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Uithoorn - Donderdag 19 oktober vergadert de Commissie Wonen en werken in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer het plan Dorpscentrum
Amstelplein met de door het college gekozen variant (Dorpshart
aan de Amstel) inclusief de voorkeur om een eenrichtingsverkeer
in te stellen via de Prinses Irenebrug. Hierbij zal door de commissie ongetwijfeld worden ingegaan op de 106 binnengekomen
reacties op het plan en de verkeersmaatregel.

Wonen tussen
beschimmelde muren
Uithoorn - Een aantal bewoners is
het beleid van wooncorporatie Eigen Haard (EH) spuugzat. Ze zijn
boos, teleurgesteld en letterlijk en
figuurlijk ziek vanwege de schandalig slechte woonomstandigheden waarin zij verkeren. Geen wonder want de huizen staan al sinds
begin 2013 op de nominatie om te
worden gesloopt omdat renovatie
niet meer zinvol is. Sloop zou eind
2016 plaatsvinden waarna nieuwbouw zal volgen. Maar kennelijk is
dat op de lange baan geschoven,
ondanks de gedetailleerde uitleg en
planning die de afgelopen jaren tijdens bijeenkomsten met de bewoners zijn besproken. Het is bij woorden gebleven want van daden tot
op heden geen spoor. Nu wonen ze
in vermolmde en vochtige huizen
met schimmel op de wanden waarin je een bajesklant nog niet in zou
willen onderbrengen. Investeren in
nieuwe spullen of inrichting doen
de bewoners niet omdat ze niet weten wat hen boven het hoofd hangt.

Ze hebben het gevoel dat ze door
Eigen Haard en de gemeente aan
hun lot worden overgelaten aangezien er maar niets gebeurt. “De een
verwijst naar de ander en wij zijn de
dupe daarvan,” laat een van de bewoners weten.
Commotie
De bewoners van de Beatrixlaan
kregen tijdens een informatiebijeenkomst op 27 januari 2015 in
het Alkwin Kollege nog eens te horen dat hun straat zou worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. “Wij vragen bij de gemeente
dan een vergunning aan om te mogen slopen. Daar komt een datum
uit. Zodra wij dat weten informeren
wij u en vanaf dat moment bent u
urgent woningzoekende. U valt als
huurder onder het sociaal statuut
en wij gaan dan met u kijken of er
een passende woning voor u is,” aldus senior medewerker ‘woonservice’ Hennie Lodeweges van Eigen
Haard toentertijd. Er is voor de be-

woners van de Beatrixlaan voor zover bekend nooit een vervolg aan
gegeven.
In juni 2015 kregen alle bewoners van de Bewonerscommissie
een brief met de mededeling dat zij
er uiterlijk april 2016 hun huis uit
moesten waarna verdere uitleg van
Eigen Haard zou volgen... Het bericht zorgde voor veel commotie. Er
zou voor vervangende woonruimte
worden gezorgd. Sommige bewoners hebben dat niet afgewacht en
hebben zelf actie ondernomen om
te verhuizen maar niet iedereen kon
zelfstandig een geschikte woning
vinden. Inmiddels zijn we bijna een
jaar verder na de geplande sloopdatum, maar veel bewoners zitten
nog altijd in hun ‘sloopwoningen’. In
de rij bevinden zich inmiddels zeven
anti-kraakwoningen. Met het najaar en de winter voor de deur geen
prettig vooruitzicht.
Vervolg elders in deze krant.
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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen
Op bijgaande foto Het niet gerenoveerde deel van het speelveld dat volgens de gemeente nog veilig te bespelen was
en volgens de inspectie niet.

Geen krant?

0297-581698

Hartelust
100 % s e r v ice !

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Ramkraak bij Coop supermarkt
Uithoorn – Op zaterdag 14 oktober
rond 8.00 uur in de ochtend heeft
een bestelbusje de pui geramd
van supermarkt Coop aan de Prinses Irenelaan. Ze deden dit in het
kader van een overval. Er zou volgens omstanders ook een vuurwapen gebruikt zijn, dit is echter nog
niet door de politie bevestigt. De
politie heeft een klopjacht gestart
naar de daders. De politiehelikopter zocht mee. Eén van de Coop medewerkers raakte bij de overval licht
gewond, maar was wel totaal de
kluts kwijt. De medewerkster was

op dat moment de pinautomaat aan
het bijvullen. Na de ramkraak zijn er
twee jongens op een scooter vandoor gegaan. Beiden waren donker
gekleed. Op het plaats delict heeft
de politie sporenonderzoek verricht.
De politie heeft later op de dag de
vluchtscooter van de twee overvallers van supermarkt Coop veilig gesteld. Zij vonden de scooter in de
Prins Clausstraat. Van de daders
ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept getuigen op zich te melden
via 0900-8844.
Foto: KaWijKo Media

Uithoorn wil MER
Schiphol openbaar

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

www.goudwisselkantoor.nl

Als tweede het Uitvoeringsbesluit
Uithoornlijn. Het Uitvoeringsbesluit houdt onder meer in dat de
aanbesteding wordt gestart voor
de aanleg van de trambaan. De
gemeenteraad kan hierbij nog
haar adviezen inbrengen die worden meegenomen in de besluit-

vorming. De commissie gaat over
het onderwerp in discussie waarna de gemeenteraad de uitkomst
daaruit op 2 november overneemt
of hieraan zelf nog een politiek
debat gaat wijden. Het advies/de
adviezen moet(en) op 8 november bij de Regioraad zijn aangeleverd. Op 12 december vindt de
besluitvorming bij de Regioraad
plaats. Het zijn twee ‘lijvige’ onderwerpen die een grote invloed
zullen hebben op de infrastructuur, mobiliteit en leefbaarheid in
zowel het centrum en het oude
dorp van Uithoorn, als de woonwijken Thamerdal, Buitendijks en
de Legmeer. Belangstellenden
voor deze onderwerpen zijn van
harte uitgenodigd om de commissievergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 19.30
uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn!

Bewoners Beatrixlaan zijn beleid Eigen Haard spuugzat

ADVERTEREN?

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur
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Belangrijke
commissievergadering

Wateroverlast
door
wietplantage
Uithoorn - Op vrijdag 13 oktober om twee uur in de middag
zijn agenten naar een pand in
de C. van Olmenlaan gestuurd.
Er zou waterlekkage zijn. Toen
de politie ter plaatse kwam,
stroomde het water onder de
deur door naar buiten. Met
hulp van een slotenmaker is de
deur open gemaakt en zijn de
agenten naar binnen gegaan.
Het water stroomde vanaf het
plafond. De hoofdleiding is uitgezet. Er werd een verder onderzoek in het pand gedaan.
De politie trof in een ruimte
een wietplantage aan met liefst
538 hennepplanten. Deze werden warm gehouden door 55
lampen en om de sterke lucht
te bedwingen stonden er vier
afzuigers. Alle planten zijn vernietigd en de apparatuur in beslag genomen. Liander heeft
diefstal van elektra geconstateerd en heeft aangifte gedaan.
Het politieonderzoek is nog in
volle gang.
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Speelveld De Scheg nu helemaal afgekeurd:

Gedeeltelijke renovatie is
tevergeefs
Uithoorn – Vorige week ook al
voorpaginanieuws in deze krant.
Het speelveld bij sporthal De Scheg
kreeg slechts bij één doel nieuw
kunstgras. Dat verbaasde buurtbewoners. Volgens de gemeente ‘was
er sprake van regulier onderhoud
en was acute vervanging noodzakelijk’. Het kunstgras voor het andere
doel was nog wel veilig, aldus de gemeente en daarom niet aan vervanging toe. Nu laten buurtbewoners
ons weten dat een week na de aanleg van het gedeeltelijke kunstgras
een nieuwe inspectie is uitgevoerd
door onafhankelijk adviesbureau

Speelplan. Na de controle sprak een
van de buurtbewoners de inspecteur aan. Hij vertelde dat hij het hele voetbalveld heeft afgekeurd, dus
ook de vernieuwde kunstgrasmat
bij één doel. Reden daarvan is dat
het nieuwe stuk kunstgras te laag is
aangelegd. Hij vond bovendien het
hele veld te gevaarlijk omdat er veel
kuilen in zitten. Zijn conclusie is dat
er een nieuw kunstgrasveld moet
komen en dat zou hij aan de gemeente rapporteren.
Kanniewaarzijn
Buurtbewoners spreken opnieuw

hun verbazing uit. Nu over het feit
dat de gemeente een trapveld gedeeltelijk laat renoveren dat vervolgens helemaal wordt afgekeurd. Het
bewonerscomité ‘Geen beton op
het gazon’ hoopt dat óf het trapveld
gras blijft en gekeken wordt naar de
ondergrond en de drainage óf dat er
een compleet en goed te bespelen
kunstgrasveld wordt aangelegd. Het
comité is overigens in afwachting
van een reactie van de gemeente op
het plan om een gesponsorde betonnen speelkooi aan te leggen. Iets
waar de buurt fel tegenstander van
is.Wordt vervolgd.

Uithoorn - Eind september 2017
lekte Schiphol gegevens uit de
nieuwe Milieu Effect Rapportage
(MER). Uit die gegevens zou blijken
dat het aantal mensen dat last heeft
van vliegtuighinder in de omgeving
van Schiphol ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’.
Het college en de gemeenteraad
van Uithoorn zijn ontstemd over
deze handelswijze. Los van bovenstaande conclusie – die totaal niet
strookt met de waarneming en de
beleving in onze gemeente - vindt
de gemeente Uithoorn het zeer betreurenswaardig dat Schiphol selectief informatie heeft gelekt uit
een niet openbaar en zodoende niet
controleerbaar stuk. Wat de gelekte
MER verder voor Uithoorn betekent
is nog moeilijk te zeggen, omdat de
gegevens die Schiphol heeft gelekt
niet de definitieve gegevens zijn.
De gemeente Uithoorn zal zich tot
het uiterste inspannen voor openbaarmaking van de MER. De discussies en besluitvormingsproces-

sen waar gemeenten en belanghebbenden bij betrokken en medeverantwoordelijk voor zijn, kunnen
wat Uithoorn betreft niet plaatsvinden zonder open, transparante en
betrouwbare informatievoorziening.
De gemeente Uithoorn is een van
de gemeenten die het meeste last
heeft van de groei van Schiphol.
Vanaf de Aalsmeerbaan, de baan
waar inwoners van Uithoorn de
meeste hinder van ondervinden,
startten in 2016 bijna 60.000 vliegtuigen. Dat zijn meer starts dan vanaf de Polderbaan, die in principe de
voorkeur heeft boven de Aalsmeerbaan omdat daar veel minder mensen onder wonen. Vliegtuigen komen sinds twee jaar ook nog eens
veel lager over vanwege een nieuwe
startprocedure. Dit alles zorgt ervoor dat er voor de 30.000 inwoners
van Uithoorn en De Kwakel nauwelijks meer momenten van rust zijn.
Daarom wil de gemeente Uithoorn
terecht het naadje van de kous weten!
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Uithoorn - Het toneelstuk dat de
Toneelgroep uit Uithoorn binnenkort speelt is een ware toneelklassieker te noemen. “Arsenicum en
oude kant” is een komische thriller
die al heel wat jaren mee gaat. Het
toneelstuk werd al in 1939 geschreven maar kreeg wereldfaam nadat
het als film verscheen in 1941 met
Cary Grant in een van de hoofdrollen. Maskerade heeft het aangedurfd om nu ook onze regio te gaan
vermaken met deze kluchtige zwarte komedie waar spanning, ongeloof, vertedering maar vooral ook
humor de boventoon voert. Gezien

de faam van “Arsenicum en oude
kant” heeft Maskerade besloten om
behalve op vrijdag en zaterdag nu
ook een extra voorstelling te spelen
op donderdag. De kaartverkoop is
al een paar weken geleden begonnen en loopt hard, dus als u getuige wilt zijn van deze dodelijk grappige thriller kunt u nu nog reserveren. De voorstellingen zijn op 26, 27
en 28 oktober in het Alkwin Kollege,
Weegbree 55 in Uithoorn. Aanvang
20.15 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop op www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch
06-81228111.
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Maskerade speelt
“Arsenicum en Oude Kant”
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Informatieavonden IVN
Natuurgidsenopleiding
Regio - In januari 2018 start IVN De
Ronde Venen & Uithoorn een nieuwe
natuurgidsenopleiding. Als je meer
wilt weten over deze opleiding, dan
nodigt het IVN jou van harte uit voor
één van de informatieavonden. Deze vinden plaats op dinsdag 24 oktober in het NME Centrum in Wilnis
en dinsdag 31 oktober in ‘t Buurtnest
in Uithoorn. Beide starten om 19.30
uur. Ben jij een enthousiaste natuurliefhebber of wil je dat worden, en
wil je meer leren over ons veenweidelandschap, het ontstaan ervan, de
natuur om ons heen en hoe je die
kennis en het enthousiasme voor de
natuur op anderen over kan brengen? Dan is de opleiding tot natuurgids van IVN de juiste keuze. De natuurgidsenopleiding leidt op tot landelijk erkend diploma Natuurgids. De
natuurgidsenopleiding duurt 1½ jaar

en is een combinatie van theorie- en
praktijklessen. Theorie vindt tweewekelijks plaats op dinsdagavonden
in Wilnis. Praktijk en buitenexcursies
ongeveer een keer per maand op zaterdagochtend. Spreekt dit je aan?
Kom dan naar een van de informatieavonden. Op 24 oktober 2017: NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis van 19.30 uur tot
21.30 uur. Of op 31 oktober 2017:
Wijkcentrum ’t Buurtnest, Arthur van
Schendellaan 59, Uithoorn, van 19.30
tot 21.30 uur. Het cursusteam en oud
cursisten staan klaar om jouw vragen te beantwoorden. Zo kun je een
weloverwogen beslissing maken of
je deze natuurgidsenopleiding wilt
volgen. Meer informatie vind je ook
op website: http://bit.ly/ngodrvu. Of
stuur een e-mail naar ngo.drvu@
gmail.com

Kinderboekenweek op de
Kwikstaart
Uithoorn - Op woensdagavond 11
oktober vierde basisschool de Kwikstaart de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema: “Gruwelijk
eng”. In alle jaarlagen waren tentoonstellingen en presentaties, alles
in het teken van lezen. Er gebeurde
teveel om allemaal op te noemen,
maar een kleine ‘bloemlezing’ is wel
op zijn plaats. Er zijn prentenboeken
gemaakt en voorgelezen, er was lugubere lettersoep en gefilmde presentaties van favoriete boeken. Er
waren spelletjes boekdobbelen en
gruwelijke gedichten. Ook de moderne lezer werd op de wenken bediend met een Kahootquiz, maar
een traditioneel hoorspel mocht ook
niet ontbreken. Zo veelzijdig kan het
leesonderwijs zijn!
Paradijs
In het boekenparadijs, de inpandi-

ge bibliotheek van de Brede School
de Legmeer, zaten kinderen de hele avond voor te lezen. In het Atrium
stond boekhandel The Read Shop
de nieuwste, mooiste en leukste
kinderboeken aan te prijzen. Schrijfster Manon Sikkel en illustratrice Juliette de Wit bezochten enkele groepen in de middenbouw. Juliette de Wit was tijdens de tentoonstellingsavond ook van de partij; ze
heeft vast schrijfkramp gekregen
van alle tekeningen die ze heeft gemaakt! Ouders en kinderen konden
in de koffiecorner van de Kwikstaart
iets te drinken halen. Dit jaar was er
een speciale actie voor het goede
doel: Serious Request. Vele ouders
hebben taarten, cupcakes en koek
ingeleverd die verkocht werd tijdens
de tentoonstelling. Voor een klein
bedrag kon al dat lekkers gekocht
worden. De tentoonstelling maakte kennelijk hongerig: er werd ruim
600,- euro opgehaald!
Binnentuin
In de binnentuin was een speurtocht naar griezelgedichten uitgezet. Alle groepen hadden gezord
voor een eng gedicht met veel bloed
en spinnen. Af en toe rammelden de
geraamtes in de wind en was het
best spannend om de tocht te volbrengen. In groten getale kwamen
ouders, grootouders en kinderen
naar school toe om te genieten van
al het moois dat lezen kan brengen.
Dat de Kwikstaart leesbevordering
hoog in het vaandel heeft staan was
weer meer dan duidelijk!

Een “gruwelijk” succes!

Kinderboekenweek op de
Vuurvogel
Uithoorn - Op woensdag 4 oktober
werden de gangen van de school
gevuld met kleine heksjes, knuffelbare monsters en rare griezels. Dit
allemaal voor de opening van de
Kinderboekenweek 2017. Om 8.15
uur openden de kinderen de Kinderboekenweek met het dansen en
zingen van “Gruwelijk eng” van Kinderen voor kinderen. Door de vele
verkleedpartijen was dit een bijzonder gezicht en een mooie opening.
In de opvolgende week hebben de
kinderen iedere dag een griezelmoment beleefd. Het knutselen van
monsters, vleermuizen en spoken
was duidelijk op de gangen te zien
en ook werd er veel gelezen en gewerkt uit griezelige kinderboeken.
Zelf werden er ook griezelverhalen
geschreven en voorgelezen. De kinderen draaiden hun hand niet om
voor een lekkere portie griezelen.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van de Kinderboekenweek, was toch echt dinsdag 10
oktober. Die dag mocht de Vuurvogel vier begeleiders van Theater
Challenge Haarlem verwelkomen,
die iedere groep voorzien heeft van
een acteer- en een muziekles. Helaas was de week zo voorbij! Op
donderdag 12 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten door
een speurtocht in de school. Waarbij de kinderen op zoek moesten
naar griezels uit kinderboeken en
films. De Daltons, Scar uit the Lion
King en Juffrouw Bulstronk uit het
boek Mathilda… iedereen moest
gevonden worden, met natuurlijk
voor de dappere kinderen een griezelige beloning als resultaat. Zowel
de kinderen als de leerkrachten kijken terug op een leuke editie van de
Kinderboekenweek!

Gratis studiekeuze
voorlichtingsbijeenkomst
Regio - Aankomende studenten
moeten zich vóór 1 mei 2018 hebben aangemeld voor hun studie om
recht te hebben op een studiekeuzecheck.
De studiekeuzecheck houdt in dat
je nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs
hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een numerus fixus
instellen. Dat betekent dat als meer
studenten zich aanmelden voor zo’n
opleiding, je mee moet doen aan de
selectie door de onderwijsinstelling
voor een plek. Inschrijving is binnen
afzienbare tijd, namelijk uiterlijk 15
januari 2018. Dat is sneller dan je
denkt! Het is iets van alle tijden,
maar best lastig om op jeugdige
leeftijd te kiezen voor een studie en
te bedenken wat voor werk je later
wilt gaan doen. Herkenbaar? Een
studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslissing. Er is veel aanbod en alles lijkt
even boeiend te zijn. Maar hoe ga je
uitzoeken welke studie het beste bij
je past? Hoe kies je? En wat kan je
als ouder doen om je kind te helpen
bij het studiekeuze proces?

Studie keuzen
Om wat overzicht te creëren in het
studiekeuzeproces geeft Noloc erkend studiekeuzecoach Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching
op zaterdag 4 november voor 14.00
tot 15.15 uur een GRATIS voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak ik een
studiekeuze?’. Deze is bedoeld voor
scholieren die een MBO, HBO of
WO studie gaan kiezen en voor hun
ouders. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kom je meer te weten
over het maken van een studiekeuze. Denk hierbij aan de mogelijkheden binnen ‘onderwijsland Nederland’, de wet- en regelgeving, succes- en afvalfactoren voor een studiekeuze en het doorlopen van een 7
stappenplan bij studiekeuze. Ook als
ouder kan je helpen. Maar hoe doe
je dat en ga je hierover in gesprek
met jouw zoon of dochter? Uiteraard
is er volop ruimte voor het stellen
van vragen en na afloop krijg je de
tips en adviezen mee naar huis! Iets
voor jouw zoon of dochter? Meld je
dan aan info@rooskleurigcoaching.
nl of bel 06 5313 5015. Noteer vast
in je agenda: zaterdagmiddag 4 november 2017 van 14.00-15.15 uur,
bibliotheek Mijdrecht op de Dr. J.
van der Haarlaan 8.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Weekagenda Vita Welzijn
Diensten

In de Bilderdijkhof zijn wij voorzien van een pedicure (donderdag), een schoonheidsspecialist (maandag) en een kapper
(maandag en vrijdagmiddag).
Om een afspraak te maken kunt
u langs komen op een van de bovenstaande dagen.
Wol geVraagD

De dames van de babbel – en
breiclub hebben zowel thuis als
op maandagmorgen hard gewerkt en de voorraad wol slinkt.
Heeft u nog restjes liggen, dan
bent u bij ons aan het juiste adres.
Koffie speciaal

Heeft u zin in een gezellige donderdag ochtend bij de Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets
voor u. Dit is een laagdrempelige
kleine groepsactiviteit (maximaal
12 deelnemers) zodat er voor iedereen aandacht is tijdens deze

ochtend. De groep word ondersteunt door 3 enthousiaste vrijwilligers. Deze donderdag ochtenden staan vooral in het teken
van gezelligheid met elkaar. Er
worden verschillende activiteiten
georganiseerd denk hierbij aan
spelletjes, uitjes en 1x per maand
word er met de hele groep gegeten bereid door de vrijwilligers. Uiteraard is de activiteit niet
compleet zonder een bakje koffie of kopje thee en een praatje.
Heeft u interesse neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.
Koersballen

Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00
uur kunt u komen koersballen
in de Bilderdijkhof. Koersballen
lijkt enigszins op jeu de boules.
Bij koersballen spelen doorgaans
twee partijen tegen elkaar, waar
heren en dames aan mee kunnen
doen. U bent altijd welkom om
eenmalig gratis uit te proberen.

Week van de pleegzorg

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie
adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie? meld u aan
via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder
spreken?

In 2017 wordt voor de derde keer de
Week van de Pleegzorg georganiseerd; dit jaar van 1 tot en met 8 november 2017. Met deze actieweek
wil Pleegzorg Nederland aandacht
vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders
in Nederland. Ook in de gemeenten
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn
zoeken we pleegouders.
Als afsluiting van deze week organiseren wij in samenwerking met Spirit Pleegzorg een informatiebijeenkomst met drie gemeenten (OuderAmstel, Diemen en Uithoorn) over
het pleegouderschap. Pleegouders
en pleegzorgbegeleiders delen hun
ervaringen en beantwoorden vragen
over alle facetten van het pleegouderschap.

der-Amstel, Diemen en Uithoorn op
woensdag 8 november 2017 van
17.00 tot 19.00 uur vrije inloop in
het bedrijfsrestaurant van gemeentehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk
16.
Wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn opent samen met
Spirit Pleegzorg de informatiebijeenkomst.

Pleegouder iets voor u?
Kom naar de informatiebijeenkomst
voor inwoners van de gemeente OuProgramma
17.00 tot 17.05 uur Welkom door Spirit Pleegzorg
17.05 tot 17.10 uur Welkom door wethouder Ria Zijlstra
- Waarom pleegzorg in de meeste gevallen de beste
oplossing is als een kind (tijdelijk) niet thuis kan
wonen;
- Waarom pleegouders zo hard nodig zijn;
- Waarom pleegouders zoveel voor een
kind kunnen betekenen.
17.10 tot 17.15 uur Spirit Pleegzorg vertelt
Spirit vertelt kort iets over wat voor pleegouders we
nodig hebben en over hoe je pleegouder kunt worden.
17.15 tot 17.30 uur Pleegouders vertellen
Pleegouders vertellen welke vorm van pleegzorg
zij doen, hun motivatie om pleegouder te zijn en
vertellen over hun ervaringen als pleegouder.
vanaf 17.30 uur
Pleegouders en pleegzorgbegeleiders
geven antwoord
Pleegouders en pleegzorgbegeleiders
beantwoorden uw vragen.

Ondernemers onder de indruk
van TechniekXperience
Om de TechniekXperiences van het
TechNet Amstel & Venen onder de
aandacht te brengen van ondernemers en docenten uit het netwerk,
organiseerde Van Walraven een
voorbeeldtechniekbeleving voor
haar partners.
De TechniekXperiences zijn onderdeel van het aanbod van het TechNet Amstel & Venen en laat leerlingen van middelbare scholen op interactieve wijze kennismaken met
technische bedrijven. Leerlingen
brengen een bedrijfsbezoek, krij-

gen een rondleiding en een uitdagende opdracht waarmee ze ook op
praktijkniveau het lokale bedrijf leren kennen. Bij Van Walraven aan
de Nijverheidsweg maakten de vertegenwoordigers van bedrijven en
scholen een fotolijstje van pvc-buizen, een interactieve quiz en kregen een rondleiding door het bedrijf
waarbij volop aandacht was voor de
ﬂinke uitbreiding en renovatie van de
Mijdrechtse groothandel.
Meer weten over TechniekXperiences? www.technetamstelenvenen.nl

Meer informatie: www.weekvandepleegzorg.nl en www.spirit.nl/pleegouders

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Knipkaarten veerpont
Nessersluis vanaf 1 januari
2018 niet meer geldig

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

De knipkaarten voor de veerpont
in Nessersluis, over de Amstel, zijn
vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig. De veerpont blijft volgend jaar
nog wel varen, maar krijgt een nieu-

we exploitant. Dit is de reden waarom de huidige knipkaarten vanaf 1
januari 2018 niet meer geldig zullen
zijn. Het is nog niet bekend wie de
nieuwe exploitant is.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.

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

Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donderdag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. Inlichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.

-

Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzageperiode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A.
Stevens, Duo+ vergunningen.
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Team Wonen en Werken, R. Noorhoff,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Achterweg 140, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning in een plattelandswoning. Ingekomen op 4 oktober 2017.
- Noorddammerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen
van een dam met duiker ten behoeve van een uitweg. Ingekomen op 7 oktober 2017.
- Randweg 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
huisvesting voor maximaal 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Ingekomen op 14
september 2017.
- Steenwycklaan (kavel 1), aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een vrijstaande woning. Ingekomen op 3 oktober 2017.
- Iepenlaan 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een aanbouw aan bestaande woning en verplaatsen van uitrit. Ingekomen op 11 oktober 2017.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van de
fundering. Ingekomen op 3 oktober 2017.

Thamerdal
- Admiraal Tromplaan 1-35, Admiraal Tromplaan 12-26 en Admiraal van Ghentlaan 3-57, aanvraag omgevingsvergunning voor de grootschalige renovatie
van 51 woningen. Ingekomen op 5 oktober 2017.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Noorddammerweg 37, het aanleggen van een dam met duiker ten behoeve
van een uitweg.
KENNISGEVING

Activiteitenbesluit milieubeheer, melding
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij
een melding ingevolge het Activiteitenbesluit hebben ontvangen.
- De melding betreft het starten van een Horeca bedrijf. Ontvangstdatum melding: 5 oktober 2017. Melder: Firma La Nuova Riva. Locatie: Willem Alexanderpoort 62, Uithoorn. Zaaknummer: 20174149
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Zijdelwaard
- Tesselschadelaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van
een schutting. Verzonden 2 oktober 2017.
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.

De Kwakel
- Boterdijk 91, evenementenvergunning Obstakelrun op 7 oktober 2017. (Verzonden 4 oktober 2017). Wikke 36, voor het maken van een doorbraak. Verzonden 2 oktober 2017.
- Noorddammerweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen
van bestaande kassen en het bouwen van een bedrijfsruimte. Verzonden op
5 oktober 2017.
- Randweg 125, omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor
maximaal 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Verzonden op 11 oktober 2017.
- Poelweg 12, evenementenvergunning Truckersrun op 7 oktober 2017. Verzonden op 4 oktober 2017.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff, Buitendijks)
- Vogellaan 138, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijgevel.Verzonden 4 oktober 2017.

WWW.UITHOORN.NL

-

Iet Stantsweg 10, voor het wijzigen van een voorgevel (verzonden op 11 september 2017).

Dorpscentrum
- Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 t/m
31 december 2017. verzonden op 10 oktober 2017.
Uithoorn
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclameborden van 23 oktober 2017 tot en met 5 november 2017 voor de gemeentecampagne blad vegen. Bezwaar t/m 15 november 2017.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
LEGMEER-WEST, FASE 4, 5 EN 6 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE
WAARDE WET GELUIDHINDER LEGMEER-WEST, FASE 4, 5 EN 6

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPLegmeerf4f5f6-OW01 en het ontwerpbesluit hogere waarde
Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4, 5en 6 met ingang van 20 oktober 2017
gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
In 2005 is besloten om Legmeer-West als bouwlocatie te ontwikkelen. Het uitgangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in LegmeerWest in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwikkelende partijen een nieuwe stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld.
Het is de ambitie om voor Legmeer-West fase 4, 5, 6 te komen tot een onderscheidend woonmilieu, opgezet vanuit het landschap en de openbare ruimte. Tevens
is de opzet van het stedenbouwkundig plan zodanig dat het ﬂexibel en gefaseerd
is te ontwikkelen. De verschillende eengezinswoning-typologieën zijn met elkaar
uitwisselbaar en kleinschalig per buurt/cluster/woonveld te ontwikkelen. En die
buurten/clusters/woonvelden worden “opgehangen” aan één sterke hoofdstructuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van elkaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft in juli 2017 ter inzage gelegen. De toelichting van het bestemmingsplan is op een aantal gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota Inspraak en vooroverleg
die als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig
door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende
maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere
grenswaarden vast te stellen voor verschillende blokken binnen het plangebied
Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel
110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen,
één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 liggen en het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 liggen vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 ter
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van de hogere waarden.
Uithoorn, 18 oktober 2017

Vervolg op volgende blz.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
Vervolg van vorige blz.
GEMEENTERAAD STELT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
DUO+ VAST
De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn hebben besloten tot vaststelling van de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Duo+. Deze regeling is de formeeljuridische basis voor de Duo+ uitvoeringsorganisatie. Het wijzigingsbesluit treedt
in werking per 12 oktober 2017. Dit besluit, met daarin opgenomen de volledige
tekst van de gewijzigde regeling en een toelichting daarop, ligt ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan
de Amstel. Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college en de burgemeester van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland/Amsterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS
Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 26 september 2017 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor groente-,
fruit- en restafval in het Thamerdal en het Dorpscentrum. Het locatieplan is te vinden op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na bekendmaking van dit besluit in beroep kunt gaan bij de Raad van
State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de
behandeling van het beroepschrift door de Raad van State worden u griffiekosten
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid de voorzieningenrechter van de Raad van State 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. Verdere informatie over deze procedure kunt u nalezen op www.raadvanstate.nl
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BURG. VAN MEETELENSTRAAT16-20
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelen-

straat16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan
van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementengebouw
op de van percelen Burg. Van Meetelenstraat16-20.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat16-20 ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 19 oktober 2017 t/m woensdag 1
november 2017 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 18 oktober 2017
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Inloopavond bestemmingsplan
Uithoornlijn niet in trek
Uithoorn - Of het Nederlands elftal dinsdagavond 10 september de
mensen thuis hield of dat betrokken inwoners het inmiddels wel weten hoe de hazen lopen, een feit is
dat de inloopavond voor het ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn
in de Thamerkerk maar bar weinig
belangstelling trok. Volgens aanwezigen van de organiserende partijen,
Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn, waren er welgeteld 12 mensen (!) komen opdraven
die wat meer wilden weten over de
verdere voortgang van zaken rond
de aanleg van de Uithoornlijn. Vooral welke maatregelen er worden ge-

troffen tegen de verschillende vormen van vermeende overlast die de
Uithoorlijn volgens omwonenden
met zich meebrengt. Tevens hoe de
kruisingen met de haltes eruit gaan
zien, het parkeren van auto’s en fietsen wordt geregeld, hoe hoog de
geluidsschermen zijn en waar die
komen, wat de planning van de besluitvorming en de uitvoering zal
gaan worden enzovoort. Tevens kon
men hier nog bezwaarschriften en/
of zienswijzen inleveren. Hoewel de
organisatie de zaken goed en duidelijk voor elkaar had met overzichten, tekeningen, impressies en plannen met posters op borden die men

op schragen had geplaatst, waren
het slechts enkele ‘diehards’ die zich
onder het genot van een kopje koffie
uitgebreid lieten informeren. Daaronder ook de onvermoeibare en betrokken voorzitter van Buurtbeheer
de Legmeer, Marga Moeijes en niet
in mindere mate Ingrid Hardenberg
van de bewonersgroep Buitendijks.
Teleurgesteld
Marga Moeijes zal een en ander
wel via de digitale nieuwsbrief aan
de bewoners van De Legmeer kenbaar maken. Ingrid doet dat voor
haar omgeving. Beiden waren verbaasd en teleurgesteld over de ge-

ringe opkomst. Ook al omdat er vanuit de Legmeer en met name Buitendijks zoveel mensen geageerd hebben tegen de komst van de tram. Die
lieten zich niet zien. Of heeft iedereen die ‘tegen’ is zijn/haar bezwaarschrift al ingediend jegens het bestemmingsplan?... “Van bewoners
aan de Wederik weet ik het en er
zijn ook bewoners van Buitendijks
die het nog zullen indienen. Maar
van hoeveel dat er zijn heb ik geen
idee,” vertelt Ingrid. “Onze zaak hebben wij in handen gegeven van onze rechtsbijstandverzekering. Niets
doen is geen optie. Wij hebben ons
best gedaan ons te verweren, maar
het participatieproces stelde in feite
niks voor gelet als je het ‘democratisch’ gehalte bekijkt. Vanuit de politiek is het CDA de enige partij die
zich hierin redelijk heeft doen gelden. Wat mij het meest teleurstelt
is de inbreng van Gemeentebelangen. Daar had ik meer van verwacht.
Die partij blijkt meer op de hand van
B&W te zijn dan op die van de burgers. Die krijgt mijn stem volgend
jaar dus niet.” Titus Reijntjes van de
Vervoerregio laat en passant weten
dat de eerdere keuze om naast de
N201 achter de McDonalds een extra halte te maken met een P&R plus
een weg er naartoe vanaf de Zijdelweg, voorlopig is uitgesteld. Pas als
er in die hoek industrie wordt gerealiseerd wil de gemeente Amstelveen
het plan weer uit de kast halen. Tijdens de commissievergadering Wonen en Werken op donderdagavond
19 oktober wordt het Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn ter sprake gebracht
alsook in een volgend agendapunt
de herinrichting van het dorpscentrum met het plan van een eenrichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug... Dat wordt een interessante avond voor veel inwoners van
Uithoorn. Dus dit keer wél toeloop
voor een volle publieke tribune?...
Vanzelfsprekend komen wij in deze
krant later uitgebreid terug op beide
onderwerpen.

Enge kinderboekenweek
bij het Duet
Uithoorn - Een spectaculaire opening: met het uitdelen van (giftige)
gezonde appeltjes en een tochtje door het spookhuis, werd bij basisschool en kinderopvang het Duet op maandag 2 oktober het startschot gegeven voor twee weken
lang griezelen tijdens de Gruwelijk Enge boekenweek 2017. Op het
programma stonden onder meer de
boekenmarkt en een bezoek van
schrijfster Sanne Roosenboom. Zij
kwam vertellen over haar boek het
'Ministerie van Oplossingen' en deze ook signeren. Verder werd er geknutseld, gekookt en geschminkt.
Er was een Griezelproeverij met kikkerdril, heksensnot en rattenpoten en een Griezelkabinet met spinnen, vampierentanden en monster-

lijke handen. Op de catwalk mocht
iedereen de meest verschrikkelijke
outfits showen en in de bibliotheek
kon je het spel “Weerwolven' spelen. Angst hoort bij de ontwikkeling
van een kind en rondom de activiteiten werd uitgebreid aandacht besteed aan waar je bang voor kunt
zijn, hoe je daar mee om gaat en
hoe je je angsten kunt overwinnen.
In alle groepen werd gewerkt aan
boeken die te maken hebben met
het thema en als afsluiting gaven de
kinderen op vrijdag de 13e aan elkaar een presentatie in de vorm van
een liedje, toneelstukje, gedichtje of
voorlezen.
Iedereen bedankt voor deze Gruwelijk Geweldig Leerzame en Gezellige
Boekenweek!

Herfstvakantie:

Sport- en spelactiviteiten
in sporthallen en zwembad
Regio - Lekker sportief bezig zijn
in de herfstvakantie? Dat kan! In de
sporthallen en in het zwembad worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen.

zwemmen voor slechts 5,- euro. Dit
speciale combi-ticket is alleen geldig deze dag. Je kunt tussen 09.30
uur en 12.00 uur sporten en tussen
10.30 en 15.30 uur zwemmen.

Sport & Spelinstuiven
Nieuw: in Sporthal De Waterlelie
wordt een Sport & Spelinstuif gehouden op woensdag 25 oktober.
Maak kennis met de nieuwe sporthal en kom lekker klimmen, klauteren en spelen. Kinderen van 4 t/m
12 jaar zijn welkom tussen 09.30 en
12.00 uur. Natuurlijk is er ook een
Sport & Spelinstuif in De Proosdijhal in Kudelstaart. Deze is op maandag 23 oktober van 09.30 tot 12.00
uur. Een kaartje voor een instuif kost
3,- euro. (Groot)ouders zijn natuurlijk van harte welkom om mee te komen met hun kinderen, zij betalen
geen entree. In beide sporthallen is
de horeca open en kun je terecht
voor koffie/thee/fris en een lekker
arrangement

Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 oktober kun je dagelijks vrijzwemmen in Zwembad De Waterlelie: Op zaterdag 21 en 28 oktober
12.30 – 14.30 uur, zondag 22 en 29
oktober 10.00 – 13.00 uur, maandag 23 en dinsdag 24 oktober van
10.30 – 14.30 uur, woensdag 25 oktober van 10.30 – 15.30 uur, donderdag 26 oktober van 12.00 – 14.30
uur en vrijdag 27 oktober van 10.00
– 13.00 uur. Het speciale tarief voor
vrijzwemmen is: voor 1 t/m 3 jaar: 2,euro, voor 4 t/m 15: 4,- euro (niet op
zondag) en voor 16 jaar en ouder:
4,95 euro.

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie kun je
op woensdag 25 oktober meedoen
aan de Sport & Spelinstuif en vrij-

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banenbad
blijft ongewijzigd, met uitzondering van woensdag. Dan is het bad
’s ochtends open van 09.00 tot 13.00
uur, ’s avonds gelden de gewone
openingstijden (19.30-21.30 uur).

Herfstvakantie activiteiten
Uithoorn - In de herfstvakantie organiseert Videt twee leuke activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar, namelijk Freerunning en een Halloween pompoen maken.
Freerunning
Wil jij een keer kennismaken met
Freerun University? Kom dan naar
de workshop Freerunning! Onder
begeleiding van professionals ontdek jij of dit wat voor jou is! De
workshop Freerunning is op dinsdag 24 oktober van 14.00 – 15.00
uur (10 t/m 12 jaar) en van 15.00
– 16.00 uur (13+ jaar). Locatie is
Freerun University, J.A. van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. Deelname aan de workshop kost 5,- euro p.p en er is plek voor 12 deelnemers per workshop. Opgeven kan
per mail bij milou@videt-uithoorn.
nl. Het doel van Freerun University is om alle verschillende freerun-

ning technieken aan te leren op een
gecontroleerde veilige manier. Alle trainers kunnen precies inschatten waar de leerlingen toe in staat
zijn en stellen veiligheid voorop. Ze
bieden de juiste leervorm en steun
bij elk niveau. Kijkje nemen hoe het
eruit ziet? Ga naar www.freerununiversity.com
Halloween pompoen maken
Maak jouw eigen Halloween pompoen met een eng, lief of gek gezichtje. Gebruik je eigen fantasie
en laat je pompoen stralen in het
donker door er een lichtje in te zetten. Deze workshop is op vrijdag
27 oktober van 14.00 – 15.30 (va
10 jaar) in het Videtgebouw, Arthur van Schendellaan 57 in Uithoorn. Deelname kost 2,- euro p.p
en er is plek voor 20 deelnemers.
Opgeven kan per mail bij milou@
videt-uithoorn.nl.

Prijswinnaars presenteren
romantisch liedprogramma
Uithoorn - De Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU) maakt
het concertpodium in de Thamerkerk graag vrij voor jonge musici met opvallend talent en groeipotentieel. Dat was ook zondagmiddag het geval. De jonge bariton Raoul Steffani liet in het TV-programma “Podium Witteman” vorig jaar
horen dat hij een geweldige stem
heeft en dat hij door zijn vocaal talent en muzikaliteit terecht laureaat was op het prestigieuze Prinses
Christinaconcours. SCAU-bestuursleden hoorden hem in die uitzending en de SCAU bood hem meteen
graag een plek aan in de jaarlijkse
serie kamermuziekconcerten in de
Thamerkerk. De klassieke liedkunst
is altijd een volwaardige twee-eenheid van zanger en pianist, want in
de pianopartijen gebeurt net zo veel
als in de vocale lijn van de zanger.
Pianist Daan Boertien was er in “Podium Witteman”ook bij, en ook hij
had toen al een mooie staat van
dienst als prijswinnaar op het Prinses Christinaconcours. Beide musici volgen nog nationaal en internationaal mastercursussen en workshops bij vooraanstaande zangers
en specialisten in liedbegeleiding.
Zondagmiddag lieten de beide jonge mannen het gefascineerd luisterende SCAU-publiek horen dat
ze zowel vocaal als pianistisch fantastisch muzikaal potentieel in huis
hebben.

vol, de zaal moeiteloos vullend sonoor en meeslepend was Steffani´s
baritongeluid, waardoor je als luisteraar werd meegenomen in de miniatuurtjes van de liederen met ieder
hun eigen, meestal wat zwaarmoedige, verhaal. Pianist Daan Boertien
zorgde voor uitstekend weerwerk
op de toetsen. Sympathiek was ook
de programmering van twee mooie
liederen van de als componiste ten
onrechte wat achter haar beroemde
man verscholen gebleven echtgenote van Robert Schumann, Clara.

Originele keus
De romantische liefde met zijn ups
en vele downs stond centraal in de
prachtig en met een voortreffelijke uitspraak gezongen zes liederen
uit de Liederkreis van Robert Schumann. Fluisterzacht, of waar nodig

Pauze
Na de pauze sprong het duo vijftig jaar vooruit in de negentiende eeuw, met liederen uit de vocale schatkisten met veel minder bekend werk van Richard Strauss en
van de Fin Jean Sibelius. Liederen
die bij Raoul Steffani pasten als een
muzikale handschoen en die zijn
kompaan aan de piano even dankbare partijen boden als de met verve en met bewonderenswaardig inlevingsvermogen vertolkte zanglijn. Daan Boertien speelde voor en
na de pauze tussen de liedreeksen
en ter afwisseling solistisch enkele
jeugdwerkjes van Richard Strauss
en twee korte pianostukken van Sibelius. De toegift met even een terugkeer naar Robert Schumann
vormde de afsluiting van dit prachtige liedrecital. Ook de SCAU-bezoekers uit Mijdrecht die deze zonnige
middag op de fiets naar de Thamerkerk waren gekomen zullen geen
spijt hebben gehad van hun Uithoornse concertbezoek. Op zondag
19 november staat cabaretier Peter
Heerschop met zijn solovoorstelling
“Van horen zeggen”op het SCAUpodium in de Thamerkerk.

Alle sportgroepen gaan in de vakantie gewoon door; alleen het Aquajoggen op donderdagmiddag wordt
verschoven van 14.00 naar 14.30 uur.
Ook met de allerjongsten kan worden gezwommen in de vakantie. De
baby & peuterlessen gaan gewoon
door op dinsdagochtend, donderdagochtend en zondagochtend. Op

vrijdag gaan de lessen niet door in
de vakantie. Een kaartje kost 6,50
euro voor (groot)ouder en kind. Voor
meer informatie over de activiteiten
en actuele openingstijden kunt u kijken op www.dewaterlelieaalsmeer.
nl, in de gratis app van De Waterlelie of bellen naar de receptie: 0297322022.
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Druk weekend voor UWTC

Één competitieronde te gaan
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 12 oktober werd
de op een na laatste ronde gespeeld
van de eerst competitieronde. Na de
volgende ronde volgt de spannende eindronde voor degradatie en
promotie weer. De B-spelers Leny
& Willy en Jan en Lyda hebben een
ruime voorsprong na 5 ronden en
zijn wel verzekerd van hun promotie. In de A-lijn zijn er vier paren die
volgende week echt de strijd zullen moeten aangaan om niet te degraderen. Dat wachten we af mensen. In de A-lijn hebben Wies en
Greet als enig paar een klein slem,
6 sans atout, geboden en gehaald.
Met een opening van 20 punten in
spel 7 bood Greet 2 sa. Wies, die 10
punten had, ging gelijk azen vragen.
Alle azen waren binnenboord en
de sprong werd gewaagd. Het was
door de toch wat slechte klaverenkleur lastig te spelen. De meeste paren hebben 3 sa + 1 gehaald. Ook
in spel 19 zat er een 6 sa-contract
in. Maar dat is door niemand geboden. Addy & Jeannet presteerden
het aan tafel 5 voor alle vier de spellen bijna 100% te halen. Ook scoorden zij tegen Els & Alice, die eerste werden deze ochtend, vrij hoog
(68%). Ondanks dat het 4 schoppencontract van Joop & Ria (O/W)
bij spel 15 vier down ging, behaalde
ze voor dit spel 75%. Tja zo’n contract kun je als tegenpartij toch het
beste doubleren. Voor Noord/Zuid
zat er namelijk 4 harten in.

B-lijn
In de B-lijn waren het Jany & Loes
die voortreffelijk speelden. Bij iedere
tafel behaalden ze een gemiddelde
van boven de 54% Mooi dames. Ook
Corry & Grace hadden er zin in die
ochtend. Lyda & Jan lieten namelijk
bij spel 3 dit paar 3 schoppen spelen. Dit contract ging 4 down en leverde hen nog 33% op. Ook hier was
een doublet op zijn plaats geweest.
Door kwetsbaarheid durf je vaak
niet hoger te bieden, dus dubbel
dan maar, want 2 harten zat er maar
net in. Bij spel 15 had men een groot
slem contract kunnen bieden en
maken. Alle paren hebben 4 schoppen + 3 gehaald. Jammer dat dat
slemcontract niet is onderzocht en
uitgeboden.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Wies & Greet
2. Addy & Jeannet
B-lijn
1. Jany & Loes
2. Corry & Grace
3. Lyda & Jan

58,33%
55,73%
55,73%
59,72%
57,50%
53,47%

Bridget u graag? Ze zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij de secretaris telefoon 0297- 564729.
Er wordt gespeeld op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 in het
Buurtnest.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op woensdag 4 oktober vond weer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse plaats waaraan ditmaal door 36 liefhebbers werd
deelgenomen. Winnaar werd deze avond Douwe Douwstra met 6992
punten. Als tweede eindigde Gaby
Abdesselem met 6861 punten en Tinus Smit ging er met de derde prijs
vandoor. Zijn totaal bedroeg 6682
punten. Al met al geen hoge score
deze keer. De minst scorende deelneemster was deze week Ria Smit.
Met een totaal van 5011 punten mag
zij de volgende kaartavond de poedelprijs in ontvangst nemen. De mar-

senprijzen, bestaande uit door DUOplant verzorgde boeketten bloemen,
gingen deze avond naar Egbert Verkerk, Jo Smit, Fred Witsel en Gonny
de Kuiper terwijl de cadeau bonnen,
eveneens te besteden bij DUO plant,
als marsenprijzen gewonnen werden
door Tinus Smit, Riet de Beer, Ada van
Maarseveen en Dora v.d. Steen. Flessen wijn waren er deze keer voor Richard v.d. Bergh, Marjan van Gestel,
Fred Witsel en Johan Zeldenthuis.
De eerstvolgende kaartavond, let op,
wordt gehouden op woensdag 18 oktober in de Schutse, Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Camera uit auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober
is ingebroken in een bij de Romeflat geparkeerde auto. Van de Volkswagen Passat is de ruit aan de bestuurszijde ingeslagen. De dieven
zijn er vandoor gegaan met een lap-

top en een digitale camera. Ook is
het ingebouwde radio-navigatiesysteem uit de auto ontvreemd. De
schade is behoorlijk groot. De inbraak heeft tussen elf uur in de
avond en zes uur in de ochtend
plaatsgevonden.

End-of Season Slowpitch
toernooi groot succes
Uithoorn - Op zaterdag 14 oktober organiseerde Thamen in samenwerking met de KNBSB het End- of
Season Slowpitch toernooi voor heren en mixed teams. Dertien deelnemende teams uit Nederland en
België kwamen op bezoek aan de
Vuurlijn. Slowpitch is een recreatieve vorm van softbal en is voor iedereen zeer toegankelijk. Ervaring is niet
vereist en spelplezier staat voorop. In
tegenstelling tot het reguliere fastpitch softbal worden de ballen door
de pitcher met een boog opgegooid
bij slowpitch. In de Men’s poule waren er vier deelnemende teams en
na vier speelrondes stonden de Belgium Brewers en Dushi, dat uit veel
Thamen spelers bestond, nog ongeslagen bovenaan. Tussen deze twee
teams werd het daarna een mooie
wedstrijd met spectaculaire acties
en goeie honkslagen. Uiteindelijk
werd het een 5-7 overwinning voor
Dushi en gingen die met de beker
naar huis.
Mixed
In de Mixed poule spelen heren
en dames samen in een team en
in die poule waren negen deelnemende teams. Na een eerste ron-

de in de ochtend werden de teams
op niveau opgesplitst in de middag.
Om de eerste plaats mochten team
DcD, Dutch Dragons en Team Carnaval spelen. Het werden spannende wedstrijden met heel veel slag
geweld echter de overwinning ging
naar team DcD.
Homerun
Na afloop van de wedstrijden was er
nog een echte Homerun Derby waarbij de heren en dames mogen kijken
wie er de meeste ballen over een afstand van 75 meter over de hekken
konden slaan. Na 10 swings waren
er twee heren die beide vijf keer de
bal over de hekken hadden geslagen en was er een extra ronde nodig.
Daarbij bleek Wessel (team DcD)
van de vijf swings er nog vier over de
hekken te slaan en kreeg als cadeau
een jersey van het Nederlands Team.
Rond zeven uur vertrokken de meeste teams naar huis en kon iedereen
terugkijken op een mooie dag met
schitterend weer en veel spelplezier.
Lijkt het je ook leuk om op een gezellige recreatieve manier te sporten
neem dan contact op via het e-mailadres nieuweleden@thamen.info en
wij nemen contact met je op.

Goederen uit woning weg
Uithoorn - Op zaterdag 14 oktober
is een inbraak in een woning aan
de Jan Luykenlaan ontdekt. Via het
balkon hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft. De bal-

kondeur is open gebroken. De hele
woning is doorzocht. De dieven zijn
er vandoor gegaan met enkele nietkostbare goederen. De aanwezige
laptop hebben ze niet aangeraakt.

Televisie uit huis gestolen
De Kwakel - In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober is
ingebroken in een woning aan het
Korte Eind. De bewoners troffen bij
thuiskomst de deur open aan. Er
zijn braaksporen aangetroffen. Een

achtergelaten stanleymes is door
de politie veilig gesteld. Uit de woning is de televisie gestolen. De inbraak heeft tussen vijf uur vrijdagmiddag en zaterdag rond het middaguur plaatsgevonden.

Kaak gebroken na brommer-botsing Brommerdief in kraag gevat
Uithoorn - Op zaterdag 14 oktober
om tien over een in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de Zijdelweg. Twee meiden van 19
en 16 jaar reden op hun bromfiets in
de richting van de Wieger de Bruinlaan. Bij een afslag zijn ze tegen el-

kaar aangereden. Beiden kwamen
ten val. De 19-jarige is naar het ziekenhuis vervoerd. Zij heeft haar
kaak op drie plaatsen gebroken. De
16-jarige is nagekeken door medewerkers van de ambulance, maar
heeft geen ernstig letsel opgelopen.

Uithoorn - Op dinsdag 17 oktober
rond half tien in de ochtend zag een
agent in burger een jongen met een
snorfiets aan de hand lopen op de
Zijdelweg. Bij nader onderzoek bleek
de brommer als gestolen te boek te
staan. De bromfiets is in beslag ge-

www.adomex.nl

Adomex International B.V. is een dynamisch bedrijf dat decoratief snijgroen
importeert vanuit de hele wereld. Deze producten worden voornamelijk
verkocht aan exporteurs op de bloemenveilingen in Nederland.
Adomex International B.V. heeft een platte organisatiestructuur en samen met
circa 100 collega’s zorgen wij voor goede dienstverlening aan onze klanten.
Er heerst een prettige bedrijfscultuur. Met het oog op de toekomst en om aan
de groeiende vraag van onze klanten te kunnen voldoen wordt hard gewerkt
aan de verdere professionalisering van het bedrijf.
Voor onze vestiging in Uithoorn zoeken wij een:

LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)
Wat zijn je werkzaamheden?
• Het lossen van containers
• Het laden/lossen van vrachtauto’s
• Het rijden op een hoogbouwtruck/heftruck
• Algemene logistieke werkzaamheden
• Het schoonhouden van de directe werkomgeving
Wat is jouw profiel?
• Ervaring in logistiek is een pré
• Een geldig heftruckcertificaat is een pré
• Communicatief en sociaal vaardig
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Hendrik Hoogkamp, 06 10576762.
Heb je interesse?
Dan ben jij de collega die wij zoeken! Reageer en stuur je sollicitatie aan
hrm@adomex.nl t.a.v. Anuschka Buhrs.
Adomex hoofdkantoor
Randweg 119A
1422 ND Uithoorn

T +31 (0)297 381 180
F +31 (0)297 381 185
I www.adomex.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

nomen en gaat retour naar de rechtmatige eigenaar. De 16-jarige jongen
uit Uithoorn is aangehouden.

Inbraak in
sportcomplex
Uithoorn - In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober is ingebroken in het sportcomplex van
de Wielervereniging aan de Randhoornweg. Door dieven zijn enkele
ramen ingeslagen. Het hele pand is
doorzocht. Er is gelukkig niets van
waarde weg.

Uithoorn - Zaterdag stond de veldrit van Albrandswaard op het programma van een aantal UWTC leden. Bas de Bruin, Bart de Veer,
Dennis Moolhuijsen, Maarten Postma en Menno van Capel stonden hier aan de start bij de amateurs. Bas was goed weg en nestelde zich rond de 5e plek. Menno
had ook een redelijke start en kwam
de eerste ronde rond de 15e plek
langs. Het podium was na de eerste ronde al beslist en zat er voor de
mannen van het UWTCX niet meer
in dan een 4e plek wat uiteindelijk
een erg spannende strijd werd. Bas
reed een tijd solo op de 4e plaats
maar uiteindelijk wist Raymond van
de Kruisweg bij hem aan te haken.
Bart had zich ondertussen in het
wiel van Daan Switters genesteld en
samen reden ze ronde voor ronde
dichter naar Bas toe. Op twee ronden voor het eind wisten Daan en
Bart zich aan te sluiten bij Bas en
Raymond waarna Daan onmiddellijk
de strijd voor de vierde plek opende.
Bas en Bart reageerde gelijk en konden gemakkelijk mee. Raymond zat
er doorheen en moest de strijd voor
plek 4 staken. In de laatste ronden
demarreerde Bart op een stuk asfalt
vlak voor een balk die hij kon bunny hoppen en wist zo de 4e plek veilig te stellen. Bas werd 5e, Menno
13e, Dennis 39e en Maarten 45e.
Frank Jansen pakte bij de masters
40+ weer wat NK plaatsingspunten
door 23e te worden. Na afloop van
de wedstrijd werden Frank Jansen,
Bas de Bruin en Bart de Veer nog
geïnterviewd wat live op radio Rijnmond te horen was.
Bij de dames deed Elleke Claessen
het weer super. Na een spannende
wedstrijd werd zij wederom tweede.
Rebecca Cornelisse kreeg te maken
met een kapotte derailleur en kon
helaas de wedstrijd niet uitrijden.
Veldrit Nedereindseberg
Zondag 15 oktober vertrokken de
amateurs van het UWTCX team
eerst naar Nieuwegein voor een nationale veldrit op de Nedereindseberg. Hier lag een snel rondje op
de mannen te wachten. Na de start
vertrokken ze eerst over een heel
lang stuk asfalt voordat ze het veld
ingingen. Bart werd 6e, Tommy 7e,
Bas 9e, Menno 22e en Dennis 53e.
Hierna vertrokken ze snel richting
Nieuwveen, want coach Gerard Keijzer verwachten ze ook hier weer
aan de start.
ACC Nieuwveen
Na dagenlang voorbereiden en opbouwen van het parcours was het
op zondag eindelijk zover: de eerste Amsterdamse Cross Competitie
van het seizoen. Via voorinschrijving
waren er al 100 aanmeldingen binnengekomen en uiteindelijk werden
het ruim 260 deelnemers. Al vroeg
in de ochtend melden zich de eerste deelnemers. Als eerste was het
Adam Hoey (40+) uit Amsterdam,
die al heel vroeg in de ochtend op
de fiets uit Amsterdam was vertrokken om geen last te hebben van de
marathon van Amsterdam. Maar hij
moest nog heel lang wachten voor
het 12 uur was...en toen viel hij na
15 minuten koers al uit. Ach het was
lekker weer en de sfeer was prima.
Bijna 60 jeugdrenners werden rond
10.30 uur als weggeschoten en zij
reden een verkort rondje. Bij de
jeugd A ging de winst naar Kaj van
Niekerk voor Siem van Smoorenburg en Veerle Muller. En wat was
de jonge Tom Derogee trots dat hij
de wedstrijd uit wist te rijden. Helaas pech voor Nees Wahlen die
de wedstrijd hierdoor eerder moest

verlaten. Bij de oudste jeugd lieten
de leden van WTC de Amstel zich
goed van voren zien. Michiel Mouris
mag eigenlijk nog bij de jeugd A rijden maar reed mooi voorin het veld
bij de jeugd B. De winst ging naar
Jelle Boonstra. Hij kreeg Viego Tijssen en Pelle vd Putten naast zich op
het podium. Uitslag UWTC leden: 6
Mees v Smoorenburg, 7 Mike Derogee, 19 Rens Grömmel, 24 Lars
Hopman.
Uitgesteld
De start van de 40+ moest worden
uitgesteld omdat er nog een rij bij
de inschrijving stond op het tijdstip
dat er eigenlijk gestart moest worden. Met enige vertraging gingen
de ruim 100 deelnemers dan van
start. Voor de jury een bijna onmogelijke taak om ook handmatig alle passage te noteren. Gelukkig
deed het Mylaps chipsysteem zijn
werk. Sommige deelnemers hadden
het blijkbaar warm en zochten enige verkoeling in de sloot langs het
parcours. Volgens de speaker Wim
Veenboer passeerde er zelfs een
renner onder het kroost de finishlijn. De winst ging hier naar mountainbiker Jeroen van der Vossen. Hij
wist Ron Vroom en Hammish Morrin
voor te blijven. Peter van Capel baalde dat hij in de laatste ronde een
gebroken derailleur kreeg. Peter is
net een stoommachine en komt pas
echt op gang als de meeste renners
er doorheen zitten. Hierdoor zag hij
een top-15 klassering door zijn vingers glippen. Uitslag UWTC leden:
24 Frank Jansen, 26 Vincent Derogee, 27 Peter v Capel, 50 Ben de
Bruin.
Bij de 40- wisten de UWTCX renners zich al snel voor in het veld te
begeven en was het ze niet aan te
zien dat ze alle een zware koers in
de benen hadden zitten. Voor een
aantal renners was het de derde koers in twee dagen tijd. Maar
ook net “nieuweling af” Ian van den
Berg reed knap voorin mee. Coach
Gerard Keijzer stond te glunderen
langs de kant, want wat deed zijn
team het goed. De winst ging naar
Tommy Oude Elferink die de winst
in zijn woonplaats Nieuwveen al
op zijn verlanglijstje had staan. Hij
bleef Bart de Veer en Bas de Bruin
ruim voor. Uiteindelijk werden maar
8 renners niet gedubbeld door Tommy. Uitslag UWTC leden: 1 Tommy
Oude Elferink, 2 Bart de Veer, 3 Bas
de Bruin, 5 Menno v Capel, 11 Ian
vd Berg, 14 Dennis Moolhuijsen, 26
Maarten Postma, 33 Niels Kramer.
Bij de nieuwelingen nam Tristan Geleijn al snel de leiding en stond deze niet meer af. Elian Lagendijk en
Wessel Mouris mochten naast hem
op het podium plaatsnemen. Op de
vierde plaats kwam de eerste dame
van het veld al binnen: Elleke Claessen, lid van het UWTCX team, en
zij rijdt ook nationaal erg sterk momenteel. De kleine Sven Buskermolen reed een ijzersterke wedstrijd en werd 7e! Danny Plasmeijer
heeft zijn uurtjes maatschappelijke
stage weer volbracht en heeft heel
veel uren geholpen bij het opbouwen en afbreken van het parcours.
Toch had hij nog energie over en
reed ook een prima wedstrijd. En
ook ons trainingslid Lorena Wiebes reed een lekkere ontspannende (of juist inspannende) wedstrijd
na al haar successen op de weg.
Zij tekent binnenkort een contract
bij team Parkhotel Valkenburg. Uitslag UWTC (trainings)leden: 4 Elleke Claessen, 7 Sven Buskermolen,
11 Danny Plasmeijer, 13 Judith van
Maanen, 14 Lorena Wiebes, 20 Rebecca Cornelisse
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Bloembollen van Bakker.com
als beste getest

Bewoners Beatrixlaan zijn beleid Eigen Haard spuugzat

Wonen tussen beschimmelde muren
Vervolg van de voorpagina.

De redactie van deze krant ging
eens een kijkje nemen en sprak met
diverse bewoners. De woningen dateren van de laten jaren dertig en
veertig van de vorige eeuw en zijn
al lang en breed over hun staat van
bewoonbaarheid heen. Vrijwel geen
isolatie, enkelglas ramen, tochtig,
koud, vochtig en niet zelden hangt
er een rioollucht. Gelet op de bouwkundige staat is het de vraag of vanuit de woningen de riolering nog
wel verbonden is met het centrale
riool in de straat... Verrotte kozijnen,
lekkende sponningen bij ramen en
deuren, lekkages, uit elkaar vallende keukenkastjes, slecht functionerende kranen en wat al niet. Het
opgehoopte vocht in de muren en
weefsels zorgt met name voor beschimmelde muren. Er valt niet tegen te schilderen of te behangen;
dat rolt na een paar dagen vanzelf
weer naar beneden… Al deze factoren hebben het woongenot, voor zover je daar nog van kan spreken, al
ver beneden het nulpunt doen dalen in deze huurwoningen die in be-

Reactie van
Eigen Haard
‘Onze woningen aan de
Beatrixlaan vervangen we
door nieuwbouw omdat de
fundering van deze woningen
in onherstelbaar slechte staat
is en de woningen op termijn
zouden kunnen verzakken.
Daarnaast zijn de woningen
technisch verouderd, dit heeft
vooral te maken met de leeftijd van de woningen. Tot aan
de sloop onderhouden wij onze woningen en zorgen we ervoor dat ze bewoonbaar zijn
en blijven. Verhoging van het
wooncomfort door bijvoorbeeld dubbel glas of gevelisolatie doen we echter niet
meer, terwijl we bijvoorbeeld
wel de cv-ketel vernieuwen
als deze stuk is. We zijn al enkele jaren in overleg met de
bewonerscommissie over het
proces van de herhuisvesting;
daarnaast houden we hen op
de hoogte van de nieuwbouw.
Onlangs hebben we samen
met de bewonerscommissie
het sociaal plan getekend. Een
belangrijke stap! Hierin staan
alle rechten en plichten van
huurder en verhuurder, zoals
verhuiskostenvergoeding en
de mogelijke terugkeer in de
nieuwbouw. Met dit getekende sociaal plan vragen wij nu
een peildatum aan bij de gemeente Uithoorn zodat de bewoners voorrang krijgen bij
het reageren op een nieuwe
woning.’

heer zijn van woningcorporatie Eigen Haard. Een schandelijke en onacceptabele situatie, helemaal omdat de bewoners er naar hun zeggen ook nog huur en zelfs soms
‘servicekosten’ voor moeten betalen. Ondanks herhaald verzoek
wordt er zelden of nooit nog onderhoud gepleegd dan wel de noodzakelijke reparaties uitgevoerd.

Reparaties
“Ik heb in januari dit jaar bij Eigen Haard gevraagd of er in de woning een paar eenvoudige, maar
wel noodzakelijke, reparaties kunnen worden uitgevoerd. Heb er situatiefoto’s van bijgedaan. Na herhaaldelijk bellen en aandringen
kwam er eindelijk op 30 augustus(!)
een opzichter kijken en die beloofde een aannemer te sturen. Die zegt
nu te komen op woensdag 18 oktober… Een van de vele voorbeelden
die ik samen met mijn buren kan
noemen,” laat een van de bewoners weten die samen met haar kinderen waaronder een gehandicapte, de woning zo goed en kwaad dat
kan bewoonbaar houdt. Zij, noch
haar buren, willen met hun naam in
de krant, bang dat de woningcorporatie dan nooit meer iets voor hun
zal willen doen. (namen en adressen zijn bij de redactie bekend.) “Wij
hebben drie kinderen waaronder
een baby van 8 maanden. Die durven we niet in zo’n vochtige ruimte te laten slapen. Bovendien stinkt
het overal naar schimmel. Schone
kleren kan je niet eens in een kast
hangen omdat ze dan naar schimmel ruiken als je ze wilt aantrekken.
Ventileren is technisch nauwelijks
mogelijk en bovendien zijn de ramen niet inbraakveilig. De voordeur
zit zo slecht in de sponning dat muizen , spinnen en slakken gewoon de
gang in kunnen lopen,” laat een andere bewoonster weten die in 2014
met haar gezin de ‘woning’ in de
Beatrixlaan toegewezen heeft gekregen, blij dat ze eindelijk zelfstandig konden wonen na jaren te hebben ingewoond. Toen ze de woning
kregen zat er niet eens een centrale verwarming in, die is uiteindelijk
later toch geïnstalleerd. Haar werd
niets verteld over de sloopplannen. Dat kwam pas later aan de orde. “Sindsdien kopen we niets meer
voor de inrichting want morgen kan
je een berichtje krijgen dat je moet
verhuizen. Wij hebben gebeld met
de gemeente of er een sociaal plan
is voor de bewoners. Als dat ondertekend is kan je een urgentieverklaring krijgen. Maar bij de gemeente wisten ze tot voor kort nog van
niets.” Na de ondertekening van het
sociaal plan wordt er een peildatum
afgegeven en de ruimtelijke ordeningsprocedure (afgeven sloopvergunning) in gang gezet. Geen peildatum betekent geen inschrijving
voor een passende woning die dan
ook nog beschikbaar moet zijn!

Feestelijke opening Huis van
de Buurt in Het Hoge Heem
Uithoorn - Op donderdagmiddag
12 oktober organiseerde Het Hoge

Heem een feestelijke opening van
Het Huis van de Buurt. Het restau-

Voor de gek gehouden
Een bewoner verderop in de straat
zegt dat hij in 2013 in de Beatrixlaan is komen wonen. Een week nadat hij zich had gesetteld werd hij
geconfronteerd met de sloopplannen. “Om de zoveel tijd krijgen we
informatie over allerlei plannen en
daar gaat het voornamelijk mis omdat er geen vervolg aan wordt gegeven. Vaak wordt er ook moeilijk gedaan over het sociaal plan. Steeds
wordt verwezen naar de bewonerscommissie, die de belangen van alle
bewoners in de straat moet behartigen, maar naar mijn indruk door
EH moedwillig uit elkaar wordt gespeeld. We voelen ons systematisch
voor de gek gehouden. EH gaat raar
met zijn huurders om.” In de laatste
nieuwsbrief van augustus dit jaar
aan de bewoners wordt door EH nog
eens duidelijk uit de doeken gedaan
hoe men het sloopproces ziet: eerst
de woningen in het zuidelijke deel
van de laan met daarna nieuwbouw.
Op dezelfde manier volgt daarna het
noordelijke deel. Het staat er niet bij
maar het lijkt toch logisch dat de
bewoners dan eerst moeten verhuizen naar een andere woning…
Er wordt echter geen datum genoemd wanneer dat van start gaat.
Op 3 oktober krijgen de bewoners
vervolgens een brief van EH waarin een inspectie van hun woning en
de buitenruimte wordt aangekondigd omdat men een goed beeld
wil krijgen van het toekomstige onderhoud van het gebouw (!!)… ‘Met
de informatie uit de inspectie kunnen we dit goed plannen,’ zo staat
verder in de brief. ‘Tussen 9 oktober en 9 november kunt u een inspecteur tegenkomen in uw buurt.
Hij neemt foto’s van het gebouw en
doet metingen aan de buitenkant.’
Aldus zinsneden uit de brief. Dat alles is in flagrante tegenspraak met
wat er in de nieuwsbrief staat en de
voorgaande informatie tijdens de
georganiseerde bijeenkomsten! Dat
zegt alles over de informatie van EH
waarbij de bewoners voortdurend
op het verkeerde been worden gezet en waar je broek van afzakt. Nog
een andere buurman merkt op dat
EH de boel aan het lijntje houdt omdat er wellicht geen vervangende
woonruimte beschikbaar is. “Daarom duurt het allemaal zo lang en
wij raken daardoor steeds dieper in
de stress. Wij willen net zoals andere inwoners van Uithoorn met ons
gezin ook fatsoenlijk kunnen wonen. Als je als woningcorporatie je
plannen niet kunt waarmaken, begin er dan niet aan en laat duidelijk
weten wat je dan wél gaat doen en
stel daarbij een datum vast. Straks
wordt er waarschijnlijk weer een bijeenkomst belegd waarbij we met de
volgende plannen worden ‘bijgepraat’. Die hebben we genoeg aangehoord, we willen nu wel eens dat
er spijkers met koppen worden geslagen en wat dat voor ons bewo-

rantgedeelte in Het Hoge Heem is
nu ons Huis van de Buurt geworden. Een plaats waar iedereen, zowel bewoner als buurtbewoner
vriendelijk en gastvrij ontvangen
wordt. Waar men elkaar kan ontmoeten, samen activiteiten kan or-

Reactie van de
gemeente Uithoorn
‘De veiligheid van de woningen en de bewoners is primair
de verantwoordelijkheid van
Eigen Haard. Als bewoners
klachten hebben over die veiligheid kunnen ze Eigen Haard
hierover benaderen. Met vragen over schimmelvorming
of oplossingen daarvoor kunnen bewoners terecht bij de
GGD. Daarnaast zijn de gemeente en Eigen Haard momenteel met elkaar in gesprek
over de planning van een aantal sloop- nieuwbouwprojecten. Hierbij is een integrale afweging ten aanzien van
de herhuisvestingsmogelijkheden, de technische staat
van de woningen e.d. van belang. Op basis van een voorstel van Eigen Haard neemt
het college van burgemeester en wethouders vervolgens
een besluit over de af te geven peildata voor de verschillende projecten. Vanaf dat
moment ontvangen bewoners
een stadsvernieuwingsurgentie en komen zij met voorrang
in aanmerking voor een sociale huurwoning. In de tussentijd is Eigen Haard, als eerder
aangegeven, primair verantwoordelijk voor de veiligheid
van de woningen en hun bewoners.’
ners betekent. Laat ons niet voortdurend in het onzekere.” Wij vroegen de gemeente en Eigen Haard
om een reactie. Die ziet u bij dit artikel in een aparte kadertje integraal
weergegeven.

ganiseren of hier gewoon gezellig
aan mee kan doen.
Dit gebeurde al volop tijdens de
opening. Jong en oud door elkaar
vierden een gezellig feestje onder het genot van heerlijke hapjes
en de golden oldies van de band
Acoustic4fun. Je kon beleven, middels een ervaringspak, hoe het is
om ouder te zijn of bijvoorbeeld de
ziekte van Parkinson te hebben. Er
waren diverse welzijnsorganisaties
aanwezig voor informatie en een
vraagbaak voor computerproblemen. Je kon daarnaast kennis maken met robot Zora en je verliezen
in een andere wereld middels een
VR bril.
Vanaf 17 oktober zullen wij elke
dinsdag en donderdag op Het Hoge Heem starten met tweemaal per
week een inloop ‘Ontmoeten zonder Moeten’ om gezellig een kopje koffie te drinken met elkaar. Tijden: Dinsdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur, Donderdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur. In het Huis van
de Buurt is er plek voor onze bewoners, maar zeker óók voor mensen
die (nog) buiten Het Hoge Heem
wonen ongeacht leeftijd of zorgvraag. U bent altijd welkom op Het
Hoge Heem!

Regio - De bloembollen van Bakker.com uit Lisse komen jaarlijks
als beste uit de test door Stichting Keurmerk Bloembollen Holland, met een rapportcijfer van 9,3
in 2016. Bakker.com selecteert de
beste rassen van Nederlandse bodem om de hoogste kwaliteit te
kunnen garanderen. In 2016 scoorden de bloembollen van Bakker.
com een 9,3 dat is de hoogst gehaalde A-kwaliteit. Op www.bakker.com kunt u het uitgebreide aanbod bloembollen bekijken. U krijgt
ook nog eens 100% bloei-en groeigarantie op alle bloembollen uit het
assortiment (tot 1 jaar). Voorjaarsbloeiende bloembollen worden bij
Bakker.com van september tot december geleverd, tevens de periode dat ze geplant kunnen worden. Bloembollen worden opgeslagen in speciale klimaatzones. Iedere bolsoort, of het nu gaat om tulpen, narcissen of hyacinten, heeft
daar een eigen cel waar ze op de

best mogelijke manier worden bewaard. Hetzelfde geldt voor zomerbollen die in de lente worden aangeboden. Bloembollen zijn makkelijk in het onderhoud en zijn eenvoudig te planten. Bij Bakker.com
heeft u ook nog eens keuze uit alle soorten en kleuren.
Wilt u iets speciaals? Kijk dan eens
bij de exclusieve bloembollen, deze
soorten zijn alleen bij Bakker.com
verkrijgbaar. Bloembollen planten
kan met de blote hand, maar handschoenen en een bollenschepje komen zeker van pas! Voor diegenen
die weinig ervaring hebben, zijn de
kant-en-klare bollenpizza's en bollen-lasagna’s van Bakker.com een
oplossing. Deze zijn zeer eenvoudig te planten omdat de bloembollen in de mal al op de juiste plantafstand staan. Deze mal is biologisch
afbreekbaar. Dankzij de mooie verpakking zijn deze producten erg geschikt om cadeau toe doen.

Dynamiek vrijwilligersmarkt
in gemeentehuis
Uithoorn - Een grote paarse boog
en een rode loper vielen al op aan
de voorkant van het gemeentehuis
op 7 oktober. Binnen hadden 23
maatschappelijke organisaties alles uit de kast getrokken om de bezoekers te laten zien hoe leuk, boeiend en nuttig vrijwilligerswerk kan
zijn. Ondanks de aanhoudende
buien, kwamen 100 mensen op de
markt af. Een aantal bezoekers gaf
aan dat het nog een lastige klus is
uit al deze leuke vrijwilligersfuncties
een keuze te maken. Velen hadden
wel een gaatje in de week vrij naast
hun baan of andere drukke bezigheden. Gelukkig was het meestal mogelijk vrijwilligerswerk te vinden, zowel voor af en toe als voor meerdere
dagdelen. De goodybags, zelf al heel
handig en duurzaam, werden gevuld

met folders en informatie en natuurlijk gadgets. Genoeg om thuis nog
een rustig te kijken welke organisaties het beste passen bij de wensen van de vrijwilliger. Ook waren er
al 43 mensen die gelijk een vervolgafspraak met een organisatie hebben gemaakt. Op een laptop konden
de bezoekers ook zien dat er online een groot aanbod aan vrijwilligersvacatures in Uithoorn is. Deze is
ook thuis te raadplegen via de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info. Bezoekers van de markt, maar
ook andere Uithoornse inwoners,
die het lastig vinden passend vrijwilligerswerk te vinden, kunnen ook
een afspraak maken met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het Steunpunt is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of via (0297) 230 280.

George en Ineke 50 jaar
getrouwd
Uithoorn - 9 oktober 1967 trouwde
George Balsing zijn grote liefde Ineke Springer! Inmiddels 50 jaar later,
2 prachtige kinderen Berney (48) en
Yvonne (46) en 4 knappe kleinzonen verder zijn de tortelduifjes nog

steeds blij met elkaar. En dat moest
gevierd worden met een hoogstpersoonlijk bezoek van onze lieve en
gezellige Burgemeester Dagmar.
Haar bezoekje was voor het Gouden
Bruidspaar een enorme verrassing.

10 Nieuwe Meerbode

• 18 oktober 2017

KDO laat duur punt
liggen in Badhoevedorp
De Kwakel - Na de afgelasting van
vorige week, stond afgelopen zondag de derde competitiewedstrijd
op het programma tegen Pancratius. In Badhoevedorp traden de Kwakelaars aan tegen één van de vooraf
bestempelde titelkandidaat. Het getergde Pancratius wist in zijn eerste
drie wedstrijden echter slechts drie
punten te pakken. Trainer Raymond
de Jong kon tegen de Badhoevedorpers niet beschikken over zijn
geschorste spits Mathijs van Rijn.
Hiervoor in de plaats begon ‘good
old’ Rick Kruit als nummer negen.
De thuisploeg had zijn elftal ten opzichte van de verloren wedstrijd van
vorige week (3-0 tegen VUC) op
maar liefst vier plaatsen gewijzigd.
Trainer Rob Rijnink liet hiermee duidelijk merken dat hij meer verlangde van zijn selectie dit seizoen. Onder zomerse omstandigheden werd
er door beide ploegen een matige
eerste helft op de mat gelegd. Joeri Stange kreeg namens KDO twee
mogelijkheden, maar kon deze kleine kansen helaas niet succesvol afronden. Ook Pancratius overtuigde
allerminst, waardoor er met een 0-0
tussenstand gerust werd.
Tweede helft
In de tweede helft kwamen de Kwakelaars meer onder druk te staan
door de thuisploeg. In de 53e minuut
resulteerde dit in de eerste kans van
de wedstrijd. Doelman Jesper Oudshoorn tikte de bal echter knap over
de lat. Tien minuten later was diezelfde Oudshoorn ook alert op een
schot richting de verre hoek en
keerde hij deze lastige inzet met zijn
voet. KDO kon aanvallend weinig

uitrichten in de tweede helft. Diverse corners werden simpel om zeep
geholpen, terwijl er bij vrije trappen
ook precisie bij de Kwakelaars ontbrak. In de 75e minuut kwam Pancratius toch wel verdiend op voorsprong. Een hoge bal richting de ingevallen kopsterke spits, werd teruggelegd op de inlopende middenvelder Bas Pel, die de bal diagonaal
en zuiver binnenschoot, 1-0.
Achterstand
Na deze achterstand schakelde
KDO over naar het 3-4-3 systeem,
waarmee automatisch meer druk
naar voren werd gezet. Pancratius
moest hier duidelijk aan wennen en
deed er o.a. alles aan om het spel te
vertragen. Gelukkig had de scheidsrechter dit goed door en in korte
tijd trok hij vier gele kaarten voor
de thuisploeg. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kreeg KDO
een vrije trap aan de rechterkant
van het veld. Bij deze vrije trap ging
ook doelman Jesper Oudshoorn
mee naar voren om onrust achterin te stichten bij Pancratius. Dit lukte
perfect, want toen de bal werd ingebracht, haalde de laatste man Jesse Stange onderuit, waardoor KDO
een strafschop kreeg. De ongelukkig ingevallen Bas Kok ging achter
de bal staan in de 95e minuut, maar
zijn schot ketste via de binnenkant
van de paal uit het doel. Direct hierna floot de scheidsrechter voor het
einde van de wedstrijd.
Kortom, in plaats van een 1-1 gelijkspel, moest KDO alle punten in
Badhoevedorp laten. De teleurstelling was na deze domper duidelijk
merkbaar in het Kwakelse kamp.

Dammers roeren zich in ’t Fort
De Kwakel - De onderlinge competitie van het Kwakelse Kunst en Genoegen is inmiddels al enkele weken gevorderd.
De dammers zijn nu warm gedraaid
voor de bondscompetitie, waarin men pas 6 november de 1e wedstrijd in de hoofdklasse speelt. Op
de maandagavonden in ’t Fort zijn
tot nu toe de beide Wimmen het
best op dreef, op hun onderlinge
treffen na wisten zij de overige partijen te winnen.
De onderlinge partij tussen Konst
en Keessen eindigde in remise. Een
van de twee remises tot nu toe, alleen Piet Terlouw en Leo Hooger-

Driemaal zestig plus bij BVK

vorst wisten nog tot een puntendeling te komen. De gebroeders Harte, Jos en Kees, moeten hun eerste
punt nog halen, zij verloren achtereenvolgens van Adrie Voorn die nu
derde staat. Steeds beter weet Bert
van Wermeskerken partij te bieden
aan zijn clubleden, die hij altijd in
een opgemaakt lokaal ontvangt.
Alleen daarom al verdiend Bert een
dik pluspunt. In december zal K&G
stil blijven staan bij haar 90 jarig bestaan, dat zal op zaterdagmiddag de
16e december zijn als het donateur
damtoernooi wordt gehouden.
Damliefhebbers kunnen zich wenden tot Adrie Voorn, 0297 568472

Van links naar rechts: Esmee, Vivienne, Evi, Lena, Sylvie

SAS Power komt goed
voor de dag
Uithoorn - Zaterdag 14 oktober
was het alweer de 2e wedstrijddag
voor het nieuwe SAS Power. Dit keer
in de Kennemersporthal in Haarlem.
Je kon goed zien dat de meiden al
iets meer gewend waren aan het
spelen van wedstrijden. Er werd erg
geconcentreerd geserveerd en het
passen van de 1e bal was nog best
lastig, maar ging toch steeds beter. De meiden bleven goede moed
houden en de sfeer was opperbest.

Er werd hard gewerkt voor elkaar
en het wisselen ging zonder problemen. Zo speelden de meiden tegen Spaarnestad, VVO en VCH. Na
2 verloren wedstrijden, werd de 3e
gelijk gespeeld.
Goed gedaan hoor! Lijkt het je nu
ook leuk om een keertje te komen
volleyballen? Stuur dan een mailtje
naar jeugd-voorzitter@sas70.nl of
kom op de dinsdagavond van 18.0019.30 uur naar sporthal de Scheg.

B-lijn
In de B- lijn lijkt het er voorlopig op
dat Maarten Breggeman deze zomer toch iets geleerd heeft van de A
4 tjes van Elisabeth van den Berg. Ze
eindigden met een prima 61,25% op
de eerste plek. Marcel Dekker & Ger
Quelle werden tweede met 59,58%
gevolgd door Gerda van Liemt &
Els van Wijk, die de nummer 1 in de

persoonlijke confrontatie toch een
lesje gaven en er uiteindelijk met
55,42% een derde plaats aan over
hielden. Jan Egbers & Ben Remmers kwamen door een op de valreep uniek gemaakt klein slem harten door de tegenpartij toch wat lager dan gedacht als vierde door met
52,92% en moesten dit percentage
delen met Anneke & Bram van der
Zeeuw, die hier waarschijnlijk heel
blij van werden. In de C- lijn eisten To van der Meer & Elly Belderink met 57,50% als eerste alle aandacht op. Maria Baas & Klaas Verrips trokken de sterk opgaande lijn
van het voorgaande ladderen netjes
door al tweede met 57,08%. Op drie
nestelden zich Froukje Kraaij & Rini
Tromp met 55,42%, net voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers
die als vierde op 53,75% uitkwamen. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen voegden zich met 52,50%
toch maar mooi ook bij de coryfeeën
van deze lijn. Volgende keer zal blijken of “het eerste gewin kattengespin” is geweest, of dat het beklijft!
Enthousiast geworden door dit gebeuren, meld u dan aan bij bridgeclub De Legmeer er kan nog meer
bij. Er wordt gespeeld op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl. of telefoon
06-83371540.

B-ijn
In de B lijn de topscore van de
avond. Eefke Backers en Marianne
Kamp noteerden 61,31% en dat was

niet haalbaar voor de rest van het
veld. Ook hier een gedeelde 2e/3e
plaats. Ruud Doeswijk en Kees
Overwater trokken de opgaande lijn
goed door. Evenals Atie Doeswijk en
Huub Zandvliet scoorden zij 56,55%.
Opvallend in deze lijn was de score van Nico Koning en Jan Streng.
Die was namelijk tot 2 cijfers achter
de komma (en verder gaan we niet)
hetzelfde als die van vorige week
(48,81%).
Corrie en Ruud hadden na afloop
weinig reden tot een jubelstemming,
want zij trokken in deze lijn aan het
kortste eind.
C-lijn
In de uit slechts 10 paren bestaande C lijn bestond de top 3 uit 1 damespaar, 1 gemengd paar en 1 herenpaar (net als in de B lijn dus). Het
damespaar Agnes de Kuijer-Ans
Nieuwendijk toonde zich het sterkste van de 10 paren met 61,04%.
Rie Bezuyen en interim wedstrijdleider Gerbrand van Nigtevegt scoorden een eveneens fraaie 57,19% en
daarmee bleven zij Hans Elias en
Ben Terra 0,12% voor. Die werden
daarmee dus 3e.

Herfsttoernooi bij
zomerse temperatuur
De Kwakel - Een dag na de tweede speeldag van de Nationale Petanque Competitie vond op het bouleterrein aan de Vuurlijn het jaarlijkse Herfsttoernooi voor clubleden
plaats. Tweeëntwintig leden kwamen om drie gezellige partijen onder een stralend zonnetje te spelen.
In principe zijn de clubtoernooien
zogenoemde doublettentoernooien, waarbij de samenstelling van de
tweetallen per speelronde via loting
bepaald wordt. Echter bij een oneven aantal of een aantal dat niet
een veelvoud van vier is, worden
ook een, twee of zelfs drie tripletten gevormd. Dit kan prima daar in
een doublette elke speler over drie
boules beschikt en in een triplette
over twee, waardoor elke equipe altijd met zes boules speelt.
Met tweeëntwintig deelnemers
moeten er twee tripletten gevormd
worden en tegenwoordig gaat dit
ook al via de computer.
Na de tweede speelronde waren
nog vijf deelnemers ongeslagen en
het toeval wilde dat in de derde ronde niemand van hen tegen elkaar
moest. Zo bleven de vijf door te winnen ook na deze ronde ongeslagen
en moest de rangschikking van de
top vijf bepaald worden door het
puntensaldo (het verschil tussen de
voor en tegenpunten in de drie partijen).
Uit de uitslag blijkt weer eens dat de

mannen niet per definitie beter zijn
dan de vrouwen, misschien is het
wel andersom. Twee vrouwen in de
top vijf en zelfs zeven vrouwen in de
top tien. Waarmee weer aangetoond
is dat petanque/jeu de boules een
prima activiteit die man en vrouw
gezamenlijk kunnen doen.
De top tien van het Herfsttoernooi:
W-S
1 Eef Krijtenberg
3-17
2 Hans v/d Wal
3-14
3 Riki Simonis
3-13
4 Henk v Rekum
3-11
5 Anny Lodewegen
3-10
6 Wilma Buchner
2-14
7 Marja de Ru
2- 13
Ina Hoekstra
2- 13
9 Jannie v Kooten
2-7
10 Alfonso Atanes Limia
1-2
De volgende activiteit bij Boule Union Thamen is het Surprisetoernooi
26 november, aanvang 11.00 uur.
Daarnaast wordt er elke dinsdagen donderdagavond en op woensdagmiddag door de clubleden onderling gespeeld. U bent van harte
welkom om de sfeer te proeven en
een balletje mee te gooien. De vereniging heeft daartoe boules beschikbaar.
Voor meet informatie kunt u terecht
op de website www.buthamen.nl,
email: redactie@buthamen.nl of telefonisch bij Henk van Rekum 0612390091.

Vliegende start bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Met twintig paren in de
A-lijn bij de start van de parencompetitie kan van een record gesproken worden. Mogelijk met dank aan
het zomerbridge en de voortreffelijke locatie waar gebridged wordt.
Om de lijnen weer enigszins tot normale proporties terug te kunnen
brengen, geldt er voor de eerste ronde een versterkte degradatie voor
de A van vijf plaatsen. Daar wordt
de strijd dus op het scherpst van
de snede gevoerd! Cora de Vroom
& André van Herel deden zeer goede zaken door met 65,28% afgetekend eerste te worden. Ook voor Nel
& Adriaan Koeleman was de eerste
klap een daalder waard met 62,27%
als tweede. Janny Streng & Francis
Terra volgden keurig als derde met
59,72% en Rina de Jong & Gerard
van Beek maakten hun sterke optreden gedurende het zomerbridge
als vierde met 57,41% geheel waar.
Jan de Jong & Theo Klijn plaatsten
zich met 54,63% netjes bij de beste
vijf van deze lijn.

De Kwakel - Op de 2e speelavond
van de 1e cyclus van de parencompetitie van de BVK wisten in alle lijnen de winnaars een score boven
de 60% te realiseren. Daarnaast viel
het aantal ex aequo klasseringen
op, namelijk 3 in de A en 2 in de B
lijn. In de A lijn zegevierden Geke en
Jaap Ludwig met 61,11% en daarmee compenseerden zij hun wat
stroeve start van vorige week ruimschoots. Er was een gedeelde 2e/3e
plaats voor enerzijds Kitty en Huub
van Beem en anderzijds Christa
Leuven en Rita Ritzen. De dames raken steeds meer op stoom en zij zullen de concurrentie in de loop van
het seizoen ongetwijfeld het bekende vuur aan de schenen gaan leggen. De score van beide paren bedroeg 59,72%. Van zo’n score kunnen Nan en Elisabeth vooralsnog
alleen maar dromen en deze week
bleven zij daar zover van verwijderd
dat zij de 14e en daarmee laatste
plaats niet konden oplopen.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 10 oktober.
De blaadjes vallen al volop, maar er
was geen sprake van een herfstdipje bij Tini Geling & Paula Kniep. Zij
eindigden als eerste in de A-lijn met
62,85%.
De tweede plaats was voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 59,03% en op drie eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema
met 54,17%. Met nog een zitting te
gaan in deze eerste competitieronde blijft de top-drie in de A-lijn ongewijzigd zij het in een iets andere
volgorde. Kitty van Beem en Janny
Streng hadden tijdens deze zitting
hun dag niet maar staan toch nog
op drie. Hun tweede plaats moesten
ze afstaan aan Geke & Margo. Toppers Elly & Jessie staan ongeslagen
op één.
B-lijn
In de B-lijn een prachtige score
voor Refina van Meijgaarden & Ca-

thy Troost: 67,08%. Als tweede eindigden Ank Reems & Sonja Reeders met 62,08% en op drie Lies de
Bruin & Henny Janssen met 56%
rond. Volgende week gaat het er
om spannen. Dan gaat blijken welke vier B-paren zullen promoveren
naar de A-lijn. De huidige top-vier
lijkt een goede kans te maken: Ank
& Sonja als eerste met 60,60%, Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit op
twee met 60,21%. De derde plaats
voor Refina & Cathy met 55,61% en
op vier staan Atie de Jong & Hans
Warmenhoven met 55,53%. Om
week na week goed te scoren moet
je als Hartenvrouw-paar niet te veel
fouten maken maar je kunt het niet
alleen. Je hebt ook de hulp nodig
van Vrouwe Fortuna en die laat zich
niet dwingen. Informatie over Hartenvrouw kunt u krijgen van Sandra
Raadschelders, tel. 0297-569910
of via de mail: hartenvrouw2015@
gmail.com

Clinic Hardlopen bij
atletiekvereniging AKU
Uithoorn- Altijd al met hardlopen
willen beginnen? Laat deze kans
dan niet voorbijgaan. Atletiekvereniging AKU organiseert een clinic
voor iedereen die wil leren hardlopen. Veel mensen willen zich een
gezonde levensstijl aanmeten, maar
weten niet waar ze moeten beginnen. Gelukkig staan bij atletiekvereniging AKU gediplomeerde trainers klaar om daarbij te helpen. Met
ingang van 7 november 2017 wordt
elke dinsdagavond een hardlooptraining georganiseerd, waarbij tevens uitleg wordt gegeven over zaken als gezonde voeding, blessurepreventie en het belang van goede
hardloopschoenen. Naast hardlopen staan er oefeningen op het programma die het bewegingsapparaat versterken. De clinic heeft een
looptijd van elf weken, aan het einde

van deze cyclus zijn de deelnemers
in staat om 4 of 10 kilometer hard
te lopen tijdens Uithoorns Mooiste.
Plezier in bewegen en gezelligheid
gaan bij AKU hand in hand.
Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereniging
AKU
Wanneer? Van 7 november 2017 t/m
23 januari 2018
Waar? Sportpark De Randhoorn,
Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn
Doel? Deelname aan Uithoorns
Mooiste, op zondag 28 januari 2018.
Afstanden: 5, 10 of 16,1 kilometer.
Kosten? 50,- euro (inclusief startbewijs Uithoorns Mooiste)
Voor meer informatie: Rene Noorbergen | rene.noorbergen@gmail.
com | 06-5585.8584

Legmeervogels en Velsen
maken er een potje van
Uithoorn - Het duel van afgelopen
zondag tussen Legmeervogels en
Velsen zal zeer zeker niet de boeken
ingaan als een spectaculaire voetbalwedstrijd. Nee, het is een duel
geworden om heel snel te vergeten.
Beide elftallen hebben aan dit duel een punt overgehouden en meer
was deze wedstrijd ook niet waard.
In de eerste drie minuten van dit duel krijgen Yorick v.d. Deijl en Yasin
Proyraz kansen om Legmeervogels
snel op een voorsprong te zetten.
Maar hun inzet verdwijnt net naast
de verkeerde kant van de doelpaal
voor Legmeervogels of wordt een
prooi van de doelman van, Sander
van der Lugt. Aan de andere kant
weet Mitchell Verschut met veel inzet te voorkomen dat Velsen op een
voorsprong weet te komen. De toegekende corner wordt vervolgens
door Michel Dijkstra de doelman
van Legmeervogels fraai uit de lucht
gepakt. Na het toch wel leuke begin
wordt het een duel dat zich vooral afspeelt op het middenveld met
veelvuldig balbezit van Legmeervogels. Maar even zoveel keren worden er verkeerde keuzes gemaakt
waardoor er weinig of geen kansen
gecreëerd worden.
Poging
Als Legmeervogels dan toch nog
eens een poging doet om op het
doel te schieten worden het eigenlijk niet meer dan rollertjes die dan
weer een makkelijk prooi zijn voor
Sander van der Lugt, de doelman
van Velsen. Vlak voor de rust zijn er
toch nog een 2-tal hoogte punten te
noteer, eerst is het Dennis Bakker
die de buitenkant van de paal raakt
en aan de andere zijde en aan de
andere kant valt dan een redding te
noteren van Michel Dijkstra op een
inzet van Velsen speler Daniel Zuiverloon. De rus gaat dan in met een
brilstand op het scorebord.
De tweede helft is niet veel beter of slechter dan de eerste vijfenveertigminuten. In de beging fa-

se van de tweede helft zijn er een
2-tal kansjes te noteren voor Velsen
Patrick Castricum en Marc Koosterboer weten dan gelukkig voor Legmeervogels ook het net niet te vinden. Met nog een 30-tal minuten te
spelen ontvangt Tim Groenewoud
zijn tweede gele kaart en moet het
veld verlaten. Dan tegen tien man is
er een opleving bij Legmeervogels.
Het tempo wordt opgevoerd en Velsen heeft het dan even moeilijk.
16 metergebied
De combinaties van Legmeervogels gaan hoed tot aan het 16-metergebied. Dan wil Legmeervogels
te veel en stranden de individuele acties vaak in schoonheid. Daarbij wordt dan ook nog eens vergeten dat er eigenlijk wel op doel mag
worden geschoten. Angelo Timmer die bij Velsen Sander van der
Lugt is komen vervangen in het doel
heeft dan ook een heel gemakkelijke middag. Legmeervogels willen
met alle geweld dit duel winnend afsluiten en verhoog de druk op het
doel van Velsen. Door het opdringen van Legmeervogels is de counter van Velsen dan ook zeer gevaarlijk. Met nog een minuut of 10 te
gaan een counter van Velsen het is
dan Marc Kloosterboer van Velsen
die gelukkig niet over lange tenen
beschikt anders zou hij zomaar een
voorzet van Patrick Castricum in het
Legmeervogels doel gewerkt hebben Het zou dan wel een gestolen
doelpunt zijn geworden. Maar daar
wordt niet naar gekeken. Dan na 96
minuten maakt scheidsrechter Toonen gelukkig een eind aan dit duel. beide ploegen krijgen dan 1 punt
en dit is dan nog wel het maximum
wat er in heeft gezeten. Wil Legmeervogels aanstaande zondag tegen Hillegom met Rahim Gök op het
doel wel de drie punten in eigenhuis
houden dan zal er uit een ander vatje moeten worden getapt. met het
voetbal van deze week zal dit niet
lukken.
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Bootcamp mee tijdens de Wintertijd
Challenge voor Spieren voor Spieren
Regio - Voor de meeste mensen
is het heel vanzelfsprekend om te
sporten maar dit is helaas niet voor
iedereen zo, zeker niet voor kinderen met een spierziekte. In Nederland leven 20.000 kinderen met een
spierziekte. Hierdoor worden zij beperkt in de alledaagse dingen die
wij heel normaal vinden en gedachteloos doen zoals: omdraaien in bed,
lopen, staan en natuurlijk sporten!
Marjolein Bakker en Willem Lindeboom, de oprichters van WLCombatics, organiseren op 28 oktober een
Wintertijd Challenge. Hiermee willen zij geld op halen voor onderzoek
naar spierziekte bij kinderen.
Marjolein legt uit waarom zij dit jaar
aansluiten bij de Wintertijd Challenge: “Sport en bewegen is een essentieel onderdeel van ons leven.
We geven al jaren sportles aan kinderen. Dus we weten hoe belangrijk
en fijn bewegen is, ook voor hen. Nu
zijn we zelf ook ouders van een gezonde kleine meid. Zij rent rond en
klimt met gemak de glijbaan op. En
dat zou natuurlijk voor alle kinderen
zo moeten zijn. Haar vrijheid con-

fronteert ons met het feit dat er heel
veel kindjes zijn die dat niet kunnen.
En natuurlijk ook met de ouders die
dat hun kind nooit zien doen. Op deze manier kunnen we ons steentje
bijdragen om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven van kinderen
met een spierziekte en hun families.”
WLC zet zich, samen met hun sponosoren, deze dag belangeloos
in, en organiseren een fantastisch
sportief en sfeervol evenement! Na
een uurtje zweten wordt de avond
afgesloten met een heerlijke wafel
en gluhwein!
Schrijf je in en beleef een
unieke sportavond!
Deelname is 15,-. De gehele opbrengst gaat naar het goede doel
Spieren voor Spieren
Programma en inschrijven
20:15–20:55 uur:
Ontvangst
21:00–22:00 uur:
bootcamp voor spierballen
22:00–22:30 uur:
Gezellige afsluiter verzorgd door L
‘opera Ice & Prinselijk Proeven

Inschrijven kan via: www.wintertijdchallenge.nl/challenge/wlc-bootcamp-voor-spierballen
Meld je aan voor ons Facebook
evenement en motiveer je familie,
vrienden en collega’s ook om mee
te bootcampen! Liever niet bootcampen, dan ben je natuurlijk als
supporter ook welkom. Een kleine
donatie vinden we dan wel leuk natuurlijk.
Zet ook jouw gezonde spieren in
voor zieke spieren en doe mee!
Over Stichting Spieren voor Spieren
Spieren voor Spieren is én heeft een
goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Dat wordt gedaan door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren: tijdens sportieve acties
zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve
partners en met sportieve ambassadeurs. Kijk voor meer informatie op
www.spierenvoorspieren.nl
Over WLCombatics
WLCombatics is een sportschool
in Mijdrecht opgericht door Willem

Bootcamp voor
Spierballen!
28

oktob

er

van 20
22.30.15 tot
uur

Lindeboom en Marjolein Bakker. Zij
hebben van hun hobby hun werk
gemaakt. Samen begeleiden zij op
een persoonlijke manier mensen op
het gebied van sport, voeding en
mindset. Voor blessurebehandelingen volgende de volgens de Mylogenics methode en revalidatie ben
je bij hun ook aan het juiste adres.
Van groepslessen tot aan personal
training en alles in een intieme sfeer
en met hoge persoonlijke aandacht.
Kijk voor meer informatie op: www.
sterkenweerbaar.nl

Meer dan 640 inschrijvingen voor
De Ronde Venen Marathon
Regio - Lopers blijven zich inschrijven voor de eerste editie van De
Ronde Venen Marathon. Op 19 november 2017 staan er minimaal 640
lopers aan de start van deze unieke
loop. “Het aantal lopers overtreft onze verwachtingen”, zegt Frans Woerden, lid van de Stichting De Ronde
Venen Marathon en samen met zijn
broer Michael bedenker van de marathon. “We hebben nu 258 lopers
die de individuele marathon doen,
bijna 150 duo’s (dat zijn 300 deelnemers) en meer dan 85 10 km-lopers. Dit betekent dat we qua duo’s

zelfs ons maximum hebben bereikt.”
De organisatie van een loop door
alle acht kernen van De Ronde Venen Marathon zorgt soms wel voor
de nodige hoofdbrekens. Michael
Woerden: “Hoe zorg je dat de veiligheid van de lopers is gewaarborgd
en hoe vervoer je uitvallers bijvoorbeeld weer naar Abcoude?
Gelukkig hebben we de hulp van
rayonhoofden die per kern heel veel
zaken regelen. En twee weken geleden gaven zij aan al genoeg vrijwilligers te hebben gevonden!” Het evenement is ook enthousiast ontvan-

gen door sponsoren en horecagelegenheden. “Zo richten we de verversingsposten in bij onder andere
restaurants/cafés: de Viersprong,
het Apollo hotel, het Spoorhuis Vinkeveen, Rendez Vous en de Strooppot. Zij doen allemaal graag mee
aan ons evenement. De 19e november belooft een bijzondere dag te
worden, waarop de lopers alle acht
kernen met elkaar verbinden.” Wil je
meedoen? Er is nog plek op de marathon en op de 10 km. Je kunt inschrijven via inschrijven.nl.

CSW meiden JO11-5
winnen streekderby

Meisjes E1
herfstkampioen hockey
Regio - Afgelopen zaterdag 14 oktober werden de meisjes van de E1
van Hockey Vereniging Mijdrecht
(HVM) herfstkampioen. Ze wonnen
de laatste wedstrijd van deze competitieronde met 5-1 van AMHC
Westerpark uit Amsterdam. Een geweldige prestatie van de fanatieke
M8E1: ze stonden onverslagen op
het erepodium met maar liefst 18
punten uit 6 wedstrijden (40 doelpunten voor en slechts 3 tegen). De
kampioenswedstrijd begon zaterdagochtend – onder de bezielende leiding van coaches Ivo Boogaard en Julian de Man – in een lekker herfstzonnetje op het veld van
de Mijdrechtse hockeyclub HVM.
Langs de lijn bekeken vele ouders
en andere familieleden de thuiswedstrijd. De eerste kans was voor
Sophie Droog die een harde flats op
het doel afvuurde. Even later zorgde een strafcorner ervoor dat Suus

Custers 1-0 kon scoren. Westerpark
bleek echter een geduchte tegenstander en een minuut later toonde het scorebord 1-1. Na nog twee
doelpunten van Suus (2-1) en Myrthe Langelaar (3-1) ging HVM met
een goed gevoel de rust in. Na de
rust moest de verdediging – die bestond uit Valerie Rispens en Fay
Kappelhof – een paar keer flink in
actie komen. Westerpark kreeg goede kansen. Een gericht schot op het
doel kon maar ternauwernood door
keeper Anna Olij worden tegengehouden. Voor de rest hoefde zij weinig energie te verspillen: Westerpark scoorde niet meer en HVM
domineerde het speelveld. Mede dankzij Lenthe Ploum en Mirthe Mons die op het middenveld de
dienst uitmaakten. Uiteindelijk floot
scheidsrechter Robert Rispens, een
paar minuten nadat Myrthe de 5-1
scoorde, af.

Één competitieronde te gaan
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 12 oktober werd
de op een na laatste ronde gespeeld
van de eerst competitieronde. Na de
volgende ronde volgt de spannende eindronde voor degradatie en
promotie weer. De B-spelers Leny
& Willy en Jan en Lyda hebben een
ruime voorsprong na 5 ronden en
zijn wel verzekerd van hun promotie. In de A-lijn zijn er vier paren die
volgende week echt de strijd zullen moeten aangaan om niet te degraderen. Dat wachten we af mensen. In de A-lijn hebben Wies en
Greet als enig paar een klein slem,

6 sans atout, geboden en gehaald.
Met een opening van 20 punten in
spel 7 bood Greet 2 sa. Wies, die 10
punten had, ging gelijk azen vragen.
Alle azen waren binnenboord en
de sprong werd gewaagd. Het was
door de toch wat slechte klaverenkleur lastig te spelen. De meeste paren hebben 3 sa + 1 gehaald. Ook
in spel 19 zat er een 6 sa-contract
in. Maar dat is door niemand geboden. Addy & Jeannet presteerden
het aan tafel 5 voor alle vier de spellen bijna 100% te halen. Ook scoorden zij tegen Els & Alice, die eer-

Regio - Op een vochtig veld maar
wel zonovergoten sportpark aan de
Hoofdweg in Mijdrecht hebben de
meiden van CSW de derby tegen
Argon winnend afgesloten. De jongens van Argon stonden aan kop
met de volle winst uit twee wedstrijden. De meiden van CSW hadden
2 maal gewonnen en één maal gelijkgespeeld dus eigenlijk ging deze
wedstrijd niet om spreekwoordelijke eer van de Ronde Venen maar
ook om een toppositie. CSW had
wat moeite in het begin om in het
spel te komen.
De keeper van Argon wist zijn doel
keurig schoon te houden bij diverse doelpogingen van CSW. Na een
paar minuten de verrassende voorsprong voor Argon toen de defensie
stond te slapen en een mooie actie
met het linkerbeen werd afgerond
door de spits van Argon. De rest van
de eerste helft golfde het spel wat
heen een weer. Het natte veld vroeg

ste werden deze ochtend, vrij hoog
(68%). Ondanks dat het 4 schoppencontract van Joop & Ria (O/W)
bij spel 15 vier down ging, behaalde
ze voor dit spel 75%. Tja zo’n contract kun je als tegenpartij toch het
beste doubleren. Voor Noord/Zuid
zat er namelijk 4 harten in.
B-lijn
In de B-lijn waren het Jany & Loes
die voortreffelijk speelden. Bij iedere
tafel behaalden ze een gemiddelde
van boven de 54% Mooi dames. Ook
Corry & Grace hadden er zin in die
ochtend. Lyda & Jan lieten namelijk
bij spel 3 dit paar 3 schoppen spelen. Dit contract ging 4 down en leverde hen nog 33% op. Ook hier was
een doublet op zijn plaats geweest.
Door kwetsbaarheid durf je vaak
niet hoger te bieden, dus dubbel
dan maar, want 2 harten zat er maar

om strakkere passing en het duurde lang alvorens de meiden uit Wilnis dit door hadden. Toch werd nog
voor de rust de achterstand omgebogen in een 1-2 voorsprong door
twee snelle uitvallen.
Na de limonade werd een aanvallend Argon verwacht maar de meiden wisten snel uit te lopen naar
een ruime voorsprong. De doelpunten vielen als rijpe appelen en CSW
liet ook nog wat schoonheidsfoutjes
in het spel sluipen zodat de eindstand 3-8 werd in Wilnis voordeel.
De meiden van CSW stapten met
een voldaan en trots gevoel het veld
af en kunnen de aankomende twee
weken genieten van koppositie. Op
de foto staan: Mila van Leeuwen,
Fieke Herngreen, Romaysa Everse, Fiene Guerand, Iris Pothoff, Amy
Dekkers, Jip Groenewegen en Fleur
de Wit. Isa Verheul was op vakantie,
anders had de uitslag nog hoger uit
kunnen vallen.

net in. Bij spel 15 had men een groot
slem contract kunnen bieden en
maken. Alle paren hebben 4 schoppen + 3 gehaald. Jammer dat dat
slemcontract niet is onderzocht en
uitgeboden.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
58,33%
2. Wies & Greet
55,73%
2. Addy & Jeannet
55,73%
B-lijn
1. Jany & Loes
59,72%
2. Corry & Grace
57,50%
3. Lyda & Jan
53,47%
Bridget u graag? Ze zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij de secretaris telefoon 0297- 564729.
Er wordt gespeeld op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 in het
Buurtnest.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - De zesde ronde is op donderdag 12 oktober gespeeld. Het
leek wel een slagveld op de groene tafels. De spellen werden voor
aanvang geschud en leken wel gestoken spellen. Wederom waren diverse oplossing mogelijk die leidde tot de punten. Diverse biedsystemen werden gehanteerd met
mogelijk verschillende uitkomsten,
deels omdat een tegenstander het
bod niet door heeft of dat partner
een geheel ander idee had. De uitslagen geven de dilemma’s van
de spelers weer inclusief hun oplossingsgerichtheid. De resultaten van deze bridgemiddag zijn Alijn: 1. Otto Hoogendijk & Ton Verlaan 64,69%, 2. Richard van Heese

& Hans Leeuwerik 56,51%, 3. Wim
& Trees Versteeg 55,99%. B-Lijn:
1. Elisabeth & Nan van den berg
67,67%, 2. Rene de Jong & Tineke Schreurs 57,75%, 3. Tineke Venhuizen & Carla de Goed 56,92%. Clijn: 1. Diny de Haas & Wies Veenstra 66,67%, 2. Gerda Borburg &
Ria Bon 59,03%, 3. Greet Lodder
& Yvonne Schutijser 52,78%. Deze scores hebben de rangschikking
op weer gewijzigd. In de A-lijn gaan
nu aan de leiding: team Richard van
Heese, in de B-lijn team Nan van
den Berg en een nieuw leider in de
C-lijn team Gerda Borburg. Bent
u geïnteresseerd neem dan contact op met het secretariaat email:
secretariaat.bvm@gmail.com.

De Vinken wint na goede
tweede helft
Regio - Afgelopen zaterdag speelde het door De Suite gesponsorde Vinken in Linschoten tegen het
plaatselijke ‘Laat u niet overwinnen’,
kortweg LUNO. Na een moeizame
eerste helft kon Vinkeveen zich terug knokken en de overwinning binnenslepen.
Door de afwezigheid van Roosmarijn
Mooij startte De Vinken met Fenne
Claassen in de basisacht naast Annick Stokhof, Rutger Woud en Gideon Leeflang in het eerste aanvalsvak. Dorien Verbruggen, Lieke Melchers, Kelvin Hoogeboom en Jerom
Stokhof begonnen als Vinkendefensie. Luno pakte al snel een 3-1 voorsprong door tweemaal te scoren van
afstand en een strafworp, De Vinken kreeg ook een stip mee, verzilverd door Annick. Een wegtrekbal van Gideon, een afstandstreffer
van Kelvin en een doorloopbal van
Fenne brachten De Vinken op een
4-4 stand.
Hierna was het Luno dat de score verder opvoerde na vooral persoonlijke fouten aan Vinkenzijde. De
thuisploeg liep uit naar een 7-4 tussenstand. Daarna was het weer de
beurt aan De Vinken om te scoren.
De Vinkeveners lieten zien gevaarlijk te zijn van afstand. Door treffers van Kelvin, Annick en opnieuw

Kelvin kropen ze terug naar 8-7. Luno nam vervolgens weer het heft in
handen en de focus bij De Vinken
leek er een beetje af. Alleen Rutger
kon nog van afstand scoren, maar
verder was het Luno dat voor rust
de baas was, hetgeen resulteerde in
een 12-8 ruststand in het voordeel
van de thuisploeg.
Comeback
De woorden in de rust bleken een
goede peptalk voor het tweede bedrijf. De Vinken begon scherp aan
de tweede helft een kwam meteen terug naar een gelijke stand.
12-12 door doelpunten van Annick (zij scoorde een strafworp en
een doorloopbal), Jerom en Kelvin
(wegtrekbal en afstandsschot). De
Vinken hanteerde het erop-en-erover-principe, en dat werkte: Annick doelpuntte opnieuw, ditmaal
van afstand, en Rutger scoorde een
fraaie wegtrekbal: 12-14. De Vinken
rook de overwinning, maar het bleef
spannend. Luno scoorde tweemaal
,maar deze treffers werden weer tenietgedaan door goals van Jerom,
de goed invallende Emese, Dorien,
opnieuw Jerom en Fenne: 14-19.
Luno scoorde nog tweemaal maar
kwam niet meer in de buurt van de
overwinning. Eindstand 16-19.

V.V. Atalante dames 2
wint draak van wedstrijd
Regio - Afgelopen donderdag
speelde het door GT.Bunck gesponsorde tweede damesteam van
de Vinkeveense volleybalvereniging Atalante een uitwedstrijd in
Naarden tegen Keizer Otto Trivolley D3. Het getoonde volleybal was
lang niet altijd even mooi om te zien,
maar wel effectief. Om iets voor
23.30 uur stond er wederom een
0-4 overwinning op het bord. De
eerste set begon Atalante redelijk
goed aan de wedstrijd. Het rallyspel
was lang niet altijd mooi en goed,
maar dankzij een goede servicedruk
werd er al vroeg in de wedstrijd een
zeer ruime voorsprong opgebouwd.
In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden lag de foutenlast bij
Atalante ditmaal vrij hoog, maar gelukkig maakte de thuisploeg nog
meer fouten. Atalante had tot de
big points nog een voorsprong van
dik tien punten, maar verzuimde om
het af te maken. Gelukkig kwam het
team op tijd bij zinnen en ging de
overwinning alsnog met 16-25 naar
Atalante.
Tweede set
De tweede set ging het behoorlijk gelijk op. Atalante speelde niet
goed en maakte heel veel eigen fouten. Alles was het net niet. De servicepass lag nog redelijk, maar voor
de rest was alles slordig. Er werd
onvoldoende en traag verdedigd en
dit leidde ertoe dat Keizer Otto beter in de set kwam en zelfs op een
voorsprong kwam. Het was even billen knijpen, maar dankzij een wissel
en doorzettingsvermogen ging set 2
toch ook naar Atalante (23-25).
Tandje bij
Atalante wist dat het een tandje bij

moest zetten en deed dit ook in set
drie. Er werd scherper verdedigd en
de foutenlast ging iets naar beneden. Nog steeds scoorde Keizer Otto Trivolley punten met fouten van
Atalanter zijde, maar het was minder dan de set ervoor. Het was zeer
hard werken en er moest soms wel
vier keer aangevallen worden om
tot scoren te komen, maar de volhouder wint en in dit geval was het
wederom Atalante dat zegevierde.
Met 18-25 was de derde set voor de
geel/groenen.
Set vier
Set vier werd er duidelijk orde op
zaken gesteld. De klok had inmiddels de elf uur gepasseerd en het
was hoog tijd een einde aan deze pot te maken. Dankzij een enorme serviceserie liep Atalante ver
uit op de thuisploeg. Ook aanvallend ging het deze set stukken beter, waardoor de Vinkeveense equipe niet meer in de problemen kwam.
Met 12-25 ging set naar Atalante en
stond er wederom een 0-4 overwinning op het scorebord.
Dankzij deze overwinning en verlies van directe concurrent VCH D3
staat Atalante op dit moment bovenaan met 20 punten op vijf punten voorsprong op de nummer 2. Er
moet echter nog heel wat gebeuren
om deze positie te kunnen vasthouden. Het team moet stabieler gaan
spelen en zal daar de komende trainingen hard aan gaan werken. Dames 2 geniet komende week van de
Herfstvakantie en speelt dan op vrijdag 27 oktober om 21:15 uur thuis
tegen Gemini S D3. Dit Hilversumse team staat op dit moment op de
derde plaats.

