zien zijn: trompet, hoorn,
drums, slagwerk, klarinet, dwarsfluit, piano, saxofoon en cello. Er
hoeft niet gereserveerd te worden,
iedereen is tussen 13.00 en 17.00
uur van harte welkom in het KnA
Muziekgebouw aan het Legmeerplein bij de Praktijkschool in Uithoorn. Voor degenen die de Open
Dag bezocht hebben is er nog een
leuke aktie: iedereen ontvangt een
voucher die recht geeft op een gratis proefles bij de docent en het instrument van jouw keuze! Meer info
de open dag en het schema: www.
kna-uithoorn.nl

Zestigste
kinderboekenweek OBS
De kajuit
Uithoorn - Op woensdag 1 oktober was de gezellige en vrolijke aftrap van de zestigste Kinderboekenweek op OBS De Kajuit. Het thema
dit jaar was ‘Feest’. En een feest was
het in de grote hal van de school!
Onder begeleiding van paar jongens
en meisjes van de bovenbouw stonden alle kinderen te dansen en te
zingen op het lied dat speciaal voor
deze week gemaakt was. Boekhandel Ten Hoope was aanwezig om
daar o.a. de bekroonde boeken te
verkopen. Menig kind kwam blij met
het nieuw gekochte boek de klas in.
De hele week werd er gestart met
het voorlezen door een ouder, oma
of opa. Er is flink geknutseld door de
groepen 1 t/m 3 aan een feestelijke
taartpunt en door groep 5 aan een
feestmuts. De mooiste taartpunt en
feestmuts kreeg een gouden schaar.
De eerste, tweede en derde prijs komen een heel jaar te hangen in de
bibliotheek op school. De groepen
6 t/m 8 werden voorgelezen door
leerlingen die zich opgegeven hebben voor een voorleeswedstrijd. Als
afsluiting gingen alle kinderen op
vrijdag 10 oktober kijken naar een
boekverfilming.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Wildernis in Waverhoek
Hoe boeiend is het vogelleven in onze eigen nieuwe natuur, tussen
Vinkeveen en Waverveen. Allerlei vogels foerageren in het plasdrasgebied met z’n rietkragen en pitruspollen. Ik kom dan ook graag in de
Waverhoek om een rondje te wandelen of zoals onlangs om erbij te zijn
als echte vogelaars aan birdwatching doen. Bereidwillig laten de vogelaars me door hun telescopen kijken. En dan zie je zoveel meer dan
met het blote oog of met een eenvoudige verrekijker.
Vogelaars en belangstellenden zoals ik richten zich vooral op de bijzondere vogels en lawaaischoppers. Meerkoeten zien we bijvoorbeeld
gewoon over het hoofd. Wilde eenden negeren we. Over grauwe ganzen zwijgen we. Maar we moeten ze wel opmerken, omdat ze gakkend
overvliegen. Wel zijn we geboeid door de honderden kieviten die in een
soort wolk slordig opfladderen en weer neerstrijken. We zeggen tegen
elkaar: “Kieviten
zijn trekvogels,
maar zolang er
voedsel genoeg
is en het niet al
te koud is blijven ze hier”. We
volgen de ongeveer tien watersnippen. Ze lopen een beetje
wormen te pikken en vliegen
zigzaggend een
stukje. De snippen verzamelen
zich niet voor de
trek naar warmere streken, ze houden van de Waverveense woeste grond. Het zijn
waadvogels met een lange snavel en korte poten, die in moerassen en
vochtige weilanden leven. “Pas als het gaat vriezen, zullen de watersnippen vertrekken”.
Ook een blijvertje is de rietgors, een klein vogeltje dat in zijn winterkleed een beetje grauw is en op een huismus lijkt. Hij heeft een witte baardstreep en een lange staart, waar hij onophoudelijk mee rukt.
De rietgors zingt niet erg mooi, een beetje krakend. Maar zijn vlucht is
weer wel mooi, dansend in de lucht van rietstengel naar lisdodde. Hij
nestelt in rietvelden en verblijft ’s winters ook op bouwland, eet vooral
zaden en ruigtekruiden, maar ook insecten. “Omdat riet en bouwland
in Waverveen volop aanwezig zijn, kunnen de rietgorzen er blijven”.
De vogels verblijven dus graag in de Waverhoek. En de vogelaars en
ik? We blijven nog even. De vogelaars kijken door hun ‘scopen’en in
hun boeken. Ik loop mijn rondje en geniet van de vergezichten over
polder, woeste grond en het ernaast gelegen Botshol, en denk: “Wat is
natuur dichtbij huis fijn”.
Ria Waal

Mijmeringen

Piet

Mijn eerste stukje in deze krant begon
bijna drie jaar geleden met een irritatie
over de pepernoten die al in augustus in
de winkel lagen (en liggen). Tijden veranderen echter, ik kan me nu niet meer druk maken over de pepernoten
en al het andere sinterklaas snoepgoed wat al in de winkels ligt. Nee,
het onderwerp van discussie is sinds vorig jaar de rechterhand van
Sinterklaas, namelijk zwarte piet. Irritatie is een klein woord voor de
gevoelens die deze discussie met zich meebrengt, het woord ongeloof
is meer van toepassing (wat dan wel heel raar is met dit feest wat gaat
over geloven in de goedheiligman).
Kleur
Het gebeurde wel al eerder, dat er een gekleurde piet tussen de andere
zwarte pieten liep. Bij de eerste regenboogpiet vond ik het al vreemd,
door welke schoorsteen was dit Pietje gekropen? Toen hoefde ik dat
nog niet uit te leggen aan de kinderen. Het fenomeen piet met een andere kleur legde ik naast me neer. Het bleek echter een hardnekkige
discussie te zijn, die vorig jaar tot volle uitbarsting kwam.
Discussie
De hele discussie draait op het argument dat Zwarte Piet racistisch zou
zijn. Ze worden als dom neergezet en gedragen zich onderdanig aan
de grote baas, Sinterklaas. Daarmee staat het symbool voor slavernij.
Op het internet zijn er vele stukken te vinden over dit onderwerp, vele
voor en tegenargumenten heb ik gelezen. De samenvatting die ik ervan maak, is dat het draait om racisme versus traditie.
Mening
Ik ben niet objectief in deze. Ik vind de discussie onzinnig . Nooit heb
ik gedacht dat Sinterklaas een racistisch feest was. Zwarte Piet is zwart
door het kruipen door de schoorstenen (Dat we nu geen schoorstenen
meer hebben, tsja lang leve de vooruitgang). Het Sinterklaasfeest vind
ik een van de weinige volksfeesten waarin heel Nederland verenigd is
in de Hollandse gezelligheid en dat alles met maar een doel; onze kinderen een bijzonder feest te geven. De mensen die tegen Zwarte Piet
zijn kunnen mijn menig gebruiken om allerlei argumenten op te werpen, namelijk dat niet heel Nederland geniet van het Sinterklaasfeest.
Het is immers allemaal maar net hoe je het bekijkt.
Kennis
Het is de kracht van het samenbundelen, er is een gedreven groep die
als doel heeft om de traditie rond Zwarte Piet te veranderen. Zij voelen
zich persoonlijk aangetast door deze traditie en gebruiken vele argumenten die ik niet kan volgen. Ik ben ook maar een simpele, gemiddelde, blanke Nederlander dus hoe kan ik me verplaatsen in de achtergrond van deze groep die het heeft over een slavernij verleden en dat
wij daar meer over moeten weten? Kennis overdracht vindt mijn inziens
vooral plaats op scholen en niet in de media (geloof nooit een journalist, woorden zijn zo verdraaid). Als het echt zo is, laat deze groep dan
inzetten op het onderwijs, in plaats van een traditie te ondermijnen.
Boycot
Het is een vicieuze en negatieve cirkel geworden. Het lijkt erop dat de
Sinterklaasliefhebbers nu ook een vuist aan het maken zijn. Alle winkels die politiek correct wilde zijn, hebben aangegeven dat Zwarte Piet
niet meer in de reclame uitingen zou voorkomen. En het gaat hier niet
om de kleinste bedrijven, nee om de grote en puur Hollandse bedrijven die nu een traditie laten afbrokkelen. Het gaat ze immers niet om
traditie, nee het gaat over geld en men wil geen inkomsten mislopen.
Ironisch genoeg lijkt dit nu wel het geval te zijn. Vele mensen hebben
aangegeven dat zij de winkels boycotten die meegaan in deze discussie en Zwarte Piet weglaten uit hun winkels. Vervolgens gaat de discussie gewoon door, wie heeft het gedicht niet gezien in de kranten
waarin men terugkomt op het standpunt en semi grappig aangeeft dat
Zwarte Piet wel in de winkels te vinden zal zijn. Helaas waait men mee
met de standpunten van de massa.

www.lijfengezondheid.nl

Hoor de wind waait door de bomen, zelfs in de detailhandel waait de
wind.
Zal Zwarte Piet nu nog wel komen, nu hij het klimaat zo lelijk vindt?

Hoe herken je een beroerte?

www.lijfengezondheid.nl
Hoe herken je een beroerte?

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Bingo in Bilderdijkhof
- Op vrijdag 17 oktober organiseren wij weer een gezellige bingo met
leuke prijzen! De kaartjes kosten 0,50 per stuk en de toegang is
gratis, iedereen is van harte welkom! De zaal gaat open om 13:00
uur en het begint om 13:30 uur.
SpelletjeSmiddag
- Iedere dinsdag (behalve 2e van de maand) kunt u tussen 13:30
en 16:00 uur lekker aanschuiven bij onze spelletjes middag. Heeft
u eens zin in een gezellig potje rummikub? Of wilt u eens lekker
meedoen met triominos? Canasta, klaverjassen enzovoorts dit alles
is mogelijk hier bij ons wijksteunpunt! Kosten voor deelname bedraagt slechts 1,00 excl. koffie/thee. Tot snel!

Is uw huisdier zoek?

www.lijfengezondheid.nl
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn dierenbescherming
regio Uithoorn/de ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

www.lijfengezondheid.nl
Pas op…! Hoofdluis…!

herfStworkShop BloemSchikken
- Lekker creatief de herfst beginnen met een leuk zelfgemaakt
bloemstuk? Dat kan!
Vrijdag 24 oktober organiseren wij een workshop bloemschikken
hierin kunt u lekker onder het genot van lekkers, een mooie eigen
bloemstuk maken. Dit onder begeleiding van Christa Snoek. Het is
van 13:30 tot 15:00 uur, de kosten bedragen 13,50 Inclusief koffie/
thee en frisdrank en wat lekkers. Komt u ook gezellig meedoen!? U
kunt zich tot 21 oktober aanmelden op telefoonnummer 0297 56 72
09.

Vermist:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema.
Heeft zilver-grijs bandje met belletje om.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijze poes. 10 jaar.
Heet Gijsje en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte kater.

koerSBal
- Vrijdagochtend 24 oktober van 09:30 tot 11:30 uur hebben wij weer
koersbal. Een van oorsprong Australische die op jeu de boules lijkt.
Er spelen doorgaans twee partijen tegen elkaar waar dames zowel
heren aan mee kunnen doen! Kom gezellig een keer meedoen!

Gevonden:
- Mijdrecht, Florijn/Sterling: Rood-witte kat met
een Loombandje om.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse lichtbruin met witte kat..
- Mijdrecht, Tienboerenweg: Kat
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DEEN jeugdsponsor actie van SAS ‘70

Uithoorn - Sinds enige weken loopt
de jeugdsponsor actie van de Deen
supermarkt. In deze periode heeft
de Deen er meerdere keren voor
gezorgd dat de jeugdleden van volleybalvereniging SAS70 getrakteerd
werden op iets lekkers. Afgelopen
zaterdag 11 oktober 2014, was het
moment voor de jeugdleden om hun
tegenprestatie voor de Jeugdsponsor actie te leveren. Enthousiast
hebben 12 jeugdspelers, Charlotte,
Tijs, Teun, Tanja, Kes, Jasmijn Bobbie, Sascha, Lars, Robbie, Sophie en
Milo namens verschillende teams
de tegenprestatie geleverd.
De aller jongste leden deden hun uiterste best om de klanten van Deen
te motiveren om de spaarmunten in
de SAS70 koker te doneren. Dit was
hard nodig want we liepen aardig
achter ten opzichte van de grotere verenigingen binnen de sponsor
actie. De oudere jeugdspelers hielpen bij het verwerken van de lege
flessen bij de lege flessen inname
en waren behulpzaam bij het inpakken van de boodschappen van de
klanten. Met veel plezier hebben de
jeugdspelers de tegenprestatie geleverd als dank aan Deen.

Wintertennis bij TC Qui Vive
Uithoorn - Tennis is traditioneel
een sport die tussen april en oktober beoefend wordt. Na die tijd kan
er op gravelbanen niet meer gespeeld worden, totdat eind maart de
netten en lijnen weer aangebracht
worden. Dit is echter niet zo bij TC
Qui Vive waar dankzij de kunstgras
banen er het hele jaar door getennist kan worden.
Dit betekent dat ook in de winter
een frisse neus gehaald kan worden, een prettige afwisseling met de
lange dagen binnen bij de kachel of
open haard. De leden van TC Qui Vive maken dan ook in de winter veelvuldig gebruikt van de banen door

vrij te spelen, lessen te nemen en
ook de vaste rackettrek-avonden op
dinsdag en donderdag blijven in de
winter een vaste schare trouwe fans
trekken.
Om ook de leden van andere tennisverenigingen de gelegenheid te bieden om in de winter buiten verder te
tennissen, kent TC Qui Vive het winterlidmaatschap. Voor slechts een
paar tientjes ben je lid van oktober
t/m maart en kan je onbeperkt gebruik maken van de 7 tennisbanen
en 2 minibanen. Het lidmaatschap
wordt automatisch per 31 maart beeindigd. Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op www.
quivivetennis.nl

Qui Vive Dames 1 verliest
wedstrijd in de tweede helft
De Kwakel - De vijfde wedstrijd van
het eerste damesteam van Qui Vive werd onnodig met 2-1 van Alkmaar verloren. Dit verlies deed ook
geen enkel recht aan het overwicht
dat Qui Vive in de eerste helft neerzette. Ze starten fel en gefocust en
zochten keer op keer de aanval. Ze
speelden slimmer en waren voortdurend zelf aan de bal.
In de 13e minuut resulteerde dat
in een strafbal omdat Willemijn de
Bruin door Alkmaar onderuit werd
gehaald. Deze strafbal werd door
Barbara Schmidt vakkundig in de
hoek gepusht. Het lukte hen echter niet het overwicht om te zetten

in meerdere doelpunten, waardoor
de stand bij de rust nog steeds op
0-1 stond. Alkmaar kwam sterk uit
de rust en de krachtsverhoudingen
werden omgedraaid. Alkmaar dicteerde de wedstrijd en wist al na2
minuten de stand op 1-1 te zetten
door een snelle doorbraak vanaf het
middenveld. En in de 22e minuut
herhaalde dit patroon zich: wederom kon een speelster van Alkmaar
redelijk ongestoord de cirkel van
Qui Vive bereiken en via de voet van
een Qui Vive speelster de bal in het
doel van Qui Vive te werken. Alhoewel Qui Vive bleef doorvechten, lukte het hen niet de stand nog in hun
voordeel te veranderen.

Sophie Thijssen was weer terug na enkele weken ziek te zijn geweest en
speelde een sterke wedstrijd.

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - In de eerste ronde van
de tweede parencompetitie sloegen
Monique en Jan hard toe en werden
eerste met 62,92 %, voor de winnaars van de vorige ronde, Marijke en Ger (54,58 %) en Jan en Mar-

cel (52,92 %). De kersverse gepromoveerden moesten duidelijk even
wennen in de A-lijn: Cees en Jos,
Hetty en Gerard en An en Bert werden respectievelijk 10, 12 en 13.
In de B-lijn wonnen Tini en Marja

met 64,17 %, Jeanette en Map werden tweede met 58,75 % en Marjan
en Ben derde met 55,83 %. Nieuwkomer Marja werd met To vijfde met een hele nette 54,17%. De
BVU speelt op maandagavond van
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal
bij de bar in sporthal de Scheg in
Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt

met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl.

Geslaagd toernooi voor
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 12
oktober werd de dojo bij Sport &
Health Club Amstelhof verlaten
want Judo Ryu Kensui was te gast
op een judotoernooi in Leimuiden.
Judoka’s uit een grote regio konden
hieraan meedoen.
Judo Ryu Kensui was hier ook vertegenwoordigd met 14 judoka’s van
de ruim 230 deelnemende judoka’s.
Bij dit toernooi wordt er gejudood
in een poulesysteem. Iedereen judoot tegen elkaar en de judoka met

de meeste gewonnen wedstrijden is
de winnaar. Onze deelnemers (en
in groten getale aanwezige ouders
en belangstellenden) deden het erg
goed er werd stevig voor elk punt
gestreden, vooral de laatste groep
liet mij verbazen.
Zo vroeg in het seizoen al een geweldige mentaliteit! Prachtig om te
zien! Na een lange dag konden alle
deelnemers moegestreden met een
mooie beker huiswaarts keren.

Legmeervogels derde
seizoensoverwinning
Uithoorn - Na de overwinning op
Abcoude 1-4. Op DCG met 1-0.
Heeft nu ook Hoofddorp kennis gemaakt met de dadendrang van Legmeervogels. Drie overwinningen op
rij levert dus 9 punten op en dit is op
dit goed voor een gedeelde 7 plaats
op de ranglijst met een achterstand
van slechts 4 punten op koploper
Abcoude dat op dit moment 13 punten bij elkaar heeft gesprokkeld.
De eerste 45 minuten van het duel Hoofddorp – Legmeervogels had
veel weg van een schaakspel. Als je
dan niet zo van schaken houdt dan
was dit een saai potje. Maar de echte schaak liefhebbers. Ongetwijfeld beide trainers hebben er wel
van genoten. Zij hebben immers de
schaakstukken op de juiste plaats
gepositioneerd. Dit betekende ook
dat er door beide elftallen weinig
werd weg gegeven. Maar ook weinig gecreëerd Legmeervogels probeerde met de lange bal van uit de
verdediging de spitsen te bereiken.
Hoofddorp probeerde het veelal via
de vleugels. Beide mogelijkheden
bereikte niet het beoogde resultaat
waardoor de rust dan ook in gaat
met 0-0.
Aantrekkelijk
De tweede vijfenveertig minuten waren stukken aantrekkelijker dan de voorgaande vijfenveertig minuten. Beide elftallen wilde
voor de volle winst gaan. Dit leverde een hele leuke tweede helft op.
Van af de aftrap was de eerste de
beste kans voor Legmeervogels.
Een hoekschop genomen door Lulinho Martins werd verrassende genomen. En de bal komt dan voor
de voeten van Rowan Hogenboom
maar zijn inzet gaat rakelings over
het doel van Hoofddorp. Gelijk daarop moet Legmeervogels doelman
Patrick Brouwer in actie komen om
een treffer van Hoofddorp te voor
komen.
Het spel blijft op en neer golven
waarbij de beter kansen zijn voor
Legmeervogels. Een voorzet van
Laurens v.d. Greft komt bij de mee
opgekomen Dennis Rijnbeek maar
zijn inzet gaat voor langs het doel
van Hoofddorp. Hoofddorp probeert dan met het opschuiven van
een verdediger wat meer druk te
zetten maar vooralsnog lukt dit niet.
Door het opschuiven van de verde-

diger ontstaat er voor Legmeervogels meer en meer ruimte en komen
er kansen. Zo kan een fraaie kopbal van Dennis Rijnbeek maar ter
nauwer nood door de Hoofddorp
doelman worden gepakt. Dan is het
wel raak voor Legmeervogels in de
77ste minuut als Jordy de Groot zich
op aangeven van Rowan Hogenboom langs een 2-tal verdedigers
weet te worstelen en op een fraaie
manier ook nog weet te scoren. 0-1
voor Legmeervogels.
Gelijk
Na deze treffer gelijk een 2-tal wissels bij de gastheren waardoor deze als zijn wissels heeft verbruikt.
Het is met nog maar een 10-tal minuten te gaan is het alles of niets
voor Hoofddorp. Het wordt nog erger voor Hoofddorp als met nog een
4-tal minuten op de klok de doelman van Hoofddorp met een directe rode kaar het veld moet verlaten.
Hij belemmerde op onreglementaire manier de vrije doorgang van Jordy de Groot. Wissels waren gebruikt
dus een veldspeler moet tussen de
palen en onder de lat plaats nemen. En Hoofddorp staat gelijk met
10 man. Dan moet je het goed gaan
uitspelen een man meer situatie en
een doelpunt voor is wel een goed
steuntje in de rug.
De over tal situatie wordt in de
90ste minuut goed uitgespeeld. Lulinho Martins gaat er over links als
een hazewindhond van door en levert een voorzet op maat af bij Jordy
de Groot en deze weet deze middag
voor de tweede keer doeltreffend
uit te halen 0-2. Dit is dan gelijk de
eindstand. Een dik verdiende overwinning voor Legmeervogels. Volgende week is het inhaal en bekerweekend en staat er voor Legmeervogels 1 en 2 geen wedstrijd op
het programma. De eerst volgende
competitie wedstrijd is op zondag
26 oktober als het Amsterdamse
Buiksloot naar Uithoorn komt. Legeervogels 2 neemt het dan, eveneens thuis, op tegen SO Soest 2
Legmeervogels 2 verliest in Hoofddorp zijn ongeslagen status. Het
wordt met een scheidsrechter die
niet weet hoeveel keer er gewisseld
is en hoeveel keer een elftal mag
wisselen een onnodige 8-4 nederlaag. Mogelijk krijgt deze wedstrijd
nog een vervolg.
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Doe mee met de Rabo
GeZZinsloop!

Vroege tegengoal nekt
KDO tegen koploper

Regio - Op zondag 2 november kun
je meedoen met een echte hardloopwedstrijd.
Atletiekvereniging
de Veenlopers uit Mijdrecht organiseert dan de Zilveren Turfloop.
Voor sportieve kinderen is er de Rabo GeZZinsloop. Het veilige parcours van 1 km loopt door het sportpark en de start en finish zijn op de
Hoofdweg. Je kunt je inschrijven in
sporthal de Phoenix of een mailtje
sturen naar: GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl De start is om 10.15 uur.
Er wordt gelopen in zes categorieen: 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
alleen te lopen, mag een van je ou-

De Kwakel - Na drie nederlagen op
rij speelde het eerste van KDO afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen de ongeslagen koploper ZSGO/WMS. In Amsterdam-West had
trainer Raymond de Jong zijn basiself op één plaats gewijzigd ten opzichte van vorige week: Menno Lingeman begon aan de wedstrijd, terwijl ‘pinch hitter’ Rick Kruit op de
bank startte. Na een voortvarende start van KDO was ZSGO/WMS
in hun eerste uitval in de 2e minuut
direct succesvol. Nadat de bal op
het middenveld door de thuisploeg
werd veroverd werd de Amsterdamse rechtsbuiten ingespeeld. De creatieve aanvaller was de Kwakelse
verdediging te slim af en wist uiteindelijk in de kluts de 1-0 op het
scorebord te brengen. In het vervolg
van de eerste helft wist KDO sporadisch gevaarlijk te worden. Een
schot van Mathijs van Rijn werd van
de lijn afgehaald, terwijl Menno Lingeman even later een bal in kansrijke positie net verkeerd raakte. ZSGO/WMS was in de eerste helft iets
beter dan KDO, maar kreeg ook al
diverse gele kaarten te verwerken.
Met een 1-0 stand werd de rust
bereikt. Doordat KDO in de tweede helft geconcentreerd speelde en

ders natuurlijk gezellig met je meelopen. Voor alle kinderen is er bij de
finish een aandenken aan de Rabo
GeZZinsloop. Na de finish is om 11
uur de prijsuitreiking in de sporthal.
Tijdens de prijsuitreiking worden
er leuke (sport)prijzen verloot, dus
kom zeker even kijken bij de prijsuitreiking. Je ouders kunnen ook
meelopen met een van de langere
afstanden: 5, 10 of 16,1 km.
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt de inschrijving plaats
en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een tasseninname.
Voor meer informatie zie de webside: www.zilverenturfloop.nl
Foto: www.sportinbeeld.com

Parencompetitie barst los
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na vijf weken ladderen gaat het nu weer om het “echie”
in de drie lijnen waarin gespeeld
wordt. In de top, de A- lijn, waar de
creme van de club in het strijdperk
treedt, trokken Cora de Vroom & André van Herel met 60% de winst naar
zich toe. Ger Quelle & Gijs de Ruiter
werden fraai tweede met 57,08% en
ook Cobie Bruine de Bruin & Trudi
Zandbergen gingen met 56,25% als
derde voortvarend van start. Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister bleven als vierde met 55% wellicht wat
achter, maar zitten toch altijd wel
hoog in de boom. Tom de Jonge &
Herman Vermunicht nestelden zich
met 53,33% keurig bij de beste vijf.
In de B- lijn, die van de beloften,
waren Francis Terra & Wim Slijkoord
met 63,69% een klasse apart. Die
gaan waarschijnlijk als een speer
terug naar de A. De verrassing van
de avond waren Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans die de concurrentie afbluften met een tweede plek en 58,04%. Hun start was al
oorverdovend, de eerste tafel leverde ruim 87% op! Anton Berkelaar &
Wil van der Meer hadden er ook zin

in, evenals Ada van Maarseveen &
Wouda Roos, gezamenlijk deelden
ze drie en vier met 56,85%. Op nummer vijf kwamen Gerda van Liemt &
Els van Wijk die met 55,65% goed bij
bleven.
De C- lijn startte met twee paren die er ver boven uitstaken. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers en Maria Baas & Klaas Verrips
scoorden zestigers van respectievelijk 65,83 en 63,33% en namen zo al
flink afstand van de achtervolgers.
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders waren daarvan
de beste met 57,08% als derde. Elly
Belderink & To van der Meer werden
vierde met 55,42% en Map Kleingeld & Mieke Peeters waren weer
eens goed op dreef met een vijfde
plaats en 52,50%
De achterblijvers weten nu wat hen
te doen staat, vol aan de bak!
Dit kan bij Bc De Legmeer elke woensdagavond in Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn, aanvang 19.45
uur. Voor inlichtingen het secretariaat: gerdaschavemaker@live.nl of
per telefoon 0297 567458.

Echtparen maken dienst
uit bij BVK
De Kwakel - Van de 50 paren waar
de BVK uit bestaat zijn er 20 in
het dagelijks leven ook een echt
‘paar’. Van die 20 zitten er 8 in de A
lijn, 4 in de B en 8 in de C.
De ene keer is zo’n echtpaar, net als
alle andere paren natuurlijk, succesvoller aan de bridgetafel dan de
andere keer en dat zal op weg naar
huis na de speelavond wel eens
voor ‘spetterende’ gesprekken zorgen. De meeste echtparen in de A
lijn hadden afgelopen week een genoeglijke thuisreis, want de eerste 4
plaatsen werden door louter echtparen bezet. Van die 4 mochten Geke en Jaap Ludwig hun eerste gouden plak ophalen bij wedstrijdleider
Cor. Hun score bedroeg 56,67%.
Wat vorige week in de B lijn het geval was zagen we nu in de A lijn: het
verschil tussen nummer 1 en nummer laatst (12) was slechts 15%.
Dit was mede te danken (of te wijten, wat u wilt) aan de soms bizarre spelverdelingen. Ook Kitty en
Huub van Beem gingen daar goed
mee om getuige hun 2e plaats met
55,42%. Elly en Jaap van Nieuwkoop
deelden de 3e plaats met Rita en
Wim Ritzen met 54,17%.
Dat het niet altijd feest is met bridgende echtparen bewezen Matty en
Kees Overwater , die 12e werden en
daarmee de rij sloten. Zij leken er
niet erg mee te zitten.
B lijn
In de B lijn en de C lijn vinden we
slechts 1 echtpaar op het erepodium en allebei op de 3e plaats.
In de B lijn was die 3e plaats voor

Atie en Wan Overwater met 59,03%.
Zij moesten hun meerdere erkennen in gelegenheidspaar Agnes de
Kuijer- Jan van der Knaap die met
61,11% 2e werden en helemaal in
Nel Bakker en Hans Wagenvoort die
met 63,19% 1e werden.
Juist in deze lijn was het verschil
tussen nummer 1 en nummer 16
(Ruud Doeswijk en Huub Zandvliet), in tegenstelling dus tot vorige
week, bijzonder groot en wel bijna
36%. Het betekende geen clubrecord voor Ruud en Huub en, gezien
hun prestaties in de laddercompetitie, beslist een eenmalige uitglijder.
C lijn
In de C lijn was Joop den Blanken door vakantie van vaste partner Riet Doeswijk aan een andere
Riet (Koot) gekoppeld en dat leidde
tot de hoogste score van de avond:
65,63%. Riet’s vaste partner Wim
Schijf is de komende weken even
wat minder goed ‘ter been’ en we
wensen hem een voorspoedig herstel toe.
Jan Streng en Cor Hendrix bleven
aardig in het spoor en legden met
62,85% een stevige basis voor een
promotieklassering ‘.
Vorige week werd al gewaarschuwd
voor echtpaar Elisabeth en Nan v.d.
Berg. Zij bezweken niet onder de
druk van het geschapen verwachtingspatroon en werden net als vorige week 3e met deze keer 60,07%.
Ook zij nestelden zich daarmee op
een plaats die recht geeft op promotie (als ze daar tenminste na 7
avonden nog staan!)

AKU damesploeg grijp
naast promotie
Uithoorn - De competitie ploeg van
AKU is er tijdens de promotie/degradtiewedstrijd in Heerhugowaard
helaas niet in geslaagd om in de 2e
divisie te blijven. Voor het laatste
onderdeel, de 4x100 meter estafette stonden de dames van AKU op de
5e plaats en hoefde zij nog maar 1
plaats goed te maken op Hylas (Alkmaar) om zichzelf te handhaven in
de 2e divisie. Op de afsluitende estafette lagen de dames ruim voor op
de concurrentie, maar door een foutieve wissel moet de damesploeg
van AKU helaas een stapje terug
doen naar de 3e divisie.
Lotte Krause zorgde individueel op
de 3000 meter voor een waar spektakelstuk. De AKU atlete, die nu bij
TDR in Castricum traint, heeft het
afgelopen seizoen een gigantische
progressie gemaakt, en heeft op de
1500 en 3000 echt de aansluiting
met de Nederlandse top gevonden.
Helaas kon Lotte op de 3000 meter weinig concurrentie verwachten,
waardoor ze na het startschot gelijk wegliep van de overige deelnemers. Lotte wist dat zij een snelle tijd
moest lopen, om zo zoveel mogelijk
punten goed te maken op de andere ploegen. Ronde per ronde liep
Lotte weg van haar concurrentes,
na 5 rondes werden de eerste atletes zelfs al een ronde gedubbeld.
Door de enthousiaste aanmoedigingen van haar teamgenotes, soleerde Lotte naar een prachtige eindtijd
van 9.58.19 minuten. Dit was maarliefst bijna een minuut sneller dan
de nummer twee.
800 meter
Iselin Keune mocht in Heerhugowaard van start gaan op de 800 meter. Iselin die zich vooral richt op
de lange loopnummers, begon erg
sterk en kon zich na de eerste ronde goed meten met haar concurrentes. Na 500 meter moest de AKU atlete een gat laten vallen en kon niet
meer aanhaken bij de kopgroep.
Iselin finishte in een tijd van 2.48.38
min. Simone de Jong behaalde bij
het hinkstapspringen een 3e plaats
met een afstand van 10.12 meter. Simone was niet geheel tevreden over
het resultaat, aangezien zij niet optimaal op de balk uitkwam met haar
afzet. Bij het kogelstoten zorgde Simone en Githa de Wildt voor een
mooie onderlinge strijd en stimuleerde elkaar om hier maximaal te
presteren. Simone kwam met de
kogel tot een afstand van 8.48 meter. Githa, die in Heerhugowaard
voor het laatst tijdens een officiele
wedstrijd voor AKU in actie kwam,
won de onderlinge strijd en kwam
tot 8.98 meter. Bij het discuswerpen
kwam Githa tot een mooie prestatie
van 25.39 meter.
400 meter
Susanne Driessen en Marije Dod-

dema gingen allebei van start op
de 400 meter. Helaas konden beide
dames na hun vakantie niet zorgen
voor een uitschieter in het na-seizoen. Susanne, die volgend seizoen
de overstap maakt naar de sprintgroep van AKU, finishte in een tijd
van 69,68 seconden. Marije, die in
Heerhugowaard, naast de 400 meter
ook een 400 meter horden moest lopen, eindigde in de snelste serie als
6e in een tijd van 60,95 seconden. 1,5
Uur na haar 400 meter moest Marije
weer van start gaan op de 400 meter
horden. Door de opgestapelde verzuring had Marije vooraf haar raceplan aangepast, zodat ze iets voorzichtiger van start ging om zo op de
laatste 100 meter nog een extra versnelling te kunnen plaatsen. Na een
goede laatste 50 meter finishte Marije als 2e in 68.26 seconden. Kim
Hittinger die helaas niet van start
kon gaan op haar favoriete 800 meter, liet bij het speerwerpen zien dat
ze ook hier nog steeds voorin mee
kan draaien. Zonder veel specifieke trainingen kwam Kim tot een afstand van 33.32 meter. Lotte Lubbers nam in Heerhugowaard twee
springnummers voor haar rekening.
De AKU atlete kwam tijdens het verspringen niet lekker in de wedstrijd,
doordat zij bij de afzet te ver van de
balk uitkwam. Ze kon hierdoor niet
optimaal afzetten op de balk, waardoor ze niet tot de afstand kwam die
zij gehoopt had. Lotte eindigde met
een afstand van 4,70 meter. Bij het
hoogspringen revancheerde Lotte
zich en sprong een nieuw persoonlijk record van 1.40 meter.
100 meter
Simone Commandeur en Linda van
Rossum kwam beide in actie op de
100 meter. Simone die helaas in de
aanloop naar de promotie/degradatie wedstrijd wat last had van haar
scheenbeen en hierdoor niet gericht
kon voorbereiden, finishte in een tijd
van 15 seconden. Linda van Rossum
zorgde op de 100 meter voor de
maximale score door winnend over
de finish te komen. De Mijdrechtse
finishte in een tijd van 12.62 seconden. Op de 200 meter vocht Linda
een mooie strijd uit met de atlete uit
Ede. Linda moest helaas op de laatste meters haar meerdere erkennen
en kwam als 2e in 25.73 seconden
over de streep.
Op de afsluitende 4 x 100 meter estafette gingen de Linda van Rossum en Lotte Lubbers zeer voorvarend van start en lagen na 200
meter ruim voor op overige ploegen. Helaas verliep de wissel tussen Lotte en Kim niet goed, waardoor het stokje niet in het wisselvak
werd overgegeven. De teleurstelling
na de foutieve wissel was erg groot,
aangezien de dames volgend seizoen een stapje terug moeten doen
in de 3e divisie.

Darten in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 18 oktober
2014 is er weer darten in De Kwakel. Het dorpshuis is het strijdtoneel
voor het 3e Open Kwakelse koppel
toernooi 501. (501 Poulesysteem
met verliezers ronde). Deelname
kost 8 euro per koppel.

De inschrijving start om 12.00 uur
en de wedstrijd begint om 13.30 uur.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Pieter Langelaan:
06-11434716. Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, tel. 0297-531528.

NVC 2 overrompelt KDO
2 in eerste helft
De Kwakel - Na de jammerlijke 0-2
nederlaag van vorige week tegen
Elinkwijk 2, mocht het tweede van
KDO afgelopen zondag aantreden
tegen NVC 2. De ploeg van trainer
Paul ten Brink reisde goed gemutst
af naar Naarden, maar werd in eerste helft bij vlagen weggespeeld
door de creatieve NVC-ers. Met name op het middenveld werd d.m.v.
vele positiewisselingen KDO overlopen. De Kwakelaars hadden hier
nauwelijks antwoord op zodat de
thuisploeg maar liefst drie keer wist
te scoren in de eerste helft. Daartegenover stond een schot op de lat

van Elton Shehu en een goede kopbal van Jean-Paul Verbruggen die
ternauwernood gered werd door de
Naardense doelman.
In de tweede helft had KDO meer
grip op het spel van NVC, maar was
niet bij machten om een aansluitingstreffer te maken, zodat de wedstrijd uiteindelijk in een 3-0 nederlaag eindigde. Aankomende zondag
speelt het tweede een bekerwedstrijd tegen Abcoude 2 als beloning
van de eerste plaats in de bekerpoule eerder dit seizoen. De wedstrijd begint om 11:30 uur op het
sportpark Hollandse Kade.

met meer lef de aanval zocht, werd
ZSGO/WMS in het nauw gedreven. De Amsterdammers wisten hier
zichtbaar geen raad mee en dit uitte zich met name in intimidaties en
veelvuldig tijdrekken. Joeri Stange
kwam in de 55e minuut één teentje
tekort om de aansluitingstreffer te
maken en tien minuten later schoot
Mathijs van Rijn van dichtbij de bal
over. Trainer Raymond de Jong wisselde in de tweede helft aanvallend
en besloot in de 75e minuut over te
schakelen naar een 3-4-3 formatie.
Het eerste succes hiervan kwam in
de 80e minuut toen een verdediger
van ZSGO/WMS zijn tweede geel
kaart kreeg en de thuisploeg met
tien man verder moest gaan. Gestreden werd er volop door de Kwakelaars maar de zo gewenste en
verdiende gelijkmaker bleef uit.
Ondanks de nederlaag biedt het
spel van KDO meer dan voldoende perspectief voor de aankomende
periode. Volgende week is het eerste vrij, waarna op zondag 26 oktober de competitie wordt hervat met
een thuiswedstrijd tegen Bloemendaal. Deze ploeg won afgelopen
zondag verrassend met 4-2 van de
gedoodverfde kampioenskandidaat
Roda’23.

Schaatsers SV Amstelland
rijden eerste rondjes
Uithoorn - Afgelopen weekend was
het zover. De Jaap Edenbaan, thuisbasis voor onze schaatsvereniging,
opende haar deuren en de eerste
rondjes werden verreden. Voor de
één nog wat onwennig, voor de ander alsof er geen zomerstop heeft
plaatsgevonden. Schaatsplezier en
ontspanning staat voor de leden
voorop en daarnaast er zijn schaatsers binnen de vereniging die elk
jaar de techniek verder perfectioneren om de persoonlijke records verder aan te scherpen tijdens wedstrijden. Naast het schaatsen organiseert Schaatsvereniging Amstelland
diverse, gezellige activiteiten, zowel
binnen als buiten het schaatsseizoen. Voorbeelden hiervan zijn zomertrainingen en zaaltrainingen om
de techniek extra bij te schaven en,
als de omstandigheden dat toelaten,

gezamenlijke trainingen op buitenijs. Benieuwd naar onze schaatslessen of wil je weten hoe je beter leert
schaatsen op natuurijs, neem dan
een proefles bij SV Amstelland en je
zult zien dat schaatsen heel erg leuk
is! Op zaterdag 18 oktober biedt SV
Amstelland proeflessen aan op de
Jaap Edenbaan in Amsterdam voor
kinderen van 6 tot 12 jaar om 9:30 ’s
ochtends en voor jongeren en volwassenen om 18:15 ’s avonds. Onder leiding van onze enthousiaste
en gediplomeerde trainers leer je op
een ontspannen manier te schaatsen waarbij er aandacht is voor onder meer het recht op de schaatsen
staan, schaatshouding, bochten rijden en remmen. Geïnteresseerden
kunnen zich uiterlijk vrijdag 17 oktober daarvoor opgeven via aanmelden@svamstelland.nl.

Valse start dammers Kunst
& Genoegen
De Kwakel - De eerste bondswedstrijd van dit seizoen is jammerlijk voor K&G verloren gegaan tegen Haarlem. Om half acht werden afgelopen maandagavond in ’t
Fort De Kwakel de klokken aangezet. Als teken van de start van de
1e wedstrijd in de hoofdklasse van
Noord-Holland. Verleden seizoen
wist K&G zich goed te handhaven in
deze sterke klasse, met een hoogste plaats ooit, de vierde plaats. Ver
voor Haarlem, zodat de verwachtingen hoog gespannen waren. Al
snel kwam er een kink in de kabel toen Piet vd Poel twee schijven
achter kwam. Kampioen Wim Keessen had echter een goede stand, bij
Adrie Voorn en Rene de Jong kon
de partij nog alle kanten uit. Halverwege de avond kwam Wim een
schijf achter en kopman Adrie een
schijf voor, maar de tegenstanders
hadden voldoende compensatie. Zo
vocht Wim zich naar een fraaie remise en moest Adrie zich teleurgesteld bij remise neerleggen, 2-2. Piet
kon ondanks zijn felle verzet de partij niet meer redden, 2-4. Alle ogen

werden vervolgens gericht op Rene,
hij damt niet zoveel meer maar als
hij er is, is hij vaak als laatste nog
aan het knokken. Rene ging voor de
winst, de stand ging er steeds beter,
maar ook steeds ingewikkelder, uitzien. Op het eind kwam Rene voor
een moeilijke slagkeus te staan, zoals hij nu sloeg zat er niet meer als
remise in, eindstand 3-5 voor Haarlem. Maar als Rene anders had geslagen dan had hij goede winstkansen gehad, de analytici buigen zich
nog over dit raadsel. ( Zie stand op
de foto ). Volgende week kunnen,
moeten, de Kwakelse dammers zich
revancheren tegen Almere.
De andere dammers van K&G streden om de beker, door een zege op
Leo Hoogervorst greep Henk Springintveld de leiding. In de onderlinge
competitie is Piet Terlouw op dreef,
nog ongeslagen gaat hij op weg
naar de titel. Maar de weg is nog
lang, de competitie is net begonnen, damliefhebbers kunnen nog altijd aanschuiven. Inlichtingen Adrie
Voorn, 0297 568472.
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en de set werd gewonnen met 2511. De derde set kwam Arjan Bakker erin voor Rein Kroon. De geoliede machine was ook in deze opstelling niet te stoppen. De Heemkerkers grepen de macht, 11-18 time
out! De aanvalsplannen besproken,
doel was helder, het lukte als nog
25-22. De koek was op bij de tegenstander. De winst was binnen, verzet
gebroken en de walkover was duidelijk 25-6.
Hiermee heeft alleen H3 de ongeslagen status van 4-0 nog staan.
Het team is de trainster, Roos Aarsman zeer erkentelijk. Vorige seizoen
is er maximaal twee keer gewonnen
met 4-0, op dit moment staat dit te
zeer verdienstelijk aan de leiding en
gaan ze voor de titel!

CSW meiden ME1 winnen
opnieuw!
Wilnis - Afgelopen zaterdag speelden de meiden van CSW ME1 op
verzoek van FC Abcoude een oefenwedstrijd op het kunstgras van
CSW. Abcoude kwam als eerste
goed door, de meiden van CSW namen echter het initiatief over en Indy en Eline kregen goede kansen.
Abcoude maakte 0-1, maar de goal
werd afgekeurd door de scheidsrechter. Beide teams hadden kansen, op slag van rust scoorde Indy
de 1-0 voor CSW. In de rust werd
besproken hoe de voorsprong vast

te houden en te vergroten. Halverwege de tweede helft scoorde CSW
de 2-0. Opnieuw was Indy trefzeker.
Na een mooie solo scoorde FC Abcoude de 2-1. Abcoude kreeg daarna nog meer kansen, tot doelpunten
leidde dit gelukkig niet. Vlak voor
tijd had CSW nog een kans op 3-1,
de bal ging echter net naast.
Het was een leuke oefenwedstrijd
voor beide teams. De meiden van
CSW kunnen vol vertrouwen toeleven naar de volgende wedstrijd. Hopelijk wordt er weer gewonnen.

CSW wint van sterk
Elinkwijk
Wilnis - De eerste officiële competitiewedstrijd op het nieuwe kunstgrasveld van CSW werd afgewerkt
tegen Elinkwijk uit Utrecht zonder
de geblesseerde aanvallers Dave
Cornelissen en Jay Klaas Wijngaarden. In de regen begon Elinkwijk
beduidend sterker dan CSW aan de
wedstrijd. De twee vleugelaanvallers
van Elinkwijk legden op techniek en
snelheid hun tegenspelers vaak in
de luren. Twee grote kansen waren het resultaat, maar deze werden
niet verzilverd. Net toen CSW zich
weer een beetje uit de verdrukking
trachtte te spelen, wist Elinkwijk wel
te scoren. De behendige nummer
10 kon eenvoudig door het centrum
van de verdediging doorbreken en
schoof de bal onder de benen van
keeper Jordy Wens door. Gezien het
spelbeeld een volkomen terechte 0-1. CSW had daarna nog steeds
weinig vat op de snelle en behendige middenvelders en aanvallers,
maar echt grote kansen leverde
het niet meer op. Plotseling speelde Mike Cornelissen zich na een
snelle inworp op links goed vrij en
zijn voorzet werd keurig door Justin Blok binnen gegleden, 1-1. Een
leuke opsteker voor de jonge aanvaller bij zijn eerste basisplek. Na
dit doelpunt kreeg CSW iets meer
vat op het spel. Justin Blok kwam
bij een snelle uitbraak 1 op 1 met
de keeper te staan en besloot onzelfzuchtig de bal opzij te schuiven
naar Vincent van Hellemondt. De
pass was echter iets te kort, zodat
een verdediger nog net tussenbeide kon komen. Ook Sander Kunke-

ler kon een mooie kans niet omzetten in een voorsprong. Na de rust
kwam CSW beduidend beter uit de
startblokken dan bij aanvang van de
wedstrijd. Binnen een paar minuten
kopte Sander Kunkeler de bal fraai
tegen de touwen na een goed genomen vrije trap van Nick van Asselen. De wedstrijd leek te kantelen en
de zon brak ook gelijk door. Was het
voor rust de aanvallers van Elinkwijk
die dreigender waren, na rust was
vooral Justin Blok met zijn snelheid
een plaaggeest voor de verdediging
van Elinkwijk. Er kwam steeds meer
ruimte op het veld en CSW maakte daar beter gebruik van. Na een
prima dieptepass van Berry Kramer bekroonde Justin Blok zijn uitstekende spel met een tweede treffer. Deze treffer kwam Elinkwijk niet
meer te boven. Ze konden de kracht
niet meer opbrengen om voldoende
druk te zetten. Ondertussen was de
leeg gespeelde Vincent Wens vervangen door Matthijs Uytewaal en
Nick van Asselen door Robert de
Kuijer. CSW kreeg steeds meer kansen om de uitslag nog groter te maken. De keeper redde met zijn kleine teen toen invaller Robert de Kuijer 1 op 1 met hem kwam te staan,
en Berry Kramer kopte vlak voor tijd
net naast. De 3-1 uitslag was echter
al enigszins geflatteerd en kan zelfs
een ontsnapping genoemd worden
na de uitermate sterke beginfase
van Elinkwijk. Door deze drie punten
deed CSW zeer goede zaken, omdat
alle drie teams die boven CSW op
de ranglijst staan puntverlies leden.
Foto: sportinbeeld.com
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Atalante H3 grijpt
koppositie
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag was het dan zover. FCH 2 uit
Heemstede was dit seizoen nog ongeslagen en kwam op bezoek in ons
mooie Vinkeveen. Heren 3 had een
complete selectie en dat betekende
dat Rob van Tellingen alle keus had.
Met de basisopstelling van Jan Ruizendaal, Han Feddema, Rob van Tellingen, Adrie Heisbroek, Peter Keizer
en Rein Kroon begon de Vinkeveense motor te draaien, onder het motto van ‘de eerste klap is een daalder
waard’. Alles lukte en stand werd
25-12.
De tweede set bleef de opstelling
gelijk en werd doelstelling aangescherpt, maximaal 10 tegen. Een
time- out op 9-9,en daarna zagen ze
het licht, 14 punten op rij volgende

• Nieuwe Meerbode

Verlies voor Atalante dames
Vinkeveen - Op vrijdag 10 oktober
ging Atalante dames 1, naar NieuwVennep om een wedstrijd te spelen
tegen VHZ D1. Dit was een zeer belangrijke wedstrijd, want de dames
van VHZ stonden 2 plaatsen boven het Vinkeveense team. De Vinkeveense dames zaten er lekker in
en konden de tegenstander goed
bijhouden. Al snel merkten ze dat
er door middel van snel te spelen,
vaak punten gescoord konden worden. De eerste time-out werd aangevraagd door Atalante, het stond
6-10 en de dames moesten nu niet
teveel fouten meer maken. Na een
korte peptalk gingen ze weer verder
met de wedstrijd. Het was erg spannend, maar na de 15 punten begon
de tegenstander enorm uit te lopen.
Ze verloren deze set met 16-25
Ook de tweede set werd verloren door de dames In de derde set
ging het eigenlijk nog meer bergafwaarts. Wilma en Jessica begonnen
aan de kant, en Ingeborg stond deze
set op de diagonaal. Atalante stond
in het begin voor met 5-8, dat verliep allemaal wel soepel. Maar na
een korte time-out van VHZ, stortte

de boel steeds meer in. Beide partijen hadden door dat er een gat in
het midden zat. Zo werden er steeds
om en om punten gescoord. Onze
service-pass ging iets minder goed,
de ballen kwamen maar niet op de
plek waar ze moesten komen. De
tegenstander scoorde punt na punt
en de dames zakten steeds meer
in. Annemarieke werd op het eind
nog even gewisseld voor Jessica,
maar het mocht niet baten. Ze verloren met 15-25. Set 4 was eigenlijk
de spannendste set van allemaal.
Wilma en Jana begonnen deze set
even op de bank. We begonnen met
een kleine achterstand, maar haalden die al snel weer in. Er werd lekker aangevallen en geblokt, en ze
bleven gelijk op gaan met de tegenstander. Toch ging de service-pass
nog steeds niet geweldig, en de tegenstander ging zich richten op het
gat. Hierdoor verloor Atalante veel
punten.. Ingeborg kreeg op het laatste moment nog even vleugels, zij
stond een aantal keer achter elkaar
keihard te smashen. Maar het was
helaas niet genoeg, ze verloren deze
set met 21-25.

De Ronde Venen - Dinsdag 7 oktober werd de voorlaatste zitting
van de 1e competitie gespeeld. Volgende week ontknoopt het “drama” van deze woelige spelen zich,
want een drama is het! Zowel voor
de A,- als de B-lijn. Voor de verandering beginnen we met de B-lijn:
Dames Doodkorte/Van Drunen wat
is er gebeurd? Ik had mijn geld op u
gezet en nu? ’t Is zo vreselijk dat ik
uw percentage niet eens meer durf
te noemen, laat staan mijn verlies! In
de B-lijn met zestien paren werden
eerste Annet Roosendaal en Rini
Tromp met 63.10%! Gedeelde tweede de paren Kitty van Beem/Janny
Streng en Ans Pickkers/Loes Wijland met 58.04% Derde werden Inger Janssen en Yvonne Koestal, hoe
wonderschoon dames, met 57.74%.
Het team Vromen Janssen eindigde als vierde met 55.65%. De competitie ziet er nu als volgt uit: eerste het paar Van Beem/Streng, goede tweede Rita Vromen en Floor
Janssen. Derde, jawel, het stabiele
paar Pickkers/Wijland, vierde staan
nu Wil Blansert en Ank Reems. Dames Doodkorte/Van Drunen het
kan nog: winnen van uw “ex” en
mijn verlies beperken. Doe iets!! In

de A, met vijftien paren, werd het
een meer dan diep dal voor het
paar Fernhout/Goudsmit met, helaas voor de tweede maal, een score
waar niet eens meer over naar huis
te schrijven valt. Moet u samen niet
eens een bridgeboekje bestuderen of zoiets? Nou ja doe uw best.
De volgende keer er valt nog iets te
redden: uw positie in de A. Goed de
A-lijn: Eerste werd het paar Geling/
Kniep met 66.67%, Elly van Nieuwkoop werd met Jetty Weening, als
combipaar, tweede met 65.00% Als
derde diende het paar Pielage/Visser zich aan met 55.90%. Geke Ludwig en Margot Zuidema eindigden
als vierde met 55.00%.
De competitie A ziet er nu als volgt
uit: Eerste het paar Geling/Kniep,
zij verdreven Thecla Maarschalk
en Rees van der Post van hun eerste plek: zij staan nu tweede. In derde positie het paar Bakker/Van der
Poel, Guus Pielage en Renske Visser
kunnen zich verheugen in de vierde plaats.
Mocht u mee willen spelen met
Hartenvrouw: de secretaris Mieneke Jongsma, telefoon 0297-565756,
licht u gaarne in omtrent de stand
van de wachtlijst.

De Merel 3 neemt afstand
De Ronde Venen - In de eerste divisie nam de Merel/Heerenlux 3 afstand van de naaste concurrentie.
Zelf wonnen zij tegen vereningingsgenoot Merel/Heerelux 2 met 7-2
maar Bar Adelhof 1 en de Springbok 1 lieten de nodige punten liggen. Bar Adelhof 1 moest tegen
het altijd sterke DIO en hield, mede
door een sterke partij van Richard
Schreurs, met 5-4 de overwinning in
huis. De Springbok moest thuis tegen Stieva /Aalsmeer.
Stieva had er veel zin in, drie winstpartijen in respectievelijk 18, 23 en
17 beurten, een hele knappe prestatie. (Misschien tijd voor een dopingcontrole ) Ton Bocxe tekende
voor de kortste partij en Ad Swartjes voor de hoogste serie (10 caramboles, 32,25%). Alleen Michel
Bak kon zijn partij tegen Derk Bunders in winst omzetten. Stieva sluit
door deze overwinning ook meteen
bij de subtop aan. De Schans/Lutis
ventillatietechniek werd 6-3. Donny
Beets, pas later toegevoegd aan het
team, blijkt een aanwinst te zijn. Opnieuw haalde hij twee punten binnen voor zijn team. Door deze overwinning en door het verlies van de
Merel/Heerelux 1 met 2 tegen 7 bij
Bar Adelhof 2 verlaat De Schans de

laatste plek en doet die, voor dit moment, over aan de Merel/Heerenlux 2. Bar Adelhof schuift door deze
overwinning ook door naar de bovenste helft in de stand.
Bar Adelhof 3 blijft op kop in de 2e
divisie en op koers voor het kampioenschap. Uit bij de Kromme
Mijdrecht, de nummer 2 van vorige week, werd het een 7-2 overwinning. Stefan Vos (Bar Adelhof 3)
maakt zijn partij keurig in 25 beurten uit. Alleen Robert Daalhuizen
moet 2 punten aan de tegenpartij afstaan. Onze Vrijheid/de Biljartmakers rook en greep zijn kans, uit
bij ASM 1 lieten zij slechts 2 punten
liggen en daarmee ruilden zijn de
3e plek in voor de 2e. CenS 2 verliet
de voorlaatste plek in de stand door
uit bij de Kromme Mijdrecht met 3
tegen 6 te winnen. De drie punten
voor de Kromme Mijdrecht zorgden er wel voor dat zij inmiddels 3e
staan. De enige 9-0 kwam op naam
van CenS 1 tegen de Springbok 2.
De Springbok 2 begon sterk aan de
competitie maar heeft het de laatste weken wat moeilijker om punten
binnen te halen.
De wedstrijd de Paddenstoel 1 tegen ASM 2 moest helaas worden
uitgesteld.

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
organiseert opnieuw

Running Bridgedrive 2014
Mijdrecht/Wilnis – Op Zaterdag 25 oktober organiseert Lionsclub “Mijdrecht-Wilnis” al weer voor
de zevende keer de Lions Running
Bridgedrive. In het centrum van
Mijdrecht worden maar liefst zeven
horecagelegenheden en het gemeentehuis bezocht om te bridgen.
De bridgeparen spelen iedere ronde
op een andere locatie. De locaties
liggen allemaal op loopafstand van
elkaar. Door de wisselende locaties
is de Lions Running Bridgedrive dynamisch en gezellig. Lions leiden alles in goede banen en fungeren als
gastheer op de diverse locaties. De
opbrengst van de dag gaat naar de
Stichting De Zonnebloem.
Tussen 10:00 en 10:30 kan men zich
aanmelden bij restaurant Rendez
Vous, Raadhuisplein. Na de opening
verspreiden de spelers zich door het
centrum van Mijdrecht. Dit jaar zijn
de locaties: Rendez Vous, la Farola,
Corfu, Lunchroom Tof, Croissanterie
de Lindehof, Chinees restaurant Lotus Corner, Jorgos de Griek en het
Gemeentehuis.

Na de derde ronde wordt er van een
heerlijke lunch genoten in de gelegenheid waar de bridgeparen op
dat moment zijn.
Er wordt gespeeld tot ongeveer
16:00 uur waarna de prijsuitreiking
en de afsluiting plaats zullen vinden
in Chinees restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld is 50 Euro per paar.
Dat is inclusief lunch en een kopje koffie. Er worden 28 spellen top
integraal gespeeld; de uitslag wordt
berekend door de computer. Voor
het winnende paar is behalve de
bekende Lions Wisselbeker een superhoofdprijs beschikbaar. De opbrengst van de dag is voor de regio De Ronde Venen van Stichting
De Zonnebloem (http://www.zonnebloem.nl/) .
Het aantal inschrijvingen is beperkt,
snel aanmelden is dus aan te raden.
Aanmelden kan per e-mail bij caro.
toebosch@tele2.nl
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij de heer Chris van de Wilt: 0620449693, vdwilt@ziggo.nl of bij de
heer Klaas Norel: 06-25086268, norel@xs4all.nl .

Hertha’s E3 kruipt
langzaam uit het dal

CSW kan weer jaren vooruit
Wilnis - Afgelopen week deden
zich een paar heuglijke feiten voor
bij voetbalvereniging CSW uit Wilnis. Allereerst zijn de jarenlange
sponsorcontracten met de hoofdsponsors Rabobank – de bekende
coöperatieve financiële dienstverlener - en Stieva – specialist in metaalbewerking - verlengd voor opnieuw een periode van 2 jaar. Bij de
contractondertekening waren namens Rabobank Bert van der Horst
en Ruud van der Vliet aanwezig en
namens Stieva Tom van Yperen.
Voorzitter André Straathof, penningmeester Marcel van der Schaaf en
Patricia van der Does van de spon-

sorcommissie vertegenwoordigden
CSW. Daarnaast heeft de nieuwe
kledingsponsor Hummel ervoor gezorgd dat de CSW selectie een geheel nieuwe outfit kreeg aangemeten. Op de foto tonen aanvoerder
Marciano Kastoredjo en spits Vincent van Hellemondt trots deze outfit. Tot slot heeft het even geduurd,
maar het resultaat is er dan ook
naar; het hoofdveld is veranderd in
een prachtig kunstgrasveld. De officiële opening zal op een nader te
bepalen datum plaatsvinden. Door
deze recente ontwikkelingen kan
CSW weer jaren vooruit.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Dat er in Vinkeveen
ook dalen aanwezig zijn blijkt wel uit
het feit dat het derde E team op dit
moment in een dalletje zit. Na twee
(verloren) wedstrijden in de nieuwe
samenstelling is het lek nog niet boven. Terug naar de eerste helft, waar
er nog niet koud afgetrapt was door
Hertha en de bal via een aantal PVCV spelers bij de voorste linie kwam
en na 3 minuten de 0-1 kon binnen
tikken. Laten we het er op houden
dat de jongens nog niet echt bij de
les waren. Na de boel even wakker
geroepen te hebben kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen, wel
met een achterstand, dat dan weer
wel. Hertha probeerde en probeerde
het maar om nou te zeggen dat ze er
goed uitkwamen, dat lukte niet echt.
Het was meer tegenhouden. Gelukkig stak keeper Kevin Buitendam
in grootste vorm, het was dan ook
niet verwonderlijk dat er na afloop
van de wedstrijd geen stof meer
op zijn handschoenen zat. Er moeten nieuwe handschoenen aangeschaft worden, zo erg was het. Wat
heeft die op soms miraculeuze wijze

zijn doel schoon gehouden, gruwelijk gewoon. Zoals gezegd was het
meer tegenhouden, en haalden we
met 0-1 de rust. Netjes zeggen we
dan, tenslotte staan wij onderaan.
Na de nodige aanwijzingen aan de
11 toppers mocht PVCV de tweede helft aftrappen. Het leek wel een
kopie van de eerste 5 minuten van
de eerste helft. Hertha begon veel
te slap, ballen werden onzorgvuldig
weggewerkt en PVCV maakte daar
handig gebruik van. In de 5de minuut moest onze held Kevin de gang
naar het netje maken om de bal op
te gaan halen. Nee, helaas niet het
net achter het doel, maar het doelnet, 0-2. De jonge Cruijffies wenste zich niet af te laten slachten maar
konden en moesten zich helaas beperken tot verdedigen. Dit deden
ze met alles wat ze in zich hadden,
maar de finesse ontbrak om er gevaarlijk uit te komen en druk te zetten op het PVCV doel. In de 19, 21
en 22 minuut wist PVCV drie maal
het net te vinden. Het beste was er
af bij de jonge Cruijffies, dat was wel
duidelijk.

