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Uithoorn

OOK VOOR WINTERLIDMAATSCHAP!

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Sportief Uithoorn staat op haar achterste benen

Forse bezuinigingen
voor sportverenigingen

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Nu bij Auto Berkelaar:
4 jaar lang gegarandeerd,
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.
www.autoberkelaar.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tanktruck of carwash.
Slechts

9.99

*

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl
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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.

voor het
officiële
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De verkeersborden hoek Randweg/Randhoornweg worden veelvuldig over het hoofd gezien

Motorfietsen ook niet
welkom op de Randweg
Uithoorn - De afsluiting van een
deel van de Randweg nabij de fietsbrug in de Noorddammerweg heeft
veel afkeurende reacties van bewoners opgeroepen. Die voelen zich zo
langzamerhand ‘opgesloten’ in hun
wijk Legmeer-West. Inmiddels zijn
er verkeersborden geplaatst op de
hoek van de splitsing met de Randhoornweg. Eén waarbij wordt aangegeven dat dit een ‘doodlopende weg’ is en een tweede dat dit
stuk Randweg – waar een maximumsnelheid van 60 km/u geldt ook verboden is voor motorfietsen
en motorscooters (niet de bromfietsen). Die moeten nu via de bochtige
Randhoornweg naar de (bestaande) N201 v.v. of via de Noorddammerweg weer terugrijden om richting de Poelweg te gaan. Daar komt
bij dat de Randhoornweg een gevaarlijk ‘circuit’ is voor deze weggebruikers. Helemaal bij natte weersomstandigheden vanwege de talloze bochten waarin bovendien ijzeren putdeksels in het wegdek zijn
weggewerkt. “Als daar afgevallen
boombladeren op liggen kan een
motor- of scooterrijder daar zomaar
op zijn plaat gaan. Het is dus oppassen geblazen voor deze categorie.
Voorzichtig rijden is de boodschap,”
vertelt Huib van Nierop uit De Kwakel. Hijzelf en zijn gezinsleden, onder wie een motorrijder, maken
nogal eens gebruik van de weg(en)
door Legmeer-West om naar Amstelveen te gaan. “Dan mijd je die
drukke N201 en de Zijdelweg met
al zijn verkeerslichten.” Met hem zijn
veel bewoners uit De Legmeer van
mening dat er beter verkeersmaatregelen kunnen worden genomen
om die paar fietsers die zich niet
kunnen inhouden op het talud, te
dwingen dat wel te doen. Daar zijn
simpele oplossingen voor. “Blijkbaar
is men niet bij machte hoe ze dat
moeten aanpakken en dan is een
doorgaande weg afsluiten kennelijk
de enige manier. Letterlijk de weg
van de minste weerstand kiezen.
Je dupeert daar andere weggebrui-

kers mee. Als dit het verkeersbeleid
van deze gemeente is wat staat ons
dan nog meer te wachten met wegafsluitingen? Zie de Faunalaan die
al jaren doelbewust dicht wordt gehouden”, laat een van de bewoners
weten. Norbert Dingen van Buurtbeheer Legmeer onderschrijft de reacties van de bewoners die hij zich
goed kan voorstellen. “Voor motorrijders is die bochtige Randhoornweg inderdaad gevaarlijk. Sterker
nog, ik zie af en toe zelfs een auto een schuiver in de bocht maken”, vertelt hij. “Daarnaast gaat er
nu ook meer vrachtverkeer over de
weg dat anders vice versa de Randweg zou afrijden met bestemming
bedrijven aan de Noorddammerweg en Poelweg. Omdat sommige opleggers de haakse bochten
niet halen zijn daar witte zogeheten ‘verdrijvingsvakken’ aangelegd.
Maar vrachtverkeer hoort helemaal
niet thuis in deze woonwijk, behalve voor bevoorrading van de winkels op het Legmeerplein. Daarvoor
hoeven ze echter niet over de Randhoornweg. Wij hebben gelukkig nog
net op tijd een bezwaarschrift voor
het tegengaan van vrachtverkeer bij
de gemeente ingediend. Afwachten
hoe daarop wordt gereageerd.”
Absurde maatregel
Dat ook motorfietsen niet welkom
zijn op de afgesloten Randweg is in
feite onbegrijpelijk. Die kunnen onder de fietsbrug op de kruising gewoon tussen de paaltjes en het afsluitblok doorrijden, zij het langzaam en dat is toch wat de bedoeling is? Zij zullen weinig of geen last
van enkele fietsers hebben die vanaf het talud komen. Overigens vallen de verkeersborden op de hoek
met de Randhoornweg kennelijk
niet op want gemotoriseerd verkeer
blijft dat deel van de Randweg stug
oprijden. In de ogen van veel bewoners van de wijk Legmeer is de afsluiting een absurde maatregel die
nergens toe dient. Er zijn andere alternatieven om ook fietsers, waar-

onder schoolgaande kinderen, veilig en wel van de weg en de op- en
afrit van de fietsbrug gebruik te laten maken. Overigens bestond deze
situatie twee jaar geleden al toen de
fietsbrug in gebruik werd genomen.
Nooit klachten behalve dat het wel
erg steil is en nu ineens is het onveilig? En om hoeveel fietsende forensen en schoolkinderen gaat het
dan via de fietsbrug naar en vanuit
Amstelveen? Het merendeel blijkt
uit de richting Aalsmeer te komen
en die maken geen gebruik van de
fietsbrug en het talud. Op de keper beschouwd is de (dure) fietsbrug in verkeerstechnische zin voor
veel bewoners eerder een last dan
een gemak geworden. Sommige
bewoners vragen zich af waarom
er destijds niet gewoon een viaduct
voor alle verkeer over de N201 in
de Noorddammerweg is gebouwd.
Dan hadden alle verkeersdeelnemers uit de Legmeer, maar ook vanuit de Meerwijk en De Kwakel een
extra mogelijkheid gehad om naar
de regio Amstelveen en terug te rijden. Een op- en afrit voor fietsers
naar de Randweg was gewoon mogelijk gebleven. De Noorddammerweg is evenals de Randweg tot hun
grote spijt nu geen doorgaande weg
meer. En de (bestaande) N201 blijft
voor het verkeer een crime. De gedachte is dat dit niet zal afnemen,
ondanks het feit dat komend jaar de
omgelegde N201 helemaal in gebruik wordt genomen. De woonwijken blijven immers grotendeels onveranderd op de voormalige N201
aangesloten die dan hopelijk zijn
ontsluitingsfunctie en uitvalsweg zal
blijven behouden. Richting De Ronde Venen zal echter niet meer kunnen via de Irenebrug. Die wordt volgens plan op dat moment afgesloten voor alle (doorgaande) verkeer.
Dat betekent dat men naar de omgelegde N201 dient te rijden via de
Amsterdamseweg en de Zijdelweg.
Of dat probleemloos en vlot gaat
verlopen zal de (nabije) toekomst
uitwijzen.

Uithoorn - Het college van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Uithoorn heeft voor de
meeste sportverenigingen tot 2015
forse bezuinigingsplannen aangekondigd die met name betrekking hebben op het onderhoud van
de accommodaties. Wanneer deze plannen door de Gemeenteraad
worden goedgekeurd betekent dit
dat vele sportverenigingen financieel enorm in de problemen komen.
Sterker nog, bij enkele zal zelfs het
bestaansrecht ter discussie komen te staan. Vanavond, woensdag 31 oktober, is er in de raadzaal
van het gemeentehuis een hoorzitting waarvoor alle voorzitters afzonderlijk spreektijd hebben aangevraagd om hun ongenoegen hierover duidelijk te uiten, de consequenties voor hun vereniging kenbaar te maken en zij zullen bovendien een beroep op de raadsleden
doen met de voorgenomen plannen niet in te stemmen. Op 8 november a.s. neemt de raad een definitief besluit.
Doodsteek
Op 11 oktober jl. viel er bij de verenigingen een brief op de deurmat
waarvan de inhoud, kort gezegd, de
doodsteek betekent voor de verenigingen. “Een abject en onaanvaardbaar bezuinigingsvoorstel waartegen wij ons zullen verzetten met alle middelen die tot onze beschikking staan! De woede is vooral ingegeven door de volkomen onverwachte actie van het college van
Burgemeester en Wethouders en
met name wethouder Jeroen Verheijen met wie een goede constructieve relatie bestond. Op het laatst gehouden voorzittersoverleg dat op 18
oktober jl. plaatsvond hebben wij op
een intense wijze onze onvrede geuit. De wethouder verwees alleen
maar naar de komende hoorzitting
en de raadsleden. De wethouder
nam onze kritiek totaal niet serieus
terwijl wij al jaren dachten goed samen te werken vanuit o.a. de sportnota Uithoorn 2008-2012.”

De raad wordt opgezadeld met een
voorstel dat een zeer negatief effect zal hebben op de samenleving
in Uithoorn want met dit voorstel zal
voor het grootste deel van de sportbeoefenaars sporten niet meer mogelijk zijn. En met name de burger
met de smalle beurs is ‘het kind van
de rekening’. Indien dit voorstel beleid gaat worden van de Gemeente
Uithoorn zullen de kosten doorberekend moeten worden aan de leden. Gaat de raad de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat
honderden kinderen hun sport niet
meer kunnen uitoefenen omdat de
contributie niet meer betaald kan
worden? Neemt de raad de verantwoordelijkheid voor een daardoor
toenemende onvrede bij de jeugd?
Welke onvrede zich dan op straat
gaat afspelen! Het abjecte voorstel van het college is alleen maar
een botte bezuiniging! Wij beseffen
ons dat in deze tijd de buikriem wat
strakker moet worden aangetrokken en zijn ook bereid hierover na
te denken.
Maar alleen in overleg, sportief en
met behoud van waardigheid en
niet zoals het nu bij ons is neergelegd”, aldus de voorzitters van:
de Legmeervogels Willem Verlaan,
AKU, Honk - en Softbalvereniging
Thamen, UWT, KDO en Qui Vive.

Schoenen Dirk Kuijt op
De Kwakelse Veiling
De Kwakel - Komende zaterdag
is al weer de tweede avond van de
jaarlijkse Kwakelse Veiling. Dit jaar
wordt de veiling voor de 53e keer
gehouden. De opbrengst van deze veiling is geheel voor het Kwakelse verenigingsleven. De veilingavonden beginnen beide met de
Kinderveiling. Het eerste uurtje worden er vooral kinderkavels geveild
zoals poppen, voetballen, knutselpakketten, skateboards en dergelijke. Liefelijk is altijd het konijn dat
ook dit jaar weer een echte meis-

Prijsuitreiking bij dierenarts Annemieke Calis
Uithoorn - De open dag voor dierenartsen was een groot succes.
Veel mensen hebben een bezoek
gebracht aan de dierenartsen om
te zien wat er allemaal gebeurt in
een dierenartspraktijk. Het was een
unieke kans om verder te kunnen
kijken dan alleen de wachtkamer
en de spreekruimte, en van alles te
kunnen vragen over wat zich achter
de schermen afspeelt.
Dierenarts Annemieke Calis op het
Amstelplein deed ook mee aan de
open dag. Er was onder andere een
rondleiding, er zijn veel knuffels beter gemaakt en er was een kleurplatenwedstrijd. De uitslag van de
kleurwedstrijd zal binnenkort bekendgemaakt worden. Daarnaast
konden de vele bezoekers meedoen
aan een prijsvraag. Ze moesten
daarvoor raden welke honden- en

Raad
“De verwijzing van de wethouder
betekent dat de leden van de raad
feitelijk de volledige verantwoording over de uitwerking krijgen. Tevens laat de wethouder de raad een
besluit nemen over een onzorgvuldig en juridisch rammelend voorstel
dat tevens niet is gebaseerd op een
visie. Immers huurcontracten kunnen niet zomaar worden opgezegd
ook al zouden wij daaraan mee willen werken. Uiteindelijk is de consequentie dat de leden van de gemeenteraad mogen beslissen of de
burgers in de toekomst nog sport
kunnen blijven beoefenen.

kattennamen het meest in de praktijk voorkomen. De top 3 van hondennamen in de praktijk van Annemieke Calis is Max, Sam en Bo en de
top 3 van namen voor katten is Tommy, Mickey en Tijger. Samira Fiesler
zat het dichtstbij met haar namen
en won drie maanden gratis Hill’s
voer voor haar kat Steve. De tweede plaats ter waarde van 2 maanden gratis voer ging naar RoseMarie Lucas met haar hond Luca.
Maaike Hellinga ging er met de derde prijs vandoor. Een maand gratis
voeding voor haar kitten. Heeft u de
open dag voor dierenartsen gemist?
De landelijke open dag dierenartsen
is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt gehouden op de eerste zaterdag na dierendag (4 oktober). U kunt dus volgend jaar weer
bij de dierenarts een kijkje nemen.

jeskoop bleek te zijn. Bij de vraag
van de veilingmeester “Wie heeft
er nog geen konijn thuis?” vlogen
de handen omhoog. Een oude veilingmeesterstruc, die niet omgezet
werd in gauw handjes tellen. Het
konijn kreeg dan ook voor slechts
16 euro een nieuwe eigenaresse.
Na dat eerste uur gaat de kinderveiling langzaam over in de gewone
veiling en komen de bekende pondjes paling, levensmiddelenpakketten, tuingereedschap en planten
onder de hamer. Een bijzondere kavel was dit jaar het maken van een
film van een jubileum, trouwerij of
bedrijf. De kavel bracht 210 euro op.
Om 02.00 uur werd de laatste kavel geveild en kon de balans opgemaakt worden van de eerste avond.
Maar liefst 23.006 euro werd er deze
eerste avond opgehaald. Dat is een
goede basis om ook dit jaar weer in
de richting van de 50.000 euro opbrengst te komen. Ook deze tweede avond wordt er weer een aantal
bijzondere kavels geveild. Zo gaan
de schoenen die Dirk Kuijt tijdens
het WK in Zuid-Afrika heeft gedragen onder de hamer. Maar ook
kan er geboden wordt op een ticket
voor het Kwakels Open Golf Toernooi 2013 en een uurtje radio maken op RICK FM. De veiling begint
weer om 20.00 uur in de kantine van
KDO met een kinderveiling.

GEEN KRANT?
BEL: 0297-581698
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
Binnie met
vette campagne

uithoorn start met werken
op afspraak

Binnie ziet bij scholen, sportverenigingen en supermarkten steeds vaker gele containers voor frituurvet en
-olie. Deze organisaties laten kosteloos zo’n kliko voor 240 liter plaatsen.
Vol? Ze bellen het vetverwerkende
bedrijf dat de kliko weegt en de vergoeding bepaalt. Want vet is een prima grondstof in biodiesel, biobrandstof en oleochemie (voor de productie van zeep, verf, cosmetica, kaarsen, smeermiddelen, glycerine, plastics en nylon). Wilt u uw winkel- of
clubkas ook op deze wijze ‘spekken’?
Kijk even op www.vetrecyclehet.nl

Inwoners van Uithoorn kunnen per
29 oktober 2012 via de website van
de gemeente Uithoorn een afspraak
maken voor enkele producten van
Burgerzaken. Het gaat voorlopig om
een proef die, zo nodig aangepast,
wordt voortgezet met meer gemeentelijke producten en diensten.

Voorkom verstopping
van riool
Geen club of winkel? Voor iedereen
geldt: maak er geen ‘potje met vet’
van. Voorkom verstoppingen in het
riool. Bewaar de verpakking en giet
uw frituurafval er afgekoeld in terug.
Breng het zo verpakt naar een gele
kliko. Kliko’s staan ook op het scheidingsdepot en daar mag u het in elke
verpakking aanbieden. En ja... een
vetbol voor de vogels is natuurlijk ook

leuk in de winter. Hoe dan ook: geef
ze hun vet, maar spaar het riool.
tips?
Heeft u nog vette tips voor Binnie?
Stuur een mail naar gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. Marian Vermaas.
Per brief mag ook. Andere meldingen
over afval worden het snelste opgelost via de digitale Melding Openbare Ruimte of telefoon 0297-513111.

Producten
In de proef kunnen inwoners een afspraak maken voor een bezoek op
maandag, dinsdag en donderdag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zo’n afspraak kan nu nog alleen voor de
meest aangevraagde producten, zoals het aanvragen en afhalen van
een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs. Ook voor een Eigen verklaring Rijbewijs en een uittreksel uit de
gemeentelijke administratie kunnen
inwoners met een afspraak terecht.
Dat geldt ook voor het melden van
een verhuizing binnen of naar Uithoorn of naar het buitenland, en voor
het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag.

‘Werken op afspraak’ heeft een aantal duidelijke voordelen, zowel voor de
klant als voor de gemeente. Klanten
voorkomen met een afspraak wachttijden en zij kunnen via www.uithoorn.
nl zelf een geschikte datum en tijdstip
prikken. Ook weet de gemeente precies waar de klant voor komt. Zij is dus
goed voorbereid op de komst en de
vraag en kan de klant daardoor goed
informeren. Ook de klanten zijn met
een afspraak beter voorbereid. Ze weten wat ze nodig hebben of eventueel
moeten meenemen. Daarnaast krijgt
de website van de gemeente een grotere bekendheid. Het wordt een steeds
belangrijker instrument in de dienstverlening. Ook ziet de gemeente veel
voordelen doordat ze zicht heeft op pieken en dalen in de drukte en kan haar
bezetting daar beter op afstemmen.
Proef
Het gaat nog om een proef. De verwachting is dat in de loop van 2013 het
aantal producten en diensten kan worden uitgebreid. Mogelijk past de gemeente dan ook de tijden aan.

ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het
aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

delaan. Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en niet-leden €1,50. Info: gvzs@online.nl
9 nov.

Hobbyclub-Fantasie ‘83 De-Kwakel houdt open huis voor ouders
en kinderen in Dorpshuis De Quakel. Tijd: 19-21 uur. Toegang gratis. Nadere info: Jan-Pieter Meijer Tel: 0297-530852 of e-mail janpietermeijer@online.nl

16 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

16 nov.

Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia
in R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en
orkest Continuo. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon
de Graaf. Aanvang: 20.15 u. Entree: €23,-. (CJP/65+ € 22.) Nadere info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov.

Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade
13.30 u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. Intocht Sinterklaas
in De Kwakel (start evenemententerrein)

17,23,
24 nov.

Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Davids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 November. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn Ringdijk
8 De Kwakel,Tel: 0297-560448, Marga Westerbos, Cyclamenlaan
48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De
Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open 19.30u. Meer info op www.
genesius-dekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren.

17 nov.

Gala aan de Amstel / Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aanvang: 19.30 uur. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel. Spetterend feest, met band en topartiesten, tocht met romantische partyboot “Dame van Amstel“
of een gokje aan de blackjacktafels. Kosten €90,- voor de hele
avond, dus inclusief buffetten en drankjes. Kaarten reserveren per
mail via: jpdalmeijer@gmail.com met vermelding van uw naam en
adres.

18 nov.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianorecital
van Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

25 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. Er
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

1 dec.

De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inl. 0297525556.

6 dec.

Uittocht Sinterklaas:17.00 u: v/a RK basisschool De Springschans

14 dec.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

16 dec.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zang- en
harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.

21 dec.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

28 dec.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.

1e di. v/d
maand

Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van
09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

2 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

3 nov.

Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs.
Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 u. Toegang: €1,50.
Jeugd gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-2-2013; 2-3-2013;
6-4-2013; 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov.

Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out:
Classic meets Rock. Locatie 7Street, de voormalige studio van
Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30 u.
Kosten: € 10 p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. Er
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

4 nov. t/m
16 dec.

7 nov.

9 t/m
11 nov.

9 nov.

Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. De
opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die dag
(4/11) geopend vanaf 14.30 u. De expositie is te zien tot en met
zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.00-16.00 u. en
op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.
galeriefortaandedrecht.nl
Open Avond D-F!NE. Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar zijn welkom op de Open Avond van soul- en motownkoor D-F!NE op
woensdagavond 7 november. Locatie: onze vaste repetitieruimte
“de Morgenster”, de Visserlaan 6 in Uithoorn. Op deze woensdagavond kun je van 20:00 uur tot 22:30 vrijblijvend komen kijken/luisteren/meezingen/sfeer proeven en kennismaken met ons. Voor
meer informatie zie www.soulkoor.nl of een e-mailtje sturen aan
info@soulkoor.nl. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.
Je hoeft je niet op te geven voor deze Open Avond, het is gratis.
Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in Sportcomplex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 november om
20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00 u en zondag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis. Zie ook: www.
groenling.nl
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over Nederlandse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De Mero-

evenementen vanaf december 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Grote evenementen in 2013 aanmelden voor 1 december 2012
Gaat u in 2013 een evenement organiseren waarbij meer dan 2000
bezoekers verwacht worden? Dan
moet u dit ruim tevoren bij de gemeente melden. De politie Amsterdam-Amstelland wil in verband met
de beschikbare capaciteit tijdig we-

ten welke grote evenementen er per
gemeente gepland zijn. Dit komt de
openbare orde en veiligheid ten goede. Het is noodzakelijk dat u het door
u in 2013 te organiseren evenement
voor 1 december 2012 via een speciaal formulier bij de gemeente meldt.

Melding is geen vergunningaanvraag
Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier is niet hetzelfde als het aanvragen van een
vergunning voor het evenement.
Daarom moet u uiterlijk acht weken
voor aanvang van het evenement, de

deﬁnitieve aanvraag voor dat evenement bij de gemeente indienen. Het
is dus belangrijk dat u de vergunningaanvraag tijdig verstuurt.
Aanmelden voor 1 december 2012
Indien u het evenement niet voor 1

december 2012 heeft aangemeld,
dan bestaat de kans dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken.
Het is dus belangrijk dat u tijdig weet
of u in 2013 een evenement wilt organiseren en daarnaar handelt. Deze procedure geldt ook voor jaarlijks
terugkerende evenementen.

Meer info?
Met eventuele vragen of voor
het opvragen van een meldingsformulier kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, cluster
vergunningen, telefoonnummer
0297-513111 of via de website
www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij
de woningen Churchillﬂat 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveﬂat 9.
Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012. Contactpersoon: mevrouw
S.I. van der Waals, tel. 0297-513111. Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. (0297) 513 111.
- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage
van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal,
tel. (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieu-inrichting en het plaatsen van opslagen PGS 15. Ontvangen 19 oktober
2012.
- Johan Enschedeweg 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een kantoorgedeelte op de eerste verdieping. Ontvangen 25 oktober 2012.

De Kwakel
- Gerberalaan 63, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras en het plaatsen van een stalling/berging. Ontvangen 19 oktober 2012.
- Het Lange Eind 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras en het plaatsen van een stallingsruimte/berging. Ontvangen
25 oktober 2012.
- Jaagpad 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
kaasmakerij. Ontvangen 25 oktober 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan ter hoogte van de bushalte, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen en het plaatsen van een zichtscherm. Ontvangen
23 oktober 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 18 oktober 2012.
- Krakeend 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 18 oktober 2012.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Het Korte Eind 1 58, het vergroten van een tuinhuis.
- Het Korte Eind 1 75, het vergroten van een tuinhuis.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Jaagpad 15, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een kaasmakerij.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel en zijgevel. Bezwaar: t/m 7 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 december 2012.
- Krakeend 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 december 2012.
Thamerdal
- Thamerlaan 41, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op
de begane grond en souterrain. Bezwaar: t/m 27 november 2012.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, onthefﬁng van artikel 35 Drank en horeca wet aan Stichting 4Life voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 10 november 2012 in de Thamerkerk. Bezwaar t/m 4 december 2012.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen van 10 reclameborden voor het
geven van bekendheid aan het concert op 16 november 2012. Bezwaar t/m 4 december 2012.
PROGRAMMABEGROTING 2013 TER INZAGE EN TE KOOP

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, in het gemeentehuis Laan
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.

Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012
CONCEPT-WIJZIGINGSVERORDENING WERK EN INKOMEN
UITHOORN 2012 VASTGESTELD

In zijn openbare vergadering van 18 oktober 2012 heeft de raad van de gemeente Uithoorn de concept-Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012
vastgesteld. Via deze concept-verordening wordt een aantal verordeningen gewijzigd wegens wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze concept-verordening ligt
van donderdag 25 oktober 2012 tot en met donderdag 6 december 2012 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

WWW.UITHOORN.NL
RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Moet Uithoorn bezuinigen?
Nederland is in een recessie en
ook Uithoorn ontspringt de dans
niet. Voor de begroting van het
komend jaar is het de gemeente niet gelukt om het tekort minder dan 900 000 euro te maken.
De bevolking is opgeroepen deze week mee te denken of het beter kan.
Gelukkig is de negatieve uitkomst
van de begroting eenvoudig tot
een vette plus om te bouwen, en
wel door nog eens naar het Thamerlint te kijken.
In het Verkeersplan van 2008
(UVVP) is vastgesteld dat het
Thamerlint onderdeel van de
Tweede Hoofdontsluitingsroute van het centrum zal worden.
In het huidige plan zullen geruime tijd ná de opening van de

nieuwe N201 de rijstroken op het
Thamerlint van ongeveer 3 meter
naar 4,25 meter verbreed worden
(conform de minimale maten die
de wethouder in februari naar de
raad gestuurd heeft).
Sinds 2008 is er niet alleen met
de economische omstandigheden, maar ook met de realiteit op
het Thamerlint één en ander gebeurd:
Uit onderzoek van de gemeente
is gebleken dat de komende decennia ruim 10% minder auto’s
dagelijks van de twee lanen gebruik zal gaan maken.
Een besluit van gemeenteraad (in
februari) heeft ervoor gezorgd dat
het aantal vrachtauto’s op de lanen niet zal toenemen.
Dankzij de vervanging van de riolering wordt de hele Prins Bern-

hardlaan de komende weken opnieuw geasfalteerd.
De eerdere toezegging van een
verhoging van de Prins Bernhardlaan naar het oorspronkelijke niveau wordt nu niet meer door de
gemeente bevestigd.
In het UVVP stond al dat op de
100 Uithoornse verkeersongevallen er geen enkele op het Thamerlint plaats vond. Mij is geen
enkel ongeval op de lanen erna bekend, waarmee enig argument over verkeersveiligheid een
schijnargument geworden is.
De verhoging van de Thamerdijk
(=Thamerlaan) is de verantwoordelijkheid van Waternet.
Volgens het begin dit jaar gepubliceerde overzicht is voor de verbetering van de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan ruim 2,9 mil-

joen euro beschikbaar in het UVVP
budget, op een totaal van 4,4 miljoen
voor deze Hoofdontsluiting vanaf de
oude N201 t/m de noodzakelijke onderdoorgang van de busbaan. In de
programmabegroting is voor 2013 dit
bedrag (geïndexeerd) opgenomen.

Het zou de raad sieren als zij vanwege de gewijzigde omstandigheden de beslissing om deze 2,9 miljoen (is 100 euro per inwoner) uit te
geven herziet.

lint hoeft te gebeuren: Acht jaar lang
geen onderhoud plegen heeft effect
op het openbaar groen gehad. Gelukkig zijn daar al andere potjes voor
in de begroting.

Niet dat er niets aan het Thamer-

Jaap Dijkstra

Als afsluiting van de rioleringswerkzaamheden wordt de Prins Bernhardlaan binnenkort opnieuw geasfalteerd.
Gaat dat er in 2014 echt weer uit?
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Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

DOkTERsDIENsTEN

Wederom mijn maandelijkse column, een initiatief van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersverenigingen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel.

Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenarts annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Behandeling na tel. afspraak.
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Ergonomieavond bij van
Hilten goed bezocht

Door Flavoring

DONOR
Afgelopen week was het Donorweek. Ja, alweer een week om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen. En het werkt, want
ik kan het niet laten om er nu over te schrijven en door het schrijven en
zoeken van informatie denk ik er over na. Was deze Donorweek er niet
geweest, dan had ik nu niet over dit specifieke onderwerp nagedacht.
Best stom eigenlijk voor iemand die jarenlang met een donorcodicil in
haar portemonnee heeft rondgelopen, maar niet is geregistreerd in het
Donorregister. En toch vind ik dit zo’n belangrijk onderwerp dat ik een
week bij lange na niet genoeg vind. Doel van deze week was om zo
veel mogelijk nieuwe donoren te werven. Ik ben benieuwd of dat is gelukt. Want wat het streefaantal was, werd mij niet duidelijk op de website www.jaofnee.nl/donorweek? Wel wordt er op de site aangegeven
dat in deze week er al 39485 nieuwe donorregistraties bij zijn gekomen.
Op dit moment ligt het aantal registraties in het Donorregister rond de
5,6 miljoen. Maar veel Nederlanders hebben zich nog niet geregistreerd
in het register. Is er eigenlijk een getal waarbij je kan zeggen, nu hebben
we genoeg donoren? Waarschijnlijk niet, want het is een moeizaam proces en ziekte en overlijden laten zich niet leiden door vraag en behoefte. Ongeveer 1300 mensen wachten momenteel op een donororgaan. En
vorig jaar zijn er 147 mensen gestorven terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een nieuw orgaan. De dood is altijd zwart, maar hoe erg is het
als je sterft, terwijl de hoop zo vlakbij kan zijn?
Op de website kun je nu heel gemakkelijk je keuze vast laten leggen en
zo donor worden (of vastleggen dat je dat echt niet wilt). De beroemde
digiD heb je daarvoor nodig en de laatste keer dat ik die had gebruikt,
was om de kinderbijslag aan te vragen een aantal jaar geleden. Maar als
je hierover schrijft, het doel belangrijk vindt, dan moet je niet alleen lullen, maar ook poetsen. Dus zocht ik alles op en begaf ik me op de site.
Het wordt de mensen op zich heel gemakkelijk gemaakt. En het irriteerde mij dan ook ten zeerste dat ik niet kon inloggen met mijn digiD. Dat
ligt niet aan het systeem maar aan mij. Ik ben een vergeetachtig mens
en kan niet tegen alle gebruikersnamen en wachtwoorden voor al die
verschillende sites en organisaties op internet. Gek word ik er van, duidelijk geval van deze hersenen wil je niet doneren, ze functioneren niet
meer optimaal.
Maar gelukkig zijn er altijd meerdere wegen naar Rome en dus kon ik
online het formulier invullen en dan moet je het alleen wel uitprinten,
ondertekenen en opsturen. En ik wilde nu eigenlijk in een keer klaar zijn.
Speciaal voor mensen zoals ik kun je dan ook de optie aankruisen voor
een herinneringsmail om je formulier op te sturen. Wat ik uiteraard heb
gedaan en ook ga doen. Ik word nu donor, want dan ben ik eigenlijk altijd al geweest, maar het moet ook maar voor eens en altijd duidelijk zijn!
Ik ga niet zeuren over alle dingen die je maar kan verzinnen. Ik denk bijvoorbeeld stiekem dat ik niet wil dat mijn longen naar een roker gaan.
Heb ik altijd gezond geleefd, gesport, niet gerookt en dan gaan mijn
prachtige, schone longen naar een roker? Maar als je op deze manier
gaat denken, gebeurt er echt nooit wat en leg je het hele systeem lam.
Het gaat erom dat er heel veel mensen om uiteenlopende redenen een
donororgaan nodig hebben om verder te kunnen met leven. En het is
toch echt een feit dat jij die organen niet meer nodig hebt, als je dood
bent. Dus mijn formulier ga ik nu ondertekenen en opsturen. Ja, ik ben
donor, jij ook?

Gala aan de Amstel streeft naar
succes voor het goede doel!
Uithoorn - Afgelopen donderdagavond 18 oktober was er weer een
OVU themabijeenkomst. De ondernemersvereniging komt maandelijks
bij elkaar en koppelt daar regelmatig een thema aan. Ditmaal waren
de ondernemers te gast bij van Hilten Alles voor Kantoor met als thema ‘werken op kantoor’. De aanwezigen werden na een korte inleiding
meegenomen in de wereld van kantoor- & projectinrichting. Aan de
hand van ingerichte projecten in de
regio werd men bewust gemaakt
van wat er allemaal bij komt kijken
om een werkplek en zijn omgeving
op een juiste ergonomische manier

in te richten. Op het zitten werd nog
dieper ingegaan. Alle aanwezige
ondernemers zaten zelf op een bureaustoel. Zij werden aan de hand
van een actieve presentatie bewust
gemaakt van het goed en ergonomisch instellen van een bureaustoel.
Na de presentatie werd er nog lang
nagepraat en ‘gezeten’.
Al met al was de avond voor de aanwezige leden een leuke een leerzame ervaring. De volgende OVU bijeenkomst staat gepland op donderdag 15 november met als thema ‘Beaujolais-avond’ welke bij
Vinbeau zal plaatsvinden.

Muziek- en stamppotmiddag
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Op vrijdag 23 november
om 15.00 uur kunt u terecht in de
ontmoetingsruimte van wijksteunpunt Bilderdijkhof voor een ouderwets gezellige middag. Na de koffie/thee met een heerlijke koek zal
Kees Bergen op keyboard grotendeels Amsterdamse nummers spelen waarbij u gerust uit volle borst
mee mag zingen. Onder het genot
van een hapje en een glaasje glühwein zal Kees ook deze middag een

van zijn verrassende acts opvoeren.
Na het optreden gaat het gezelschap rond 17.00 uur aan tafel waar
het kan kiezen uit twee verschillende stamppotten.
De kosten voor deze middag bedragen 7.50 euro. U kunt kaarten kopen
t/m 21 november ’s morgens aan de
bar bij Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
dat open is op dinsdag, woensdag
en donderdag.

EDITIE
oktober

Uithoorn - Er is weer veel belangstelling voor het jaarlijkse Gala aan
de Amstel op zaterdag 17 november
in het Rechthuis te Uithoorn. Een
enthousiaste Coen van Olst, voorzitter van de Lions Galacommissie,
meldt dat de kaartverkoop uitermate goed verloopt en dat de medewerking van het bedrijfsleven uit
Uithoorn en omgeving, dat als altijd
het Gala sponsort, ook deze keer
weer zeer groot is.
Het Gala aan de Amstel is voor iedereen toegankelijk die van een
heerlijke avondje uit wil genieten. In
sfeervolle zalen en tenten in en rond
het Rechthuis, is door de Lions Club
Uithoorn een programma samengesteld waarbij jong en oud zich thuis
zullen voelen.
De ± 350 gasten kunnen genieten
en dansen op muziek van topentertainers, en bijzondere buitenlandse
buffetten en culinaire hapjes zullen
de avond vervolmaken.
De romantische partyboot ‘Dame
van Amstel’ zal tijdens de feestavond op de Amstel varen, en op
de boot kan men niet alleen genieten van een toporkest, maar ook een
gokje wagen aan één van de blackjacktafels.
Jeugdfonds
De opbrengst van dit 9e Gala aan de
Amstel gaat dit jaar naar ‘Stichting
Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel’.
Doelstelling van het fonds is om

jongeren tot en met 17 jaar, waarvan de ouders over onvoldoende inkomen beschikken, actief te betrekken bij sportieve en culturele activiteiten in groepsverband. Het fonds
ondersteunt inmiddels ruim tachtig kinderen, die daardoor kunnen
deelnemen aan o.a. voetbal, hockey, volleybal, judo, karate, badminton, turnen, aerobic, scouting, dansen en muziek.
Lionsclub Uithoorn hoopt, door de
bijdragen van de sponsors en door
de opbrengst van de kaartverkoop,
het Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel - in deze niet zo gemakkelijke
tijd - een flinke impuls te geven.
De kosten bedragen 90,- euro p.p.
voor de hele avond, dus inclusief
buffetten en drankjes.
Het feest is vanaf 19.30 uur tot 01.00
uur.
Er is gratis parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Amstelplein tot 01.30 uur, en net als in
voorgaande jaren kan men gebruik
maken van de ‘wegbreng-service’
die vanaf 23.00 uur de gasten in de
regio naar huis kan brengen.
Reserveren kaarten is mogelijk via
e-mail: jpdalmeijer@gmail.com met
vermelding van naam en adres.
Kaarten zijn vanaf aanstaande zaterdag 3 november af te halen bij
Blok Mode aan Amstelplein 19.

Om te beginnen toch nog even aandacht voor het opzetten van een Stichting Ondernemersfonds hier in Uithoorn
en De Kwakel.
Ik heb er al diverse malen over geschreven en in mijn vorige
column van september al aangekondigd dat er nu eindelijk
een beslissing zou komen.
Welnu, op 27 september is op voorstel van B&W door de
Gemeenteraad definitief en unaniem bepaald dat er in Uithoorn een Ondernemersfonds kan worden opgericht!
Dit is een mijlpaal voor ondernemend Uithoorn en De Kwakel, eindelijk komen er financiële middelen beschikbaar om
diverse belangrijke zaken te kunnen regelen.
Een fonds van, door en voor de ondernemers.
Zoals u misschien nog wel weet zal dit fonds worden gevoed
vanuit de OZB.
Op verzoek van de ondernemers zal de OZB op niet-woningen worden verhoogd met 10% en daarmee zal de kas van
de Stichting Ondernemersfonds worden gevuld.
Zo zal er nu op korte termijn worden gekeken naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met
Parkmanagement op het bedrijventerrein.
Het is van groot belang voor alle ondernemers dat het bedrijventerrein er niet alleen beter uit komt te zien, het wordt
ten slotte dé ontsluiting van Uithoorn vanaf de omgelegde
nieuwe
N-201. Ook dat er ook een beter openbaar vervoer gaat komen, dat we proberen de afvalinzameling en afvalscheiding
in goede banen te leiden, de beveiliging te optimaliseren en
de inkoop nutsvoorzieningen te stroomlijnen. Parkmanagement bestaat uit vier deelgebieden: veiligheid / beveiliging,
orde en netheid openbare ruimte, dienstverlening en de
promotie van het bedrijventerrein Uithoorn.
Aanstelling van een (parttime) parkmanager heeft dan ook
hoge prioriteit en zal uiterlijk per
1 januari 2013 dienen te zijn gerealiseerd.
Op het gebied van veiligheid en beveiliging is door de inzet
van de SBBU de afgelopen jaren al veel bereikt, maar in goede samenwerking met de nieuw aan te stellen parkmanager
zal dit nog verder worden geoptimaliseerd.
Voor wat betreft het beëindigen van de qathandel op het
bedrijventerrein zijn al de nodige vorderingen gemaakt.
Na een gezamenlijk optrekken van B&W, de provincie NoordHolland en de SUB, is in januari al door minister Opstelten
aangegeven dat de qathandel in Nederland verboden gaat
worden. Echter door de wisseling van de wacht in politiek
Den Haag, zal dit voorstel pas komend voorjaar als wet kunnen worden aangenomen door de Eerste Kamer, waarna deze in werking zal treden, nog even geduld dus nog.
Een tweede punt dat momenteel veel aandacht vraagt is de
oprichting van een Stichting Citymarketing, een door zowel
ondernemers (vertegenwoordigd door de SUB) als gemeente gesteund en gefinancierd initiatief.
Liever zouden we de naam aanpassen en spreken van Uithoorn Promotie, omdat dit beter aangeeft wat de intentie is.
Bovendien zijn we nu eenmaal geen ‘city’ en zouden we beter van Villagemarketing spreken.
In gezamenlijk overleg tussen Gemeente en SUB wordt gekeken naar de wensen die we allen hebben om Uithoorn aan
de Amstel beter te kunnen promoten, maar ook naar de mogelijkheden, zeker ook financieel. Dit alles gaat nu eenmaal
met vrij veel geld gepaard, maar is wel een hard nodig en we
verwachten er allemaal veel van!
Dan nog even een blik op de agenda van de komende weken. Op zaterdag 17 november a.s. is er weer het Gala aan de
Amstel, georganiseerd door de Lions Club Uithoorn, waarbij
de opbrengsten ten goede komen aan een goed doel.
Dit geweldige feest zal weer worden georganiseerd in het
Rechthuis.
We rekenen wederom op een grote opkomst, zoals we alle voorgaande edities van het Gala ook hebben mogen ervaren. U heeft een geweldige avond voor uw 90 euro en u
steunt er ook nog eens een goed doel mee!
Buffetten en drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland.
Ik houd u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en
hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersvereningen is.
Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze
aangesloten ondernemers!
Tip: Iedere eerste maandag van de maand is er weer een
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00
uur in het restaurant van Sportschool Plux!
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Laten we de kracht vinden die dingen te verbeteren
die verbeterd kunnen worden, het geduld opbrengen
die dingen te accepteren die niet verbeterd kunnen worden, en de wijsheid hebben om het verschil te weten en
te zien!”
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Ook in Uithoorn zullen we flink moeten bezuinigen’
turele lasten, bijvoorbeeld
voor onderhoud. Maar in
zijn algemeenheid kun je
zeggen dat de gemeentelijke
begroting zo’n € 40 miljoen
bedraagt en dat we nu zo’n 5
procent moeten bezuinigen.
Dat is dus een flinke hap.”

Vijf vragen aan Rob de Boer van de PvdA

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan
Rob de Boer, raadslid voor de PvdA.

1

Wat is er zo bijzonder
aan de raadsver
gadering van 8 november?
“Tijdens deze vergadering
bepalen we de programmabegroting voor 2013, plus
de meerjarenbegroting
voor 2013-2016. Een belangrijk onderwerp, Uithoorn
ontsnapt nu eenmaal niet
aan de overheidsbrede bezuinigingen. We krijgen steeds
meer taken van de rijksoverheid, zonder dat de vergoedingen gelijke tred houden.
Bovendien hebben we te
maken met stijgende kosten.

Met de begroting voor 2013
bepalen we als raad hoe we
in Uithoorn invulling geven
aan noodzakelijke bezuinigingen voor 2013 en verder.”

3

Zijn er nog mogelijk
heden daar creatief
mee om te gaan?
“Die zijn erg beperkt. Een
gemeente is nu eenmaal geen
bedrijf. Neem onze diensten:
die worden kostendekkend
aangeboden. Daar kun je dus
geen andere gaten mee dichten. Ook kunnen we niet zomaar taken afstoten, omdat
je als gemeente nu eenmaal
een opdracht hebt. Extra ta-

“Kinderen, ouderen en sociaal
kwetsbare mensen worden ontzien”

2

Gaat het om zware
bezuinigingen?
“De gemeentelijke financiën
kennen een complexe structuur, dus het is lastig heel
concreet te worden. Zo heb je
onder meer het onderscheid
tussen incidentele en struc-

ken ontplooien behoort ook
niet tot de mogelijkheden
en we hebben afgesproken
de lasten voor de burger niet
te verhogen. Mogelijkheden
voor de gemeente om extra
inkomsten te genereren,
zijn er dus vrijwel niet.”

4

Hoe worden
de bezuinigingen
aangepakt?
“De pijn wordt verdeeld op
basis van enkele uitgangspunten. Een belangrijke is
dat we een groter beroep doen
op zelfredzaamheid: burgers
en ondernemers zullen meer
zelf moeten doen. Daarnaast
wordt de dienstverlening van
de gemeente versoberd en
gaat Uithoorn meer samenwerken met buurgemeentes

en ondernemers, zodat
zaken goedkoper kunnen.
Bij deze uitgangspunten
hoort ook de vaststelling dat
onze zorgplicht overeind
blijft. Kinderen, ouderen en
sociaal kwetsbare mensen
worden in de bezuinigingen
zo veel mogelijk ontzien.”

5

Wat betekenen de
bezuinigingen voor
de inwoners van Uithoorn?
“Iedereen zal het gaan

RaadsaGenda
Datum: 1 november 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering +
informerend debat

merken, zoveel staat wel
vast. Bijvoorbeeld omdat
onderhoud in de straat iets
langer op zich laat wachten,
of doordat de sportvereniging minder subsidie krijgt.
Ik verwacht dan ook dat het
volgende week een pittige
vergadering wordt en dat er
nog behoorlijk wat aanpassingen op de begroting voor
2013 komen. Het gaat immers om belangrijke keuzes
die iedereen aangaan.”

1

Opening en beëdiging
mevr. N. Bouchta

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Kadernota inhuur
derden 19.50 uur

4

Opening en agenda informerend debat 20.45 uur

5

Doorontwikkeling
buurtbeheer 20.50 uur

6

Financiële uitgangspunten GRP5 21.30 uur

7

Nadeelcompensatieverordening 22.15 uur

Kwaliteitsoverzicht nodig voor inhuur personeel
Onlangs werd door de raad
de ‘Kadernota inhuur
derden’ besproken. Deze
beschrijft wanneer er door
de gemeente moet worden
ingehuurd, legde wethouder
Verheijen uit. In de nota
wordt het verschil gemaakt
tussen het inhuren van één
enkele persoon en een heel
bureau. “Kijken we ook
waar dat bureau zit?” vroeg
José de Robles namens DUS!
De Amsterdamse grachtengordel of het Uithoorns
industrieterrein kunnen
qua kosten voor het inhuren

van personeel behoorlijk
verschillen. VVD, CDA en
Gemeentebelangen wilden
weten waarom er pas in
2013 gewerkt gaat worden
volgens de nota en waarom
het niet duidelijk is hoeveel
er is ingehuurd in 2012.
“Dat moet toch zichtbaar
zijn?”, aldus CDA’er Smits.
Portefeuillehouder mevrouw Oudshoorn gaf aan
dat het college de aanbeveling van de rekenkamer
overneemt. Dan is het niet
logisch om die uit te voeren
voor jaren die al geweest

zijn, vertelde ze. Wethouder
Verheijen voegde hier aan
toe dat het overzicht hoeveel
er is ingehuurd wel gemaakt
kan worden, maar dat het
niet zo zinvol is. “U heeft er
als raad niets aan.” De raad
heeft een kwaliteitsoverzicht nodig, dat antwoord
geeft op waarom inhuur,
hoeveel inhuur en voor
welke onderdelen. “Zodat
de raad kan zien of het
college zijn werk goed
doet.” Hoe de inhuur plaatsvindt, komt in een later
stadium aan de orde.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 8 november
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Binnenkort in verkoop

5 typen charmante
eengezinswoningen
Koopsom vanaf
€ 209.000,- v.o.n.

VOORINTEKENEN

IS MOGELIJK

w w w.wonenindeok
er.nl
Op de

hierboven genoem
de website
kunt u zic h gehe
el vrijblijvend regis
treren
als belangstellend
e.
Binnenkort op de
ze site de versc hi
llende
woningtypen en sp
ec ific aties.

Een ruime keuze uit prachtige typen nieuwbouwwoningen in de Kwakel
(gemeente Uithoorn), omringd door water en groen in het polderlandschap.
Realisatie

Inlichtingen en verkoop

EKZ|Makelaars
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn

T (0297) 567 863
E nieuwbouw@ekz.nl
I www.ekz.nl

HSB Volendam
Slobbeland 10
1131 AB Volendam

T (0299) 398 900
F (0299) 398 950
E info@hsb-volendam.nl

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 31 oktober 2012

Groen Uithoorn geschokt over
ingrijpende bezuinigingensplannen
ging en culturele instellingen zijn
niet te overzien. De onderhoudsbijdrage voor sportverenigingen wordt
bijvoorbeeld structureel volledig afgebouwd. Het gevolg is dat contributies voor sportverenigingen flink
gaan stijgen vanaf 2013 naar een
mogelijke verdubbeling in 2016. Dit
betekent dat sport in verenigingsverband niet meer voor alle kinderen mogelijk is. Heel triest allemaal.
Als het College van B&W dit bedoelt
met zelfredzaamheid, ben ik de weg
kwijt”, aldus Koopmans.

Arjan Koopmans “geschokt door bezuinigingen met de botte bijl”
Uithoorn - Op 8 november wordt de
begroting voor 2013 in de gemeenteraad behandeld. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft
de ingrijpende bezuinigingsplannen
bekendgemaakt. “Alles draait om
zelfredzaamheid van de inwoner en
de gemeente komt alleen nog in actie voor de meest kwetsbare inwoner. Het bestaande voorzieningenniveau wordt sterk ingeperkt. Dit is
de strekking van de bezuinigingsplannen van het College van B&W”,
zo is de eerste reactie van gemeenteraadslid Arjan Koopmans van Uithoorn Groen.
“Er is in paniek met de ‘botte bijl’
en zonder beleid ingehakt op bestaande voorzieningen en subsidies. De gevolgen voor sportvereni-

Grote broek
“De bezuinigingen worden grotendeels veroorzaakt doordat het college in voorgaande jaren een ‘te grote broek’ heeft aangetrokken”, zo
vervolgt Koopmans. “Men heeft te
veel geïnvesteerd en is in risicovolle grondexploitaties gestapt. Op het
oog lucratieve en risicovolle bouwgrondexploitaties gaan beslag beslag leggen op middelen die bestemd zijn voor bestaande reguliere voorzieningen. Recentelijk is er
weer een (onnodig) fors verlies gerealiseerd op een grondexploitatie, waardoor we al bijna de bodem
van onze budgetegalisatiereserve
gaan bereiken. Tevens zijn er te dure onderhoudscontracten afgesloten zonder rekening te houden met
de toekomstige lasten en risico’s.
Hier bovenop komen dan nog de
rijksbezuinigingen.” Groen Uithoorn
gaat het College wijzen op haar verantwoordelijkheden richting de inwoners. “Wat ons betreft, wordt
er niet bezuinigd op sport. Waarom niet? Omdat sporten bijdraagt
tot de zo gewenste positieve maat-

schappelijke effecten. Verder snap
ik er ook helemaal niets van dat
het College zonder vooraankondiging sport en culturele verenigingen
van de ene op de andere dag confronteert met afbraakscenario’s. Een
sterk bestuur treedt in overleg met
haar omgeving en pleegt vooroverleg en stuurt niet zomaar een briefje met een horrorscenario voor verenigingen.”
Afbraakbegroting
“Ik ga er vanuit dat de coalitiepartijen VVD, PVDA en DUS!(Groen Links
en D66)hun wethouders tot de orde roepen en deze afbraakbegroting
niet accepteren. Zo niet dan zijn zij
deelgenoot van het afbreken van
sportverenigingen en andere maatschappelijke culturele verenigingen. Groen Uithoorn is strijdbaar en
zal de begroting in deze vorm zonder meer afkeuren. Groen Uithoorn
wil een evenwichtige en transparante begroting waarin alle risico’s(w.o.
grondexploitatie) zichtbaar worden. Sport en cultureel leven moeten worden ontzien. Bezuinigingen
worden wat ons betreft gerealiseerd
door minder te investeren in wegen
en onnodige dure externe onderzoeken achterwege te laten.
Ga ook niet bezuinigen om overschotten op je begroting te realiseren, tenzij je helder en concreet
maakt, waarvoor, bijvoorbeeld dat er
risico vanuit grondexploitatie aankomt (nog meer rentelasten…). Inhuur van personeel moet drastisch
worden beperkt. Strategie en Beleid kunnen prima gemaakt worden door het uitstekende ambtelijke
apparaat.” Aldus Arjan Koopmans.

Zaterdagavond: A Music Night Out
Regio - Deze week is het dan zover. Aanstaande zaterdag 3 november wordt “A Music Night Out: Classic meets Rock” georganiseerd door
muziekvereniging KnA Uithoorn.
Een concert waarin klassieke en
moderne muziek elkaar ontmoeten.
De afgelopen weken is steeds een
ander onderdeel van de muziekvereniging belicht in de voorbereidingen naar dit concert toe. Het gaf een
inkijkje in de voorbereidingen van
een muzikant in een orkest, slagwerkgroep, drumfanfare of dweilorkest en belichtte ook de voorbereiding van het twirlteam Starlight dat
door KnA begin dit jaar is opgericht.
Deze laatste week kijken we naar de
voorbereidingen achter de schermen: wat komt er allemaal kijken bij
de organisatie van zo’n concert?
Prachtig concert, maar
geen theater
Het concert werd de afgelopen jaren steeds in Sporthal de Scheg
georganiseerd. Dit vergde enorme
voorbereidingen om de sporthal om
te toveren tot een theaterzaal: afdekken van de vloer, ophangen van
verlichting, neerzetten van stoelen,
doeken als achtergrond om niet tegen een stenen muur aan te kijken
kostten de leden van KnA urenlange
voorbereidingen en duizenden euro’s aan kosten. Uithoorn heeft helaas geen theater waar een orkest
een concert kan geven.
Om die reden wordt dit jaar voor het
eerst uitgeweken naar het Crown
Theater in Aalsmeer, gevestigd in de
oude Joop van den Ende studio in
Aalsmeer. In het theater is alles al
aanwezig en in plaats van op harde houten stoelen of kille sporthalbankjes, kunnen de bezoekers nu
plaatsnemen in een prachtige theaterzaal met comfortabele stoelen
waaruit elke bezoeker goed zicht
heeft op het orkest.
Een concert is net een bevalling
…het duurt namelijk ook zo’n 9
maanden voordat alles helemaal
klaar is. De eerste keuze betreft het
thema. Dit jaar Classic meets Rock.
Kan iedereen van de artistieke leiding (de dirigenten en instructeurs)
hiermee uit de voeten? Dan wordt
een basisindeling gemaakt waarmee de avond wordt gevuld. Elke
afdeling krijgt speeltijd en de bijpassende stukken worden erbij gezocht. Het theater wordt geboekt en
er wordt een website gemaakt om
het concert te promoten.
Rockmuziek op een klarinet?
Klinkt niet erg waarschijnlijk dat het
karakter van echte rockmuziek optimaal naar voren komt als alleen
gebruikgemaakt kan worden van
blaasinstrumenten. Toch zult u verbaasd staan over de manier waarop nummers van Queen prachtig
ten gehore worden gebracht door
dezelfde muzikanten die klassieke
werken uitvoeren.
Maar echte rockmuziek wordt natuurlijk ondersteund door gitaren.
En die zijn niet standaard aanwezig in een harmonieorkest of in een

drumfanfare. Dus werden al voor de
zomer gitaristen gezocht om ondersteuning op elektrische- en basgitaar te bieden.
Vlak voor de zomer was daarmee
het concept-programmaboekje wel
klaar. De muzikanten weten wat er
ingestudeerd moet worden, maar
er zijn ook nog andere concerten
en optredens in de tussentijd, dus
de repetitietijd kan niet alleen besteed worden aan het concert op 3
november.
Voor ieder wat wils:
muzikanten en bezoekers
Bij het samenstellen van het programma is het belangrijk dat er voor
ieder wat wils in zit. Muzikanten zijn
er immers ook in veel soorten. Sommige muzikanten willen complexe
klassieke muziek maken en zich
daar helemaal in vastbijten. Anderen willen lichte, herkenbare muziek
spelen wat lekker in het gehoor ligt.
Voor de bezoekers mag het programma niet te zwaar zijn, maar ook
niet alleen maar uit niemendalletjes
bestaan. En bovendien willen vrienden en familie wel hun eigen favoriete muzikant of Twirl dame zien
optreden, dus iedereen moet voldoende tijd krijgen om op het podium te staan.
Afwisseling klinkt overigens wel
leuk, maar een compleet orkest op
z’n plek krijgen, inclusief alle instrumenten die daarbij horen doe je niet
even tijdens een aankondiging. Met
4 pauken onder de arm naar je plek
lopen is als slagwerker best een hele uitdaging namelijk! Het programma samenstellen en de volgorde bepalen is dus nog een hele puzzel.
Sponsors, zorgvrijw illigers
en feest
Een concert organiseren is duur en
kan alleen maar slagen met de hulp
van sponsors. Dit jaar is de Rabo-

bank weer royaal bijgesprongen,
maar ook Klinkenberg Wonen uit
de Amstelhoek, Juwelier van Beek
uit Mijdrecht, de C1000 in het oude
dorp en dansschool Colijn hebben
een prachtige financiële bijdrage
gedaan! CSU Computerservice Uithoorn, Body Plaza en schoonheidssalon Mooi Zo hebben mooie prijzen voor de verloting beschikbaar
gesteld en daarmee is KnA enorm
geholpen. Subsidies zijn de afgelopen jaren namelijk tot 0 gereduceerd en dus moet een muziekvereniging het financieel alleen zien te
bedruipen.
Dit jaar is ook een speciale middagvoorstelling voor vrijwilligers in de
zorg georganiseerd. Door toedoen
van de sponsors kunnen medewerkers en bewoners van zorginstellingen met 50% korting naar dit prachtige concert komen kijken.
Zo’n 100 geïnteresseerden uit de
regio hebben hier tot op heden al
gebruik van gemaakt, maar er zijn
nog kaarten!
De avond wordt met een enorm
feest afgesloten. De honderden bezoekers en de muzikanten kunnen
nog tot in de late uurtjes nagenieten van het gezellige 7 Street in het
theater in Aalsmeer, waar in diverse ruimtes genoten kan worden van
live muziek in een ontspannen sfeer.
Volgende week: een
traditie geboren?
Volgende week een verslag van het
concert. A Music Night Out is een
muzikale traditie. Elke eerste zaterdag van november kunt u dit muzikale evenement op de kalender
schrijven.
Wilt u ook het concert bezoeken
aanstaande zaterdag? Er zijn nog
kaarten die u kunt bestellen via
www.amusicnightout.nl

Krijgt Kool in Amstelhoek
nu tóch zijn zin?
Amstelhoek - Met verbijstering
hebben de bewoners aan de Amstelkade in Amstelhoek, de Tienboerenweg en het bestuur van de
stichting LIA (Leefbaar Industriegebied Amstelhoek) kennis genomen van de inhoud van een brief
die zij recentelijk van de gemeente De Ronde Venen hebben ontvangen over de verdere afwikkeling van
de ‘zaak Kool’. Daarin lazen zij dat
het college de heer M. Kool van het
bedrijf Amstelkring B.V. aan de Amstelkade 118 tegemoet wil komen
aan zijn wensen! Dat omvat ontheffing van het bestemmingsplan voor
het vestigen van een afvalverwerkend bedrijf en een aanvraag voor
een bouwvergunning voor het aanpassen van de bestaande loods op
het terrein. Het college heeft dit besluit middels een memo aan de gemeenteraad voorgelegd. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben Amstelkring B.V. voor dit doel
al een milieuvergunning verleend.
Voor het gebruik van het buitenterrein zijn daarin bepalingen en beperkingen opgenomen ter voorkoming van overlast. Die worden ook
vastgelegd in de ontheffing van het
bestemmingsplan. Amstelkring B.V,
waartoe enkele bedrijven van Kool
behoren, kwam dit voorjaar regelmatig in het nieuws vanwege vermeende illegale kleistort, verwerking en buiten de regels afvoer ten
behoeve van dijkverstevigingen in
De Hoef en aan de Waver. Uitgevoerd door de firma Oldenkamp B.V.

in opdracht van Waternet.
Wending
De gemeente heeft met deze aankondiging een wending van 180
graden gemaakt. Immers, een half
jaar geleden is de betreffende firma
door de gemeente de duimschroeven aangedraaid door eenzijdig een
afspraak met Kool op te zeggen. Het
betrof hier de ‘vaststellingsovereenkomst’ van 22 februari 2010. Deze overeenkomst is destijds aangegaan toen de provincie Noord-Holland een perceel grond van Kool nodig bleek te hebben voor de omlegging van de provinciale weg N201.
Op zijn beurt diende Kool toen een
aanvraag in voor een bouwvergunning en een ‘planologische wijziging’ van het bestemmingsplan om
ter plaatse een afvalverwerkingsbedrijf te mogen beginnen. Immers,
‘voor wat hoort wat’. Uiteindelijk
leidde dat tot een ‘vertrouwelijk’ besluit van het toenmalige college tot
het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Daarin was vastgelegd ‘dat de gemeente planologische medewerking zal verlenen aan
een afvalverwerkend bedrijf met een
maximale capaciteit van 100.000 ton
afval per jaar’. Daarnaast was in deze overeenkomst vastgelegd ‘dat
Amstelkring haar handelen op het
perceel zodanig inhoud zou geven dat er voor direct omwonenden in redelijkheid geen reden was
om klachten in te dienen bij de gemeente’. Aldus luidde destijds de

memo aan de raad. Omdat volgens
het huidige college aan het laatste
niet door Amstelkring werd voldaan,
heeft men dit voorjaar besloten de
overeenkomst op te zeggen.
Handhavend?
Maar er is meer, want ook de provincie Utrecht had haar bezwaren
tegen de activiteiten zoals die door
de firma werden uitgevoerd. Al met
al was het bedrijf sinds dit voorjaar
waar het milieu- en andere regelgeving betreft, aan handen en voeten
gebonden.
Niettemin krijgt het bedrijf de kans
zich weer te profileren, nu als afvalverwerkend bedrijf. Omdat Kool
het vaak niet zo nauw neemt met
de regels in de ogen van omwonenden en verschillende overheidsinstanties, vreest men dat ook in de
nieuwe situatie dit een herhaling
van zetten zal geven. De gemeente
laat echter weten dat dit op zichzelf
geen reden is om de vergunning of
ontheffing te weigeren. Ook al omdat de Provincie Utrecht in dat geval
‘handhavend’(!) zal optreden. Maar
eerst wordt het ontwerpbesluit zes
weken ter inzage gelegd. Daarop
kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Vervolgens wordt
er een hoorzitting gehouden waarop indieners hun zienswijze mondeling kunnen toelichten. Pas na deze procedure kan het college definitieve ontheffing en vergunning verlenen aan Amstelkring BV. Wij houden u op de hoogte!

Op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 november:

Toneelvereniging Genesius laat haar
haar publiek weer lachen
De Kwakel - Er wordt al weer druk
gerepeteerd voor het komende najaarsstuk. Het is een komisch stuk,
geschreven door Ton Davids, genaamd ‘De Richel’. Dat is de naam
van een opvanghuis voor dak- en
thuislozen, gerund door Toos met
hulp van Pien die een verborgen
agenda heeft. De bewoners, allemaal personages aan de zelfkant
van de samenleving, hebben natuurlijk hun
eigenaardigheden: Edward, een aan
lager wal geraakte toneelspeler die
een alcoholprobleem had (heeft).
Wanda, het hoertje, probeert wat
bij te verdienen, maar valt niet zo in
de smaak bij de mannen. Dan Jotie,
daklozenkrantverkoper, een junk die
in haar hart dichter of schrijver zou
willen zijn. Rika is het schoolvoorbeeld van de zwerfster…, haar hele
leven wordt bepaald door de inhoud
van haar winkelwagentje. En Bennie, al eerder bewoner van De Richel, een pure alcoholist, zoekt ook
weer een onderkomen in het huis.
Maar hoe lang nog? De buurman,
voorzitter van het buurtcomité, zegt
last van de bewoners te hebben. Hij
gaat op onderzoek uit en vindt in het

bestemmingsplan dat het pand uitsluitend mag worden aangewend
als woning of kantoor.
Zin om weer een avondje de lachspieren te trainen? U bent
van harte welkom in het Dorpshuis
van De Kwakel.Speeldata: zaterdag
17, vrijdag 23 en zaterdag 24 novem-

ber a.s. Aanvang: 20.15 uur. De zaal
is open vanaf 19,30 uur.
Kaarten kosten 7,50 euro p.st. en
zijn te reserveren bij Tonny Voorn
aan de Ringdijk 8-tel. (0297)560488
of bij Marga Westerbos in de Cyclamenlaan 48-tel. (0297)532970 in De
Kwakel.

Producten gewaardeerd met kwaliteitscertificaat ‘GOUD’

Keurslagerij Bader valt in de prijzen
Regio - Afgelopen maand vond
tijdens de Slavakto (de meest
vooraanstaande versbeurs van
Nederland) de ‘productkeuring
voor versproducten’ voor in de
ambachtelijke slagerij plaats.
Keurslagerij Bader heeft in deze
wedstrijd een bijzondere prestatie neergezet.
Er zijn maar liefst 8 producten met
het GOUD certificaat bekroond.
De kookworst, rookworst, paardenworst, smeerleverworst, leverworst,
achterham/beenham, peper met-

worst en erwtensoep zijn met dit
kwaliteitscertificaat gewaardeerd,
waarmee is aangetoond dat deze tot
de beste van Nederland behoren.
Productkeuring
De versproducten van Keurslagerij Bader zijn gekeurd door speciaal
geselecteerde keurmeesters.
Bij deze keuring heeft de vakjury de
producten zeer kritisch beoordeeld
op onder andere smaak, kleur, uiterlijk en samenstelling.
Deze criteria hebben alles te maken

met hoe de consument de producten waardeert.
Productieproces
Keurslagerij Bader benadrukt dat
men in het productieproces uiterst
zorgvuldig te werk gaat. Er wordt
gebruikgemaakt van hoogwaardige
grondstoffen, kruiden en specerijen.
Dat deze producten niet alleen heel
lekker zijn, maar ook van uitzonderlijke kwaliteit, heeft het bedrijf met
deze productkeuring daadwerkelijk
bewezen.
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Is uw huisdier zoek?

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in
nek; gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: ‘Poes’, zwart met wat witte haartjes onder de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje;
het heeft een witte buik en op de rug heeft het katje wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
Gevonden:
- Uithoorn, Bertram: Schildpadpoes met klein wit befje, zwarte
staart en witte teentjes achter.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Rode kater met witte poten en bef;
staarteinde heeft een witte punt.
- Mijdrecht, Herenweg: Cyperse kater, zwart bruin gestreept met
wit befje doorlopend naar wangen.
- Uithoorn, busstation: Grijze Perzische kater.
- Mijdrecht, Boezemmolen: Witte kater met cyperse vlek op rug en
kopje; staart is ook cypers. De kat draagt nu bandje van de Dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
- Moederpoes met Cyperse kittens; zij zijn heel sociaal en kunnen
ook bij honden.

Hobbyclub-Fantasy ’83
houdt open huis
De Kwakel - Vrijdagavond 9 november vindt er weer het jaarlijkse
open huis plaats bij Hobbyclub Fantasy’83. Al sinds 1958 kan er door
de jeugd op de vrijdagavond lekker
geknutseld worden, wat al weer 54
jaar geleden is ontstaan achter in
het café bij Van Doorn aan de Boterdijk. Daar was het nog wat sleutelen aan brommers en fietsen.
Nu gaat de aandacht meer uit naar
timmeren, figuurzagen, schilderen,
plakken, knippen, het maken van
sieraden en nog veel meer creatieve activiteiten.
Zo’n 16 enthousiaste begeleiders
zorgen er voor dat dit allemaal zo
goed mogelijk verloopt.
Vele kinderen weten de hobbyclub
dan ook op de vrijdagavond te vin-

den en gaan dan aan het eind van
de avond trots met een werkstuk
naar huis en of dat groot of klein is,
dat doet er niet toe.
Wilt u als ouder, verzorger, opa of
oma ook wel eens een kijkje bij de
hobbyclub nemen, kom dan gerust
langs op vrijdagavond 9 november
tijdens het open huis. Er zal van alles te doen zijn, zodat u samen met
de kinderen lekker kunt knutselen.
U kunt natuurlijk ook onder het genot van een kopje koffie of thee eens
rustig rondkijken of een praatje maken met iemand van de leiding.
Dus niet vergeten: 9 november vanaf 19.00 uur tot 21:00 uur open huis
bij de Hobbyclub. De toegang is
gratis.

Klok-terug-concert Tavenu
met solo’s en enthousiasme
De Kwakel - Afgelopen zondag
gaf Tavenu haar jaarlijkse klok-terug-concert met zowel de fanfare als de slagwerkgroep. De trommelaars hadden een druk programma. Zij speelden enkele sambanummers, en samen met de marching bells, xylofoon en marimba
ook enkele melodische nummers,
zoals Peter Gunn, Summer nights
en het mooie Eloise. Ook de boomwhackers werden weer gebruikt.
Met deze gekleurde buizen kunnen leuke ritmische melodieën worden gespeeld. Dit is zowel leuk om
naar te luisteren als om naar te kij-

ken. Samen met de blazers werd alvast een voorproefje gegeven op het
midzomeravondfestival 2013, waarbij de Caribische muziek centraal
zal staan. In Caribbean variation on
a tune kon iedereen lekker swingen
en in Sambalonga konden enkele
muzikanten hun solo’s en improvisatie laten horen.
De fanfare van Tavenu sloot het programma af met ‘Rood’ van Marco
Borsato en This is brass, een nummer met een lekkere beat. Als toegift werd ’t Wiegelied, bekend van
de 3js, gespeeld en Do-re-mi uit The
Sound of Music.

Rommelmarkt bij KnA
Uithoorn - Heeft u ook zoveel ‘rommel’ thuis liggen, wat eigenlijk wel
weg mag? Maar het is toch zonde
om het weg te gooien? Kom dan uw
spullen brengen naar het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Deze
spullen kunnen vanaf 5 november
gebracht worden.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november is de jaarlijkse rommelmarkt.
Vrijdag 9 november van 19.00 uur
tot 21.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Breng dus uw spullen en kom gezellig langs bij muziekvereniging KnA!

Aanstaande zaterdag:

Postzegelruilbeurs in
Bilderdijkhof
Uithoorn - Het is weer zover, de
maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn wordt gehouden komende zaterdag 3 november in het
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Er is
ruimte genoeg om te parkeren en
om postzegels te ruilen. Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs
altijd gezellig om er te praten over
de filatelistische hobby bij een kopje koffie. Er zijn altijd leden van de
filatelistenvereniging aanwezig, bij
wie u informatie kunt inwinnen over
het verzamelen van postzegels. Ook

is er de mogelijkheid, dat er advies
wordt gegeven bij taxatie en verkoop van verzamelingen.
Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat vind je op deze
ruilbeurs. De vertrouwde handelaren zijn aanwezig en ook de jeugd is
zeer zeker welkom om te ruilen en/
of eventuele vragen over het verzamelen van postzegels te stellen.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Bilderdijkhof is gevestigd aan Bilderdijkhof 1.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Herfst – het feest der
paddenstoelen
Land in zicht bij
basisschool de Tra!
Uithoorn - Voor kinderen op basisschool de Tra is er concreet land in
zicht. Nadat het onderwijs al lang
genoeg heeft rondgedobberd op
schepen gebouwd in het verleden,
lijkt de tijd aangebroken dat betrokkenheid bij een proces als waardevol wordt beschouwd. Neem het
groeiproces van gewassen, vruchten en groentes. Dit kun je tot je
nemen via boeken of een digibord,
maar het natuurlijke proces in zijn
geheel ervaren is toch iets anders.
Eerst de grond voorbereiden door
de structuur geschikt te maken en
het zo nodig te verrijken met voedsel. Werken met een schep, ploeg,
hark. In plaats van met een potlood,
pen of muis. Vervolgens zaaien, poten of planten van hetgeen je wilt
verbouwen. In het vroege voorjaar,
of wat later? Hierover moet worden
nagedacht. Evenals over de combinatiemogelijkheden tussen de verschillende soorten. Werken ze elkaar tegen? Versterken ze elkaar?
Hoe kom ik dit te weten? Dan begint het zichtbare groeiproces boven de grond. Dat er onder de grond
iets gebeurt valt te verwachten. Hoe
gaat dat eigenlijk in zijn werking?
Betrokkenheid
Al wat groeit moet worden verzorgd.
Groeibelemmerend onkruid wordt
gewied. Water wordt geboden om
verdroging te voorkomen en uitein-

delijk kan er worden geoogst. Wortels, sla, bieten, aardappels, heilige
boontjes, doperwten, courgette etc.
Wat doen we ermee? Een maaltijd
bereiden! Recepten worden verzameld, ingrediënten besproken, hoeveelheden afgepast aan de grootte van het eetgezelschap. Dit wordt
ook wel realistisch rekenen genoemd. Keukengerei wordt gebruikt, de woordenschat wordt uitgebreid, samenwerken is nodig en
dan levert het ook nog eens iets lekkers en verantwoords op. Een gezonde maaltijd na gedane arbeid.
En heb je zelf iets verbouwd, dan wil
je het proeven ook! Dan zeur je er
niet over, zoals je dat thuis zou kunnen doen. Wie weet wordt het wel
je nieuwe lievelingseten? Eten kan
op verschillende manieren. Kunnen
we geen restaurantje inrichten en
tafels mooi dekken? Ligt een mes
nu rechts of links en waar ligt de lepel voor de uiensoep? En al was het
eten nog zo lekker, er zal toch ook
opgeruimd moeten worden. Verantwoordelijkheid nemen om zelfstandig de omgeving te verzorgen.
Niet omdat het moet, maar omdat je
het wil. Betrokkenheid van binnenuit als voorwaarde voor echt leren
en een brede ontwikkeling. Dat allemaal dankzij een stuk land dat de
Tra, met dank aan de eigenaar, op
loopafstand van de school in beheer
krijgt. Zicht op onderwijsland!

IVN-lezing over varens
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn heeft Wim Vuik gevraagd om een lezing te houden
over varens in Nederland. De lezing
is op dinsdag 6 november in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
In Nederland komen meer dan vierenzestig varens en varenachtigen
(wolfsklauwen en paardenstaarten)
voor. Deze oeroude planten hebben
geen bloemen, maar verspreiden
zich via sporen. Regelmatig worden
ook nieuwe soorten gevonden. In
het algemeen gaat het goed met de
varens in ons land. In onze omgeving komen ook verschillende wilde
varens voor, zoals de koningsvaren
(zie foto). Plantenkenner Wim Vuik
is o.a. bekend van zijn speurtocht
naar planten in de 60.000 straatputten van de stad Utrecht. Zo kwam
hij vele zeldzame varensoorten op

het spoor. Voor het IVN een goede
reden om juist hem uit te nodigen
voor een lezing over een wat minder
bekende plantengroep.
Meer informatie over de lezing:
0172-407054.

Burgemeester opent expositie
‘Kunst als geschenk’
Uithoorn - Op zondag 4 november zal burgemeester D.H. Oudshoorn om 15.00 uur de expositie ‘Kunst als Geschenk’ komen
openen.
Ook dit jaar is traditiegetrouw de
Galerie weer omgetoverd tot een
grote cadeaushop. Betaalbare kunst
met een hoog ‘leuk om te geven’gehalte zoals o.a. keramiek, glasobjecten, schilderijtjes, sieraden in vilt,
kaarsen, papier-maché, hoedjes,
sjaaltjes, kerstballen… etc.
Dit jaar is er feestelijk werk van:
Ineke van der Aa met schilderij-

en en viltobjecten, Imke Beek is er
met sieraden en Dorie van Dijk heeft
prachtige sjaaltjes in vilt en zijde.
Mooi keramiek is er van Inge van
Gils, Sarah Michael en Ton Röling
die tevens wat schilderijtjes heeft
meegenomen.
Fraaie hoedjes van Jenni van Dijke zorgen wellicht voor een verrassende kerstoutfit en om goed in de
kerstsfeer te blijven zijn er kunstig
beschilderde Fashion Balls van Hilly Jansen.
Emmy van der Veer heeft fraaie sieraden in glas met daarnaast sfeervolle lampen en tuinobjecten. Papier
Maché Gestalten zijn er van Marjolein van der Zwaard. Carlijn Stevens
heeft vrolijke schilderijen en Sabine
Sloots is van de partij met sieraden
in glas en verschillende hangende
objecten.
Om de kerst net dat beetje extra
te geven zorgt Loekie Langendoen
voor gerecyclede kaarsen.
Openingsdagen
De expositie is te zien tot en met
zondag 16 december op donderdag en vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in het
Fort aan de Drecht aan Grevelingen 50 in Uithoorn. Meer informatie:
www.galeriefortaandedrecht.nl

Even zwammen over zwammen

De vliegenzwam bijvoorbeeld
met de mooie rode hoed met
witte stippen: een prachtige
zwam! De zwam der zwammen. Ik heb ze al gesignaleerd
op de Oude Spoorbaan in de
buurt van berken. De berk en
de vliegenzwam leven in symbiose d.w.z. zij leven samen tot
voordeel van elkaar. Zij werken samen: de paddenstoel
zorgt ervoor dat de berk water
en mineralen krijgt en de berk
geeft de zwam er suikers voor
terug. Ook de berkenboleet
werkt op die manier samen
met de berk. Paddenstoelen
zijn de vruchtlichamen van
schimmels. Die schimmels gedijen het beste in een vochtige
omgeving. De schimmels zijn
afhankelijk van de overblijfselen van planten en dieren:
het zijn de opruimers in de
natuur. Er zijn onder de paddenstoelen ook parasieten die
via spleten e.d. bomen binnen
dringen en de boom opeten.
De honingzwam doet dit bij-

voorbeeld. Soms zie je paddenstoelen in een kring staan.
Dit heet een heksenkring. Volgens oude verhalen staan de
heksenkringen op plaatsen
waar ’s nachts heksen ronddansen. Zo’n heksenkringplek
kun je maar beter vermijden!
In werkelijkheid vormen de
myceliumdraden in de ondergrond straalsgewijs als de
spaken van een wiel een cirkel
waardoor boven de grond de
paddenstoelen een cirkel –
een heksenkring – vormen. De
oudst bekende heksenkring is
700 jaar oud en alleen per
vliegtuig of ballon vast te leggen. Op de heuvels rondom de
bekende Engelse Stonehenge
staan de fairy rings, gevormd
door weidekring zwammen. In
Michigan VS is een mycelium
bekend dat zich uitstrekt over
15 hectare en 1500 jaar oud
schijn te zijn (bron Mycologische Vereniging).
Veel wilde paddenstoelen kun
je eten. De lekkerste wilde paddenstoel is de cantharel. Deze

was tot in de zestiger jaren van
de vorige eeuw overal in de
Nederlandse bossen te plukken. Als gevolg van vervuiling
en verdroging is de cantharel verdwenen en op de Rode
Lijst terechtgekomen. Een andere eetbare paddenstoel is
de biefstukzwam. Deze heeft
een vezelige structuur zoals
van vlees en er komt rood
sap uit. Andere eetbare paddenstoelen zijn: eekhoorntjesbrood, reuzenbovist, judasoor
en jonge inktzwammen. Vanzelfsprekend zijn deze paddenstoelen een belangrijke
voedselbron voor in het wild
levende dieren. Paddenstoelen zien er vaak prachtig en
sprookjesachtig uit met bizarre
vormen, kleuren en geuren. Ze
hebben vaak angstaanjagende namen zoals de eerdergenoemde heksenkring maar
wat denkt u van het duivelsei,
het dodemanshandje, de peksteel? Het zijn kinderen van de
duisternis. Vroeger werden de
paddenstoelen geassocieerd
met veronderstelde eigenschappen van dieren, elfjes,
nimfen, trollen, kabouters,
heksen, duivels en de dood.
Maar er zijn ook liefelijke namen zoals het elfenbankje,
adonismycena, bokaalkluifjeszwam, dadelfranjehoed,
lilakleurigplooirokje, fluweelpootje etc. De namenlijst van
paddenstoelen is onuitputtelijk. De paddenstoelen vormen
belangrijke milieu indicatoren
omdat ze heel gevoelig zijn
voor veranderingen zoals verstoringen of veranderingen in
de ecosystemen, vervuiling,
verzuring, vermesting of verdroging.
Paddenstoelen: laten we van
ze genieten en zuinig op ze
zijn!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Dialezing NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk
organiseert een dialezing over de
mooie plekjes in Nederland op vrijdag 9 november in de Schutse aan
de Merodelaan van 14.00-16.00 uur.
Op 9 november komt mevrouw Henny van der Wilt voor een dialezing in
de Schutse.
Gedurende de lezing fietsen, vliegen, varen en wandelen wij door
en langs prachtige streken van ons

land. Van de Ooypolder steken wij zo
over naar de oudste eik op de Fleringer Es bij Tubbergen. De Weerribben, het Vechtplassengebied, en
de Waddeneilanden zal ons getoond
worden. Overal op zoek naar bijzondere bomen, bloemen en orchideeen. Ons land mag dan klein zijn,
maar de verscheidenheid is enorm!
Leden hebben gratis toegang.
Niet-leden betalen 1,50 euro.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Kijk écht HD

Westelij k deel Randweg afgesloten
Hiemee wil ik graag reageren op uw artikel in de Nieuwe Meerbode van 24 oktober 2012:
“Westelijk deel Randweg afgesloten voor autoverkeer”.
Terecht dat u stelt dat juiste pas in de vakantieperiode een aankondiging is geweest door de gemeente (in
uw krant).
Terecht ook dat u zich afvraagt of er brieven zijn verspreid onder de bewoners in
de buurt. Wij hebben namelijk geen brief ontvangen in
de Legmeer.
Op 25 juli heb ik een bezwaarschrift ingediend met
metingen en bezwaren, inclusief onderbouwende suggesties, bij de Gemeente Uithoorn. Dit bezwaarschrift is behandeld tegelijk met andere bezwaarschriften, tijdens de hoorzitting op 4 oktober jl.. De
zitting bestond uit 4 leden van de zwaarschriftencommissie (onafhankelijke instantie), twee leden
van de gemeente en vanuit de bezwaarschriften
waren er 6 belanghebbenden aanwezig. Er zijn notulen gemaakt, die ik nog niet heb ontvangen overigens. Half/eind november zal de commissie met
aanbevelingen komen of de procedure door de Gemeente correct is uitgevoerd. Mijn indruk is dat de
gemeente niet goed te werk is gegaan, in ieder geval zijn er geen registraties bekend van de aanlei-
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ding tot het besluit. Het besluit is genomen volgens
de gemeente op basis van klagende fietsers over
hun veiligheid als ze van de fietsbrug af fietsen en
de kruising met de Randweg op schieten. Alternatieven die de gemeente zegt te hebben onderzocht
bleken volgens henzelf tevens ongeschikt. De aantallen klagende fieters zijn niet geregistreerd, noch
zijn hun namen bekend. Er zijn ook geen metingen
uitgevoerd door de gemeente.
Ik wil de commissie niet voor de voeten lopen, maar
m.i. is de Gemeente niet correct te werk gegaan.
Ilona van Hilst uit de Legmeer

Afsluiting Randweg (2)

Kies Alles-in-1HD
Waarschijnlijk heeft u al een Full HD of HD Ready tv in huis. Maar kijkt u ook
echt HD? Dat kan namelijk alleen als het signaal dat u ontvangt Full HD is en
u een HD ontvanger heeft. Écht van HD tv genieten doet u dus via de kabel
met Alles-in-1HD van Caiway.
Kies nu voor Alles-in-1HD van Caiway en geniet van meer dan 50 tv-zenders,
waarvan 21 in Full HD. Tegelijkertijd kunt u gewoon snel internetten en voordelig bellen tegen vaste lage tarieven. En dat de eerste 3 maanden vanaf
€ 29,- per maand. Bovendien ontvangt u gratis een HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Bestel op caiway.nl of via 088 2249 010.
Nu met gratis HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Oud-leden van Scouting
Admiralengroep opgelet!

Vanavond las ik in de Meerbode het artikel over de
afsluiting van de Randweg, en héél toevallig had ik
net van de Gemeente Uithoorn antwoord gekregen
op mijn mails (zie hieronder) die ik op 30 september en 7 oktober aan de gemeente heb gestuurd
met de brandende vraag waarom de Randweg plotseling afgesloten moest worden voor autoverkeer.
In de brief van de gemeente staat o.a: “ De reden
van de geslotenverklaring voor de Randweg, tussen
de Noorddammerweg en de Randhoornweg, is de
veiligheid van de fietsers. De Randweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, wat betekent dat er door motorvoertuigen 60 km gereden
mag worden.
Door de aanleg van de fietsbrug en het smalle profiel van de Randweg, kon de gemeente Uithoorn de
veiligheid van de fietsers niet langer waarborgen.
Ook niet met andere maatregelen zoals drempels,
schrikhekken e.d. Hierop is besloten om dit gedeelte van de Randweg gesloten te verklaren voor motorvoertuigen.
Op 1 oktober is de Randweg fysiek afgesloten middels palen in het wegdek. Helaas werden deze palen steeds weggehaald en zijn wij genoodzaakt achter de palen betonblokken te plaatsen. Wij hopen

deze in de toekomst weer te kunnen verwijderen.De
Randhoornweg is als gebiedsontsluitingsweg een
uitstekend alternatief voor de Randweg. Elke verkeersdeelnemer heeft hier een eigen plaats op de
weg. De Randhoornweg kan de toename van voertuigen aan, waardoor de bereikbaarheid gewaarborgd blijft”, aldus de brief van de gemeente.
10 bochten
Vooral de opmerking in de brief dat de 10-bochten Randhoornweg een uitstekende alternatief is, is
echt belachelijk! Al het verkeer wordt nu richting de
school, sportvelden geleid, waar kinderen oversteken. Schandalig.
Hoe hypocriet ook, dat het voor de veiligheid van de
fietsers is, die fietsbrug is al een jaar open! En dat
fietsers er met een snelheid naar beneden komen,
hadden ze al veel eerder kunnen bedenken.
Heel interessant is ook het voorwoord van wethouder Levenbach van de gemeente Uithoorn in het
UVVP, “Uithoorn bereikbaar? Mooi wel! “ Ik hoop
dat het snel veranderd, want de ergernis is bij ons
zeer groot.
Mieke Hömann

Image Styling By Studiosuus
Uithoorn - Image Styling By Studiosuus is sinds januari van dit jaar gevestigd aan huis in het pittoreske,
oude dorpscentrum van Uithoorn.
De eigenaresse, Suzanna, houdt
zich graag bezig met het uiterlijk
van mensen. Door het geven van
kleuranalyses, reikt zij eenieder een
persoonlijk en doeltreffend kleuradvies aan. “Dit kleuradvies geeft de
mensen inzicht in het gebruik van
kleuren voor kleding, haar en makeup”, aldus Suzanne. “Daarnaast ben
ik zeer creatief in het kappersvak,
beheers goede kniptechnieken en
heb een scherp inzicht in kleuren.
Ik gebruik de Professionele haarlijn

van Paul Mitchell. Betaalbare luxe
haarverzorging. Ook verzorg ik alle ins en outs van de aankomende
bruid. Zowel visagie als haarstyling
en nagelverzorging is een ultimate
combinatie.”
Sinds begin dit jaar zijn mooi gelakte nagels een must. Een permanente oplossing is daarvoor gekomen.
De Gelpolish! De eigen nagels worden voorzien van een aantal dunne laagjes gel, welke sterk hechten
aan de eigen nagel. Een goede kwaliteit, prachtige kleuren en een fantastische glans. De eigen nagel blijft
in takt. U kunt de studio bezoeken
van maandag t/m zaterdag. Verde-

re informatie vindt u op de website: www.studiosuus.nl of in de advertentie elders in deze krant. De
studio is gevestigd aan Schans 6.
www.studiosuus.nl .

Uithoorn - – Scouting Admiralengroep is sinds 1985 in het bezit van
een wachtschip van 36 meter lang.
Deze boot wordt gebruikt door de

jeugdleden als verblijf voor de wekelijkse activiteiten en voor de zomerkampen. De boot is 100 jaar
geleden gebouwd in Zwartsluis en

Toneelgroep Maskerade
brengt er spanning in
Uithoorn - Het Alkwin is weer omgetoverd tot theater. Dat betekent
dat Toneelgroep Maskerade een
voorstelling geeft. De thriller ‘Plotseling Thuis’ van Francis Durbridge
werd gespeeld afgelopen vrijdag 26
en zaterdag 27 oktober jongstleden. Het stuk speelt zich af in London in de jaren 60. Er komt een aantal prachtige cocktailjurkjes voorbij
en ook het hele toneelbeeld zorgt
ervoor dat je het gevoel hebt terug
in de tijd te gaan. Maskerade weet
de spanning er gelijk goed in te
brengen met een mysterieuze opening. Marius Schalkwijk speelt Glen
Howard, de echtgenoot van Maggie (Margriet Slurink) die een riante erfenis heeft ontvangen. Glen
heeft inmiddels een ander liefje en
voelt zich enigszins overbodig als
kostwinner bij Maggie. Nadat hij
zich er meerdere malen van verzekerd heeft dat hij haar enige erfgenaam is, besluit hij samen met zijn
nieuwe liefje Sheila Wallace (Orfee
Goedkoop) zijn vrouw te vermoorden. Tenminste , dat is wat het publiek wordt voorgeschoteld...
We stappen in het verhaal op de dag
voor de moord en gedurende het
eerste deel blijkt dat Glenn al lange
tijd bezig is met een plan waardoor
de verdenking niet op hem zal val-

len maar op de ex-vriend van Maggie: Sam (Ronnie Bauer). Het hele plan lijkt te gaan lukken. Maggie wordt vermoord, een spannende scene waarin de zo vriendelijke
Glenn prachtig transformeert naar
een angstaanjagende moordenaar.
Met ondersteuning van groen licht
en spannende muziek zorgt deze
scèneervoor dat het publiek haar
adem in houdt en de nekharen omhoog voelt gaan.
Klopt niet
Sam heeft echter ontdekt dat er iets
niet klopt en zorgt met de inzet van
een vriend (de zogenaamde Inspector Remmick gespeeld door Marcel Paul) voor een zeer verrassende wending. De zus van Maggie,
Helen, mooi classy gespeeld door
Esther Meijer, lijkt de enige te zijn
die buiten alle complotten staat. Zij
wordt wel steeds lastiggevallen door
haar invalide echtgenoot Alec, die
haar telkens belt als ze bij Glenn en
Maggie is. Deze en de talloze andere keren dat de telefoon gaat of de
huisbel klinkt, komen nooit gelegen
en spelen in op de zenuwen van de
hoofdrolspelers en het publiek. Wie
zal dat nu weer zijn? Na de pauze
wordt het publiek verrast met nog
een onverwachte wending. De ge-

daarom vieren zij feest. Op zaterdag
3 november houden zij een receptie ter ere van dit heugelijke feit en
oud-leden zijn van harte welkom.
De receptie ter ere van ‘100 jaar
Olympus’ zal worden gehouden
aan boord van de Olympus. Van
14.00 tot 17.00 uur zal de boot geopend zijn om haar en de Admiralengoep te feliciteren. Kijk naar oude en nieuwe foto’s van het schip,
praat met huidige leden, kijk rond
aan boord en ontdek alles wat het
wachtschip deze groep biedt.
De Olympus ligt in de Amstel tussen de Dame van Amstel en het Stiltemonument, naast de Thamerkerk.
Parkeren kan vlakbij het clubhuis,
tegenover de Thamerkerk, naast
The Mix. Hopelijk tot komende zaterdag! Contact kan via de website
van de Admiralengroep worden opgenomen: www.admiralengroep.nl .
meende vriendin van Glenn, Sheila, (de zenuwachtige actrice die verslaafd is aan heroïne) komt er na de
pauze achter dat Glenn zijn hart al
heeft verpand aan de Duitse huishoudster Ruth (Natalie Bakker).
Glenn heeft dus ook Sheila gebruikt
en zij staat als eerstvolgende op zijn
lijst om vermoord te worden. Glenn
blijkt een stuk meer geslepen en
gevaarlijker dan we dachten. Inmiddels deinst hij nergens meer voor
terug. De Columbo-achtige rechercheur Appleton (Joost Wagemaker)
zorgt ervoor dat alle personages op
scherp gezet worden. De spanning
wordt opgevoerd en in de laatste
scène wordt de moordenaar toch
nog zelf vermoord. Op dat moment
zit het publiek al op het puntje van
de stoel... ‘Plotseling Thuis’ zit goed
in elkaar en de personages worden
geloofwaardig gespeeld. Verrassende wendingen, spannende momenten en droge humor (waardoor het
stuk een leuk Brits tintje krijgt) wisselen elkaar mooi af. Op zaterdag
27 oktober hebben de acteurs wat
tijd nodig om in het ritme van het
stuk te komen. Maar gedurende de
avond wordt het tempo opgepakt en
is het leuk te horen hoe het publiek
meeleeft met de personages op het
podium. Maskerade heeft er, samen met haar regisseur Véronique
Schrickx, voor gezorgd dat het toneelspel ook daadwerkelijk spannend was en zij mag weer trots zijn
op haar productie!
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Zeven podiumplaatsen voor VLC
Regio - De dertigste AKU scholierenveldloop in Uithoorn kende voor
het Rondeveense VeenLanden Col-

lege maar liefst zeven podiumplaatsen. In de scholenrangschikking bezette de sportieve school daarmee

een prachtige derde plaats. De categorie jongens klas drie en vier
spande de kroon met maar liefst

drie podiumplekken. Koen van Wermeskerken, klas 4 , veroverde de
derde plaats, derdeklasser Justin
Ruimschoot pakte het zi9lver en een
gouden medaille was er voor Romano Oljans. Michaela Disseldorp was
ook dit jaar een klasse apart, zij versloeg Iselin Keune en Franka du Pau
van het Alkwin Kollege en was heel
blij met goud. Bij de docenten liep
Emil Hoogstad der graszoden uit het
veld, in zijn bekende stijl moest hij
alleen Paul Weijer van Alkwin voor
laten gaan, een tweede plek was
zijn deel. Maarten Loijnga van Thamen pakte de bronzen plak.
Lars van der Zwet, nog maar net begonnen aan zijn opleiding aan het
VLC werd prachtig eerste bij de
jongste jongens, Joost Koopman
van het VLC volgde hem op de voet
en legde beslag op het zilver. Lucas
Broers van Thamen werd hier derde.
In enkele categorieën was het VLC
helaas niet vertegenwoordigd, hierdoor bleef het bij een derde plaats
in de eindrangschikking. Toch een
resultaat op trots en tevreden mee
te zijn.

Een drukke week voor
biljarters in 1e divisie
De Ronde Venen - Afgelopen
week zijn er in de 1e divisie inhaalwedstrijden gespeeld. Voor vele biljarters betekende het twee keer
aantreden. De Paddestoel 2 heeft
geen goede herinneringen aan dit
dubbelprogramma. Ze verloren
van koploper DIO en wonnen nipt
van De Kuiper/van Wijk. DIO en de
Springbok 1 maken de dienst uit in
de 1e divisie. In de 2e divisie hebben ASM Mijdrecht 2 en De Merel/Heerenlux 1 afstand genomen
van de rest. Een opvallende prestatie leverde Adrie van Yperen (zie foto) die in 14 beurten de kortste partij van de week had. John Beets en
Paul Schuurman scoorden met 30%
de procentueel hoogste serie.

(moyenne 10,--) een sterk spelende Jim van Zwieten aan zijn zegekar
gebonden. Hans van Eijk en Peter
Stam bevestigden met overwinningen de grote vorm van De Springbok 1. ASM Mijdrecht 4 was met 2-7
kansloos tegen De Vrijheid/Biljartmakers. Bert Loogman, Jos Lugtigheid en Bart Dirks namen de punten
mee naar de Amstelhoek.

1e Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 verloor met
3-6 verrassend van De Schans. John
Beets had slechts 17 beurten no-

2e Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 verraste
met 7-2 Stieva Aalsmeer. Ron de
Beer haalde in een korte partij van
slechts 19 beurten de enige punten
voor een in mineur spelend Stieva
Aalsmeer. ASM Mijdrecht 1 speelde
met 7-2 De Springbok 2 van de biljarttafel. Cor Ultee, Henny Versluis
en Gerrie Hölzken waren te sterk
voor de Hoefenaren. Jan van Veen
redde de eer voor zijn team. Cens 2
kwam met 3-6 tekort tegen De Pad-

dig tegen Hans van Rijn en haalde een moyenne van 7,05. Caty Jansen en Dirk van Yperen deelden na
een lange partij de punten met elkaar. Bob’s Bar was met 6-3 ASM
Mijdrecht 3 de baas. Jeroen Schijf
won in slechts 18 beurten van Ramon Alblas. Richard van de Kolck
en Daniel de Bruin behaalden de
andere punten voor Bob’s Bar. De
Kuiper/van Wijk ondervond met 2-7
de kracht van koploper DIO. Paul
Schuurman had na 19 beurten Kees
de Zwart te pakken. Paul moest nog
wel toezien dat Kees in de slotbeurt
met een serie van 29 caramboles
een paar punten tekort kwam. Herman Turkenburg veegde in 19 beurten Nico Koster van de tafel. De
Paddestoel 2 was met 2-7 niet opgewassen tegen De Springbok 1.
Kees de Bruin had na 15 beurten

destoel 1. Edwin van der Schaft en
Michel Bak deelden na een spannende pot de punten. Gert Vis had
in slechts 20 beurten zijn tegenstander Jamal Banmousa over de knie
gelegd. De Paddestoel 3 had met
1-8 geen kans tegen Cens 1. Carolien van Wijk en Joop Luthart deelden na een marathonpartij de punten. Cor van de Kraats, Desmond
Driehuis en Sander Pater waren te
sterk voor de dames van De Paddestoel 3. De Kromme Mijdrecht zorgde met 7-2 winst op De Merel/Heerenlux 1 voor de grootste verrassing van de week. Adrie van Yperen was de opvallendste speler van
de week door in slechts 14 beurten Kees Griffioen het nakijken te
geven. John Oldersma en Lanette
Engel maakte het succes voor De
Kromme Mijdrecht compleet.

KDO 2 boekt een zwaarbevochten overwinning
De Kwakel - Voor KDO 2 stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen Limmen op het programma.
De ervaren rotten van Limmen hadden op voorhand één punt meer
dan de Kwakelaars, waardoor KDO
bij winst prima zaken zou kunnen
doen.

Mooie resultaten voor
Twirlteam Starlight
Uithoorn - Zaterdag 27 oktober
hebben 8 meisjes van Twirlteam
Starlight Uithoorn meegedaan aan
een twirlwedstrijd in Nieuwkoop
georganiseerd door The Moonlight
Stars.
Het was een inspannende, lange
dag, maar hun enthousiasme en inzet zijn zeker beloond met mooie resultaten. De meisjes hadden zich in
mooie wedstrijdkleding gestoken en
hun haar en make-up waren mooi
en verzorgd.
Lotte Tolenaars en Ninoska Timmermans kwamen voor de eerste maal
uit in het onderdeel Twirling 1 Baton.
Zij hebben een mooie prestatie
neergezet en hun optreden is dan
ook beloond met een mooi juryrapport.
Caithlinn Acda, Lieke Maarseveen
en Marlou Maarseveen kwamen uit

in het onderdeel Basic Strut en hebben hier hun beste beentje voorgezet, wat ze mooie cijfers in hun juryrapport heeft opgeleverd.
In het onderdeel Basic Strut kwamen ook Yara Koppen, Wendy Teiwes en Ilse Teiwes uit.
Zij mochten bij de prijsuitreiking
plaatsnemen op het ereschavot en
behaalden respectievelijk een 1e, 2e
en 3e prijs. Deze werden beloond
met een mooie medaille! Voor Yara
was dit zeker een mooie prestatie,
want dit was de eerste keer dat zij
deelnam aan een twirlwedstrijd.
Twirlteam Starlight is zaterdag 3 november a.s. te bewonderen tijdens
het concert van A Music Night Out
in het Crown Theater in Aalsmeer.
Wilt u nog meer zien van deze dames, dan kunt u kaarten bestellen
voor dit concert via de website van
A Music Night Out:
www.amusicnightout.nl .

Qui Vive Techniek Trophy 2012
De Kwakel - Midden in de herfstvakantie en toch was het een drukte
van belang bij Qui Vive! Op woensdag 24 oktober jl. werd namelijk de
eerste Techniek Trophy gehouden
voor kids van de E- en de D-jeugd.
Op twee velden moesten zij diverse oefeningen doen, waarbij zij hun
technische vaardigheden konden
laten zien. Zij konden hierbij punten verdienen en aan het einde van
de dag was er voor de beste twee,
van iedere leeftijdscategorie, een
beker te verdienen! Deze Techniek
Trophy, georganiseerd door Robert

Justus en Liesbeth Schuurink, was
dit jaar voor het eerst en het aantal deelnemers overtrof de stoutste
verwachtingen! Wel 90 enthousiaste kinderen waren die woensdag bij
Qui Vive.
Ook waren er diverse trainers en
jeugdleden opgetrommeld om de
oefeningen te begeleiden en de
punten te noteren. Muziek erbij,
broodjes knakworst in het clubhuis
en limonade in overvloed.
Kortom; het was een gezellige sportieve boel en een enorm succes!
Zeker voor herhaling vatbaar!

Vriendjestraining Qui Vive
De Kwakel - Op woensdag 8 november houdt Qui Vive een vriendjestraining voor de Benjamins en
de F-jeugd. Voor deze training mogen de kinderen 1 of 2 vriendjes uitnodigen die een keertje mee willen komen trainen. In deze training
kunnen de jongste jeugdleden van
Qui Vive aan hun vriendjes laten
zien hoe leuk hockey is. In groepjes zal een circuit van hockey-spelletjes afgelegd worden. Na afloop
sluiten we af met limonade en wat
lekkers. Natuurlijk zijn niet alleen
vriendjes welkom, maar ook anderen kinderen uit groep 3 en 4 van
de basisschool die graag een keertje mee willen trainen. De tijden van
de vriendjestrainingen zijn: F-jeugd

(groep 4): van 15.00 tot 16.00 uur.
Benjamins (groep 3): van 16.30 tot
17.30 uur. Graag 10 minuten van tevoren aanwezig om de juiste maat
stick uit te zoeken. Bitje en scheenbeschermers zijn niet noodzakelijk,
maar worden wel aangeraden!
Graag vooraf even aanmelden via
jongstejeugdhockey@quivive.nl,
dan weten we hoeveel kinderen er
mee willen doen, en zorgen we dat
er voldoende leensticks klaar staan.
Zit je in groep 5 of hoger, en wil je
ook vrijblijvend een keertje mee komen trainen, dan kan dat natuurlijk
ook. Stuur dan ook een mailtje naar
bovenstaand adres, dan laten we
weten wanneer je mee kan trainen.

In de eerste helft was het tweede duidelijk de beter voetballende
ploeg en gokte Limmen in één van
hun spaarzame uitvallen op succes.
Na een half uur spelen kwam KDO
verdiend op 1-0 via Martin Bax. Op
aangeven van Elton Shehu vanaf
de rechterkant, wist Martin oog in
oog met de keeper met de buitenkant van zijn voet de openingstreffer
aan te tekenen. Na de 1-0 kregen
de Kwakelaars mogelijkheden om
hun voorsprong uit te breiden, maar
helaas verdween onder andere een
schot van Elton Shehu op de lat.
In de tweede helft liet Limmen direct zien zich niet zo maar verloren
te geven. KDO speelde met de wind
en de zon tegen en kwam steeds vaker onder druk te staan. De uitvallen
van KDO waren daarentegen veelvuldig gevaarlijk, maar het tweede
kon de wedstrijd niet definitief be-

slissen. Tien minuten voor tijd wist
Limmen op 1-1 te komen, waardoor
de Kwakelaars even de weg kwijt
waren. Tot grote opluchting van
KDO stuitte twee minuten later een
bal van Limmen op de binnenkant
van de paal achter doelman Tim ten
Brink en ontsnapte de Kwakelaars.
KDO liet zich het kaas niet van het
brood eten en bleef strijden voor elke bal. In de 87e minuut kreeg het
tweede loon naar werken, want na
een perfecte voorzet van Mathijs
van Rijn vanaf links, kon Martin Bax
van dichtbij eenvoudig de 2-1 binnenschieten, waardoor de drie punten uiteindelijk toch in De Kwakel
zouden blijven.
Door deze uiterst nuttige overwinning is KDO gestegen naar de zesde plaats op de ranglijst. Deze positie is enigszins vertekend aangezien alle ploegen onder het tweede minder wedstrijden hebben gespeeld. Neemt niet weg dat de Kwakelaars in de tweede klasse op de
goede weg zijn en volgende week
wellicht kunnen gaan stunten tegen
nummer twee Stormvogels. De wedstrijd begint om 11:00 uur op sportpark Zeewijk.

Eerste zaalpunten binnen
voor KDO dames 1
De Kwakel - Waren de dames van
KDO handbal vorig weekend nog in
Zeist te vinden, afgelopen zondag
reisden zij af naar Amersfoort voor
de start van de zaalcompetitie. In
een ‘trage’ wedstrijd heeft KDO gezorgd voor de eerste twee punten,
die uiteindelijk met overtuiging mee
terug naar De Kwakel gingen.
Zondag is in ieder geval gezorgd
voor de eerste punten, door de wedstrijd tegen Fulmen/Fidelitas te winnen met ruime cijfers (10-18). KDO
liet zich in de eerste helft meeslepen door het trage spel van Fidelitas. Hierdoor kon niet echt het verschil gemaakt worden; KDO kon
niet haar eigen spelletje spelen. Gelukkig wist Marin Meijer met de verdiende penalty’s een aantal keer het
net te raken, en werden de breakouts netjes afgemaakt. De rust werd
dan ook ingegaan met een lichte
voorsprong.

Zowel voor het Kwakelse publiek op
de tribune als de dames in het veld
was duidelijk dat KDO de veel betere ploeg was. Na de rust gingen
zij dan ook volle bak en met overtuiging van start. In de verdediging
werd goed ingespeeld op het trage spel van Fidelitas, door de bal
te onderscheppen en onverwachte bewegingen met twee speelsters
op te vangen. Hierdoor wist Fidelitas nog maar drie keer keepster Miranda Hoekman te passeren, terwijl
KDO zelf onverminderd doorging
met scoren. ‘Een lekker begin’, zoals
een aantal dames het na de wedstrijd omschreven.
Volgende week zondag sluit de dames 1 het eerste thuisweekend
af in de KDO hal om 16.25 uur tegen Wasmeer. Hierbij zijn ook onze
jeugd van de week meiden van de
D-jeugd aanwezig.

Matig KDO 1 kan niet
overtuigen
De Kwakel - Het eerste van KDO
hervatte afgelopen zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen
Baarn. Trainer Raymond de Jong, die
midweeks zijn vader verloor na een
maandenlang ziektebed, was voor
aanvang van de wedstrijd met zijn
team van plan om aansluiting te behouden met de middenmoot. Baarn
stond namelijk twee punten voor
op KDO. In de eerste helft hadden
de Kwakelaars weinig in te brengen tegen Baarn, dat net als KDO
vorig seizoen promoveerde naar de
derde klasse. Qua inzet en beleving
was KDO niet scherp genoeg om
het Baarn echt lastig te maken. De
enige keer dat het eerste gevaarlijk werd, was in een omschakeling.
Doron Borger profiteerde hiervan,
maar wist in kansrijke positie niet
te scoren. Baarn was de bovenliggende partij en wist na een half uur
spelen verdiend op een 0-1 te komen. KDO mocht van geluk spreken dat Baarn de score niet verder
wist uit te breiden, zodat Baarn met
één doelpunt voorsprong de rust in
kon gaan. In het begin van de twee-

de helft deed KDO er een schepje
bovenop, maar werd in de 48e minuut in verlegenheid gebracht door
een fout van doelman Peter Onderwater. Een terugspeelbal werd verkeerd weggewerkt door Peter, waardoor de bal knullig in de voeten van
een aanvaller van Baarn terechtkwam die dit buitenkansje direct afstrafte, 0-2. Onder aanvoering van
Bobby Uitermarkt pakte KDO de
draad op en kwam steeds beter in
de wedstrijd. In de 55e minuut wist
aanvoerder Sven Vlasman de spanning in het duel terug te brengen.
Nadat Sven de bal aan rechterkant
ontving, schoot hij op prima wijze
de bal diagonaal in de linkerhoek,
1-2. Wat KDO hierna ook probeerde, het lukte maar niet om kansen te
creëren. Baarn daarentegen was via
de counter een aantal keer gevaarlijk, maar de Kwakelse verdediging
hield stand. Vlak voor tijd was invaller Menno Lingeman dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging rakelings naast, waardoor KDO opnieuw
met lege handen stond aan het einde van de wedstrijd.

Goed toernooi voor
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 27
oktober werd de vertrouwde dojo
binnen Sport & Healthclub Amstelhof verlaten, want Judo Ryu Kensui
was te gast in Zegveld voor het
Henkido Internationaal Judo Toernooi. Deze keer stonden er 14 judoka’s van Judo Ryu Kensui, waarvan er 6 meededen in de G-Judogroep. Een leuk toernooi waar veel
te zien was! Iedereen kon eraan
meedoen van jong tot oud, van recreant tot topjudoka en zelfs voor
judoka’s met een beperking was er
volop aandacht. De Uithoornse ju-

doka’s deden het erg goed (voor alle uitslagen en informatie over deze judoschool kunt u kijken op
www.judoryukensui.nl, ook zijn ze
te vinden op Facebook) De kanjers
brachten wederom veel strijd en
mooi technisch judo.
Vele prijzen werden er dan ook meegenomen uit Zegveld. Na een lange
dag konden ze weer trots en moe
maar voldaan richting huis. De uitnodiging voor volgend jaar kregen
ze gelijk mee! Mede door hun sportieve gedrag op en buiten de mat!
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Marathonklaverjassen in
Amstelhoek
Amstelhoek - Buurtvereniging
Amstelhoek houdt op zaterdag 10
november wederom haar klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van
10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur
’s avonds, waarbij er mooie prijzen
zijn te winnen; de zaal is open vanaf
ca. 9.30 uur. Ook vindt er een verloting plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7 euro.

Bridgeclub ABC

Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dient u zich wel
vooraf op te geven, uiterlijk donderdag 8 november, bij Martine BaltusHijman, tel: (0297)214543) ’s avonds
na 18.00 uur of per e-mail:
martinehijman@hotmail.com
Tot kaarts op 10 november in Buurthuis Ons Streven aan de Engellaan
3a in Amstelhoek!

Goed begin SV Amstelland op Jaap Edenbaan
Uithoorn - De jeugd van de Uithoornse schaatsvereniging Amstelland heeft afgelopen zaterdag voor
het eerst in het seizoen deel genomen aan wedstrijden op de Jaap
Edenbaan. Was het in het begin van
vorige week nog 20º, zaterdagavond
waren de omstandigheden prima:
ca 4º, dus hard ijs en weinig wind.
Bij de meisjes reed Inge Meijerink
in haar groep naar een keurige 3e
plaats met 34.05 (300m)en 58.24
(500 m). Eva van Boxtel werd vierde met twee persoonlijke records:
38.53 en 1.03.86! Suzanne de Bruine bleef ondanks enkele misslagen aardig in het spoor met 40:26
en 1:03.59. Bij de jongens werd Friso
Rip 9e met 41.62 en 1:10.32 over 300
en 500 m. Sam Houdijk en Bart van
Leeuwen namen voor het eerst aan
wedstrijden deel en reden dus beiden persoonlijke records. Sam werd
mooi 10e in 41.85 en 1:10.55 terwijl
Bart 43.01 en 1.12.86 noteerde.
Bij de jongere mannen reed Ivan
Veul naar een keurige 5e plaats

in zijn klasse met 48.77 (500m) en
1.41.21 (1000m). Deze laatste tijd is
ook een persoonlijk record! Gezien
het volgens trainer Alko wat voorzichtige begin moet het zeker nog
sneller kunnen!
Een goed begin van de SV Amstelland jeugd zo vroeg in het seizoen.
En met de trainingen de komende maanden, zowel op het ijs als in
de zaal, zal het ongetwijfeld sneller
gaan.

Bingo in Amstelhoek
Amstelhoek - U kunt komende zaterdag 3 november weer gezellig komen bingospelen in Buurthuis Ons
Streven. De avond begint om 20.00
uur en de zaal is open vanaf ca. 19.00
uur. Er worden weer 10 ronden ge-

speeld met vele mooie prijzen. De entree en het eerste kopje koffie zijn
gratis. De organisatie rekent uiteraard
weer op een grote opkomst, u bent
van harte welkom! Tot ziens op zaterdag 3 november aan de Engellaan 3a.

Chuckie Klussenbedrijf
sponsort boys F1 van LMV
Uithoorn - Tweedejaarsselectieteam Legmeervogels F1 traint al
ruim een jaar met gesponsorde ballen van Chuckie Klussenbedrijf. Dit
jaar zijn er trainingspakken en een
windjacks bijgekomen. Chuckie
Klusbedrijf bestaat nu al ruim 10
jaar. Dit tweedejaars F-team komt
uit in de 1e klasse. Vorig jaar heeft
dit team ook meegedaan met het
AJAX HETT toernooi. Ze werden er
verdienstelijk, achter Ajax, 2e in de
poule. Uiteindelijk, in de kwartfinale,
werd het door het nemen van strafschoppen, uitgeschakeld. Ook dit
jaar is het de bedoeling om mee te
doen met het AJAX HETT toernooi.
Hieronder een verslag van de wedstrijd tegen AFC F2. Ze zeggen wel
eens dat je al met 1-0 voorstaat als
je als team goedgekleed het veld
op komt. Nou, dat was dan al vast
1-0 voor Legmeervogels F1. In hun
nieuwe, door klussenbedrijf CHUCKIE gesponsorde kleding, kwamen
de mannen van de F1 het sportpark van AFC op lopen. De jonge
scheidsrechter had dit blijkbaar gezien en had alvast 1 doelpunt voor
LMV in zijn boekje genoteerd. Het
zou wel fijn geweest zijn als hij dat
ook even had gemeld, dat had een
hoop spanning tijdens de wedstrijd
gescheeld. Voor hun idee begon het
Legmeervogelsteam dus met 0-0
aan de wedstrijd in een 8 tegen 8
opstelling na een aantal weken 7 tegen 7 gespeeld te hebben. Dit was
wel even wennen voor de mannen
van LMV, het eerste gevaarlijke moment was dan ook voor AFC. Vervolgens kreeg LMV meer vat op de
wedstrijd, bij de aanvallen van AFC
werd de bal snel afgepakt waardoor
ze niet meer gevaarlijk werden. Alleen de opbouw was deze wedstrijd
matig, wat donderdag op de training

nog zo goed ging liep nu niet lekker.
Spelers liepen net op de verkeerde plaats of waren net niet fel genoeg, dit resulteerde in een groot
aantal uitballen en onderscheppingen door AFC. Na circa 7 minuten
werd er na een mooie voorzet 0-1
gescoord door LMV. In de hele eerste helft waren er zeker nog 5 goede
kansen (geen Van Gaal kansen) om
met een zekere marge van 2 of meer
doelpunten verschil aan de Dubbelfris te gaan.
Helaas bleef het 0-1 voor LMV en
schoot AFC net voor rust uit een vrije
trap een bal op de lat. De mannen
zouden dus gewaarschuwd moeten
zijn en dat werd in de rust nog eens
door Roger benadrukt. Dat de waarschuwingen terecht waren bleek na
de rust, LMV liet zich de eerste 5 minuten met de kont in de goal drukken. Met kunst en vliegwerk werden de ballen uit het doelgebied gewerkt. De scheids hielp een handje aan de verwarring door de keeper te bestraffen voor een handsbal en bij de vrije trap in de muur
weer voor hands te fluiten. Toen de
eerste storm was geluwd ging LMV
weer verder van de goal af spelen,
de ballen kwamen nu iets beter aan
en de veldbezetting was beter verzorgd. Toen de 0-2 viel was de ban
gebroken en volgde al snel de 0-3
en de 0-4. De 0-5 viel uit een vrije
trap die hier ook 2 keer mocht worden genomen door een handsbal in
de muur. Inclusief het doelpunt uit
het boekje van de scheidsrechter
was dit dus 0-6 voor LMV. Snel de
3 punten in de tas gestopt en terug
naar Uithoorn.
Wilt u de jongens eens komen aanschouwen? Op 10 november spelen deze jongens van LMV thuis om
11.00 uur.

Druk veldrit weekend
voor leden UWTC
Regio - Op zaterdag 27 oktober de nationale veldrit in Harderwijk. Dit jaar op een andere locatie maar net als de andere jaren wel
een snel parcours waar een leuke
klim in verwerkt was. Bij de amateurs reed Luuk van Vliet naar een
knappe 13e plaats, Dennis Moolhuijsen 31e, Henk de Jong 32e, Michael van Meerland 39e. Bij de masters een 26e plaats voor Pieter Heidema, Sjon van den Berg 33e. Bij de
nieuwelingen ging het Bart de Veer
wat te snel, hoewel hij in de laatste
ronde een leuke strijd had met Amstelrenner Gijs Jorna. Meer dan een
44e plaats zat er voor Bart niet in. Bij
de elite/beloften reed Pieter Homan
naar de 18e plaats.
Jeugrijder Owen Geleijn reed deze
dag een nationale wedstrijd in Breda, uitslag onbekend.
Amsterdamse cross competitie
Zondag 28 oktober stond de 3e wedstrijd van de Amsterdamse cross
competitie op het programma bij
de Bataaf in Zwanenburg. Met 107
deelnemers het grootste startveld
tot nu toe. Geen modder, stukken
wegparcours en veel single track
maakte het een snel parcours. Bij de
jongste jeugd reed Tristan Geleijn
naar zijn 3e overwinning en staat hij
ruim aan de leiding in het tussenklassement. Broer Owen moest Victor Broex (de Amstel) bij de oudste
jeugdgroep laten gaan, maar hij kon
wegrijden uit de groep achtervolgers en pakte wederom een mooie
2e plaats. Lorena Wiebes 14e. Bij
de nieuwelingen had Bart de Veer
zijn dag niet echt. Streed hij gisteren in Harderwijk nog zij aan zij met
Gijs Jorna, vandaag kon Bart niet in

de buurt van Gijs blijven en reed hij
naar de 7e plaats. Hierdoor verloor
hij zijn koppositie in het tussenklassement. Bij de 40- een 14e plaats
voor Erwin Roubal. Bij de 40+ een
6e plaats voor Sjon van den Berg. Bij
de 50+ reed Rene Wiebes naar de
12e plaats en Gijs Kostman 13e.
Veldrit Almelo
Zondag 28 oktober kozen een aantal renners voor een nationale veldrit boven de Amsterdamse crosscompetitie. Pieter Heidema reed
bij de masters naar een mooie 15e
plaats. Ook Dennis Moolhuijsen
reed een top-20 plaats bij de amateurs, 18e.
Rovemij klassement
De jeugdrenners konden gedurende het afgelopen wegseizoen punten verdienen voor het Rovemijklassement. Tijdens het uitje op 28
oktober, gesponsord door autobedrijf Rovemij, kregen de jeugdleden
de bijbehorende bekers uitgereikt.
1 Owen Geleijn, 2 Tristan Geleijn,
3 Leon Buijs, 4 Brit Buijs, 5 Menno
van Capel en Daniel Wiegmans, 7
Ian van den Berg, 8 Tom Veraart, 9
Erik Kramer en Joran Colijn.
Club cyclocross competitie
Zoals elk jaar vind ook dit jaar de
club cyclocross competitie plaats.
Vanaf zondag 4 november om 10:30
uur valt het startschot voor alle categorieën.
Inschrijven kan vanaf 9:30 uur in de
kantine van de AKU (aan ons parcours) op het sportpark Randhoorn.
Inschrijfkosten bedragen 1,- voor de
jeugd en 2,- voor alle overige categorieën.

Tweede winst voor dames
van Legmeervogels
Uithoorn - In Nederhorst den Berg
moest door de dames van LMV aangetreden worden tegen ASV dat een
week eerder titelkandidaat Nieuwegein verraste. Legmeervogels was
dus gewaarschuwd en er werd afgesproken om scherp te beginnen.
Dat lukte en al snel werd een voorsprong opgebouwd door snel aan te
vallen waardoor de keepster vaak uit
positie was en er met goed schieten
gescoord kon worden. Maar daarna
pakte de thuisploeg het wat beter
aan en werd het moeilijk om te scoren. Zelf wisten ze hun sterke cirkelloopster een aantal keer te vinden
die wel raad wist met de kansen en
zo werd het 5-5. Daarna een periode
waarin de gasten gas gaven en het
verschil snel opliep naar 5-10, een
beslissend gat leek geslagen. Jammer genoeg kon ASV nog voor de
pauze 1x scoren.
In de 2e helft werd het verschil snel
teruggebracht tot 2 doelpunten en
moesten de dames van Legmeer-

vogels wederom volop aan de bak.
De tegenstander was vaak te laat
in de verdediging en dat leverde
veel duwtjes op die niet altijd bestraft werden maar wel enkele blessures veroorzaakten. Toch kon het
verschil weer groter gemaakt worden en waren de dames deze wedstrijd vooral van afstand trefzeker.
Toen echter ook de de cirkelloopster van Legmeervogels werd gevonden liepen de doelpunten weer
op en werd een aantal keer mooie
acties beloond met doelpunten. Bij
13-19 was de strijd gestreden maar
dat werd een beetje te letterlijk opgenomen in het veld. Daardoor kon
ASV nog een aantal keer scoren en
de stand een wat dragelijker aanblik geven. Eindstand is 17-21 in het
voordeel van Legmeervogels dat nu
beide wedstrijden in de zaal gewonnen heeft en daardoor koploper is
in deze 2e klasse. Volgende week
komt medekoploper Baarn op bezoek in de Scheg.

Open speelavond badminton
voor jeugd bij Space Shuttle
Uithoorn - Maandag 5 november is
alle jeugd uit Uithoorn van 18.00 tot
19.30 uur van harte welkom om een
shuttle te slaan bij badmintonclub
Space Shuttle in Sporthal De Scheg
aan de Arthur van Schendellaan.
Een professionele trainer en ‘hulp
trainers’ staan je terzijde om je de
beginselen van het badmintonspel
bij te brengen. Dus neem je gymkleren en -schoenen mee en doe ge-

zellig mee! Een racket heeft de club
voor je te leen.
Speciaal voor deze avond hebben
zij een aanbieding voor enthousiaste jeugdspelers die naar aanleiding
van deze avond lid worden: 75,00
euro inclusief inschrijfgeld voor het
gehele seizoen dat tot en met 27
mei loopt. Je bent dan elke maandagavond welkom. Dat kost slechts
2,50 euro per avond!

Regio - Donderdag 25 oktober was
de vijfde competitieronde bij bridgeclub ABC. Het was een volle bak, er
werd aan 15 tafels gebridged, met
nog enkele afzeggingen ziet het er
naar uit dat bridgeclub ABC uit zijn
huisvestiging groeit. Ik zag het bestuur al met een benauwde blik in
de ogen bij elkaar komen, waarschijnlijk een ingelaste bestuursvergadering. Maar voor de wedstrijdleiding was er geen enkel probleem, er
werd een extra tafel tevoorschijn getoverd en de zitting kon probleemloos van start gaan. Er werd aan 15
tafels gebridged, dus zoals gezegd,
bijna een volledige opkomst.
Acht in de A-lijn en zeven in de Blijn, met helaas een stilstaande ronde in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met maar liefst 69,05 %. Ik heb dit
paar door, de ene week spelen zij
onder hun kunnen, zodat iedereen
denkt , die pakken wij wel even,
maar dan slaan zij genadeloos toe.
Vorige week 38,26 % en nu 69,05 %
maakt samen108,31 %, dus een gemiddelde over die twee weken van
54,16 %, waar ieder paar direct voor
zou tekenen. Maar dit is nu wereldkundig gemaakt, dus iedereen is
gewaarschuwd. Tweede werd het
echtpaar Henny en Lucas v.d.Meer
met 60,71 %, dit is zo’n paar van het
is hollen of stilstaan. Derde werd het
echtpaar Fien en Ben Leeftink met
57,74 %, dit paar heeft weer een andere tactiek, zij zijn zeer vriende-

lijk tegen iedereen, dat helpt zoals
blijkt. De echtparen doen het weer
goed deze week, soms noem ik een
paar ook wel echtpaar als zij goed
gespeeld hebben, dit wordt op de
duur een gewoonte.
B-lijn.
Eerste werd het paar Bep Soppe en
Ria wezenberg met 67,92 %, dit paar
speelt elke week sterk, zij solliciteren naar een plaats in de A-lijn.
Tweede werd het paar Marthe Pijnappels en Rina Smit met precies 59
%, dit paar speelt dit seizoen voor
het eerst samen, maar wij verwachten er veel van. Derde is het paar
Greet van Diemen en Nel Groven
met 58,33 %, ook al zo’n sterk paar
dat elke week in de top meedraait.
De competitiestand.
A-lijn
Nog steeds eerste is het echtpaar
Leny en Jan v.d.Schot met een gemiddelde score van 56,78 %, maar
het paar Addie de Zwart en Jeannet
Vermey lopen langzaam in.
Zij hebben een gemiddelde score
van 56,41 %. Derde is het paar Ada
Groenewegen en Roelie v.d.Voorden
met 54,16 %, hierna volgt een gat,
Ria en Joop Smit hebben een gemiddelde score van 51,80 %.
B-lijn
Eerste zijn hier nu het paar Bep Soppe en Ria wezenberg met 60,75 %.
Tweede zijn het paar Greet van Diemen en Nel Groven met 59,48 %.
Deze twee paren hebben afstand
genomen van de rest.
Derde zijn hier het paar CorryH Snel
en Netty Walpot met 52,31 %.

Gezocht voetbalmeiden
vanaf 10 jaar!
Uithoorn - Momenteel heeft de
Legmeervogels 2 C teams en 1 E
team. Een aantal nieuwe meiden
van 10 jaar trainen nu iedere week
gezellig mee maar kunnen nog
geen wedstrijd ervaring opdoen. Het
nieuwe team is nog niet compleet.
Daarom zoekt Legmeervogels meiden vanaf 10 jaar zodat ze hun trainingservaring kunnen laten zien tijdens wedstrijden. Heb je zin om met
een leuk meidenteam te sporten,
kom dan gerust een keer meedoen
met de training. Neem contact met
ons op om te vragen wanneer jouw
toekomstige team traint. Voor vra-

gen of meer informatie kun je contact opnemen met Judith Gouwerok,
T 06-38132429 of via de mail judith.
gouwerok@caiway.nl.
Verder wil de Legmeervogels ook
een dames voetbalteam opstarten.
Ben je 16 jaar of ouder dan kun je
je aanmelden bij Sophie Renes via
het mailadres sophie8522@hotmail.com. Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn kan er gezellig getraind worden. Bij een volledig team
kan gestart worden met wedstrijden
na de winterstop. Bel of mail Sophie
zodat er een sportief team van start
kan gaan.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 23 oktober
startte de tweede competitie. Voor
dat de uitslagen vermeld worden
eerst nog even dit:
Een mea culpa voor de fout van
schrijfster dezes. Natuurlijk is het
Refina van Meijgaarden, doch één
Troost, het zal niet meer gebeuren. Dan de uitslagen voor zowel de
A als de B. De eerste zitting van de
A laat opmerkelijke resultaten zien:
Ted Brand en Alice Oostendorp,
net gepromoveerd vanuit de B, leverden een, tja hoe zal ik het zeggen er zijn bijna geen woorden voor,
prestatie van jewelste: zij werden
eerste met 66.32%!!! Dames ga zo
door en u kunt op voor de meesterklasse. Ook Kokkie van den Kerkhoven en Corrie Smit lieten een prach-

tig resultaat zien: 62.15%. Nummer
drie, het paar Gerda Bosboom en
Nel Hamelijnck, hebben aardig wat
in de halen met 55.21%. Ach en dames Doodkorte/Janssen waar blijft
uw inspiratie? Uw licht schijnt niet
zo stralend meer, nog even en het
dooft. In de B werden José Möller
en Ank Reems eerste met 60.50%.
Vera van Wessem en Elly van Brakel,
lang weggeweest, zetten een score neer van 56.67%. Het combipaar
Anne Tolsma/Guus Pielage werden
met 55.00% derde. Vermelde scores zijn gelijk aan de competitie volgende week een vervolg. Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij
de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

BC De Legmeer

Ook Lijnie en Joop scoren
een zeventiger
Uithoorn - Noblesse oblige en dus
kon de A- lijn niet achterblijven in
het topscore klassement. Lijnie Timmer raakt kennelijk na een moeizame start steeds beter op dreef en
verzilverde dit samen met Joop van
Delft in een eerste plaats met precies 70%, klasse!
Dit was zelfs Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister, die vooraf tijdens
de jaarvergadering werden gehuldigd als beste bridgepaar van het
vorige seizoen, te machtig. Ze bleven als tweede met “slechts” 56,67%
Froukje Kraaij & Rini Tromp, die op
56,25% uitkwamen, net voor.
De plaatsen vier en vijf waren voor
de andere gevestigde toppers van
deze lijn, Wim Slijkoord & Francis
Terra en Andre van Herel & Cora de
Vroom, die 54,17 en 52,08% behaalden.
In de B- lijn allereerst de uitreiking
van de slemprijs 2011- 2012 aan
Renske & Kees Visser. Daarna een
spannende strijd tussen Marianne &
Huub Kamp en de toch steeds weer
verrassende Ans de Koning & Wim
Röling. Eerst genoemden wisten zeven en dertig punten echter als enige om te zetten in een groot slem
sans- atout en dat was zeker niet
sans- souci! Ze werden zo nipt eerste met 60,07%, maar het verschil

met plek twee was maar 0,35%.
Wouda Roos & Gijs de Ruiter deelden plaats drie met Nel & Adriaan
Koeleman met voor beide paren een
resultaat van 53,82%. Ook weer vlak
daar achter met 53,13% als vijfde
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman, die het uitstapje naar
de B dus goed bekwam.
In de C- lijn eindigden Marjan &
Jan Wille ruim voor met 62,50% als
nummer één. Lous Bakker & Debora van Zantwijk volgden keurig met
57,92% als tweede en Herman Roelofs & Gouke van der Wal nestelden zich nu eens bij de top als derde met 55,83%. Adrie & Ko Bijlsma bleven goed bij de les als vierde met 51,67% en plaats vijf werd
gedeeld door Klaas Verrips & Anneke de Weerdt en Annele Houtkamp
& Marianne Jonkers die op 50,83%
uitkwamen.
Wilt u ook eens de sensatie voelen met 25 punten in je handen en
een partner die opent, waag dan uw
kans bij Bridgevereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg. Inlichtingen: het secretariaat gerdaschavemaker@live.nl of
per telefoon 0297 567458.
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Hertha Pupillen League van start

z’n allen achter de bal aan, zoals het
hoort bij echt kluitjesvoetbal in de
F. In een spannende wedstrijd won
uiteindelijk Manchester United met
2-0. In de tweede wedstrijd speelde
Manchester United tegen Bo Mouter, Lotte Kes, Kick de Pijper, Thiago Sedney en Milan Nieuwenhuis
namens Borussia Dortmund. Deze
wedstrijd was nog spannender dan
de voorgaande en het spel golfde
op en neer. Tussen de hagelbuien
werd uiteindelijk 3 keer gescoord
door Manchester United.
De laatste wedstrijd ging tussen Real Madrid en Borussia Dortmund.
Beide hadden hun eerste wedstrijd verloren en gingen vol voor
de winst. Dit lukte niet, want in een
spannende wedstrijd werd door beide teams 1 keer gescoord. 1-1.

Vinkeveen - Hertha heeft afgelopen zaterdag een primeur beleefd.
Naast 4 teams in de competitie bij
de F-jes heeft Hertha nu een eigen competitie voor Mini Pupillen
voor 5-6 jarigen. De kinderen zijn
vanaf eind augustus aan het trai-

nen op woensdagmiddag en waren
klaar voor hun eerste wedstrijd. In
de kleuren van Real Madrid, Manchester United en Borussia Dortmund werd om 10.00 afgetrapt op
het kunstgrasveld van de Vinken.
De eerste wedstrijd speelden Emma

de Graaff, Mik van der Hulst, Kane
van der Graaf, Indy Dolman en Mike
Nieuwenhuis namens Real Madrid
tegen Jasper Mons, Mats Linders,
Lars van de Berg en Jack Crocker
namens Manchester United.
De meisjes en jongens gingen met

De stand na twee wedstrijd en
Manchester United
2-6
Borussia Dortmund
2-1
Real Madrid
2-1
Heb je ook interesse om te trainen
en te voetballen bij Hertha en ben je
5 of 6 jaar? Stuur dan een mail naar
info@hertha.nl

Begeleidende senioren zijn dus van
harte welkom, uw deelname is bijna gratis. Met elkaar spelen, ofwel ‘MES’, heeft zijn thuisbasis in
Mijdrecht maar is ook ambulant actief in Wilnis en andere plaatsen in
DRV. Op maandag 12 november en
woensdag 14 november komen de
leerlingen in Mijdrecht na schooltijd bij elkaar. De spelzaal bevindt
zich in de biologische kas van De
Kweektuin aan Tuinderslaan nr 10.
Kijk op internet: sc.mes.nl.
Meer info en opgave aub. bij Freddy
(0297)272297 of bgg. 06.1702.2641

Hertha E4 slaat dubbelslag in
bekertoernooi en competitie
Vinkeveen - De voetballers van
Hertha E4 moesten deze week twee
keer aan de bak: woensdagavond
een inhaalwedstrijd in het KNVBbekertoernooi en zaterdag de reguliere wedstrijd voor de competie.
Het reguliere bekerwedstrijdweekend viel samen met de herfstvakantie waardoor het overgrote deel
van de spelers verhinderd was. In
goed overleg met de tegenstander
werd besloten om de wedstrijd op
woensdag in te halen. Aldus reisde op woensdagavond een kleine colonne spelers en enthousiaste groep supporters af naar Breukelen om daar onder kunstlicht de
wedstrijd te spelen. Het elftal was
op volle sterkte met Vincent Fernhout, Jim Bakker, Vincent van Eijk in
de voorhoede, Sebastiaan van Eijk,
Mitch Schalk en Rowan Kroon in de
verdediging, Mika Gankema op doel
en Lucas Wielink met debutant Jasper Verweij als beginnende wissels.
Hoewel de Vinkeveners de wedstrijd goed begonnen en wat kansen creëerden was de eerste goal
voor Breukelen. Daar bleef het niet
bij: de technisch sterk spelende tegenstander scoorde binnen 5 minuten maar liefst vier keer. Voor de
rust wisten Lucas (1x) en Sebastiaan (2x) nog te scoren en met 4–3
was er nog wel hoop op een goede afloop. Het begin van de tweede helft was weer voor Breukelen
en al snel keek Hertha E4 tegen een
achterstand aan van 6-3. Toch lieten de jongens de kopjes niet zakken en in de slotfase van de wedstrijd trok Hertha het initiatief weer
naar zich toe. In de 18e minuut van

de tweede helft werd de gelijkmaker gescoord. Het aanmoedigen van
het Vinkeveense publiek bereikte
een hoogtepunt en liep de spanning
flink op. En ja hoor: Eén minuut voor
het einde van de reguliere speeltijd scoorde Sebastiaan de 6–7. De
scheidsrechter liet nog zenuwslopend lang in de blessuretijd doorspelen maar toen het eindsignaal
klonk kon Hertha E4 met een klein
feestje in de kleedkamer de overwinning vieren.
Koude kle ren
Dat deze uitputtingsslag de jongens
niet in de koude kleren was gaan
zitten bleek zaterdag toen onder
een mooie voorjaarszon De Vecht
E4 ontvangen werd op De Molmhoek. Het aantal verliespunten van
De Vecht was gelijk aan dat van
Hertha dus het zou op papier weer
een spannende strijd kunnen worden - De jongens van Hertha oogden echter nog vermoeid en niet erg
uitgeslapen. Evengoed werd er in de
eerste helft drie keer door de thuisploeg gescoord en hadden de Herthanen al snel het idee de wedstrijd
naar hun hand te kunnen zetten.
Toch werd duidelijk dat het zwakke punt van Hertha E4 het samen
verdedigen blijft. In de tweede helft
bleek De Vecht twee counterdoelpunten te kunnen scoren door vrij
eenvoudig vrijlopen van hun spitsen. Evengoed werd door Hertha
ook nog vier keer gescoord en werd
de wedstrijd met een eindstand 7–2
nooit echt spannend – zeker niet
zo spannend als het bekerduel van
eerder in de week!

Vinkeveen - In de laatste wedstrijd voor de zaalcompetitie won
het team van trainer-coach Johan
Kroon met 10-12 van naaste rivaal
Crescendo. Crescendo was net als
De Vinken de eerste zes wedstrijden de baas over de andere tegenstanders in poule 3I van de veldkorfbalcompetitie. De eerder uitgestelde wedstrijd werd woensdagavond
24 oktober op het gras van Leiden
gespeeld met veel publiek, dat de
teams verwoed zag strijden voor de
overwinning.
Terugkomst en ommekeer
Met de nieuwe verzorger Ron van
Vliet begon de ABN-AMRO formatie de wedstrijd met in de aanval: Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder
Peter Kooijman. In de verdedigende stellingen keerde Rudy Oussoren
terug van zijn vakantie. Hij speelde
naast Kelvin Hoogeboom, Annick
Stokhof en Eva Hemelaar.
Het was Crescendo dat de eerste
voorsprong nam. Van grote afstand
werd tot tweemaal toe de bal door
de gele mand gedeponeerd. Een
door Rudy Oussoren meegekregen
strafworp werd verzilverd door Kelvin Hoogeboom. Diens daarop volgende wegtrekbal bij de korf bracht
De Vinken weer terug in de wedstrijd.
Mariska Meulstee knalde op haar
beurt voorbij aan oud-internationaal
Nisha Verweij van Crescendo. De
doorloopbal, na een goede actie van
aangever Peter Kooijman, trof fraai
doel. Crescendo bleef aanzetten en
dat resulteerde in twee scores: 4-3.
Met flink veel druk werd de aanval
van de Vinkeveners verstoord, toch
kon Kelvin Hoogeboom een kansje onder de korf benutten. Via een
befaamde wegtrekker van Peter
Koeleman kwam de stand op 5-5
vlak voor rust. Met een kleine dertig seconden te spelen schoot wederom de lange Mijdrechtenaar Kelvin Hoogeboom van achter de korf
zijn ploeg naar een voorsprong: 5-6.

Het j eugdschaken komt
naar Mij drecht
Mijdrecht - Er is een nieuwe spelclub in DRV die wekelijks gehouden gaat worden. Wil je lekker samen met andere kinderen schaken?
Meld je aan voor de speelclub ‘Met
elkaar spelen’. Hier kan je niet alleen
leren schaken maar ook tegen elkaar spelen.
De spelclub richt zich vooral op
leerlingen van basisscholen die
graag willen schaken (leren). De
jonge deelnem(st)ers mogen ook
hun (groot)ouders meenemen want
het motto luidt immers: met elkaar
spelen.

Veldkorfballers De Vinken
als koploper de zaal in

Knokken en doorgaan
In de rust werden allerlei tactieken doorgesproken en aandachtspunten aangestipt. Annick Stok-

hof maakte het eerste gaatje naar
twee verschil: 5-7. Mariska Meulstee
scoort een afstandsschot, maar kon
niet voorkomen dat het Leidse Crescendo terug in de wedstrijd kwam.
De goedschietende heren werden
in stelling gebracht, waardoor opnieuw een gelijke stand van 8-8 op
het scorebord kwam.
De ‘minuut van Melanie Kroon’
leidde tot een nieuwe Vinkenvoorsprong in de wedstrijd: 8-10. Crescendo zag de tijd verstrijken. Het
uitstekend verdedigende vak van
de beide Peters, Mariska en Melanie hield lang stand, maar de doelpuntenmachine in de Vinkenaanval stokte eveneens. Gerwin Hazeleger kwam in het veld om mogelijk
de beslissing te brengen. Met circa vijf minuten voor tijd kwam Crescendo weer gelijk op 10-10. Gelukkig was het topscoorster Mariska
Meulstee, die wederom van zich liet
spreken. Met twee afstandsschoten
legde ze uiteindelijk Crescendo alsnog over de knie en zo behaalde het
ABN-AMRO team de zevende overwinning op rij.
Kracht en vertrouwen
Met 122 doelpunten voor en 14
wedstrijdpunten in zeven wedstrijden gaat De Vinken 1 als koploper
de zaalcompetitie in. De formatie
blijft in de zaal ongewijzigd en trad
afgelopen zaterdag thuis aan in de
Boei tegen tweedeklasser Weidevogels uit Bleiswijk. In deze door Nico
Huizinga prima geleide oefenwedstrijd bleken de bezoekers uiteindelijk de langste adem te hebben.
Na een 7-7 ruststand en een 13-11
tussenstand viel De Vinken de laatste twintig minuten terug, waardoor
Weidevogels met 14-16 kon zegevieren.
Zaterdag 3 november komt Viko
uit Vianen op bezoek in Vinkeveen
voor een tweede oefenpartij. De
Vinken moet het dan doen zonder
topscoorster Mariska Meulstee, die
tegen Weidevogels met een kuitblessure het veld moest verlaten.
De Vinken 1 komt in de komende zaalcompetitie uit in de tweede klasse G van het KNKV. De eerste zaalcompetitiewedstrijd is 10 november thuis tegen Oranje Nassau.

Korfballers De Vinken E2
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - In de laatste veldwedstrijd van afgel0pen weekend bevestigden de reeds kampioen zijnde Vinkenpupillen E2 wat zij het hele najaar al hadden laten zien. Ze
waren de beste van hun poule en de
terechte kampioenen. In die laatste
wedstrijd uit in Linschoten werd het
nog wel even spannend, maar ook
nu was de volle winst voor De Vinken jeugd: 3-5.
En wat was dit een leuk seizoen. Wat
begon met een paar schotoefeningen, spelletjes en nabespreking van
de training is uitgelopen naar; een
afvang zetten, aangeef krijgen en
overnemen. Na de eerste wedstrijd
hadden de coaches Romy Bras,
Mike Duikersloot en Amber Nagtegaal er direct al het volle vertrouwen in, de E2 won met 0-19. Op de
trainingen leerden de Jumbopupillen snel, waardoor ze weer met volle
moed naar de volgende wedstrijden
konden gaan. Die wedstrijden werden gewonnen met 10-0, 7-5 en 8-0.
Na deze vier wedstrijden was de belangrijke dag aangebroken, de kampioenswedstrijd. Helaas hadden de
coaches rond dezelfde tijd een eigen wedstrijd en konden ze niet
zelf mee. Toch won de Vinkeveense jeugd ook die wedstrijd met 1-6.
De laatste wedstrijd vond plaats
bij Luno in Linschoten. Alleen Amber Nagtegaal was beschikbaar om

te coachen. Het weerhield de Jumbokorfballertjes niet om een goede
prestatie neer te zetten. Het kampioensteam bestond die dag uit: de
heren Wessel Stoof en Nigel van Asselen en de dames Ditte Claassen
en Sifra Kroon. Meespelend invaller
was Nieko Dankelman.
Voorsprong
Na vijf minuten kwam De Vinken E2
op 0-1 voorsprong door een mooie
doorloopbal van Nigel van Asselen.
Niet veel later scoorde Nigel nog
een keer 0-2. Door een lange, snel
gegooide bal scoorde Luno de 1-2.
Kort daarna scoorde Luno nog twee
keer en opeens stond de nog ongeslagen E2 met 3-2 achter.
Na de rust kwam Nieko Dankelman er voor Ditte Claassen in. Ongeveer zes minuten na de rust knalde Wessel Stoof de bal door de korf
3-3. Niet veel later scoorde ook Sifra Kroon: 3-4.
Na 10 minuten kwam Ditte er weer
terug in voor Nieko. Een paar mooie
onderscheppingen en lange ballen
verder scoorde Wessel Stoof in de
laatste minuut de 3-5. Ook de strafworpen wonnen deze Vinkenpupillen met 2-5. Het was definitief: de E2
was ongeslagen kampioen! Terug bij
de kantine stond er taart te wachten op de E2 en de mooie medailles
mochten ook niet ontbreken.

Hertha MF1 wint weer
Vinkeveen – Vorige week nog
20 graden en nu met vorst aan de
grond de wedstrijd tegen Hertha F6
spelen, De vorige maand hadden ze
al geoefend tegen elkaar en toen
waren de meiden van de F6 nog
te sterk voor de meiden van MF1.
Ze verloren toen met met 4-0. Dus
een revanchewedstrijd voor Hertha
F6??? Vandaag weer om de punten.
De meiden gingen weer voortvarend van start en bij de eerste de
beste aanval was het Noa die de
1-0 maakte, dat is nog eens beginnen aan een wedstrijd. Met vloeiende combinaties werden de mannetjes van de F6 onder druk gezet en
het was weer Noa die de 2-0 maakte. Het was deze wedstrijd wel erg
koud langs de lijn maar het spel
van de meiden MF1 maakte het publiek gewoon warm. Mandy maakte

de 3-0 na een mooie pass van Sterre, de meiden gingen gewoon door,
achterin met Femke en Mo werd er
niets weggegeven en de middenvelders Sienna, Noa, Ismene en Annebel strooiden met mooie passen op
de spitsen Mandy , Daniek en Sterre. Voor rust werd het zelfs nog 4-0
door Mandy.
Na rust gingen de meiden gewoon
waar ze gebleven waren, Femke
maakte na een mooie individuele actie de 5-0, Mandy maakte haar
3de deze wedstrijd door de 6-0 te
maken en Daniek maakte ook nog
de 7-0.
De meiden zijn de nieuwe competitie dus weer uitstekend begonnen
en zaterdag spelen ze thuis tegen
het sterke Abcoude.

SV Hertha MB1 doet
zichzelf tekort met
puntendeling
Vinkeveen - Zaterdag 27 oktober trad SV Hertha MB1 aan
in de uitwedstrijd tegen FC
Breukelen MB1. Het team had
een weekje vrijaf tijdens de vakantie en reisde met liefst 17
speelsters af naar Sportpark
Broekdijk Oost. Ook middenveldster Amber Riechelman
was na een zware enkelblessure weer fit voor dit duel in de
middenmoot van de 2e klasse.
Een wedstrijd in de middenmoot klinkt amper enerverend,
maar het was allesbehalve saai
in de eerste helft. FC Breukelen
had veel moeite met het vroeg
druk zetten van de Vinkeveense meiden en kwam er daardoor nauwelijks uit. Er werd
kans op kans gecreëerd door
de razendsnelle voorhoede,
bestaande uit Milou den Exter,
Isabelle Colman, Emily Bierman en, later ook, Danitsja de
Goede. Ondanks enkele speldenprikjes uit Breukelen, bleef
Hertha meer dan prima overeind en bracht Emily Bierman
de Vinkeveense ploeg op een
0-1 voorsprong. Vanuit een bij-

na onmogelijke hoek schoot ze
op slag van rust de bal tegen
de touwen.
In de tweede helft begon Hertha wat slapjes, met twee slordige tegendoelpunten tot gevolg. Getergd door deze verdedigende fouten werd alles op
alles gezet om minimaal een
punt mee te nemen uit Breukelen. Opnieuw was het Emily
Bierman die koelbloedig bleef
in een rechtstreeks duel met de
keepster, 2-2. Deze goal luidde
een eindoffensief in van Vinkeveense zijde, met als grootste kans een één-op-één situatie van Isabelle Colman met
de keepster. Jammer genoeg
werd deze kans niet benut en
bleef het in een koud Breukelen bij een puntendeling.
Volgende week staat het thuisduel tegen de MB1 van het
roemruchte IJsselmeervogels
op het programma. Ook de
Spakenburgse ploeg deelde de
punten, thuis tegen Sporting
Martinus. Om 12.15 uur wordt
er afgetrapt op Sportpark De
Molmhoek.

