
KORT NIEUWS:

Kwakelse 
Veiling start 
zaterdag 
De Kwakel - Op zaterdag 28 
oktober en zaterdag 4 novem-
ber is de 58e editie van de 
Kwakelse Veiling. Afgelopen 
maanden zijn vrijwilligers huis-
aan-huis in De Kwakel langs 
geweest om bij de bewoners en 
bedrijven te vragen wat men in 
zou willen brengen op de vei-
ling. Hierin zitten veel kopen 
die met eten en drinken te ma-
ken, zoals kisten groen te fruit, 
kaaspakketten en pondje pa-
ling. En ook dit jaar zijn er weer 
veel kavels rond het thema uit-
gaan, zoals diners in restau-
rants in de omgeving, kaartjes 
voor Feijenoord, golf fl ights en 
een bezoek aan de Mercedes-
fabrieken. De hobbyist komt 
ook aan zijn trekken, want er 
is weer allerlei gereedschap te 
koop. Alle ingebrachte goede-
ren en diensten zijn gecombi-
neerd tot 300 kavels per avond. 
Ze staan in de veilingcatalogus 
die afgelopen week huis-aan-
huis in De Kwakel is verspreid. 
De catalogus is ook te bekijken 
op de website www.kwakelse-
veiling.nl/veiling/catalogus.

Kinderveiling
De veiling begint beide zater-
dagen om 20 uur met de kin-
derveiling. Hierin mogen kin-
deren onder begeleiding van 
een volwassenen zelf bieden 
op kinderkavels, zoals entree-
kaartjes voor kinderattracties, 
kinderpartijtjes, Feijenoord en 
Ajax-taarten of een voetbalcli-
nic van KDO hoofdtrainer Ray-
mond de Jong. De veiling wordt 
gehouden in de kantine van de 
s.v. KDO aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. De opbrengst van De 
Kwakelse Veiling wordt 100% 
verdeeld onder het Kwakels 
verenigingsleven. Afgelopen 
jaar was dat � 53.003 en in to-
taal ging er zo de afgelopen 57 
jaar � 2.385.436 naar het brui-
sende Kwakels verenigingsle-
ven. Eén van de redenen waar-
om het goed is in De Kwakel.

Geen krant?
0297-581698
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Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Uithoorn - Tijdens de vergade-
ring van de Commissie Wonen en 
werken op donderdag 19 oktober, 
kwam onder andere een voor in-
woners belangrijk agendapunt aan 
de orde, namelijk het Plan Dorps-
centrum Amstelplein. Voor het on-
derwerp bleek zoveel belangstelling 
dat er onvoldoende plaats bleek 
op de publieke tribune om ieder-
een een zitplaats te bieden. Daar-
om werden de schuifdeuren van de 
raadszaal geopend en stoelen bij-
geplaatst. Kortom, het was een vol-
le bak met inwoners die nieuwsgie-
rig waren naar het verloop van deze 
commissieavond en er heel wat van 
verwachtten. Vooral ook omdat liefst 
acht insprekers zich hadden aan-
gemeld om te reageren op het be-
sluit van het college dat heeft geko-
zen voor de voorkeursvariant waar-
bij doorgaand verkeer door het cen-
trum wordt geweerd en tevens ge-
kozen wordt voor het instellen van 
een eenrichtingsverkeer over de 
Prinses Irenebrug. Om meteen met 

de deur in huis te vallen: het meren-
deel van de bezoekers verliet twee 
uur na afl oop van de behandeling 
van het onderwerp teleurgesteld, 
ontevreden en zelfs hier en daar 
mokkend de raadzaal. Ze hadden 
meer verwacht van de vraagstelling 
door de commissieleden en de be-
antwoording van wethouder Polak 
die zelf helemaal niet inging op wat 
de insprekers die avond naar voren 
brachten en de dialoog uit de weg 
ging.

Struikelblok
Doel van de herinrichting van het 
dorpshart is een nieuw leefbaar en 
veilig dorpscentrum te creëren waar 
het plezierig wonen, winkelen en re-
creëren is. Anders gezegd: dat een 
hoge verblijfskwaliteit heeft. Het 
plan is al jaren onderwerp van ge-
sprek in de lokale politiek, bij het 
ambtelijk overleg in het gemeen-
tehuis, maar ook bij ondernemers 
en inwoners. Zelfs omliggende ge-
meenten en de provincies Noord-

Holland en Utrecht bemoeien zich 
er (zijdelings) mee. Groot struikel-
blok is de afwikkeling van het ver-
keer in het centrum – weren van 
doorgaand verkeer, waaronder ook 
landbouwverkeer - waarbij de Prin-
ses Irenebrug een grote rol speelt. 
Daarnaast is het oude Masterplan 
voor het centrum aangepast om-
dat het winkelbestand afneemt en 
het college opteert voor meer wo-
ningbouw. Op het plan ‘Dorpshart 
aan de Amstel’, zoals de voorgestel-
de variant van het college wordt ge-
noemd, zijn recent 109 reacties bin-
nengekomen. Zo’n 66 reacties daar-
van hebben betrekking op het voor-
nemen van het college een eenrich-
tingverkeer in te stellen op de Prin-
ses Irenebrug. Uit de reacties blijkt 
dat het merendeel van de indieners 
tegen deze maatregel is. Dit staat 
los van het verkeersbesluit over de 
N196 (Koningin Máximalaan) waar-
over de rechter naar verwachting op 
2 november a.s. uitspraak doet. 
Vervolg elders in deze krant.

Weinig kritiek van commissie 
op dorpsplan Amstelplein

Uithoorn - De viering van een 
60-jarig huwelijk, diamant, komt in 
Uithoorn en omgeving vaker voor 
dank u wel zou denken. Niet ieder-
een die dat geluk overkomt wil het 
echter aan de grote klok hangen 
en/of het in de krant hebben. Jaap 
Hopman en Jopie Hopman-van Et-
tikhoven hebben er geen moei-
te mee dat zij tot nu toe 60 jaar lief 
en leed met elkaar hebben gedeeld. 
Jacob (Jaap) Nicolaas Hopman 

werd geboren op 5 januari 1929 in 
Diemen. Zijn vrouw Johanna Hen-
drika (Jopie) zag het levenslicht en-
kele jaren later op 25 april 1934 in 
De Waver, gemeente Ouderkerk a/d 
Amstel. “We hebben elkaar begin 
jaren vijftig in de vorige eeuw ont-
moet toen Jopie bij een nicht van 
mijn moeder op de boerderij leerde 
hoe ze koeien moest melken. Zelf 
was ze ook afkomstig van een boer-
derij net zoals ik. Dat was dus geen 

vreemd gebeuren voor mij. Van het 
een kwam het ander en ik ging 
steeds op de fi ets van Diemen naar 
De Waver om haar op te zoeken. 
We kregen verkering en zijn drie 
jaar verloofd geweest. Op 22 okto-
ber 1957 zijn we in het stadhuis in 
Ouderkerk a/d Amstel in het huwe-
lijksbootje gestapt, waar we op die-
zelfde dag ook voor de Nederlands 
Hervormde kerk de huwelijksgelof-
te hebben afgelegd,” kan Jaap zich 
nog herinneren.

Sappelen
“Ik kom uit een boerengezin waar 
van de kinderen maar één de boer-
derij kon runnen en dat was ik niet. 
Dus na ons trouwen ben ik melk-
boer geworden in Amsterdam, waar 
we tevens een winkel konden hu-
ren. Dat werd onze zuivelwinkel, zo-
als je die tegenwoordig zou noe-
men. Ben met melk langs de deuren 
gegaan waar ik aan bewoners los-
se melk verkocht met een liter- en 
een halve litermaatje. Jopie deed de 
winkel en zo hebben we ons klan-
tenbestand opgebouwd,” vervolgt 
Jaap. “

Vervolg elders in deze krant.

Echtpaar Hopman viert 
diamanten huwelijk

De Kwakel - Ook dit jaar staat in 
De Kwakel het laatste weekend in 
oktober (zaterdag 28 en zondag 29) 
in het teken van Qua Kunst & Am-
bacht. Maar liefst 13 locaties met 
ruim 60 kunstenaars zullen hun
kunstwerken aan u tonen. Er is 
weer veel tijd en energie gestoken 
in de organisatie van dit jaarlijkse 
terugkerende kunstevenement in 
de gemeente Uithoorn. De variëteit 
aan kunstuitingen is weer heel di-
vers te noemen met glaskunst, ke-
ramiek, street art, popart, sieraden 
en gaan zo maar door. Naast enkele 
welbekende locaties mogen we dit 
jaar ook een viertal nieuwe verwel-

komen, zo zijn er bijgekomen We-
ko souvenirs aan de Boterdijk nr. 
135, Bistro 9 next door in het cen-
trum van de Kwakel, Cin in Wonen 
aan de Vrouwenakker 4, en last but 
not least Riga Ranch Paardenmel-
kerij, Blokland 56 Nieuwveen.
Het evenement vindt plaats in de 
Kwakel en haar directe omgeving. 
Elke deelnemende locatie is goed 
zichtbaar door de evenementsvlag 
aan de weg en ook kunt u daar de 
routefolder oppikken om de volgen-
de stops in uw route te bepalen. U 
bent welkom op zaterdag en zondag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. www.
kunstindekwakel.nl

Kunstroute Qua Kunst & 
Ambacht De Kwakel

Uithoorn - Zaterdag 28 oktober 
van 11.00 tot 16.00 uur vindt in win-
kelcentrum Zijdelwaard het culinai-
re event: Proef Zijdelwaard plaats. 
De winkeliers van het centrum pre-
senteren tijdens het event in kra-
men voor de winkel allerlei heerlijks 
dat zij verkopen. 
Onze kaasboer heeft een overheer-
lijke kaasfondue, de visboer gaat 
zich uitleven met gegrilde vis en de 
slager en vele andere foodwinkels 
hebben proeverijen die u allemaal 
gratis mag proeven. Er lopen ver-
der 4 Taste Models in het centrum 
rond. Het cupcake model, je raad 
het al, deelt de heerlijkste cupcakes 
van Bakkerij Hulleman uit. Ons pa-
raplu model laat allerlei lekkers van 
Jamin proeven: spekjes, dropveters 
en overheerlijke bonbons. De twee 
bellytraymodellen gaan rond met 
hapjes van verschillende winkeliers, 
zoals pompoensoep en speculaas 
van Perlo en noten van de Kaas-
hoeve. Ook laten zij onze bezoekers 
van andere winkeliers allerlei heer-
lijks proeven. Onze swingende kok 
zorgt voor de nodige entertainment 
in het centrum en kinderen kunnen 

naast het lekkers ook nog een over-
heerlijke suikerspin krijgen. Dit al-
les onder het genot van sfeervolle 
launchemuziek van onze DJ. Zater-
dag 28 oktober wordt dus een groot 
proeffestijn in winkelcentrum Zij-
delwaard dat u zeker niet mag mis-
sen. 

Winkelcentrum Zijdelwaard presenteert: 

‘Proef Zijdelwaard’

Uithoorn - Al twee keer hebben 
Syrische inwoners via de stichting 
Samen aan de Amstel gekookt voor 
inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel. De Syrische koks vonden het 
heel leuk om te doen en konden zo 
ook meer in contact komen met Ne-
derlandse inwoners. 
Ook de gasten die kwamen eten, 
hebben genoten van de maaltij-
den. Tijdens het eten is de wens uit-
gesproken voor meer activiteiten 
waarin inwoners met verschillen-
de culturele achtergronden elkaar 
ontmoeten. Daarom start nu het 
project Grenzeloos aan de Amstel. 

Door middel van het project Gren-
zeloos ontmoeten we elkaar, verdie-
pen we ons in elkaars wereld en zijn 
we samen actief. Met kinderen, jon-
geren en volwassenen uit verschil-
lende culturen vieren we het feest 
van verbinding. 

Welkom
Op maandag 20 november bent u 
vanaf 18 uur welkom in Geniet aan 
de Amstel. Linda en Nassera koken 
met inwoners een heerlijke Turkse 
maaltijd. U kunt dan voor, tijdens en 
na de maaltijd kennis maken met de 
verschillende workshops:

Schaduwtheater: Met een ‘droom-
koffer’ maken inwoners zelf een 
schaduwtheatervoorstelling. In een 
aantal bijeenkomsten maakt Frans 
met de deelnemers schimmenpop-
pen en wordt een verhaal over rei-
zen en grenzen voorbereid.

Verhalen vertellen: De wereld be-
staat uit verhalen. Ook jouw verha-
len maken daar deel van uit. Wel-
eens gespeeld met het idee die ver-
halen op de schrijven? Verhaal, ge-
dicht, column of songtekst; ga sa-
men met Joost op zoek naar de 
woorden voor jouw verhaal!

Wandkleed: Inwoners maken zelf 
of met elkaar een blok van 30 x 30 
cm waarin ze verbinding symbolise-
ren. De blokken zijn van stof en wor-
den aan elkaar genaaid tot een groot 
wandkleed. Wilt u samen aan de slag? 
Kom dan op 3 november samen met 
Ria om 10 uur komen in de Schutse 
om met elkaar er aan te werken.

Mozaiek: Onder begeleiding van 
Hennie maken de deelnemers een 
ontwerp. Dat wordt overgebracht op 
een houten ondergrond. De kleurrij-
ke tegels worden in stukken geknipt 
en op de ondergrond geplakt. 

Ze zijn nog op zoek naar iemand 
die iets wil doen met muziek, zang 
of dans uit verschillende culturen. 
Als je daar ideeën over hebt, neem 
contact met ons op via Samen aan 
de Amstel. Op 22 januari wordt het 
project afgesloten, weer met een 
exotische maaltijd in Geniet aan de 
Amstel.

Wilt u meer weten over de work-
shops? Kijk dan op de websi-
te van Samen aan de Amstel: 
www.samenaandeamstel.nl. U kunt 
zich daar ook opgeven voor de 
maaltijd en de workshops via. 

Grenzeloos, feest van verbinding, een project van Samen aan de Amstel
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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 Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Herfst bingo 
Vrijdag 27 oktober hebben wij 
op de Bilderdijkhof een gezelli-
ge herfstbingo. Hier zijn natuur-
lijk weer leuke prijzen te winnen. 
We spelen 5 rondes bingo en na 
de 3e ronde hebben we een klei-
ne pauze met een kopje thee/kof-
fie en wat lekkers en natuurlijk 
ook nog een hapje. De zaal is ge-
opend vanaf 13.30 uur en wij zul-
len om 14.00 uur starten met de 
bingo. De entreeprijs is 2,50 euro 
inclusief een kopje thee/koffie en 
een hapje. Wij hopen jullie te zien 
op vrijdag 27 oktober.

in samenWerking met 
Zending oVer grenZen:
oPHaaL aCtie Voor roemeniË
Op 30 oktober gaat er weer een 
vrachtwagen vol met mooie ge-

breide spullen van onze Bilder-
dijkhof- handwerkgroep naar 
arme mensen in Roemenië. De 
herfst komt er weer aan dus 
het is tijd voor een grote opruim 
beurt van uw kledingkast. Wat 
moeten we dan met die berg ove-
rige kleding die u niet meer aan-
trekt? Breng dit naar ons gezel-
lige wijksteunpunt voor het goe-
de doel. Op vrijdag 27 oktober 
tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u 
schone, hele kleding weer inleve-
ren in de hal van de Bilderdijkhof. 
Onze gastvrouwen staan klaar 
om de kleding in ontvangst te ne-
men en verzendklaar te maken. 

Uw spullen komen terecht bij ge-
zinnen die dit hard nodig heb-
ben. Bij voorbaat dank voor uw 
inbreng!

Maestro Concert met KnA 
Orkest groot succes
Uithoorn - Afgelopen dinsdag vond 
het HPE Maestro Concert voor War-
child plaats. Een zestal dirigenten, 
veelal directeuren van grote IT be-
drijven, mocht het orkest bege-
leiden. Zij hadden zich hier al we-
ken op voorbereid samen met een 
docent-dirigent. De muziekstuk-
ken grijs gedraaid in hun auto’s, en 
maar oefenen: 1-2-3-4. Pfffff best 
lastig nog, het dirigentenstokje han-
teren. Voor het orkest is het vooral 
belangrijk om goed te zien waar de 
‘1’ zit. Aangezien de meeste stukken 
niet beginnen op ‘1’ maar b.v. op ‘3’ 
of ‘4’, een opmaat dus, was vooral 
de start van de stukken lastig voor 
de dirigenten. En als de trein een-
maal rijdt, dan nog alle secties goed 
aansturen, het ritme vasthouden of 
juist vertragen of versnellen. Multi-
tasken dus!

Trefzeker
Tijdens de repetities verliep het re-
delijk maar geen van alle dirigenten 
zwaaide het stokje trefzeker. Dat 
leidde natuurlijk tot hilarische mo-
menten. Echter, in de laatste week 
voor het concert hebben ze allemaal 
nog eens alle zeilen bijgezet en veel 

geoefend en dat was te merken! Tij-
dens het concert waren alle dirigen-
ten een stuk zekerder van zichzelf. 
Hilarisch was het dat Edwin Rubens 
verscheen in een bokser trainings-
outfi t. Hij moest het stuk ‘Gonna Fly 
Now’ dirigeren, de titelsong van de 
fi lm Rocky, dus dat was zeer toe-
passelijk. Minder verrassend maar 
ook superleuk was het knalroze 
pak van Michiel van Vlimmeren, in-
clusief roze stropdas, hij dirigeerde 
‘The Pink Panter’.

Winnaar
De winnaar van het HPE Maestro 
Concert was Tamara Tong Song, zij 
dirigeerde het moeilijke ‘Frarandole’ 
uit l'Arlesienne suite 2. Zij was ook 
degene die het meest verraste. Tij-
dens de repetities was ze nog erg 
onzeker maar wat een geweldig op-
treden tijdens het concert! Het or-
kest kon haar zeer goed volgen en 
ze stond erbij als een volleerd diri-
gente. Voor Warchild werd een mooi 
bedrag opgehaald en dit werd mid-
dels een cheque natuurlijk ook di-
rect overgedragen aan deze organi-
satie met een prachtig doel: Samen 
de oorlog uit het kind halen.

Fietsverlichtingsactie
Regio - Op zaterdag 28 oktober 
wordt de jaarlijkse fi etsverlichtings-
actie gehouden. Fietsers kunnen 
hun verlichting dan op vele locaties 
in de regio laten controleren en zo 
nodig laten repareren. 

Nu de dagen weer korter worden, is 
het van belang dat de fi etsverlich-
ting in orde is. Daarmee ben je be-
ter zichtbaar voor het overige ver-
keer, en voorkom je ergernis en on-
gelukken. Om dat te bevorderen, or-
ganiseren de Fietsersbond en de ge-
meenten in de regio, samen met lo-
kale rijwielhandelaren, op zaterdag 
28 oktober de jaarlijkse fi etsverlich-
tingsactie.

Gratis
Ook bij Van Rijn Fietsen in Vrouwen-
akker kunnen fi etsers die dag gratis 
hun verlichting laten controleren. Als 
reparatie nodig is, hoef je alleen het 
materiaal te betalen, en dus geen ar-
beidsloon. In de week na de actie, van 
30 oktober – 4 november, krijg je bij 
Van Rijn nog 10% korting op de tota-
le reparatie (materiaal + arbeidsloon) 
van de verlichting. Als je zonder ver-
lichting in het donker fi etst, kun je een 
boete van 55,- euro krijgen, een ex-
tra reden om alles op orde te hebben. 
Voorafgaane aan de actie gaan in di-
verse gemeenten de BOA's de straat 
op, om fi etsers met niet (goed) wer-
kende verlichting te waarschuwen.

Jazz aan de Amstel 29 
oktober!

Regio -  Zondag 29 oktober zijn 
Marvin Timothy, Pip Alblas en Jelske 
Hoogervorst speciaal te gast bij Jazz 
aan de Amstel. Dit resulteert in een 
bijzondere mix van jazz, soul, coun-
try en popmuziek. Onder leiding van 
singer/songwriter en presentatrice 
Shyla Zoet kunt u genieten van ech-
te Jazz standards en eigen songs, 
maar ook andere muziekstijlen. Ook 
deze keer zal het publiek niet wor-
den teleurgesteld als zij worden 
meegesleept door de soepele stem 
van Marvin Timothy die zichzelf en 
anderen begeleidt op de piano. Hij 
zong in 2013 bij de Voice of Holland 
bij het team van Marco Borsato en 
kwam tot de 3e liveshow. Pip Alblas 

is een 20-jarige singer-songwriter. 
Ze zong al voor ze kon praten en 
speelt daarbij ook al een aantal jaar-
tjes gitaar. Het gitaar spelen ging 
al snel gepaard met liedjes schrij-
ven. Haar grote voorbeelden zijn Ed 
Sheeran en Taylor Swift. Saxofoniste 
Jelske Hoogervorst tourde met The 
Bob Color en Seven Eleven door Eu-
ropa en met het eigen nummer ‘Li-
qued Lefty’ won zij de compositie-
prijs van de Dutch Jazz Competiti-
on. Uw gastvrouw zangeres Shyla 
Zoet, onder andere te horen in de 
KPN commercial ‘Begin Gemist’ op 
radio en televisie met de standard 
‘Dream a little Dream’, werkte reeds 
met vele nationale en internationa-
le artiesten samen. Jazz aan de Am-
stel is een initiatief van Shyla Zoet 
en Sjiek aan de Amstel. Door de 
variatie van artiesten, muziekkeu-
ze en prettige sfeer is het elke keer 
weer verrassend en zeer toeganke-
lijk voor een breed publiek. 29 okto-
ber bestaat de band uit Marvin Ti-
mothy (piano/zang), Peter Bergman 
(bas), Olaf Keus (drums), Pip Alblas 
(gitaar/zang), Jelske Hoogervorst 
(sax) en Shyla Zoet (zang en pre-
sentatie). Locatie: Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30 – 17.30 uur. Entree 3,- euro.

Een mooie Marokkaanse 
dag op ‘De Zwaluw’
Regio - De afgelopen vijf weken is 
er op Basisschool ‘De Zwaluw’ in 
Nes aan de Amstel hard gewerkt 
binnen het thema Afrika & Azië. Be-
halve rekenen stonden alle vakken 
in dit thema. De leerlingen zijn op 
verschillende manieren in aanraking 
gekomen met deze twee wereldde-
len. Er is onder andere gekookt, ge-
zongen, toneel gespeeld, een werk-
stuk gemaakt en de leerlingen zijn 
op een creatieve manier bezig ge-
weest. Op maandag 16 oktober 
heeft De Zwaluw bezoek gekregen 
van de Ziezobus Marokko van het 
Tropenmuseum. De leerlingen van 
groep 3 tot en met 4 kenden de me-
dewerkers van de Ziezobus al van 
de vlogs die ze de week voor hun 
komst hebben gekeken als voor-
bereiding op deze dag. Een aantal 
leerlingen hebben een verrukkelijke 
soep gekookt, zodat de hele school 
de Marokkaanse keuken kon ruiken 
en proeven. Andere leerlingen heb-
ben een workshop gekregen over de 
karakteristieke mozaïekkunst in Ma-
rokko. Zij hebben mozaïek gelegd, 
geleerd hoe de mozaïek is opge-
bouwd en waar je deze meestal te-
genkomt. De laatste groep heeft de 
betekenis van enkele Marokkaanse 
symbolen geleerd. Zij kregen de op-
dracht om een symbool na te maken 

en deze, met de betekenis erbij, aan 
een ander te geven.

Koken
Omdat groep 1/2 ook meer van Ma-
rokko te weten wilde komen, moch-
ten ook zij vandaag mozaïeken en 
koken. Deze leerlingen hebben 
couscous gemaakt en een heerlij-
ke soep gekookt onder begeleiding 
van twee ouders met passie voor de 
Marokkaanse keuken. Als klap op 
de vuurpijl mochten de leerlingen 
zelf alles opeten. Al met al een fan-
tastische dag waarbij alle leerlingen 
van Basisschool ‘De Zwaluw’ weer 
op een andere manier hebben mo-
gen leren.

Dubieuze bedrijven slaan slaatje uit 
noodsituatie
Houd louche slotenmaker 
buiten de deur
Regio - Stel: u komt terug van 
een etentje. Op het moment dat u 
uw voordeur wil openen, breekt de 
sleutel af in het slot. Het is al don-
ker, het regent. Wat nu? Grote kans 
dat u even op uw telefoon googelt 
naar een slotenmaker met 24-uurs 
dienst. Dit kan achteraf echter voor 
onaangename verrassingen zorgen. 
Sommige bedrijven die groots ad-
verteren met hun dag en nacht ser-
vice zijn er niet zozeer op uit om u 
netjes te helpen, maar vooral om op 
een makkelijke manier veel geld te 
verdienen. Lilian Tieman, adviseur 
bij het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV), legt 
uit hoe u louche slotenmakers bui-
ten de deur houdt en daarmee een 
torenhoge rekening voorkomt.

Snel
Op het moment dat u uw eigen huis 
niet in kunt, wilt u waarschijnlijk het 
liefst dat er zo snel mogelijk iemand 
langskomt om te helpen. U zal bij 
uw ‘redder in nood’ waarschijnlijk 
niet uitgebreid informeren naar de 
te verwachten kosten. Het belang-
rijkste is dat u snel uw huis weer in 
kan. Dat weten kwaadwillende slo-
tenmakers maar al te goed. Met als 
resultaat: een factuur met een bui-
tensporig hoog bedrag voor de ge-
leverde diensten. Bedragen van 
600 euro of zelfs nog veel meer ko-
men voor. Klanten die hier niet ak-
koord mee gaan, worden allerminst 
vriendelijk te woord gestaan. Het 
CCV ontvangt zelfs veelvuldig mel-
dingen van bewoners die geïntimi-
deerd zijn.

In alle rust
Volgens Tieman kunt u veel ellen-
de voorkomen door, al voordat de 
nood aan de man is, wat zaken te 
regelen. “Wacht niet tot het moment 
dat u buitengesloten bent. Maar ga 
nu al, in alle rust, eens op zoek naar 
een betrouwbare slotenmaker. Kies 
een bedrijf bij u in de buurt en loop 
er eens binnen. Het loont ook de 
moeite om het telefoonnummer van 
dit bedrijf in uw mobiel te zetten. Zo 
weet u wie u kunt bellen in geval 
van nood. Sommige slotenmakers 
beschikken ook over stickers met 
hun contactgegevens, die u op de 
deur kunt plakken. Om helemaal ze-
ker te zijn van uw zaak, kiest u voor 
een onderneming die aangesloten 
is bij het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW). Deze bedrijven moe-

ten voldoen aan een aantal stren-
ge kwaliteitseisen. Louche praktij-
ken maken daar uiteraard geen on-
derdeel van uit. De aangesloten be-
drijven kiezen er vrijwillig voor om 
gecontroleerd te worden, zodat u 
als klant vertrouwen kunt hebben 
in hun vakmanschap.” Het is een-
voudig na te gaan welke bedrijven 
PKVW-erkend zijn. Op www.politie-
keurmerk.nl vindt u, op plaatsnaam 
of postcode, alle gecertifi ceerde 
PKVW-bedrijven. Door direct even 
op de website te kijken, weet u ze-
ker dat u echt met een PKVW-be-
drijf te maken hebt en niet met een 
slotenmaker die ten onrechte het 
PKVW-logo gebruikt. 

Voorrijkosten
Mocht u buitengesloten zijn en nog 
geen betrouwbaar bedrijf gevonden 
hebben, kies dan bij voorkeur voor 
een bedrijf waarvan u zeker weet 
dat het bij u in de buurt gevestigd 
is”, adviseert Tieman. “Ga niet af op 
grote advertenties van onbeken-
de slotenmakers. Kijk of het bedrijf 
een website heeft waar een bezoe-
kadres en een vast (dus geen mo-
biel) telefoonnummer op vermeld 
worden.” Het is volgens haar in ieder 
geval verstandig om de slotenmaker 
telefonisch te vragen of hij voor-
af een prijsindicatie voor zijn dien-
sten kan geven voor het vervangen 
van een slot of openen van uw deur. 
“Vraag goed door. Bedenk dat veel 
malafi de bedrijven aanvankelijk al-
leen de voorrijkosten noemen. Veel-
gehoorde bedragen zijn dertig á 
veertig euro. Deze worden vermeld 
om u op uw gemak te stellen, maar 
hiervoor heeft u geen nieuw slot. 
Voor het openen van een deur mid-
den in de nacht zult u bij geen en-
kel bedrijf op zo’n laag bedrag uit-
komen.” Bent u niet zo’n doorvrager 
of staat uw hoofd daar op dat mo-
ment niet naar? Dan is het wellicht 
een idee om een nachtje bij vrien-
den of familie te overnachten. Zo-
dat u de volgende dag in alle rust op 
zoek kunt gaan naar een betrouw-
baar bedrijf. Voorkomen is - zeker 
bij deze vorm van oplichting - altijd 
beter dan genezen. 

Meer weten
Meer weten over dit onderwerp, kijk 
op www.politiekeurmerk.nl voor nog 
meer tips hoe u kunt voorkomen om 
slachtoffer te worden van dit soort 
bedrijven.

Uithoorn - Zaterdag 4 novem-
ber is er van 10.30 tot 16.00 uur 
braderie in Woonzorgcentrum 
Het Hoge Heem aan de Wieger-
bruinlaan 29 in Uithoorn. Er zijn 
verschillende standhouders, er is 
enveloppen trekken en natuur-
lijk het Rad van Avontuur. De op-
brengst van de braderie wordt in 
2018 gebruikt voor extra festivi-
teiten voor de bewoners. U kunt 
die dag vast heel wat Sint en 
kerst inkopen doen, er zijn weer 
veel kraamhouders met leuke ca-
deau artikelen te vinden. Ook zijn 
er weer tweedehands boeken en 
legpuzzels te koop. Bij het rad 

van avontuur valt er weer veel 
te winnen. Dinerbonnen tot een 
waarde van 50,- euro, gevulde 
boodschappentassen, rollades, 
voor ieder wat wils. Er wordt de 
hele dag door gedraaid, dus kom 
gerust uw geluk beproeven! Er 
is in het restaurant van Het Ho-
ge Heem heerlijke erwtensoep 
verkrijgbaar, zowel in een kop 
om ter plekke te eten (met rog-
gebrood en spek) of in literbak-
ken om mee naar huis te nemen. 
Natuurlijk is er ook koffi e en thee 
met iets erbij te bestellen, of iets 
anders te drinken met een bitter-
garnituur.

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

Ontwerpbesluit Hogere 
Waarde Wet Geluidhinder 
Legmeer-West 4,5 en 6
Uithoorn - In het onderdeel of-
ficiële mededelingen en bekend-
makingen in de Meerbode van 
18 oktober heeft men het over 
de Wet Geluidhinder. Deze wet 
biedt de gelegenheid om hogere 
grenswaarden vast te stellen in-
dien door geluid beperkende 
maatregelen dit niet volledig kan 
worden tegengegaan. “Gelet op 
de huidige situatie en het uitge-
voerde onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat geluidreducerende 
maatregelen niet mogelijk zijn”, 
zo staat in de mededeling en dan 
ga ik er van uit dat hier overlast 
door vliegtuigen wordt bedoeld, 
als je hier wilt wonen dan weet 
je dit vast, maar dit lawaai be-
treft natuurlijk een veel groter 
gebied. Betreft dit onderzoek 
het tegenwoordige geluid of het 
geluid wat men in de toekomst 
gaat verwachten, dus nog meer 
lawaai? Indien men de grenzen 
verhoogt voor dit stukje Uithoorn 
dan wil dat zeggen dat het geluid 
in een heel groot gebied nu al te 
hoog is of gaat worden. Geluid-

reducerende maatregelen wil 
zeggen dat dit met de huizen te 
maken heeft, tegen geluid uit de 
lucht kun je niets doen als je in 
je tuintje zit. In Lelystad en ver 
daar buiten heeft men het over 
een hoogte van 1800 meter waar 
vliegtuigen boven moeten blijven, 
hier in Uithoorn betreft het een 
hoogte van 700 tot 800 meter. 
Zware machines die met vol ver-
mogen over een woonwijk dave-
ren van 06.30 uur in de morgen 
tot ca. 22.30 uur in de avond, om 
de minuut eentje naar het oos-
ten en een minuut later naar het 
zuiden gedurende bepaalde dag-
delen. In die 20 jaar dat ik hier 
woon is niet alleen de frequentie 
van het geluid toegenomen maar 
ook het geluid zelf,het is natuur-
lijk niet goed om geluidsnormen 
te verhogen als geluid toeneemt 
want dan is het eind zoek. Ik 
wens de Bewonersraad Schiphol 
die onze belangen behartigt veel 
succes.

G. van Stuijvenberg, Uithoorn

Echtpaar Hopman viert diamanten 
huwelijk
Vervolg van de voorpagina.

“De winkel was gevestigd in Am-
sterdam bij het Olympisch Stadion 
en had aansluitend een klein woon-
huis. Daar zijn ook onze drie doch-
ters geboren. Het ging goed met de 
winkel totdat de supermarkten ons 
overvleugelden want die mochten  
toen ook melkproducten verkopen. 
Het was sappelen geblazen maar 
we hebben dat toch 31 jaar kunnen 
volhouden.
In de loop van de tijd hadden we 
natuurlijk wat meer dan alleen melk 
boter en kaas te koop in de win-
kel. Vanwege de renovatieplannen 
moest de winkel daar weg, maar 
toen waren wij er al uit.”

40 jaar Heijermanslaan
Het gezin moest toen ook ergens 
anders onderdak vinden en had 
vroegtijdig maatregelen genomen. 
Bij het zoeken naar woonruimte 
kwamen ze in 1977 in Uithoorn te-
recht en kochten een huis aan de 
Heijermanslaan waar ze nu al weer 
40 jaar met heel veel plezier wo-
nen. Dat is dan meteen ook een ju-
bileum! “Toen we de winkel hadden 
hebben we natuurlijk wel de nodi-
ge scholing gevolgd, zoals een mid-
denstandsdiploma,” vult Jopie aan. 
“Zelf heb ik destijds de kruideniers-
vakschool doorlopen en ik was han-
dig in het herstellen en maken van 
kinderkleding. Dat kon ik later goed 
gebruiken bij een van mijn hobby’s, 

namelijk het maken en aankleden 
van poppen. Jaap en ik hebben in 
ons leven ook heel wat afgefietst 
en we mochten graag klaverjassen. 
Jaap had verder veel plezier in tui-
nieren. Na ons werkzame leven in 
de winkel kregen we meer tijd. Dat 
resulteerde in het maken van leuke 
reisjes naar verschillende bestem-
mingen in Europa, van Portugal tot 
de Noordkaap. Wat dat betreft heb-
ben wat van de wereld gezien. Op 
onze leeftijd is dat nu wat te ver-
moeiend geworden.” Het huwelijks-
feestje is afgelopen zondag met de 
familie gevierd bij de Strooppot in 
De Hoef. Het Kabinet van de Koning 
bracht middels een brief de felicita-
ties van het Koninklijk Paar over en 

van de gemeente kreeg het echt-
paar een fraai bloemstukje. Burge-
meester Dagmar Oudshoorn kwam 
op bezoek om Jaap en Jopie per-
soonlijk te feliciteren en bracht als 
cadeautje een mooie ingelijste pen-
tekening mee van Uithoorn aan de 
Amstel, getekend door Tom Pick. De 
‘burgermoeder’ is altijd een graag 
geziene gast vanwege de getoonde 
belangstelling en de gezellige ge-
sprekken die mensen met haar kun-
nen voeren. 
De redactie van deze krant sluit 
zich graag aan bij alle felicitaties en 
wenst het echtpaar nog lange tijd 
een gezellig samenzijn met elkaar 
toe in een stabiele gezondheid. Zal 
best lukken, toch?

Aandelen Eneco, 
verkopen of niet
Uithoorn - Volgende week be-
spreekt de Gemeenteraad van Uit-
hoorn de eventuele verkoop van de 
aandelen Eneco die de Gemeente in 
bezit heeft. 
Els Gasseling van de PvdA fractie 
legt uit wat dit inhoud: “Een goed 
idee? De PvdA vindt van niet: In 
de negentiende eeuw zorgden ge-
meentelijke nutsbedrijven voor de 
levering van gas en elektriciteit. Uit 
die bedrijven is in 1995 Eneco ont-
staan. Nog steeds zijn de aandelen 
van Eneco in handen van 53 Neder-
landse gemeenten. Ook Uithoorn 
bezit aandelen: 0,67%. Met een ge-
schatte (verkoop)waarde van 16 
tot 20 miljoen euro. Uithoorn ont-
vangt daarover jaarlijks dividend 
van 680.000,- euro. De helft daarvan 
komt van netwerkbedrijf Stedin, dat 
niet verkocht mag worden. Begin dit 
jaar is de Eneco holding opgesplitst 
in Eneco en Stedin.”

Windparken
“Eneco is een bedrijf met een duur-
zame strategie. Eneco bouwt wind-
parken op land en op zee, zorgt voor 
warmte en zonne-energie, biomas-
sa uit afvalhout. De treinen van NS 
rijden op de energie van windpark 
Eneco Luchterduinen, warmte uit 
afvalverwerking van AVR gaat naar 
plaatsen in de omgeving (indirect 
draagt ons Uithoorns afval daar dus 
aan bij). In de bio-energiecentra-
le Bio Golden Raand worden hout-
snippers van afvalhout omgezet in 
groene stroom.” 

Voorbeelden
“Dit zijn slechts enkele voorbeel-
den van projecten waarmee Ene-
co bijdraagt aan de energietransi-
tie en de duurzaamheidsdoelstellin-
gen van de overheid. Zonder deze 
bijdrage van Eneco zullen die doe-
len niet behaald worden. Dit alles 
is mogelijk omdat de aandeelhou-
ders, de gemeenten, Eneco de ruim-
te geven voor een gezonde bedrijfs-
voering met een flink eigen vermo-
gen en een duurzame lange termijn 
strategie”.

Verkopen
“Veel gemeenten willen de aandelen 
nu verkopen. Ons College stelt voor 
Uithoorns aandelen ook te verko-
pen. De Partij van de Arbeid is daar 
tegen. Bij verkoop aan een private 
partij komt het dividend ten goe-
de aan privaat kapitaal, en wordt 
de aandeelhouderswaarde leidend. 
We kennen genoeg voorbeelden 
van bedrijven die met schulden be-
hangen, leeggehaald, opgesplitst 
en doorverkocht zijn. Eneco is een 
aantrekkelijke prooi. Een beding 
bij verkoop van vijf jaar duurzame 
koers is voor investeerders geen 
enkel probleem. Vijf jaar is zo voor-
bij. Het College wil de aandelen ver-
kopen met het argument: geen taak 
voor Gemeente. Dat is een opvat-
ting, geen feit. Het is het adagium 
van de terugtredende overheid, ten 
gunste van de markt. De vraag is of 
we daar als samenleving gelukkiger 
van worden en of onze inwoners er 
iets mee opschieten”. 

Wethouder
“De wethouder zegt: “andere partij-
en kunnen het ook, daar is de over-
heid niet voor nodig”. Misschien, 
maar die partijen zijn daar op geen 
enkele manier aan te houden, en 
hun doelstelling is financieel ren-
dement, niet het dienen van het pu-
bliek belang. In het raadsvoorstel 
wordt het publiek belang gedefini-
eerd als: “een maatschappelijk be-
lang waarvan de overheid zich de 
behartiging aantrekt op grond van 
de overtuiging dat dit belang anders 
niet goed tot zijn recht komt.” Dit ci-
taat komt van de Wetenschappelijk 
Raad voor het Regeringsbeleid uit 
2000. Van zeventien jaar geleden, 
jaren van Paars, de privatiseringen 
en het marktdenken.” 

SER
“Tien jaar later heeft de SER een 
advies uitgebracht over overheid 
en markt, met een iets andere toon. 
Noem het maar voortschrijdend in-
zicht. Over publiek belang zegt het: 
“publieke belangen zijn belangen 
waarvan de behartiging voor de sa-
menleving als geheel wenselijk is en 
die de politiek zich om deze reden 
aantrekt. “En: er zijn situaties waar 
de uitkomsten van volledig vrije 
marktwerking tot inefficiënte dan 
wel ongewenste resultaten leiden, 
zodat een vorm van overheidsingrij-
pen wenselijk is, zoals: kenmerken 
van de sector en van de desbetref-
fende activiteiten die het risico van 
marktfalen in zich bergen.” Wat ons 
betreft is het risico van marktfalen 
van toepassing in het geval Eneco. 
Marktpartijen zijn immers niet ge-
houden aan de duurzame koers, die 
zo belangrijk is voor de duurzaam-
heidsdoelen van Nederland.”

Aandeeltje
“Men zal tegenwerpen dat het kleine 
aandeeltje van Uithoorn hier geen 
zoden aan de dijk zet. Nee, maar als 
iedereen zo redeneert waar het een 
bedreiging als klimaatverandering 
betreft, dan zal die dijk uiteindelijk 
bezwijken. En vele kleintjes maken 
groot, er zijn immers meer gemeen-
ten die de aandelen niet verkopen 
dan gedacht werd”.

Het geld
“Voorzitter Hazen (VVD) zei bij de 
commissiebehandeling “als alles 
goed gaat met dit voorstel zal straks 
in Uithoorn het geld tegen de plin-
ten klotsen.” Zijn partijgenoot zag 
het geld mogelijk al in een parkeer-
garage verdwijnen. Zuiniger types 
willen er schulden mee aflossen. 

Afijn, iedere partij heeft wel een ver-
langlijstje. Zeker in verkiezingstijd is 
het geweldig om cadeautjes te kun-
nen uitdelen van gemeenschaps-
geld. Let wel. Als het geld wordt uit-
gegeven ontstaat er een gat op de 
begroting van zo’n 340.000,- euro, 
elk jaar. Dat is veel geld. We heb-
ben bij bezuinigingsrondes gezien 
dat zelfs het schrappen van een 
post van 20.000,- euro al moeilijk 
en pijnlijk kan zijn. Dekking door in-
cidentele baten of stijging van het 
gemeentefonds zoals het College 
voorstelt is financieel ongezond en 
kan ten koste gaan van waardevol-
le voorzieningen. En als er al mee-
vallers verwacht worden, dan is 
het verstandiger om daar leningen 
mee af te lossen of leuke dingen te 
doen, in plaats van een stabiele in-
komstenbron om zeep te brengen. 
En bedenk, het gaat nu wel iets be-
ter, maar er zullen ook weer tegen-
vallers komen. Als de Raad dan on-
verhoopt toch besluit het tafelzilver 
te verkopen doe het dan gefaseerd, 
ga niet voor de hoogste bieder en 
zorg dat het geld duurzaam ren-
deert. Anders hebben we eenmalig 
feest, en daarna een onvermijdelij-
ke kater”, aldus Els Gasseling, frac-
tievoorzitter van de PvdA Uithoorn-
de Kwakel.

Wethouder Zijlstra offert dit grasveld in het park De Groen Rode Scheg op aan 
speelkooi van asfaltbeton

Bewonerscomité de Scheg 
Verbijsterd over antwoorden 
wethouder Zijlstra
Uithoorn - “Het speelveld komt er 
en wel naast het huidige trapveld-
je. Er wonen veel mensen in de 
buurt en ik luister heus wel naar ze. 
Jongeren hebben aangegeven het 
trapveldje te willen behouden,” al-
dus wethouder Zijlstra in de verga-
dering van de commissie Leven af-
gelopen woensdag. Het aanwezi-
ge bewonerscomité ‘Geen beton in 
het gazon’ begrijpt niet wat de wet-
houder beoogt met deze provocatie. 
Of, zoals commissielid Van Dam zei: 
“Zeg maar nee dan krijg je er twee.” 
Benno van Dam, fractievoorzitter 
van Ons Uithoorn, stelde drie vra-
gen over het gewraakte speelveld. 
Hij wilde weten of de wethouder in-
derdaad nog met de bewoners had 
gesproken, vroeg wat de wethouder 
met de bezwaren van de bewoners 
had gedaan en was benieuwd hoe 
het zat met de gedeeltelijke renova-
tie van het trapveldje, waarover wij 
vorige week berichtte. Zijlstra liet 
weten dat zij met het bewonersco-
mité had gesproken. Verschillende 
bezwaren en suggesties zijn daar-
bij aan bod gekomen. Zij wilde de-
ze punten niet noemen, omdat de 
ultieme wens van de bewoners is 
“het speelveld komt er niet”. Zijlstra: 
“Maar goed, het speelveld komt er 
wel.” 

Nieuw ontwerp
Over twee weken verschijnt een 
nieuwe tekening van de betonnen 
speelkooi. Dit ontwerp wordt dan in 
het College besproken, aldus Zijl-
stra. De gemeenteraad krijgt daar-
over bericht en de bewoners ont-
vangen een brief, waarin wordt ver-
meld hoe het betonnen speelveld 
eruit komt te zien en aan welke be-
zwaren van de bewoners we tege-
moet hebben kunnen komen en aan 
welke niet. Daarmee vond Zijlstra 
deze vraag voldoende beantwoord.

Nieuwe Meerbode niet gelezen?
“De renovatie van het trapveld-
je hoefde maar gedeeltelijk,” ver-
volgde Zijlstra, “omdat het ande-
re deel wel veilig is.” Jaarlijks moe-
ten speelvoorzieningen worden ge-
keurd om gecertificeerd te kunnen 
blijven. “Als dat niet zo is ben je als 
gemeente niet goed bezig,” gaf zij 
aan. “Wat ik begrepen heb voldoet 
de ene helft daar wel aan en de an-
dere helft niet. Vandaar dat er maar 
een helft vervangen is.” In de hal 
van het gemeentehuis lag De Nieu-
we Meerbode van vorige week met 
het artikel dat inmiddels het gehe-
le speelveld was afgekeurd inclusief 
het vernieuwde gedeelte. Zijlstra en 
de raadsleden hadden deze infor-
matie kennelijk gemist of wilden dit 
bericht tegen beter weten niet me-
moreren. De gemeente is dus inder-
daad niet goed bezig.

Reactie bewonerscomité
Desgevraagd laat het bewonersco-
mité weten verbijsterd te zijn over 
deze antwoorden van wethouder 
Zijlstra. Aan het begin van dit poli-
tieke jaar lieten College en gemeen-
teraad in onze krant weten de par-
ticipatie van de inwoners zeer te 
waarderen onder het motto ‘We-
derzijds respect is één van de pij-
lers onder een democratie’. De hele 
gang van zaken rond de speelkooi 
en de antwoorden van de wethou-
der getuigen hiervan niet, meent het 
comité. Eerder werd met de wet-
houder afgesproken dat alle sug-
gesties, die het comité in een ge-
sprek aanbracht, door haar zouden 
worden bekeken om vervolgens met 
het comité te bespreken waarom de 
suggesties wel of niet zijn overge-
nomen. Daar sprak Zijlstra nu niet 
over. Een brief van het comité aan 
Zijlstra, waarin vier punten werden 
genoemd, werd recent namens het 
College en niet meer door Zijlstra 
beantwoord, waarbij op twee van 
de vier punten niet werd ingegaan. 
“Beide getuigt niet echt van res-
pect,” aldus het comité.

Andere locatie speelkooi is lo-
gisch
Het comité is niet tegen een speel-
veld, zoals de wethouder stelt, maar 
wel tegen een betonnen speelkooi 
in het park. Daarom heeft het comi-
té suggesties gedaan voor een an-
dere plek, dichterbij de voorstan-
ders van de speelkooi, waarmee 
wethouder Zijlstra schermt. Het co-
mité kent die voorstanders echter 
niet. Immers, ruim 120 bewoners 
uit de direct aan het park liggende 
straten hebben zich tégen de speel-
kooi uitgesproken. Dat zijn bijna al-
le bewoners die thuis waren toen 
de handtekeningen werden inge-
zameld. Wanneer andere bewoners 
wél voorstander zijn, ligt het voor 
de hand hún wens dichtbij hún wo-
ningen te realiseren. Het bewoners-
comité is voor het behoud van het 
trapveldje in plaats van een speel-
kooi. Wanneer de twee speelvelden 
werkelijkheid worden, verdwijnt het 
groene karakter van het park volle-
dig. Tevens neemt de overlast van 
hangjongeren voorspelbaar meer 
toe. Die ‘andere’ bewoners hebben 
daar minder tot geen last van. Be-
grijpelijk dat zij dan vóór zijn. Ove-
rigens, de hele soap begon met de 
wens van kinderen voor een be-
ter trapveldje. Het bewonerscomi-
té: “Het zou mooi zijn als wethouder 
Zijlstra die wens honoreert. Haar 
speelkooi kan dan dichtbij de ‘an-
dere bewoners’ worden aangelegd 
waarmee dan álle bewoners blij zijn 
en bovendien het groen van het 
park wordt gespaard.” Wordt ver-
volgd.

Kom kijken! 
Wat muziekvereniging 
Tavenu u kan bieden?
De Kwakel - Aanstaande zaterdag 
en zondag mag u muziekinstrumen-
ten uitproberen tijdens het weekend 
van Kunst & Ambacht in De Kwakel. 
Leden van muziekvereniging Tavenu 
zijn aanwezig in het dorpshuis om 
u verschillende muziekinstrumen-
ten te laten zien en horen en u mag 
zelf ook proberen erop te spelen. 
Niet alleen jeugd is welkom bij Ta-
venu. Ook volwassenen kunnen een 
instrument leren bespelen en mee-
spelen in een van de orkesten van 
Tavenu. Tijdens het kerstconcert vo-
rig jaar zijn er enkele volwassenen 
enthousiast geworden over het or-
kest en zijn een blaasinstrument 
gaan bespelen. Drie van hen spe-
len inmiddels mee in het orkest en 
afgelopen jaar zijn ook 2 ‘oud’leden 
weer mee gaan spelen. Ook zijn er 
nog 2 trompettisten in opleiding. 
Paulien, een van de ‘nieuwe’ blazers 

ervaart het als een teamsport met 
alle soorten mensen, die een doel 
hebben: samen een leuk stuk mu-
ziek produceren. Jeugd kan instru-
menten uitproberen die gebruikt 
worden bij het jeugdorkest. Ook 
zijn er steelpannen beschikbaar. Ta-
venu wil namelijk een jeugdsteel-
band gaan oprichten. Er spelen al 
3 jonge jongens bij de steelband, 
maar het is natuurlijk nog leuker om 
een steelband met leeftijdgenoten 
te vormen. Een steelpan is relatief 
makkelijk om te leren bespelen. Er 
zijn pannen waarop de melodie ge-
speeld wordt, maar er zijn ook pan-
nen waarop alleen akkoorden hoe-
ven te worden aangeslagen. Kom 
het uitproberen op 28 en 29 oktober 
van 12.00 tot 17.00 uur in het dorps-
huis, Kerklaan 16, in De Kwakel. 

Foto: Verheijfotografie

NISSAN MICRA

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 1.750
KORTING

NOG SLECHTS
5 BESCHIKBAAR

Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Geen krant?
0297-581698
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Het weerHet weer

Sterren, Harvey en 25 ju-
ni 2004
Dit keer de beantwoording van vragen 
van lezers die zijn binnengekomen.

Vraag 1. Onlangs was ik een weekje op 
Ameland en wat me opviel was de hel-
derheid van de sterren. Is hier een verkla-
ring voor?
Antwoord: In dichtbevolkte gebie-
den, zoals de Randstad, heb je te ma-
ken met lichtvervuiling. Door de talrij-
ke lichtbronnen, zoals straat-, reclame- 
en verkeersverlichting vallen de sterren 
nauwelijks meer op en met het kunst-
licht rondom je is het niet altijd gemak-
kelijk deze te ontdekken. In een helde-
re, wolkenloze nacht kun je vanaf een 
donkere plek, bijvoorbeeld de Wadden-
eilanden, talrijke fonkelende sterren 
zien. Ze staan echter niet allemaal even 
ver weg en tevens zijn ze niet allemaal 
even groot. Daarom zijn ze niet alle-
maal even helder. Extra goed zichtbaar 
zijn ze bij een maritiem polaire lucht-
soort die met een noordwesten wind 
wordt aangevoerd. Dit is schone lucht 
waarin het zicht buitengewoon goed is. 
En daar was in die week enkele dagen 
sprake van.

Vraag 2. Door de orkaan Harvey heeft 
het eind augustus heel hard geregend in 
de Amerikaanse staat Texas. Om hoeveel 
millimeters gaat het precies en is hierover 
nog meer interessants te vertellen?
Antwoord: Vanuit de Golf van Mexico 
trok Harvey op 24 augustus jl. richting 
Texaanse kust. Zij had windsnelheden 
bij zich van 135 km/uur en als kerndruk 
werd 976 hPc gemeten. In de nacht van 
25 op 26 augustus kwam zij net ten 
noorden van Port Aransas aan land. 
Harvey was op dat moment uitgegroeid 
tot een uiterst gevaarlijke orkaan van 
de 4e categorie met windsnelheden tot 
215 km/uur en een kerndruk die was 
gedaald naar 938 hPc. Sinds 1961 was 
een orkaan van dit kaliber niet meer in 
dit gebied voorgekomen. Dit deel van 
Texas is vochtig en moerassig. Het vocht 
diende als extra brandstof voor de or-
kaan, waardoor het oplossingsproces, 
wat normaliter boven land plaatsvindt, 
werd vertraagd. Bovendien zat Harvey 
gedurende een week ingeklemd tus-
sen twee hogedrukgebieden, waardoor 
ze soms urenlang op nagenoeg dezelf-
de plaats bleef liggen. De luchtstromin-
gen waren te zwak om voldoende stu-
ring te geven aan de orkaan. Ondertus-
sen ging de vochtopname vanuit de 
Golf van Mexico gewoon door. De ver-
wachtingen waren dat in en nabij het 
centrum van de storm, die langzaam 
ging luwen, 125 tot 300 mm regen zou 
vallen en het grootste deel van de kust 
moest rekenen op 400 tot 600 mm. Het 
zwaartepunt zou boven Texas komen te 
liggen met nog een deel van de staat 
Louisiana, alwaar plaatselijk 900 mm re-
gen werd verwacht met overstromin-
gen. Na een week van zware regen-
val, van 24 - 30 augustus, bleek in Texas 
plaatselijk meer dan 1000 millimeter 
gevallen te zijn. De hoogste regensom 
in Texas had Cedar Bayou: 1318 mm, ge-
volgd door Clear Creek met 1255 mm 
en Dayton met 1250 mm. Dit zijn hoe-
veelheden die in De Ronde Venen ge-
middeld in anderhalf jaar vallen. Ruim 
twintig plaatsen in deze staat kwamen 
boven de 1000 mm. Extreem veel re-
gen in korte tijd viel er in de omgeving 
van Houston, de hoofdstad van Texas: 
252 mm in 90 minuten en 685 mm in 48 
uur. De regensommen in de andere zui-
delijke staten bleven ver achter bij die 
van Texas. Na een grillige, onbereken-
bare koers van ex-Harvey, eerst naar 
het oost-zuidoosten en vervolgens naar 
het noord-noordwesten, richting Grote 
Meren, werden de restanten uiteinde-
lijk opgenomen in een lagedrukgebied 
bij het Eriemeer. Zo verdween ex-Har-
vey op 3 september van de weerkaart, 
waarop ze voor het eerst verscheen op 
13 augustus als tropische storing voor 
de westkust van Afrika, ten zuidwesten 
van de Kaap Verdische Eilanden.

Vraag 3: Op 25 juni 2004 ben ik getrouwd. 
Ik kan me nog herinneren dat het ‘s och-
tends wat regende en ‘s middags de zon 

scheen. Kunt u wat meer over het weer die 
dag vertellen?
Antwoord: U hebt geboft. De twee da-
gen hiervoor was het bar en boos wat 
het weer betreft. Op de 23e vielen er in 
Mijdrecht fikse buien met onweer en 
stond er ‘s middags en ‘s avonds een 
stormachtige wind, aan de kust zelfs 
een storm. De luchtdruk wees deze dag 
een laagste stand aan van 997,5 hPc. 
De volgende dag was het al niet be-
ter: ‘s ochtends vrij langdurige regen 
en ‘s middags buien. Op beide dagen 
viel totaal 33 mm neerslag. Gelukkig 
op de trouwdag zette een weersverbe-
tering in, dankzij een naderbij komen-
de rug van hogedruk, die de barome-
ter bij ons weer deed stijgen tot 1020 
hPc. De neerslag bleef ‘s ochtends be-
perkt tot bijna 3 mm, waardoor er spra-
ke was van een alleszins redelijke dag 
weer met een wat frisse temperatuur 
overdag van 17,6 graden. 

Oktoberwarmte
September was extreem nat. Door een 
veelvuldig voorkomende onstabili-
teit vielen vaak (zware) buien. Daar-
naast waren er regelmatig frontale re-
gens. September werd met in totaal 
177 mm de op twee na natste herfst-
maand in Mijdrecht in de laatste 35 jaar. 
Alleen september 2001 met 180 mm 
en september 1984 met 194 mm wa-
ren hier nog natter. Vooral in de peri-
ode 8 tot en met 16 september viel er 
een enorme plens water: 150 mm. Pas 
aan het einde van de maand konden 
we nog genieten van enkele mooie na-
zomerdagen met maxima van 20 à 21 
graden. Op de voorlaatste september-
dag werd een maximum temperatuur 
gehaald van 23,0 graden, de hoogste 
van de maand. Maar de lucht was wel 
vochtig, zodat het geen verbazing wek-
te dat het ‘s avonds tot onweer kwam. 
De intensiteit van de bui was groot. In 
slechts een half uur, van 18.30 tot 19.00 
uur, kwam in Mijdrecht 12 mm naar be-
neden. Met dank aan de uit de koers ge-
raakte orkaan Ophelia, die van de zui-
delijke Atlantische Oceaan richting Ier-
land trok, en aan haar oostflank war-
me lucht naar het noorden stuwde. 
Dat was op de Mijdrechtse thermome-
ter duidelijk af te lezen. In het voorlaat-
ste weekend konden we in onze regio 
in een zuidelijke luchtstroom, bij vol-
op zon, waarden noteren van 21,0 gra-
den op zaterdag en 22,2 graden op zon-
dag. Het dagrecord van 16 oktober vo-
rig jaar met 19,4 graden werd die maan-
dag daarop met het sublieme herfst-
weer ver overtroffen met een maxi-
mum temperatuur van 24,8 graden. 
De combinatie van rook van bosbran-
den op het Iberisch Schiereiland en Sa-
harazand maakte van de lucht op dins-
dag 17 oktober wel een heel bijzonde-
re. De zon had de grootste moeite om 
er doorheen te komen. Meestal was er 
niet meer te zien dan een oranje schijf-
je; het bleef deze dag met ruim 15 gra-
den negen graden koeler dan de vori-
ge dag. Dit verschijnsel doet me den-
ken aan een vakantie van mij in 2002 op 
Madeira. Op 5 oktober dat jaar blies een 
sterke oostenwind massa’s stof vanuit 
de Afrikaanse woestijn naar het eiland. 
De gehele dag hing er over dit “eiland 
van de eeuwige lente” een geelachtige 
waas. De zon aan een onbewolkte he-
mel was nauwelijks te zien. Zo’n hete, 
droge, stoffige oosten- tot zuidoosten-
wind staat hier bekend onder de naam 
Leste. In het afgelopen weekend kre-
gen we weer te maken met oceaande-
pressies met regen(buien) en vooral op 
zondag een aanmerkelijk lagere tem-
peratuur, die overdag bij ons niet ho-
ger reikte dan 12,5 graden. De regen-
som in het weekend bedroeg bijna 20 
mm. Vandaag, 25 oktober, wordt Cris-
pinus herdacht. Er bestaat hierover een 
weerspreuk die luidt: “Is Crispiaan klaar, 
snel de winter is daar”. Dat was eigen-
lijk vroeger zo. Niettemin maakten wij 
in 1993 een van de koudste november-
maanden mee. Het was een heel spec-
taculaire maand in De Ronde Venen. In 
mijn weerpraatje over drie weken in de-
ze krant, zal ik daar verslag van doen. 
Heeeft u vragen over het weer? U 
kunt ze sturen naar het e-mail adres:  
pauldekkers@casema.nl.

In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul DekkersWeinig kritiek van commissie 
op dorpsplan Amstelplein
Vervolg van de voorpagina.

Geen alternatieve route
Een aantal insprekers van belang-
hebbenden (LTO, Loon- en Grond-
verzetbedrijven), , ondernemers 
(SUB, Winkelcentrum Amstelplein) 
en betrokken bewoners uit o.a. Am-
stelhoek en Vrouwenakker, nam de 
moeite om met hun goed onder-
bouwde voordrachten de commis-
sieleden en het college, vertegen-
woordigd door wethouder Mar-
vin Polak, op andere gedachten ten 
aanzien van het voorstel te brengen. 
Daarbij ging het voornamelijk om de 
verkeersafwikkeling via het dorps-
centrum en de Irenebrug alsmede 
de verplichting die het landbouw-
verkeer krijgt opgelegd om een fl ink 
stuk om te rijden via Vrouwenakker 
en De Kwakel, c.q. de Noord-Zuid 
route. Er is geen alternatieve route 
van oever tot oever behalve de over-
steek via de Prinses Irenebrug. Ver-
der is het raar dat inwoners van Am-
stelhoek wel naar het Amstelplein 
kunnen rijden om boodschappen 
te doen, maar niet over de brug te-
rug mogen, maar 4 km moeten om-
rijden. Daarnaast is het net zo raar 
dat een bezoek aan andere voor-
zieningen (huisarts, tandarts, kin-
deren naar school of de sportclub 
brengen) door college wordt gezien 
als ‘doorgaand verkeer’. Een aan-
tal insprekers gaf aan dat veel za-
ken door de gemeente niet onder-
bouwd zijn weergegeven. Dat be-
treft oo hoe ‘veilig’ of ‘onveilig’ het 
landbouwverkeer is op de weg.

Niks discussie
De insprekers hadden bijna een 
uur nodig om uiting aan hun ‘ver-
zet’ te geven. De wethouder en de 
commissieleden namen er kennis 
van waarna door de commissiele-
den een aantal vragen werd ge-
steld aan de insprekers die daarop 
hun antwoord gaven. Wie zou ver-
wachten dat hierdoor een levendige 
discussie zou ontstaan kwam be-
drogen uit. Dat werd ook nog eens 

onderschreven door de commissie-
voorzitter van die avond, Jan Mol-
lema (PvdA). Hij wees de aanwe-
zigen er op dat het hier uitsluitend 
gaat over vraag en antwoord. “De 
raadsleden willen proberen bij u (de 
insprekers) antwoord te krijgen op 
vragen die zij hebben. Het is niet de 
bedoeling er een discussie aan vast 
te knopen,” legde Mollema uit. Zo-
veel vragen kwamen er overigens 
niet. En die er door commissieleden 
aan de insprekers werden gesteld, 
waren ‘mild van karakter’ die in de 
vorm van een ‘informerende toelich-
ting’ door de insprekers werden be-
antwoord. Niks discussie, wel een 
bedankje voor hun inzet en dat men 
de gevoelens van de insprekers 
deelde. Els Gasseling (PvdA) was 
de enige die zich enigerlei kon vin-
den in de bezwaren van de inspre-
kers. Degene die uit de toon viel met 
zijn vraagstelling was Nick Roosen-
daal (VVD) met een ‘out of de box’ 
vraag aan inspreekster Maaike Ker-
sten, voorzitter van het Wijkcomi-
té Amstelhoek. Hij vroeg zich af of 
de inwoners van Amstelhoek zich 
wel voldoende bij hun gemeente en 
provincie hadden ingezet om erop 
te wijzen dat een vierbaans N201 en 
een dubbel aquaduct beter zou zijn 
geweest voor de doorstroming wat 
ook de leefbaarheid in hun dorp ten 
goede zou zijn gekomen. De provin-
cie Utrecht wilde daar destijds niet 
aan meewerken. Het voelde aan als-
of het de schuld van De Ronde Ve-
nen en de provincie Utrecht is dat 
Uithoorn nu noodgedwongen ver-
keersremmende maatregelen moet 
nemen…

Wie is er blij mee?
Na de vragen en antwoorden van 
de commissieleden aan de inspre-
kers was het wethouder Polak die 
op zijn beurt een aantal vragen te 
beantwoorden kreeg. Die kwam op 
geen enkel moment in zwaar weer 
terecht. Het waren eerder vragen 
voor een duidelijker beeldvorming. 
Els Gasseling vroeg zich af wat de 

zin is van het gevolgde participatie-
project waarbij veel bezwaren zijn 
binnengekomen, maar de wethou-
der desondanks krampachtig vast-
houdt aan de door hem (het colle-
ge) gekozen variant. Zij wilde verder 
onder meer nog weten wat wordt 
verstaan onder bestemmingsver-
keer en lokaal verkeer en wat de 
invloed van de verkeersremmen-
de maatregelen betekenen voor de 
druk op het omliggende wegennet. 
Peter Timmer (DUS!) had een vraag 
waarom er gekozen is voor een een-
richtingsverkeer en niet voor de op-
lossing uit het oorspronkelijke Mas-
terplan (garagevariant). Hij wilde 
ook een betere ‘schets’ van het toe-
komstige verblijfsgebied en de ac-
tuele tellingen van het verkeer. Jor-
dy Keimes (CDA) sloot zich goed-
deels bij zijn voorganger aan. Hij 
had bedacht welke doelgroep nu ei-
genlijk blij moet zijn met het voorlig-
gende plan, gelet op de tegenstand 
en bezwaarmakers uit verschillen-
de richtingen. En hoe hard de nood-
zaak is van het verhuizen van de Al-
di naar het dorpscentrum wat ook 
extra verkeersbewegingen met zich 
meebrengt. Tot slot: wat de relatie is 
tussen de lopende rechtszaken over 
het Verkeersbesluit en het nu voor-
liggende voorstel. De uitspraak van 
de rechtszaak wordt 2 november 
aanstaande verwacht, tegelijk met 
de raadsvergadering. “Is het niet be-
ter het debat over dit onderwerp op 
een later tijdstip na de uitspraak te 
voeren,” stelde Keimes voor. Boon-
man (OU) zei ook het naadje van de 
kous te willen weten over de nieuw-
bouw van het Amstelplein en wat dit 
verder voor gevolgen heeft op het 
verblijfsgebied. Sjaak Verhaar (GB) 
wees op de verkeersinstallatie bij de 
vuurtoren in Aalsmeer (om de beurt 
over een enkele rijbaan rijden) en of 
dit wellicht ook een idee was om dit 
bij de Irenebrug te gaan gebruiken 
mocht het plan doorgang vinden.

Naar het presidium

Wethouder Polak constateerde dat 
wat hij gehoord had voornamelijk 
ging over waarom het college dit 
voorstel aanhangt. Hij begon dat 
aan de hand van geschetste doel-
stellingen, (praktische) voorbeelden 
en verdere uitleg uitvoerig uit de 
doeken te doen met als voorname-
lijk oogmerk het plan te rechtvaar-
digen. Al doende beantwoordde hij 
daarbij in grote lijnen tevens de vra-
gen die hem door de commissiele-
den waren gesteld. De wethouder 
kon zich de frustraties over het in-
stellen van een eenrichtingsverkeer 
wel voorstellen, maar ging de dia-
loog niet aan en zei dat dit de eni-
ge manier is om te voorkomen dat 
de leefbaarheid van het dorpscen-
trum in het geding komt. Ander-
zijds mogen de bereikbaarheid, de 
economische haalbaarheid en de 
verdere voorzieningen er niet on-
der lijden. “Samen met de voorge-
stelde verblijfskwaliteit staat dit op 
gespannen voet met elkaar,” al-
dus de wethouder die niettemin het 
aantal verkeersbewegingen over 
de brug (met een eenrichtingsver-
keer) wil terugbrengen naar 4.000 in 
plaats van 11.000 zoals nu het ge-
val is. “Als het huidige plan wordt 
geaccordeerd zal dit verder wor-
den uitgewerkt, volgt er een wijzi-
ging van het bestemmingsplan, ko-
men er inspraakprocedures enzo-
voort. Maar zover zijn we nog niet.” 
Aldus de wethouder na zijn beant-
woording. Gedurende de tweede 
termijn kwamen er toch nog wat 
meer vragen los bij de commis-
sieleden, zoals over de verwerking 
van het landbouwverkeer, de plaats 
van de markt en of er nog een ge-
zellig plein komt. Nick Roosendaal 
zei het oordeel van een grote groep 
mensen uit de Meerwijk-Oost over 
het plan te missen. De wethouder 
gaf aan dat er vijf zienswijzen van-
uit de Meerwijk tegen het plan zijn 
ingediend,. Hij beantwoordde ver-
der de vragen, maar steeds van-
uit het beeld van de gekozen vari-
ant en in het kader van de toekom-
stige inrichting van het dorpscen-
trum. De markt vond hij een ver-
haal apart waarvoor nog geen (vas-
te?) plaats is gekozen. Verder komt 
er geen extra plein. Woorden van 
daadwerkelijke kritiek op het plan 
kwamen deze avond niet over de 
tafel. Jordy Keimes stelde tot slot 
voor om het onderwerp (het colle-
gevoorstel) bij het presidium (de 
groep fractievoorzitters) neer te leg-
gen wat dan kan beslissen hoe het 
verder behandeld moet worden. De 
andere fracties gingen daarmee ak-
koord. Kortom het is nog geen ge-
lopen race. Komt het weer terug in 
een commissievergadering of wordt 
het op de raadsagenda gezet voor 
een politiek debat? Dat zullen we de 
komende tijd weten. De aanwezigen 
op de publieke tribune verlieten tij-
dens een korte schorsing de raads-
zaal. Uit diverse opmerkingen bleek 
dat ze niet aan hun trekken waren 
gekomen tijdens de commissiever-
gadering. Zij hadden niet gehoord 
wat zij graag hadden willen horen, 
namelijk dat de wethouder, gelet op 
de brede weerstand tegen het voor-
stel, zich met het college nog eens 
zou gaan beraden. Aldus gingen ze 
met gemengde en ontevreden ge-
voelens huiswaarts met de gedach-
te ‘ze rammen het er toch gewoon 
door’. Er is echter offi cieel nog niets 
beslist. Het kan dus nog verkeren!

Fruit Paleis sponsort het 
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel  - Vorige week  organi-
seerde de plaatselijke Jeu de  Bou-
lesclub “”Het Wilgenhofje””,het der-
de jeu de boules toernooi in 2017-
2018, dat gesponsord word door 
een kwakelse ondernemer. De-
ze  keer  schonk Marcel Vaneman 
van het Fruit Paleis, 10 waardebon-
nen, een Hoofd prijs en een poedel-
prijs. 21 leden kwamen om drie ge-
zellige partijen, onder een stralend 
zonnetje te spelen. Met 21 deelne-
mers moeten er een aantal triplet-
ten gevormd worden.na twee ron-
den waren er nog 5 deelnemers on-
geslagen . Uit de uitslag blijkt weer 
eens dat de mannen niet per defi ni-
tie beter zijn dan de vrouwen, mis-

schien is het wel andersom. Waar-
mee weer aangetoond is dat petan-
que  /jeu de boules een prima acti-
viteit is die man en vrouw  ongeacht 
leeftijd gezamenlijk  kunnen doen 
.Vijf mannen en vijf vrouwen bij de 
eerste 10. De prijzen en  de waar-
debonnen werden gewonnen door 
de top 10. 1e Andre de Jong3+19. 
2e Lien Kouwenhoven3+16. 3eWout 
Verlaan3+9. 4eMien Breuren2+10. 
5eThera Winter 2+10. 6e Maar-
ten Plasmeijer. 7e Koos van Leeu-
wen2+8. 9e Tiny Rentenaar 2+0. 
10e Lida Kennis 2+0 de poedelprijs 
was voor Corrie Verlaan0-24 en de 
Piet Verhoef Prijs was voor Mien de 
Jong.

KDO JG1 ten onder tegen 
koploper
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
mocht KDO JG1 in de herfstvakan-
tie aantreden tegen de koploper 
DVSU uit Utrecht. Door diverse af-
wezigen werd er weer fl ink gesleu-
teld aan de opstelling. Tom ging op 
doel en Harm centraal in de verde-
diging. Het was behoorlijk wennen 
want na 30 seconden lag er al een 
tegendoelpunt in. Daarnaast stond 
er ook een fl inke wind zodat het op-
zetten van een tegenaanval in de 
beginfase niet gemakkelijk was.
De 0-1 bleef bijzonder lang op het 
scorebord staan. KDO had nog wat 
kleine kansen via Dylan en Ma-
sin maar meer kreeg de keeper 
van DVSU niet te doen. Op mo-
menten dat KDO wat meer mensen 

voor de bal had en de tegenstan-
der een counter plaatste werd het 
weer gevaarlijk en uiteindelijk resul-
teerde dat in een 0-3 ruststand. Na 
rust had KDO voor de wind en On-
no plaatste regelmatig een rush van 
linksachter naar linksvoor. Zijn con-
ditie leek onuitputtelijk.
Lang leek het erop of KDO geen te-
gendoelpunt meer zou krijgen maar 
2 afstandschoten kreeg Tom niet 
onder controle waardoor DVSU uit-
liep naar 0-5. Kaj, Jennifer en Bart 
vinden steeds meer aansluiting 
in de groep waardoor ze ook hun 
steentje bijdragen.
Uiteindelijk werd de einduitslag 
KDO JG1-DVSU JG1 0-6 door een 
intikkertje.
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Peuter/kleutergym bij KDO
De Kwakel - Op maandag van 
15.45-16.30 uur start KDO een se-
rie van 10 kleutergymlessen zodra 
er meer dan 8 aanmeldingen zijn. U 
kunt uw kind van 21/2 t/m 5 jaar nu 
opgeven via gymnastiek@kdo.nl of 
bij de trainster op maandag om mee 
te doen met deze beweeglessen.
Met gevarieerde oefeningen en 
spelletjes leren peuters en kleuters 
de basis van het bewegen en ont-
wikkelen ze de belangrijkste spier-
groepen. Door verschillende be-
weegvormen in combinatie met ple-

zier wordt de kans vergroot dat kin-
deren lekker in hun vel zitten, meer 
zelfvertrouwen hebben en een spor-
tieve levensstijl aannemen. De vaar-
digheden nemen ze overal mee naar 
toe: of ze nu blijven gymmen/tur-
nen of gaan hockeyen, zwemmen of 
voetballen.
Want kinderen die op jonge leef-
tijd op een leuke manier voldoen-
de beweging krijgen, hebben meer 
kans om gezond en evenwichtig op 
te groeien. Aanmelden via gymnas-
tiek@kdo.nl

Klassewerk scholierenveldloop 
weer een groot succes
Uithoorn - Woensdag 4 oktober or-
ganiseerde AKU voor de 35e keer op 
en rond de atletiekbaan een van de 
grootste sportevenementen in de ge-
meente Uithoorn. Alle basisscho-
len in Uithoorn en De Kwakel en het 
voortgezet onderwijs in Uithoorn en 
De Ronde Venen worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan deze jaarlijk-
se cross. Veel leerlingen, ouders en 
leerkrachten hadden zich opgege-
ven, met de na-inschrijvingen erbij 
waren er dit jaar rond de 750 deel-
nemers die aan de start verschenen.

Redelijke weersomstandigheden
Er stond een stevige wind op het 

parcours, maar mede daardoor 
bleef het gelukkig wel droog. Voor 
de deelnemers waren de wind en de 
temperatuur geen probleem, de vrij-
willigers op het parcours die de he-
le middag op hun post stonden, kre-
gen het uiteindelijk behoorlijk koud.

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

ten starten omdat het programma 
anders voor veel deelnemers te lang 
zou uitlopen. Ondanks dat was het 
een prachtig gezicht om alle deel-
nemers in grote groepen van soms 
meer dan 80 à 90 (bij groep 6 waren 
er zelfs meer dan 100 deelnemers) 
kinderen in hoog tempo te zien ver-
trekken. 
De groepen vertrokken klasgewijs 
zodat iedereen tegen leeftijdgeno-
ten liep. Naast de individuele me-
dailles die de eerste drie aanko-
menden konden winnen, streden al-
le kinderen ook voor de beker voor 
de school die het best presteerde 
over alle groepen.

De Springschans en 
Thamencollege winnaar 
van de wisselbeker
Bij de basisscholen streden drie 
scholen om de wisselbeker, de 
Springschans, de Zon en de Kwik-
staart de , uiteindelijk behield de 
Springschans de wisselbeker in 
huis. De Zon had met een aantal 
snelle lopers op de eerste plaats 
ingezet, echter met minimaal ver-
schil van 14 punten werd de school 
uit De Kwakel tweede. De Spring-
schans mocht voor de eerste keer 
de nieuwe wisselbeker mee naar 
school nemen. Vorig jaar was het 
de 10e keer dat de Springschans de 
wisselbeker won en na een ludieke 
actie van een groep kinderen be-
sloot de organisatie om de de wis-
selbeker definitief in bezit te geven 
aan deze school.
Bij het voortgezet onderwijs kwam 
Thamen weer met een grote groep 
leerlingen aan de start. De meeste 
concurrentie kwam uit onverwach-
te hoek van het Veenlandencollege 
aangezien het het Alkwin niet was 
gelukt om met een grote groep leer-
lingen aan de start te verschijnen.
Het Thamencollege had naast een 
groot aantal deelnemers, ook een 
aantal talentvolle lopers die met een 
aantal ereplaatsen naar huis gingen 
waardoor de eerste plaats meer dan 
verdiend was.

AKU dankt uiteraard alle kinde-
ren, jongeren, leerkrachten en ou-
ders voor hun deelname, alle scho-
len voor de inspanningen om de in-
schrijvingen te regelen en alle vrij-
willigers van de vereniging die er 
weer voor hebben gezorgd dat dit 
grote evenement weer prima is ver-
lopen en natuurlijk sponsor Klasse-
werk die voor de noodzakelijke on-
dersteuning zorgt.

Benoeming nieuw lid van 
verdienste KDO
De Kwakel - Het hoofdbestuur van 
KDO heeft Thea Verzaal-Hogen-
boom benoemd als lid van verdien-

ste van de vereniging KDO. De voor-
dracht is gedaan op verzoek van het 
KDO handbalbestuur. Thea is dit 
jaar 50 jaar lid van de afdeling KDO 
handbal en heeft op zowel bestuur-
lijk als sportief vlak veel betekend 
voor de afdeling handbal en de ver-
eniging KDO en is nog steeds zeer 
actief betrokken. Onder vertoon van 
vele sportfoto’s van Thea uit het ver-
leden en heden heeft handbal voor-
zitster Trudy Lauwers in haar speech 
de vele functies van Thea genoemd 
en haar bedankt voor de vele ja-
ren van inzet, hulp en loyaliteit aan 
de afdeling handbal. SV KDO voor-
zitster Berry Groen heeft aan Thea, 
na een persoonlijke speech, in het 
bijzijn van vele familieleden, sport-
vrienden en handbalbestuur, de bij-
behorende KDO hanger en bloemen 
uitgereikt.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op woensdag 18 okto-
ber vond weer de wekelijkse kla-
verjasavond in de Schutse plaats 
waaraan door 39 liefhebbers werd 
deelgenomen. Winnaar werd de-
ze avond Tinus Smit met een he-
le hoge score van 8135 punten. 
Als tweede eindigde Gaby Ab-
desselem met ook een aanzien-
lijk totaal van 7667 punten en Gijs 
Brozius werd met 7310 punten 
een goede derde. Al met al werd 
er deze avond hoog gekaart. De 
minst scorende deelneemster was 
deze week Marjan van Gestel. Zij 
wist niet meer dan 4054 punten 
te halen waardoor zij de volgen-
de kaartavond de poedelprijs in 
ontvangst, zijnde een fles verruk-

kelijke wijn, in ontvangst mag ne-
men. De marsenprijzen, bestaan-
de uit door DUOplant verzorgde 
boeketten bloemen, gingen de-
ze avond naar Douwe Douwstra, 
Cor de Beer, Gerrie Ruimschoot 
en Gerard Compier terwijl de ca-
deau bonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, als marsenprij-
zen gewonnen werden door Jo 
Smit, Joke Rietbroek, Gerrit Vink 
en Jan de Kuijer. Flessen wijn wa-
ren er deze keer voor Egbert Ver-
kerk, Gerard van Eekhout, Her-
man de Jong en Nel Ales.. De 
eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 26 ok-
tober in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bijbieden kan erg lastig zijn 
voor de partners bij ABC
Regio - Donderdag 19 oktober 
werd de laatste competitieronde ge-
speeld bij de Amstelbridgeclub. Een 
viertal paren zal promoveren naar 
de A en omgekeerd. Iedereen speel-
de dus uiterst geconcentreerd. 
In lijn-A werden regelmatig “saaie” 
contracten geboden, want wat moet 
je doen als je partner 1 klaveren/
ruiten/harten/schoppen opent en je 
slechts 2 tot 5 punten hebt. Passen 
natuurlijk. En als de tegenpartij dan 
ook past zit de openaar mooi met dit 
lage contract opgescheept. In spel 
17 ging zelfs zo’n 1 schoppencon-
tract 1 down, maar het 1 klaveren-
contract bij spel 9 werd +3 gemaakt. 
Wat is wijsheid. Voorbeeld: Ondanks 
de weinig punten gaat Greet bij spel 
21 nog naar 2-hoogte. De tegenpar-
tij past (kwetsbaar en moet dan al 
naar 3-hoogte) Greet mag het con-
tract spelen. Zij gaat 1 down en dat 
levert 100% op, want de tegenpar-
tij had moeten spelen. Het bridgen 
blijft altijd goed rekenen mensen. 
Greetje & Henk hebben een slem (6 
harten) geboden en gehaald bij spel 
16. Henny & Lucas presteerden het 
bij dit spel 4 harten + 3 te halen. Een 
prestatie omdat er een aas buiten-
boord was. Helaas heeft dit paar het 
contract niet uitgeboden.

B-lijn
In de B-lijn speelden deze ochtend 
Leny & Willy en Lyda & Jan erg sterk. 
Ze waren al verzekerd van een pro-
motie, maar ze deden er vanmorgen 
nog een schepje bovenop. Aan ta-
fel 6 scoorden Leny & Willy een ge-
middelde van 100% en dat tikt lek-
ker door in de totaalstand. Het pas-
sen van de partner als de openaar 
1 sans atout biedt gebeurt regelma-
tig. Deze spellen zijn vaak moeilijk te 
halen. Maar met 15 punten of ope-
ning en 6 + punten moet je dit bie-
den. De spellen 7 – 9 – 13 – 17 wa-
ren van die spellen. Met een lan-
ge kleur en eerst de tegenpartij wat 
slagen gunnen wil het soms net luk-
ken om zo’n contract te halen. Een 
kleurencontract echter speelt dan 
meestal wat beter en bij spel 9 zat 
er 2 schoppen in. Overigens wisten 
Lyda & Jan bij spel 13 wel 1 sa +1 en 
Leny & Willy het 1 sa contract te be-
halen. Mooi!
Ondanks dat Aja & John eerste wa-
ren in de A-lijn moeten ze helaas 
degraderen. Jammer heren. De an-
dere paren die degraderen zijn Ada 
& Roelie, Joke & Gerard en Henny & 
Lucas. Gepromoveerd worden: Leny 
&Willy, Lyda & Jan, Corrie & Grace 
en Corry & Netty. Gefeliciteerd! 

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 17 okto-
ber, de zesde en laatste zitting van 
de eerste paren-competitieronde. 
Dat betekent promoveren en de-
graderen. Van spanning was echter 
niets te merken bij de Hartenvrou-
wen. Het ging allemaal net zo re-
laxed als altijd. De uitslag van de-
ze zitting in de A-lijn was eigenlijk 
best verrassend: op de eerste plaats 
eindigden Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp met 59,03%. Tweede wer-
den An van Schaick & Lea Wit met 
58,68% en op drie volgden Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger met 
55,90%. Dat zijn andere namen dan 
we meestal in de top-drie aantref-
fen. Goed gedaan dames! In de B-
lijn niet zo’n verrassing: de gedeel-
de eerste plaats was voor Refina 
van Meijgaarden & Cathy Troost en 
voor Ank Reems & Sonja Reeders 
met allebei 62,50%. Op drie eindig-
den Tina Wagenaar & Cora de Vor 

met 55,73%. Ook nog het vermelden 
waard is dat Trudy Fernhout & Cis-
ca Goudsmit als enige paar op spel 
één slem uitboden en maakten waar 
de andere paren bleven steken in 
vier harten of schoppen (plus twee 
of zelfs drie!). Knap gedaan hoor en 
pech voor hun tegenstanders die 
daardoor met een dikke nul werden 
opgezadeld. Maar ja…dat gebeurt 
ons allemaal wel eens. Wat betekent 
dat alles voor de promotie en degra-
datie? De vier eerste paren van de 
B-lijn promoveren en dat zijn niet 
geheel onverwacht: 1. Ank & Son-
ja, 2. Trudy & Ciska, 3. Refina & Ca-
thy en 4. Atie de Jong & Hans War-
menhoven. De vier paren die voor 
hen plaats gaan maken zijn: Tiny & 
Rineke, Ploon & Marja, Annet & Ri-
ni en tenslotte Mieneke & Hilly. Het 
kan verkeren... Volgende week de 
eerste ronde van de laddercompe-
titie. Nieuwe kansen voor iedereen!

Bridgeclub De Legmeer 
na het eerste gewin
Uithoorn - De tweede avond pa-
rencompetitie gaf een heel ander 
beeld te zien. In de A- lijn slaagde 
zelfs niemand er in zich weer bij de 
eerste vijf te plaatsen. Nu viel de-
ze eer Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister ten beurt, die een uitsteken-
de 62,73% scoorden. Op twee ein-
digden Marcel Dekker & Ger Quel-
le met 58,10%, opmerkelijk omdat 
ze vanuit de B invielen, klasse. Han-
nie & Hein van der Aat tekenden 
voor drie met 57,64%, op de voet ge-
volgd door An & Jan van Schaick die 
op 56,48% uitkwamen. Tonny & Ot-
to Steegstra complementeerden de 
top als vijfde van de in totaal twin-
tig met 53,47%. In de B- lijn verras-
ten Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht met een prima 60,42% als eer-
ste. Gerda van Liemt & Els van Wijk 
stalen hier echt de show door zich 
na een derde plek van vorige week, 
nu plaats twee toe te eigenen met 
57,99% en zo als enige in deze lijn 
twee topprestaties afleverden. Ma-
rijke & Ger van Praag deden het dui-
delijk beter dan daarvoor en werden 
nu derde met 57,64%. 

Gaatje
Het gaatje met de nummers vier, 

Marianne & Huub Kamp met 53,47% 
en vijf, Cora de Vor & Bep de Jong 
met 52,08% was vrij groot, maar die 
lieten toch maar mooi nog negen 
paren achter zich. In de C- lijn kre-
gen Joke Morren & Rob Bakker dan 
eindelijk loon na werken door met 
63,75% eerste te worden en pas-
sant tevens de hoogste score van 
de avond te behalen. We zijn diep 
onder de indruk! Elly Belderink & To 
van der Meer met 55% en Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers met 
53,75%, waren hier de paren die het 
succes van de eerste zitting prolon-
geerden, zodat in totaal dus slechts 
drie van de vijftien paren zich te-
gen de prestatiedruk bestand toon-
den. Tini Lotgerink & Jeanet Verme-
ij werden vierde met 53,33% en Le-
nie Pfeiffer & Tina Wagenaar sloten 
de rij der toppers af met 52,92% als 
vijfde. Volgende week biedt de der-
de zitting weer nieuwe kansen. Wilt 
u zich er ook in gaan mengen neem 
dan contact op met het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540. Bridgeclub 
De Legmeer speelt op de woens-
dagavonden vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn.

Inschrijvingen Quakel 
toernooi gestart
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterende sportpark van SV KDO 
in De Kwakel vormt ook dit jaar weer 
het toneel voor het leukste zaalvoet-
baltoernooi uit de regio, het Qua-
keltoernooi! Sinds de start in 1985 
is het toernooi uitgegroeid tot een 
van de grootste zaalvoetbaltoernooi-
en waaraan meer dan 40 teams uit 
de wijde omtrek aan deelnemen. De 
herenteams worden ingedeeld in vijf 
poules van zes teams en spelen in (9 
en 16) december 2017, (6, 13 en 27) 
januari. De winnaars van elke poule 
gaan door naar de finale-avond die 

aansluitend gespeeld wordt op 3 fe-
bruari 2018, waarin zij tegen elkaar 
strijden voor de eindoverwinning. 
De damesteams worden ingedeeld 
in één poule van zes teams en spe-
len op 20 januari 2018. Op de onder-
staande link kun je direct naar de in-
schrijfpagina van het toernooi. Hier 
vindt u de verschillende data waar-
op zowel de mannen als de vrou-
wen zich kunnen inschrijven. Wees 
er dus op tijd bij om zoveel mogelijk 
kans te kunnen maken om op jouw 
favoriete avond te kunnen spelen. 
http://quakeltoernooi.nl/inschrijven/

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandagavond 16 septem-
ber traden 30 paren van Bridgever-
eniging Uithoorn (BVU) aan in de 
bridgezaal van sporthal De Scheg. 
In de eerste ronde van de tweede 
parencompetitie pakten Ellen Hen-
geveld en Yvonne Splinter brutaal 
de eerste plaats met 59,58%, met 
als goede tweede Tonny Godefroy 
en Harry Rubens met 55,83%. Dit 
zijn paren die je zelden of nooit in de 
top van de A-lijn tegenkomt, cha-
peau. Rob Fasten en Theo Verme-
ij konden deze keer dit geweld niet 
bijbenen en eindigden zeer opmer-
kelijk als laatste. Met deze ontwik-
keling lijkt het de komende weken 
een spannende aangelegenheid te 
worden binnen de A-lijn.

In de B-lijn geen echte 
verrassingen
Wederom was het het paar Riki 
Spook en Hans Geels, dat dit sei-

zoen goed presteert en de eerste 
plaats pakte met de hoogste sco-
re van de avond van 60,76%. Twee-
de werden Nelly Jansen en good 
old Jaap Bark met 56,34%. De ro-
de lantaarndragers waren Jacque-
line Beukers en An Volkers. Het is 
de BVU er veel aangelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers, omdat de ver-
grijzing binnen de bridgesport sterk 
toeneemt. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of bijv. thuisbridgers) 
dat ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrij-
blijvend een paar keer mee te spe-
len en de sfeer te proeven. Maar we 
geven ook bridgelessen. Voor na-
dere informatie en/of lid worden 
van de BVU kunt u contact opne-
men met Hans Wagenvoort tel. 06 
53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Invallers zorgen voor 
ophef bij BVK

De Kwakel - Op de avond dat de 
jaarvergadering van de BVK in 
Dorpshuis De Quakel plaats vond 
zorgde de invallersbepalingen in het 
reglement voor de nodige commo-
tie, waardoor de vergadering veel 
langer duurde dan gewoonlijk en 
dus de laatste kaarten en de dag-
uitslag lang op zich lieten wach-
ten. Het werd een latertje dus de-
ze week. Het was overigens een 
hoop ophef over iets wat in de prak-
tijk over het algemeen soepel en in 
goed overleg met de wedstrijdlei-
ding wordt geregeld.

A-lijn
In de deze keer uit 16 paren be-
staande A-lijn stond er geen maat 
op Nelly Vork en Andre Verhoef, die 
met maar liefst 69,35% een gapend 
gat sloegen met de andere paren. 
Met 58,93% scoorden  Rina van Vliet 
en Gerda Bosboom op deze met de 
nodige bizarre spelverdelingen op-
geluisterde avond een prima 2e 
plaats. Cor Hendrix werd voor aan-
vang van het spelen terecht door 
het bestuur voor zijn jarenlange in-
zet als wedstrijdleider en Weco-
voorzitter in het zonnetje gezet. Hij 
was hierdoor blijkbaar dermate ex-
tra gemotiveerd dat hij met partner 
Wil van der Meer een podiumplaats 
veroverde door met 56,25% 3e te 
worden. De ondankbare 16e plaats 
met een erg magere score was voor 
Ria en Bep. In deze lijn staan na 3 
van de 5 te spelen avonden Nelly en 
Andre uiteraard stijf bovenaan met 
67,31% gemiddeld! Onderin zal er bij 

5 paren inmiddels sprake zijn van 
lichte paniek.

B-lijn
In de B-lijn trekken Ruud Doeswijk 
en Kees Overwater de steeds maar 
stijgende lijn door. Ook deze week 
1e, met 59,17%. Er was een gedeel-
de 2e/3e plaats voor echtpaar Rees 
en Gerard van der Post en Riet Wes-
selingh en Janny Snabel met 55%. 
Hier was de laatste plaats, na de 
opleving vorige week, voor Riet en 
Wim. In de strijd om promotie heb-
ben Ruud en Kees de toppositie met 
58,41% gemiddeld stevig in handen 
en lijken er nog 4 andere paren te 
mogen strijden om de 2 overige tic-
kets naar de A-lijn. In de strijd tegen 
degradatie zijn er nog zeker 7 paren 
die zich zorgen moeten maken.

C-lijn
In de C-lijn sprongen 2 paren er bo-
venuit. Rie Bezuyen en Gerbrand 
van Nigtevegt werden met 63,41% 
1e, maar een 2e plaats met 61,15% 
stemde ook Toos Boelage en An-
nie Lauwers zeer dik tevreden. Als 
3e eindigde Huub Kamp die met 
zijn externe invaller Adriaan Koele-
man, een van de kanonnen van BV 
De Legmeer, 56,88% bijeen wist te 
kaarten. In deze lijn gaan Rie en 
Gerbrand in de totaalstand aan kop 
met 55,72% gemiddeld. Het paar 
dat nu 5e staat zit daar echter maar 
2,5% achter, dus ook hier is nog van 
alles mogelijk. Na volgende week 
zal er al een stuk meer duidelijk-
heid zijn.
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Legmeervogels doen 
goede zaken
Uithoorn - Legmeervogels heeft 
zich gerevancheerd van de matige 
wedstrijd een week geleden, thuis 
tegen Velsen. Toch was de start niet 
al te best voor Legmeervogels. Al na 
4 minuten kijkt Legmeervogels te-
gen een 0-1 achterstand aan. Het 
is Jasper van Trigt die goed gebruikt 
maakt van het mistasten in de ver-
dediging van Legmeervogels. Den-
nis Bakker over de start van het du-
el: ‘’ Beginnen te slap, ja en dan krijg 
je dit soort situaties. 

Daarna pakken wij de draad goed 
op en controleren wij zeker de eer-
ste 25 minuten.’’ In deze periode valt 
voor Legmeervogels dan ook de ver-
diende gelijkmaker. Uit een corner 
genomen door Tim Correia scoort 
Kenneth van der Nolk van Gogh met 
zijn gespierde borst de 1-1. Dennis 
Bakker:’’Na de 1-1 verslappen wij 
wat, zonder kansen weg te geven; 
daar wij eigenlijk door moeten druk-
ken.’’ Voor de rust vallen er geen 
treffers meer te noteren en gaan 
beide partijen met de 1-1- stand op 
het scorebord aan de thee.

Furieus
Na de thee begint Legmeervogels 
furieus aan het duel. Vanaf minuut 
1 wordt er gestreden voor elke bal 
en worden de persoonlijke duel nu 
wel gewonnen. In de 51ste minuut 
valt dan de 2-1. Na een fraaie com-
binatie tussen Tim Correia, Bilal el 
Achkar komt de bal voor de voe-
ten van Yasin Faouzi, welke vervol-
gens over de linkerkant aan een op-
mars begint en bij de achterlijn ge-
komen een voorzet aflevert waar 
Nick Verschut met een hele fraaie 
kopbal Rahim Gök voor de twee-
de keer in dit duel weet te passeren 
en Legmeervogels op een 2-1 voor-
sprong komt. Edwin Bakker over de 
start van de 2e helft:’’wij zijn heel 
goed de rust uitgekomen en weten 
de controle over de wedstrijd lang in 
handen te houden en dan is de 2-1 
en de 3-1 een goed vervolg’’. Kort 
na de 2-1 valt ook de 3-1. Een voor-
zet van Kenneth van der Nolk van 
Gogh wordt door Yasin Faouzi  in de 
55ste langs Rahim Gök in het doel 
geschoten en de 3-1 is een feit. En-
kele minuten later was het dan bij-

Jesse Stange schiet KDO 
in slotfase naar driepunter
De Kwakel - Na de jammerlijke 1-0 
nederlaag van vorige week tegen 
Pancratius, stond voor KDO 1 af-
gelopen zondag de uitwedstrijd te-
gen Foreholte op het programma. 
Een onbekende tegenstander uit 
het dorp Voorhout, die in zijn eerste 
vier wedstrijden drie punten wisten 
te pakken. Trainer Raymond de Jong 
wijzigde zijn basiselftal op twee po-
sities ten opzichte van vorige week. 
Mathijs van Rijn keerde terug van 
zijn schorsing, terwijl de voetballen-
de Jim Klijn de voorkeur kreeg bo-
ven ‘werker’ Nick Smits.
Bij het gastvrije Foreholte, die be-
schikt over een goed verzorgde ac-
commodatie, liet KDO zich na an-
derhalve minuut direct positief gel-
den.
Met een slimme steekbal wist Joe-
ri Stange namelijk spits Mathijs van 
Rijn schuin voor het doel te zetten. 
De gretige Van Rijn liep slim door 
en schoot vervolgens koelbloedig 
de bal in de lange hoek, 0-1. De 
rood-witte thuisploeg speelde net 
als KDO in een 4-3-3-systeem en 
stichtte met name gevaar bij spel-
hervattingen. In de eerste helft was 
Bas Jongbloed, middenvelder van 
Foreholte, tot twee keer dichtbij de 
gelijkmaker. De paal en een kop-
bal net naast brachten redding voor 
de Kwakelaars. Aan de andere kant 
gokte KDO op zijn creatieve aanval-
lers en met iets meer geluk had het 
ook zo maar 0-2 kunnen staan. Met 
een 0-1 stand werd uiteindelijk de 
rust bereikt.

Niet onverdiend
In de tweede helft begon de num-
mer zes in 2e klasse C van afgelo-
pen seizoen fel en werd KDO steeds 
meer onder druk gezet. Na enkele 
hachelijke situaties voor het Kwa-
kelse doel was de gelijkmaker in 
de 70e minuut niet onverdiend te 
noemen. Toni Arroyo, de spits van 
de thuisploeg, kopte na een voor-
zet vanaf de rechterkant van dicht-
bij de 1-1 in de linkerhoek. Opval-
lend was dat KDO na deze tegen-

slag duidelijk beter ging voetballen. 
Na een vlottende combinatie tus-
sen Thijs Plasmeijer, Joeri Stange 
kwam de bal op acht meter van het 
doel in de voeten van Jesse Stan-
ge. Jesse schoot echter in kansrij-
ke positie over. Jesse Stange liet 
zich hierdoor niet van de wijs bren-
gen en nam KDO hoogstpersoon-
lijk op sleeptouw in de slotfase. In 
de 77e minuut was hij namelijk aan 
de linkerkant twee tegenstanders 
te slim af en schoot hard op doel. 
Via de voet van een verdediger van 
Foreholte ging de bal in het net, 1-2 
voor KDO. Een minuut later etaleer-
de Jesse Stange opnieuw zijn klas-
se door de bal vanaf de rand van 
het zestienmetergebied op schit-
terende wijze in de rechterboven-
hoek te schieten, 1-3. Voor Jesse 
betekende dit zijn eerste doelpunt 
voor KDO in competitieverband, er 
zullen er hopelijk nog vele volgen. 
Foreholte drong in de laatste minu-
ten nog wel aan, maar de Kwake-
laars gaven nauwelijks iets weg in 
Voorhout. Vlak voor tijd had Mathijs 
van Rijn zelfs de 1-4 op zijn schoen, 
maar zijn schot ging net naast. Na 
ruim negentig minuten spelen floot 
de 20-jarige scheidsrechter af en 
was de tweede overwinning in de 2e 
klasse C een feit.

Hele prestatie
Tegen een gerenommeerde twee-
deklasser drie punten pakken is 
een prima prestatie van het team 
van Raymond de Jong. De creatie-
ve Kwakelse voorhoede maakte uit-
eindelijk het verschil in Voorhout, dit 
belooft nog veel goeds voor dit sei-
zoen. Aanstaande dinsdag speelt 
KDO om 20:30 uur thuis tegen Pan-
cratius in de 2e ronde van de be-
ker. Aankomende zondag spelen 
de Kwakelaars opnieuw thuis, dan 
voor de competitie tegen s.v. ROAC 
uit Rijpwetering. Leuk detail hierbij 
is dat dit elftal wordt getraind door 
quizmaster Hein Leliveld (heeft u 
zich al ingeschreven?), wij hopen op 
uw komst deze week!

Degelijke start in Winter-
competitie petanque

Uithoorn - Door het samenvoegen 
van drie afdelingen tot het District 
West van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond moest er een nieuwe 
wintercompetitie opgezet worden, 
daar de onderlinge krachtsverhou-
dingen onbekend waren. De winter-
competitie doubletten 2017-2018 is 
een kwalificatietoernooi geworden. 
De 96 doubletten zijn verdeeld over 
zes poules en spelen in hun poule 
een halve competitie verdeeld over 
drie zondagen. Boule Union Thamen 
neemt met twee doubletten deel, die 
elk in een andere poule uitkomen.
Op nasis van de eindstand van de 
competitie worden de klassen vrro 
de competitie 2018-2019 ingedeeld. 
Om in de eerste klasse uit te kunnen 
komen, is een plaats bij de eerste 
drie n de huidige poule een nood-
zaak. De nummer 1 en 2 van elke 
poule en de vier beste nummers drie 
plaatsen zich voor de eerste klasse. 
Er zijn twee tweede klassen en op 
basis van het huidige aantal deel-

nemers drie derde klassen. Zowel 
de equipe Ina Hoekstra/Henk van 
Rekum als de equipe Michiel Buch-
ner/Jelle Pekelharing wonnen op de 
eerste speeldag drie van de vijf par-
tijen. Daarmee is een goede basis 
gelegd voor het vervolgDe tweede 
speeldag vindt voor beide equipes 
plaats op zondag 3 december in de 
accommodatie van Les Pointeurs in 
Alphen aan den Rijn..
De volgende activiteit bij Boule Uni-
on Thamen aan de Vuurlijn is het 
Surprisetoernooi 26 november, aan-
vang 11.00 uur. Daarnaast wordt er 
elke dinsdag- en 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 meer in-
formatie kunt u terecht op de web-
site www.buthamen.nl, email: re-
dactie@buthamen.nl of telefonisch 
bij Henk van Rekum 06-12390091.

Clubcross competitie bij 
UWTC van start
Uithoorn - Zondag 22 oktober is 
de eerste clubcross bij UWTC weer 
verreden. Niet iedereen rijdt natio-
naal of wil aan de drukke ACC com-
petitie meedoen. Eerder deze week 
hadden enkele vrijwilligers een par-
cours uitgezet rondom sportpark 
Randhoorn. De rest van dit jaar 
wordt er iedere zondagochtend om 
10.30 uur een clubcross gereden. 
Ongeveer 15 deelnemers gingen bij 
deze eerste clubcross van het sei-
zoen van start op het toch wel rede-
lijk zware parcours na alle regen van 
vannacht. De triatleten Menno Kool-
haas en Frans van Heteren waren de 
dagwinnaars. 

Nationale veldrit 
Zaterdag 21 oktober deden er 
veel UWTC-ers mee aan de veld-
rit in Rhenen. Het zandgat bij Kwin-
telooyen is altijd erg zwaar. Kwin-
telooyen is een voormalige zandaf-
graving en ligt tussen Rhenen en 
Veenendaal in. Bij de amateurs had-
den we de grootste groep aan de 
start staan: Bas, Bart, Tommy, Den-
nis, Menno en Maarten. Bas, Bart en 
Tommy waren in de kopgroep mee. 
Menno volgde hier vlak achter. He-
laas kreeg Bart in de eerste ronde te 
maken met een afgebroken derail-
leur en moest hij ongeveer 1 km lo-
pen voor hij bij de wisselpost was. 
In plaats van voor in het veld kon hij 
achteraan verder gaan. Bas en Tom-
my reden de hele race in de voor-
ste gelederen. Bas de Bruin werd 6e 
en Tommy Oude Elferink 7e. Menno 
van Capel verspeelde in de laatste 
fase nog een paar plekjes en werd 
18e. Bart de Veer werd na een in-
haalrace 35e, Dennis Moolhuijsen 
56e en Maarten Postma 64e.

Dames
Bij de dames reed Elleke Claes-
sen weer een sterke wedstrijd en 
zij pakte in deze zware wedstrijd 
de 3e plaats. Lorena Wiebes werd 
7e en Rebecca Cornelisse 21e. Ju-
dith van Maanen had nog last van 
een valpartij eerder het seizoen en 
ipv meedoen stond zij aan de zijlijn 
te supporteren. Bij de junioren werd 

Ian vd Berg 39e. Voor iedereen zaak 
om het materiaal weer op orde te 
krijgen voor de nacht van Woerden 
aankomende dinsdag 24 oktober. 
Een geweldig spektakel in de bin-
nenstad van Woerden waar naast 
het veldrijden ook de kermis op vol-
le toeren draait. Om 18.00 uur star-
ten de nieuwelingen en junioren, 
om 19.40 uur de dames, om 20.40 
uur de belofte en elite renners met 
tal van bekende namen en als sluit-
stuk van de avond om 22.10 uur de 
amateurs. Het UWTCX team is er op 
gebrand om ook hier weer een po-
diumplaats te scoren. Komt u ze ook 
aanmoedigen?

ACC Sloten
En ook bij de tweede ACC wed-
strijd lag er rondom de wielerbaan 
van Sloten uitdagend parcours. Op 
4 november zal hier het districts-
kampioenschap worden verreden. 
Een heuse zandbak en ook 3 balkjes 
vlak achter elkaar zijn hier speciaal 
voor aangelegd. Voor UWTC waren 
er weer enkele podiumplaatsen. Bij 
de jeugd reden zowel Siem als Mees 
van Smoorenburg naar de derde 
plaats. En Mike Derogee zat met 
een vierde plaats net buiten de po-
diumplaatsen. Maar ook Tom, Nees, 
Lars en Rens reden lekker mee.
Bij de 40- ging de winst gemakkelijk 
naar Tommy Oude Elferink. En bij de 
nieuwelingen werd Sven 4e en Dan-
ny 7e. Van de overige UWTC deelne-
mers is er nog geen uitslag bekend.

Jetze Plat is een Iron man
Het weekend van 14 oktober heeft 
UWTC lid en handbiker Jetze Plat 
de Ironman gereden in Hawaï. Ga 
er maar aan staan: 3.8 km zwem-
men, 180 km handbiken en 42.2 km 
wheelen. Hij deed dit in een tijd van 
8 uur, 41 min en 47 sec. Dit beken-
de ook nog eens een ruim parkoers-
record in de Handcycle Division en 
een overall 26e plaats van de 2365 
atleten. Hiermee sluit Jetze een zeer 
sterk seizoen af en kan hij gaan ge-
nieten van welverdiende rust voor-
dat de voorbereidingen voor 2018 
weer van start gaan.

Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 18 op donderdag 19 oktober 
is ingebroken in een kledingbedrijf 
aan de Zijdelrij. Via een raam van het 
magazijn hebben de dieven zich toe-

gang tot het pand verschaft. De in-
brekers zijn er vandoor gegaan met 
de kluis. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Woninginbrekers aangehouden
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn 
twee mannen van 19 en 20 jaar uit 
Amsterdam-West aangehouden 
voor een serie inbraken in wonin-
gen, waaronder één op 16 oktober 
in de Constantijn Huygensstraat. De 
camerabeelden die hier gemaakt 
waren van de verdachten, kwamen 
overeen met de twee personen die 

op heterdaad betrapt werden bij 
een inbraak in de Zaanstreek. De 
politie is verder gaan speuren en 
heeft inmiddels nog twee verdach-
ten aangehouden. Bij alle vier wordt 
een link gelegd naar een groot aan-
tal inbraken in Uithoorn en Amstel-
veen. Het onderzoek is nog in vol-
le gang.

Aanhouding na poging inbraak
Uithoorn - Om 05.50 uur in de 
nacht van zondag 22 op maandag 
23 oktober kreeg de politie een 
melding dat drie jongens probeer-
den in te breken in een bedrijf aan 
de Anne Franklaan. Er werd hard 
met een voorwerp op de voor-
deur gebonkt. Agenten zijn snel ter 
plaatse gegaan, samen met colle-
ga’s uit Mijdrecht en de honden-
geleider. De drie waren al gevlo-
gen, maar de zoektocht, met ook 

hulp van de helikopter, heeft tot 
een aanhouding geleid. In de Fe-
lix Timmermanslaan is de 21-ja-
rige man uit Amsterdam-West in 
de boeien geslagen. De twee an-
dere verdachten zijn nog spoor-
loos, maar het onderzoek is in vol-
le gang. De politie heeft overdag 
nog een tweede ronde gemaakt en 
heeft het breekijzer veilig weten te 
stellen waarmee vermoedelijk ge-
probeerd is de deur te openen.

Auto weg na inbraak bedrijf
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 21 op zondag 22 oktober is in-
gebroken in een horecagelegen-
heid aan de Schans. Via de ach-
terzijde hebben de dieven zich toe-
gang verschaft. Alle fruitmachines 
zijn open gebroken en de inbrekers 
hebben diverse drankjes genuttigd. 
Ook werden autosleutels gevonden 
en zijn de dieven er vandoor gegaan 

in de Mercedes van de eigenaar van 
de horecazaak. Lang hebben ze niet 
in de auto gereden. Enkele uren la-
ter kreeg de politie een telefoontje 
van de collega’s uit Mijdrecht dat zij 
de gestolen Mercedes met ingesla-
gen raam aangetroffen hadden. De 
auto is inmiddels weer retour bij de 
eigenaar. Het onderzoek is nog in 
volle gang.

Winkeldieven naar Halt
Uithoorn - Op woensdag 18 okto-
ber zijn twee jeugdige winkeldieven 
betrapt in een super in de Prinses 
Irenelaan. De jongens van 13 en 14 
jaar dachten de winkel ongemerkt 

met enkele goederen in hun jassen 
te kunnen verlaten. De politie heeft 
de twee aangehouden en meegeno-
men voor verhoor. De rechter heeft 
gekozen voor een straf via Halt.

Kluis ontvreemd na inbraak

na 4-1 een vrije trap genomen door 
Dennis Bakker wordt door Kenneth 
van der Nolk van Gogh op het doel 
geschoten maar deze keer weet Ra-
him Gök een 4e treffer te voorko-
men. Om onbegrijpelijke reden valt 
Legmeervogels met nog een kwar-
tier op de klok te gaan ver terug 
en komt Hillegom een aantal ke-
ren gevaarlijk door. Michel Dijkstra, 
de doelman van Legmeervogels 
heeft handen vol werk te doen en 

moet dan ook zo nu en dan gehol-
pen worden door Joey Sack, Mit-
chell verschut en Noud Schartman 
om een aansluiting treffer van Hille-
gom te voorkomen. Dennis Bakker:’’ 
Als team hebben wij goede zaken 
gedaan en hebben wij als team dan 
ook verdient gewonnen. Door deze 
overwinning en gelet op de ande-
re uitslagen staan wij toch mooi op 
een 4e plaats. Slechts 3 punten ach-
ter koploper JOS/watergraafsmeer.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.
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