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Ook rondom de (onderheide) woning nr. 20 verzakt de grond. Links is de muur van de dichtgetimmerde woningen nog
net zichtbaar

Bewoners Thamerweg leven in onzekerheid

“Laten ze eens tekst en uitleg geven
wat ze met ons voor hebben!”
Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 0297-745 541

www.catsmanauto.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Uithoorn - De uitzetting van bewoners uit hun bouwvallige woningen
aan de Thamerweg tegenover het
braakliggende terrein waar op termijn de nieuwe woonwijk Vinckebuurt wordt gebouwd, zorgt nog altijd voor veel onrust en onzekerheid
bij andere bewoners. Zeker bij degenen die op de hoek bij de Petrus
Steenkampweg wonen. Ook daar
zijn grondverzakkingen te constateren. Eerder veroorzaakte dat bij de
woningen even verderop (16 t/m 19)
zulke effecten dat die onbewoonbaar werden verklaard. Hoe het ver-

der gaat laat zich alleen vertalen in
permanente controle en monitoring
van dat deel van de Thamerweg
waar door maandenlange grondbemalingen bij de aanleg van de Amsterdamseweg, de rotonde en het
viaduct onder de busbaan, de veenbodem en het dijklichaam klaarblijkelijk zijn ingezakt. Dat is duidelijk
herkenbaar aan de grondverzakking in de tuinen. Ook bij de woning van nummer 20, die gelukkig
goed is onderheid, is dat een bekend verschijnsel. Daar woont de
familie Groeneweg. Henny Groene-

weg wijst het rond de woning aan
waar de grond nog altijd verzakt
en door hen zelf weer wordt opgehoogd. Buiten dat is ze er niet gerust op dat zij met haar gezin nog
rustig op die plaats kan blijven wonen. Jaren geleden bleek men al het
kind van de rekening te zijn bij de
omlegging van de N201. Via een
onteigeningsprocedure moesten zij
hun historische woonboerderij verlaten op de hoek van de Noorddammerweg die daar door de nieuwe
N201 wordt doorkruist.
Lees verder elders in deze krant.

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

SPECIAAL VOOR
ALLE OPELRIJDERS.
U bent van harte welkom bij Van Kouwen
op zaterdag 1 november.
www.vankouwen.nl

voor het officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

donderdag 30 oktober t/m zondag 2 november

tafel 1: ltb/petrol/jack&jones/only/cars

1e jeans

49,95
Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

2e

jeans voor

10,-

tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jack&jones

2e

jeans voor

kids jeans

1e jeans 29,95
2e jeans 10,-

1e jeans

59,95

www.goudwisselkantoor.nl

Tankstation
Zijdelwaard

20,-

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

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

Geen krant?

0297-581698

Verder onderzoek naar
doortrekken sneltram
Regio - Het is al weer twee jaar geleden dat er vanuit de Stadsregio
Amsterdam op werd gezinspeeld de
sneltram 51 vanuit Amstelveen door
te trekken naar Uithoorn. Onlangs
kwam het plan weer in het nieuws.
Op 9 oktober 2014 besloot het dagelijks bestuur van de Stadsregio
Amsterdam om het doortrekken van
de ‘Amstelveenlijn’ naar Uithoorn
verder te onderzoeken. Samen
met de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de provincie
Noord-Holland is hiervoor een plan
van aanpak gemaakt waarin staat
wat het komende jaar nog onderzocht moet worden. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek - de planstudiefase - in het
laatste kwartaal van volgend jaar (!)
bekend zullen zijn waarna besloten wordt of de plannen al dan niet
doorgaan. Tot nu toe is onderzocht
of het doortrekken van de Amstelveenlijn (de tramlijn tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk)
naar Uithoorn de bereikbaarheid
van Uithoorn per openbaar vervoer
zal verbeteren. Er is bekeken of de
reistijd, het comfort en de betrouwbaarheid met de komst van de sneltram naar Uithoorn voor de reiziger
verbetert en of de exploitatiekosten verminderen. De score op deze

punten was positief. Volgens Pieter
Litjens, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de Stadsregio, is
dit laatste een goede reden om het
verder te onderzoeken. Aldus de
berichtgeving van Stadsregio Amsterdam op haar website waar verder tekst en uitleg wordt gegeven.
Zorgvuldige inpassing
Zo is er een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wat er het komende jaar nog onderzocht gaat
worden. Onderzoek naar het meest
optimale busnetwerk voor reizigers
is een belangrijk onderdeel van dit
plan. Veel aandacht zal ook uitgaan
naar een zorgvuldige inpassing van
de tram naar (en door?) Uithoorn.
Daarbij is de inbreng van burgers en
bedrijven uit de omgeving van groot
belang. Zij zullen daarom sterk betrokken worden bij het onderzoek.
“Een goede OV-verbinding is van
groot belang voor Uithoorn”, zegt
wethouder Marvin Polak (Verkeer
en Wonen) van de gemeente Uithoorn. “Uit verder onderzoek moet
onder meer blijken welk middel of
welke combinatie van middelen het
meest toekomstbestendig is.” In een
samenwerkingsovereenkomst zullen afspraken worden gemaakt over
de rolverdeling tussen de betrokken
partijen en de financiën.

Waarom een tram?
Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is in beeld gekomen, omdat de bestaande sneltramlijn tussen Amsterdam en Amstelveen omgebouwd wordt. Ook
komt het nieuwe opstelterrein voor
de trams al bijna in Uithoorn te liggen. Als uit de planstudie blijkt dat
doortrekking van de tram niet haalbaar is, wordt die voor de busverbinding (het project COVAU - Corridor
Openbaar Vervoer Amstelveen Uithoorn) weer uit de kast gehaald en
verder uitgewerkt. Vooralsnog is het
aannemelijk te veronderstellen dat,
mocht de sneltram worden doorgetrokken over de voormalige spoorbaan, het (nieuwe) eindpunt zal liggen in de Legmeer-West ter hoogte
van hoek Faunalaan/Aan de Zoom.
Dat is niet ver van de halte van de
nieuwe HOV-busbaan bij Beleef Buitendijks en het Buitenhof. Dat betekent dat ook inwoners van De Ronde Venen die (zonder auto) naar Amstelveen of Amsterdam willen, eveneens van deze tramvoorziening gebruik zouden kunnen maken. De
aanleg van een parkeervoorziening
bij het eindpunt zou een goed plan
zijn. Daar kan men dan de auto parkeren en op de tram stappen. Eerst
maar eens afwachten wat de besluitvorming volgend jaar oplevert.

Gouden bruidspaar Kees
en Cobie
Uithoorn - Afgelopen maandag
was een bijzondere dag voor Kees
en Cobie Lek. Burgermoeder Dagmar Oudshoorn bracht een bezoekje ter ere van hun gouden huwelijk. Onder het genot van versgebakken appeltaart, thee en koffie
mochten ze eindelijk de felicitaties
in ontvangst nemen voor het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

Normaal gesproken komt de burgemeester alleen bij het burgerlijk huwelijk langs, echter afgelopen winter op het moment dat het echtpaar
de burgerlijke mijlpaal behaalde zat
Cobie in de lappenmand. In hoge
uitzondering is het bezoek uitgesteld in de hoop dat Cobie genoeg
hersteld zou zijn in oktober2014, de
datum van het kerkelijk huwelijk.
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Verlenging contracten
huishoudelijke verzorging

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
hebben besloten om de contracten
met de huidige zorgleveranciers van
huishoudelijk verzorging te verlengen tot 1 januari 2016.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur

Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Zorgleveranciers
Het gaat om de volgende zes zorgleveranciers:
- Tzorg;
- Amstelring;
- Flexicura;
- Thuiszorg Service Nederland;

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur

I

- Thuiszorg Aalsmeer;
- Axxicom.
Inwoners die in 2015 recht hebben
op huishoudelijke verzorging (blijven)
dit ontvangen. De indicatie hiervoor
blijft ongewijzigd.
Heeft u vragen over huishoudelijke verzorging? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen: van 8.30-12.00 uur. Het
telefoonnummer is 0297-513131.

W

S

Begroting
Uithoorn
2015
Donderdag 6 november vindt
de Begrotingsraad plaats. De
gemeente Uithoorn moet nog
steeds bezuinigen. Bent u geinteresseerd in de keuzes van
de raad. Dan bent u van harte welkom. De programmabegroting van 2015 vindt u op
www.uithoorn.nl/begroting

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u
grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet
u betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling,
R. Noorhoff, 0297-513111.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode:
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling,
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet,

-

Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.
Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297-513111.
Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen ,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Chrysantenlaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een rookgaskanaal ten behoeve van een houtkachel. Ontvangen 22 oktober
2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Noorddammerweg 47, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 4 december 2014.
- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van een Gala avond op 25 oktober 2014. Bezwaar t/m 2 december 2014.
- Vuurlijn 30. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Gala avond van de Uithoornse Hockey Club Qui VIve op 25 oktober 2014. Bezwaar t/m 2 december 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan het concert op 21 november 2014. Bezwaar t/m
5 december 2014.
INSPRAAK EN INLOOPAVOND VOORONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN LANDELIJK GEBIED
TEVENS TERINZAGELEGGING NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU

Toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2005 geactualiseerd. Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op
12 december 2013. Deze nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt
om het huidig bestemmingsplan Landelijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden
met een eigen bestemmingsplan om de leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit met ruimtelijke kenmerken, wensen en
behoeften. Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:
-

Landelijk gebied - Veenweidegebied
Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied
Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie
Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied

In hoofdzaak gaat het om een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt in de bestemmingsplannen ingespeeld op de
trends en ontwikkelingen die spelen in het landelijk gebied door ruimte te bieden
waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele reeds ingediende initiatieven meegenomen
in de verschillende plannen.

Inspraak
De voorontwerpbestemmingsplannen liggen in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 30 oktober 2014 tot en met donderdag 27 november 2014

terinzage. Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De
voorontwerpbestemmingsplannen liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis. Daarnaast liggen de voorontwerpbestemmingsplannen gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in De Kwakel. De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Inloopavond
Op 11 november 2014 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een
inloopavond gehouden over de onderstaande voorontwerpbestemmingsplannen:
- Landelijk gebied - Veenweidegebied
- Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied
- Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie
- Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
De inloopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Informatieavond
Voor het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied wordt een aparte informatieavond gehouden. Deze avond wordt gehouden op woensdag 5 november 2014 in het dorpshuis De Quakel. De informatieavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is het dorpshuis
voor belangstellenden geopend.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zullen de ontwerpbestemmingsplannen op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen
kan dan een zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad
indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van
de bestemmingsplannen. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Plan-m.e.r.
Op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer (Wm) maken burgemeester en
wethouders tevens bekend dat in het kader van de bestemmingsplanprocedure
een plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) wordt voorbereid. Het doel van deze planm.e.r. is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten dienen als onderbouwing
bij de op te stellen bestemmingsplannen Landelijk Gebied. Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld.
In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, het detailniveau en
de methode van aanpak van de plan-m.e.r. Tegelijk met en op dezelfde wijze als
de terinzagelegging van de voorontwerpbestemmingsplannen ligt ook de Notitie
Reikwijdte en detailniveau ter inzage. Van donderdag 30 oktober 2014 tot en met
donderdag 27 november 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen over het voornemen tot het opstellen van het plan-m.e.r.
(milieueffectrapportage) en de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Een schriftelijk
zienswijzen dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De ingebrachte zienswijzen worden afgewogen bij de totstandkoming van het milieueffectrapport (artikel 7.7 Wm). Het plan
m.e.r. zal te zijner tijd met de ontwerpbestemmingsplannen Landelijk Gebied ter
inzage worden gelegd.
Uithoorn, 29 oktober 2014

LAATSTE OPROEP: EIGENAAR BOOTTRAILER EN
VOUWWAGEN GEZOCHT

Op dinsdag 8 juli 2014 is een boottrailer en een lege vouwwagen verwijderd in de
Willem-Alexanderpoort. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de
gemeentesurveillant voor 4 november 2014.

Contact met gemeentesurveillant
Indien u de eigenaar bent van de boottrailer en/of vouwwagen, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met mevrouw J. Veldhoven op telefoonnummer
0297-513111. U kunt ook een bericht per e-mail sturen met uw contactgegevens
naar gemeente@uithoorn.nl t.a.v. van mevrouw J. Veldhoven. Indien geen contact wordt opgenomen door de eigenaar worden de boottrailer en vouwwagen na
4 november 2014 vernietigd.

WWW.UITHOORN.NL

Veel vogels zien, ga mee
naar de Duinen!
Regio - Op zaterdag 1 november
gaat de maandelijkse vogelexcursie van de Vogelwerkgroep van IVN
naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Vogels die je tegen kan komen zijn vele mezensoorten, vinkensoorten inclusief de kruisbek en natuurlijk veel watervogels. Zullen de
eerste wilde zwanen al gearriveerd
zijn? Hoor je nog waterrallen of zie
je misschien wel een roerdomp? Het
is gelukkig allemaal niet te voorspellen maar het gebied is er zeer geschikt voor. De vogeltrek loopt op
zijn eind maar er zullen nog genoeg
trekvogels in de duinen aanwezig
zijn. Vele lijstersoorten foerageren
vaak in grote groepen in de aanwezige duindoorns op zoek naar lekkere
sappige bessen. Damherten zul je in
ieder geval voldoende tegenkomen.
Natuur
De waterleidingduinen is een 3400
ha groot natuurgebied ten zuiden

van Zandvoort. Dit duingebied kenmerkt zich door een afwisselende
vegetatie. Binnenduinranden met
grote majestueuze loofbomen, vakken met dennenbomen, afwisselende duinvalleien met veel duindoorns
en een heel stelsel van waterlopen
en meertjes. Deze afwisseling van
verschillende biotopen is zeer geschikt voor een groot scala aan vogelsoorten. Je vind er de echte bossoorten voor naald en loofbossen,
maar ook heel veel duinvogels en
door de grote hoeveelheid aan water ook veel water en moerasvogels.
Je wandelt door het middendeel van
het gebied, eerst door de binnenduinen en dan via enkele waterlopen
en wat dennenbosjes naar de echte
“kale”duingebieden. Een hele afwisselende wandeling door een prachtig
gebied. Doe lekkere wandelschoenen aan, neem een thermoskan koffie of thee mee, en vergeet de lunch
niet want je bent pas rond 14.00 uur

terug bij de parkeerplaats. Neem 1
euro mee voor de toegang en trek
genoeg warme kleding aan. Vertrek
om 8.30 vanaf de Nieuwe begraafplaats in Wilnis.

Forse boete voor
winkeldief
Uithoorn - Op zaterdag 25 oktober
om één uur in de middag is een winkeldief op heterdaad betrapt op het
Zijdelwaardplein. De 48 jarige vrouw
uit Wilnis is door personeel overgedragen aan de recherche. In overleg
met de officier van justitie is de boete
vastgesteld op 190 euro. Deze heeft
de dievegge direct moeten pinnen.

Bewonersoverleg
Uithoorn - Op maandag 3 november om 19.30 uur is er in Buurthuis
Ponderosa aan de Plesmanlaan 27
een bewonersoverleg. De bewoners
van het centrum worden van harte
uitgenodigd om mee te praten over
het reilen en zeilen van het centrum.

Duoplant opent haar 10e
verkooppunt in Mijdrecht
Regio - Zaterdag 1 november is het
feest en wij hebben er zin in. Ondanks alle negatieve berichten van
ondernemend Mijdrecht hebben wij
er vertrouwen in om in Mijdrecht
ook een verkoop punt te openen.
Wij zijn al vijf jaar zoekende om in
Mijdrecht een geschikte locatie te
vinden. Wij hopen, dat wij met de
winkel in de Dorpstraat de juiste keuze hebben gemaakt. Het is
wel de grootste winkel voor ons en
daarom hebben wij twee andere bedrijven gevraagt om ook hun (kado)
artikelen mee te mogen verkopen.
Stampij Wonen uit Vrouwenakker
met allerlei eigengemaakte artikelen van en op hout en wat baby artikelen en de Chocotoko uit Uithoorn
met chocolade. Juist deze bedrijven
omdat zij iets te bieden hebben wat
bij het geven van een boeket bloe-

men iets aanvult. Voor een verjaardag, geboorte of een ander feestelijke activiteit is het leuk om een betaalbaar boeket bloemen te geven
van 2.90 tot 14,50 in de standaard
uitvoering boeketten met daarbij
een aardigheidje van chocolade of
iets uit het assortiment van Stampij
Wonen.
Boeketten
Natuurlijk kunt u bij Duoplant ook
terecht voor een mooie orchidee of
andere planten of een op maat gemaakt boeket. Alle medewerkers zijn
opgeleid en verstaan het bloemenvak met vele jaren ervaring. Zij kunnen u ook adviseren wat past bij een
speciale gelegenheid. Neem daarom
eens de moeite om de winkel te bezoeken en u zult ook versteld staan
van de kwaliteit en prijzen. Duoplant

laat mensen weer bloemen en planten kopen omdat ze betaalbaar zijn
en omdat zij ook veel verkopen blijven de producten vers. Zaterdag
hebben we speciale aanbiedingen.
Kom eens kennis maken op Dorpstraat 65 en wilt u nog meer keuze
hebben, bezoek dan eens de hoofdvestiging op de Legmeerdijk 274. Op
de Legmeerdijk hebben we een zeer
groot assortiment bloemen, kamer en tuinplanten maar ook coniferen. Tevens organiseren wij daar
veel verschillende acties zoals de
winter en voorjaar fair, maar ook
workshops. A.s. zaterdag start in
Mijdrecht ook de inschijving voor de
workshops kerststukjes maken. Onder het genot van een hapje en een
drankje en live muziek, mag u voor
24,50 p.p. zoveel kerststukjes maken
als u wilt. U bent van harte welkom.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

Is uw huisdier zoek?
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, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Kerklaan: Grote gecastreerde zwart-witte kater.
Zijn kop is helemaal zwart behalve zijn mond.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd.
Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.
Gevonden:
- De Kwakel, Fort: Blonde Labrador.
Gecastreerd, reu, met rode halsband.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Voedselbank
actie bij AH
Zijdelwaard
Uithoorn - Voor de vijfde keer dit
jaar wordt er op zaterdag 1 november van 9.00 uur tot 17.00 uur een
supermarktactie gehouden bij AH
Zijdelwaard. De vrijwilligers van de
voedselbank hopen van harte dat
u hen weer wilt ondersteunen door
één of meerdere producten te kopen
om aan de Voedselbank te geven.
Ook kunt u een donatie in de collectebus doen. Op dit moment zijn
er 60 gezinnen (± 200 personen) die
gebruik maken van de Voedselbank
Uithoorn-De Kwakel.

Filatelisten
Vereniging
Uithoorn - Onze maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van
de Filatelisten Vereniging Uithoorn
houden op zaterdag 1 november
en u bent van harte welkom. Er is
ruimte genoeg om te parkeren en
om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Er zijn altijd leden van de Filatelisten vereniging 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 vindt
je op deze ruilbeurs. Ook zijn er de
vertrouwde handelaren aanwezig.
Men kan er in de insteekboeken
met postzeges voor 1 stuiver gaan
kijken. De jeugd is zeer zeker welkom om te ruilen en voor eventuele vragen over het verzamelen van
postzegels. De ruilbeurs is open van
10.00 uur tot 15.00 uur. Het adres is
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer weten, bel dan
0297-525556.

Geen krant?

0297-581698

• Nieuwe Meerbode
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Mijmeringen

Kopzorgen
Soms lees je iets wat je raakt. Dit gebeurde mij van de week toen ik las dat ik niet
de enige ben met een vorm van migraine. Dat weet je ook wel, dat je niet de
enige bent,, maar dit aantal had ik niet verwacht. In Nederland heeft
naar schatting 20% van de bevolking last van migraine. Dat zijn bijna
3,3 miljoen mensen. Vrouwen hebben 2 tot 3 keer vaker migraine dan
mannen. Maar ook kinderen kunnen migraine hebben. Uit onderzoek
is gebleken dat 5 tot 10 procent van de kinderen migraine heeft.
Migraine
Inmiddels heeft de Wereldgezondheidsorganisatie migraine beoordeeld als een van de meest invaliderende chronische ziekte. Het klinkt
zo simpel, ik heb migraine. Die zin komt rustig en regelmatig uit mijn
mond, alleen ik heb het zelf nooit gezien als een chronische ziekte.
Ik heb af en toe migraine en dat was dat. Door veel mensen worden
hoofdpijn en migraine beschouwd als iets wat bij het leven hoort en ik
was een van die velen. Ik ben niet gek op pillen slikken en ben altijd
bang geweest voor hoofdpijn die je kan krijgen omdat je te veel paracetamol slikt. Dus gooide ik het altijd op andere zaken om de hoofdpijn
te bestrijden, zoals een gezonde leefstijl (voldoende slaap, geen alcohol, gezond eten, voldoende lichaamsbeweging) en op het moment dat
er een aanval aan zit te komen, heb ik zo mijn eigen apotheekje mee
van pepermuntolie en warmtepleisters voor die stijve spieren in nek en
schouders. Daar ben je er natuurlijk niet mee, want mijn hele leven zowel thuis, als op het werk als op sociaal gebied ligt op het moment van
een migraine aanval stil omdat ik niets meer kan. Ik kan enkel liggen
in bed in een donkere ruimte, wachten tot de misselijkheid en de drilboor in mijn hoofd stoppen.
Ommekeer
Al jaren ben ik aan het rommelen en heb ik goede en slechte tijden op
hoofdpijngebied. Een paar jaar geleden was het dan eindelijk zover, ik
kon er niet meer onderuit. Ik kreeg een recept voor migraine medicatie (triptanen). Mijn paardenmiddel noem ik dat en een tijd heeft dat
redelijk geholpen. Maar zo’n pil neemt niet alleen die kloppende, stekende en snijdende pijn uit je hoofd weg. Het ontneemt mij ook al mijn
energie en laat me achter als een zombie met spierpijn in het hele lijf.
Inmiddels heb ik laatst voor het eerst bij de bedrijfsarts gezeten om te
kijken naar alle mogelijkheden. Ik bof met een werkgever waar ik flexibel kan werken en dus werktijden kan aanpassen op mijn slechte dagen. Maar dit was niet voldoende. Met deze arts had ik een fijn gesprek en ze was heel doortastend. Een doorverwijzing naar een neuroloog, gespecialiseerd in migraine.
Acceptatie
Ik dacht altijd dat ik wel accepteerde dat ik dit had, dat dit bij mij hoorde. Mijn huisarts was ook altijd meedenkend en meewerkend, maar
toch kwam dit voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik die me
al jarenlang op een of andere manier redelijk door de aanvallen heen
worstel. Moet ik nu naar een neuroloog, heb ik echt een chronische
ziekte? Ik heb het altijd gebagatelliseerd als een ongemak wat hoort
bij mijn menstruatie. Natuurlijk is het veel meer dan een ongemak,
maar dat was mijn argument om het simpel te houden. Inmiddels ben
ik weer wat aan het lezen over de oorzaken en mogelijke behandelvormen en zie ik dat men inmiddels meer weet over de specifieke migraine die ik heb en dat is hoopgevend.
Behandeling
De medische wereld weet dat veel hoofdpijnpatiënten niet of onvoldoende behandeld worden of zich onvoldoende laten behandelen. Ieder mens heeft een bepaalde drempel voordat hij of zij hulp vraagt.
Ook ik ben lang aan het aanmodderen geweest. Maar nu voelt het wel
alsof mijn klachten serieus worden genomen, dat ik het niet helemaal
alleen hoef te doen en dat is een fijn gevoel. Ik heb goeie hoop dat
ik nog lang niet alles heb uitgeprobeerd en dat er steeds weer nieuwe mogelijkheden naar voren komen in de bestrijding van migraine.
Ik heb volgende maand een afspraak staan bij de neuroloog en moet
een hoofdpijndagboek bijhouden. En voor alle mensen met hoofdpijn...
je bent niet de enige dus zorg ervoor dat je op de hoogte blijft en op
tijd hulp vraagt.

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Kom gezond eten
Gezond eten is belangrijk. En samen eten maakt het ook nog eens veel
smakelijker. Iedere dinsdag kunt u bij ons aanschuiven. Wij eten een
warme –zelf gekookte- gezonde maaltijd. De kosten zijn 6,50, u krijgt
hiervoor soep, een hoofdgerecht en een toetje. Maandag tot 12.00 uur
kunt u zich hiervoor aanmelden op tel.nr 0275 56 72 09

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel
en De Kwakel,
Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf.
Het is al vaker onder de aandacht gebracht dat de Stichting
Uithoorn in Bedrijf de overkoepelende organisatie is voor alle
ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en belangenorganisaties voor ondernemers in Uithoorn en De Kwakel.
Dit initiatief werd enige jaren geleden mede genomen om als
één gezamenlijke organisatie naar buiten te treden. De aangesloten ondernemersverenigingen zijn de Ondernemersvereniging Uithoorn, die de drie winkeliersverenigingen Zijdelwaard, Amstelplein en Uithoorn aan de Amstel (Oude Dorp),
de SBBU voor de beveiliging van bedrijvenpanden binnen onze Gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. In De Kwakel
zijn de Kwakelse Handelsvereniging en LTO Nederland Noord
(belangen de (glas)tuinbouw) in de SUB vertegenwoordigd.
Natuurlijk blijven deze verbonden verenigingen opkomen
voor de individuele belangen van hun eigen leden. De focus
van een industriële onderneming verschilt van die van de winkelier, een agrarisch bedrijf of een bedrijf met een of twee
werknemers. Ze hebben allemaal wel een overeenkomstig
kenmerk: ze ondernemen! En daarmee dragen ze bij aan de
economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat en daarom is het een goede zaak dat de
SUB voor die gemeenschappelijke belangen is opgericht.
Met de oprichting van de SUB werd tevens het Ondernemersfonds in het leven geroepen en die oprichting vond belangrijk draagvlak bij de Gemeente en de ondernemers; een uitstekend signaal dat de goede verstandhouding tussen de Gemeente en het bedrijfsleven nog verder is verdiept. De Stichting Ondernemersfonds Uithoorn is van, voor en door ondernemers en wordt gevoed via een opslag op de aanslag OZB
voor niet-woningen. De Gemeente int deze opslag en stort dat
vervolgens in het Ondernemersfonds. Er is een gezamenlijke
intentie uitgesproken om parkmanagement in het bedrijventerrein en de promotie van de Gemeente Uithoorn te ondersteunen. Voor de rest kunnen de ondernemers de middelen
uit het fonds gebruiken om gezamenlijke initiatieven die een
gemeenschappelijk doel dienen te kunnen realiseren en betalen alle ondernemers –ook de niet bij een bedrijvenvereniging aangesloten- via het fonds daaraan mee. Het voert in deze column te ver om diep op de details van het Ondernemersfonds in te gaan, maar het is goed om te weten dat het fonds
bestaat en dat er tal van initiatieven worden ontwikkeld om de
beschikbare middelen goed te besteden.
Helaas hebben wij vastgesteld dat het bestaan van het Ondernemersfonds nog onvoldoende bekendheid geniet. Dat
geldt vooral bij de (nog) niet bij de belangenverenigingen
aangesloten ondernemers. Dat is jammer omdat het geld in
het Ondernemersfonds ook hun geld is en ze er aanspraak
op kunnen maken. Het is in verband met privacybescherming
niet mogelijk om in kaart te brengen welke ondernemingen
aan het Ondernemersfonds bijdragen. Ondanks de moeite die
in de laatste jaren is gedaan om alle ondernemers via deze
column, via andere uitingen, flyers, bijeenkomsten en andere communicatiekanalen te bereiken, is het moeilijk om alle
in Uithoorn en De Kwakel gevestigde ondernemingen goed
te kunnen informeren. Het bestuur van het Ondernemersfonds zal in de komende tijd nogmaals trachten om in kaart
te brengen welke (niet-verenigde) ondernemingen een bijdrage in het Ondernemersfonds hebben gedaan. De Kamer
van Koophandel biedt weliswaar lijsten aan, maar daarmee is
nog steeds niet eenvoudig om alle ondernemers te bereiken.
Daarom hebben wij uw hulp ook nodig, want het zou enorm
helpen om een mailbestand te kunnen aanleggen waarmee
alle bedrijven kunnen worden benaderd. Meld u aan bij een
van de ondernemersverenigingen en maak gebruik van het
netwerk, de aanwezige kennis, ervaring en expertise die daarmee beschikbaar komt. Samen zijn we sterk en gebruik die
kracht. Of laat via info@subuithoorn.nl weten dat u interesse heeft om de besteding van de Ondernemersfondsmiddelen mede te bepalen.
In de vorige columns heb ik u gevraagd waarom en wáár u
zich thuis voelt aan de Amstel. Met het mooie weer van de afgelopen maanden en de gelegenheid om wat vaker te kunnen genieten van het ‘buitengebeuren’, is het antwoord niet
zo moeilijk. Uithoorn en De Kwakel bieden meer dan u op het
eerste gezicht zou denken. En met alle ontwikkelingen in het
verschiet gaat het nog mooier worden!
Tenslotte maak ik van deze gelegenheid gebruik om de redactie van de Nieuwe Meerbode te danken voor de geboden
ruimte om deze column maandelijks onder uw aandacht te
kunnen brengen.
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf

gezellig Breien
Iedere maandag van tussen 10.00 – 12.00 uur wordt er gebreid voor het
goede doel. Kom gerust eens langs om uit te proberen of het iets voor
u is. De kosten bedragen hiervoor 1,00. Heeft u nog wol over en doet u
er niets mee, neem dat dan mee. Wij zijn daar heel blij mee.
AlArmering
U woont zelfstandig en mocht u komen te vallen of er gebeurd iets
anders dan is het fijn als u hulp, dag en nacht kunt inschakelen. Het
alarmtoestel van Vita biedt u deze veiligheid. Bel met ons 0297 567209
en wij leggen het u graag uit.

8 November frisfeest bij
Partycentrum Colijn!
Uithoorn - Zaterdag 8 november september is de tweede editie van de Frisfeesten bij Dans en
Partycentrum Colijn onder de naam
Col’inFrizz! Toffe discofeesten voor
scholieren van de onderbouw van
de middelbare school; 12 t/m 15
jaar. Natuurlijk aangepast aan deze
leeftijd; de feesten duren van 20.30
uur tot 00.00 uur. Om 21.30 uur gaat
de deur dicht. De muziek zal worden
gedraaid door DJ Sambrosa, bekend
van o.a. de Boya feesten in Vinkeveen. Het zijn toffe feesten waarbij het plezier voorop staat maar
ook de veiligheid. Wij bieden jongeren op deze manier een kans om op
een verantwoorde manier kennis te
maken met het uitgaansleven, lekker dichtbij. Op deze avonden zal
professionele, gecertificeerde be-

veiliging aanwezig zijn. Er zal geen
druppel alcohol worden geschonken maar ook indrinken is er niet bij.
De beveiliging aan de deur beschikt
over een goede neus en blaastesten. Ook drugs zijn natuurlijk uit den
boze. Er gelden strenge huisregels
welke op de site www.dansenpartycentrumcolijn te lezen zijn. Deze regels lijken streng maar zijn echt nodig om de gezelligheid en veiligheid
te waarborgen. De entree bedraagt
7,50 per persoon wanneer de kaarten in de voorverkoop worden aangeschaft. Dit kan bij Dans en Partycentrum Colijn maar ook bij Kantoorboekhandel Ten Hoope op het
Zijdelwaard. Aan de deur kosten de
kaarten 10,00. Dit is inclusief een
drankje. Meer info: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Peuteropvang de Quakel
naar het Amsterdamse Bos
de Kwakel – Vorige week donderdag 23 oktober hebben de peuters
van de peuteropvang De Quakel een
leuke ochtend in het Amsterdamse Bos gehad. Op de peuteropvang
wordt gewerkt met thema’s. Door
middel van de thema’s leren de kinderen al spelend en ontdekkend allerlei begrippen, die te maken hebben met het thema. Na de herfstvakantie zijn de peuters gestart met
het thema regen en herfst. Daarom
hadden alle peuters donderdagochtend hun regenlaarzen aangetrokken om samen naar het bos te gaan.

Na een klein stukje wandelen hebben de kinderen iets lekkers gegeten en gedronken bij het doolhof en
zijn daarna nog even naar de geitenboerderij geweest. Gelukkig regende het niet, maar van de regenlaarzen hebben ze gebruikgemaakt.
Er waren genoeg plassen om doorheen te lopen. Kinderen vanaf 2 jaar
zijn van harte welkom bij de peuteropvang. Op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend is de peuteropvang in De Kwakel open. De opvang
bevindt zich in een eigen ruimte in
het Dorpshuis.
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Bewoners Thamerweg
leven in onzekerheid
Vervolg van voorpagina.

“Om een lang verhaal kort te maken,
het heeft ons heel wat tijd en moeite
gekost om bestuurders van de gemeente Amstelveen en de provincie
Noord-Holland aan hun verstand te
peuteren dat we daar eigenlijk niet
weg wilden. Maar als er voor een
fatsoenlijke uitkoopregeling werd
gezorgd wij dat zouden overwegen.
Uiteindelijk hebben ze ons enigszins schadeloos gesteld en zijn we
er na veel vijven en zessen vertrokken. We konden via EKZ-Makelaars
hier dit huis kopen, want we wilden
wel in Uithoorn blijven. Deze woning hebben we in 2007 gekocht
en betrokken nadat we er het nodige aan hadden opgeknapt,” vertelt
Henny die zich als de dag van gister alles nog kan herinneren. “Vervolgens zit je er nog maar pas of we
krijgen het geduvel met het slopen
van de oude vleesfabriek recht voor
onze deur. Tijdens dat werk stond
ons huis te schudden op de palen.
De huizen naast ons hebben toen
ook schade opgelopen. We hebben via de politie geprobeerd dat te
stoppen. Uiteindelijk hebben ze het
toch gesloopt. Voor zover wij hebben kunnen constateren is daardoor
wel schade aan ons huis ontstaan.
We hebben nog altijd lekkage vanaf
het dak. Maar het is niet te bewijzen
dat het daardoor komt. Drie jaar geleden hebben we een schrijven van
de gemeente gehad of we wilden
meewerken aan een onderzoek of
de huizen wel voldoende geïsoleerd
waren tegen geluidoverlast. Dit omdat het verkeer op de Amsterdamse weg zou toenemen vanwege het
nieuwe viaduct onder de busbaan.
Er zijn mensen van de gemeente bij

ons geweest en die hebben de achtergevel in dat opzicht ter plaatse
afgekeurd. Men zou erop terugkomen, maar we hebben er nooit meer
wat van gehoord. Waarschijnlijk zal
het wel teveel hebben gekost om de
woning beter te isoleren. Van de buren hoorden we hetzelfde verhaal.
Zo werkt de gemeente hier. Afspraken nakomen doet men gewoon
niet,” laat Henny Groeneweg weten.
“Toen we hoorden van de uitzetting
van onze buren hadden we dat wel
verwacht,” haakt Gerard, de man
van Henny, op haar verhaal in. Die
woningen zijn in twee jaar tijd zover in verval geraakt, daar kon je
met welk onderhoud dan ook niet
meer niet tegenop. We hebben zelf
de verzakkingen in de tuin meegemaakt en dat gebeurt nog steeds!
Verder hebben we maandenlang
met de ramen dicht geslapen door
het geluid van de pompen van de
bronbemaling op de Amsterdamse weg en bij de rotonde. Die snelle verzakkingen zijn in onze beleving gewoon het gevolg van maandenlang het grondwater weg pompen. Als je dat doet bij veengrond en
een veendijk gaat de boel onherroepelijk verzakken. Ook als die grond
weer nat wordt krijgt het niet meer
zijn oorspronkelijke volume. Maar
ze zullen dat bij de gemeente nooit
toegeven.” Gerard en zijn zoon Hans
weten waar ze over praten. Beiden
zijn werkzaam bij een gerenommeerd aannemingsbedrijf in grondverzet en wegenbouw.
Clubhuis moet weg
Omdat de Postduivenvereniging
Rond de Amstel haar clubhuis pal
achter de tuin van woning nr. 20 aan
de Amsterdamse weg staat (naast

Profile Tyrecenter Hogendoorn)
kregen de bewoners uit de omgeving lucht van een op handen zijnde aanzegging door de gemeente dat het clubhuis daar weg moet.
De gemeente blijkt de huur van de
grond waarop het clubhuis staat, te
hebben opgezegd. Een woordvoerder van de vereniging die vanwege een lopende juridische procedure zijn naam niet in de krant wil hebben, zegt dat de gemeente met het
naastliggende bandenbedrijf een
zodanige ‘deal’ heeft gemaakt dat
die het recht van eerste koop van de
(gemeente)grond heeft bedongen.
Directeur Daan Hogendoorn bevestigt dat desgevraagd. “De gemeente had twee jaar geleden een stukje
van onze grond nodig om de rotonde in de Amsterdamse weg te kunnen aanleggen. Omdat we toen zelf
een tekort aan parkeerruimte kregen, mochten we tijdelijk gebruik
maken van een ander stukje grond.
We hebben toen aangegeven dat als
de postduivenvereniging naast ons
zou gaan verhuizen wij de grond
wel wilden kopen om die als parkeerterrein in te richten. Er is meteen bij gezegd, dat het clubhuis de
eerstkomende twee jaar van ons er
wel mocht blijven staan totdat men
ander onderdak had gevonden. Het
verbaast mij dat de gemeente nu ineens zo’n haast maakt met het ontruimen van dat stukje grond. Van
ons hoeft dat niet zo,” aldus Daan
Hogendoorn. Zijn verbazing is terecht want als de grond aan Hogendoorn zal worden verkocht mag die
er naar eigen goeddunken toch zelf
over beslissen? Dan heeft de gemeente er geen zeggenschap meer
over. Of heeft de gemeente andere plannen? Moet het clubhuis om

Het clubhuis van postduivenvereniging De Amstel moet verdwijnen. Op de achtergrond de achtergevel van woning nr.
20 op de Thamerweg

Het clubhuis van de P.V. de Amstel ligt naast het banden- en wielenbedrijf van Hogendoorn
die reden nu stante pede weg?…
Volgens de penningmeester van de
postduivenvereniging heeft de gemeente een keer 5.000 euro geboden als de vereniging zelf het clubhuis voor een bepaalde datum zou
slopen. De gemeente zou ook toezeggingen hebben gedaan om uit te
zien naar een andere locatie waar
de postduivenvereniging een nieuw
clubhuis kan opzetten/inrichten. Tot
op heden is daar nog verder niets
over bekend. Als optie wordt genoemd de voormalige kinderboerderij in het Libellebos.
Maar waarom moet het clubhuis
van de postduivenvereniging nu
weg? Een woordvoerder van de gemeente geeft desgevraagd aan dat
men niet wil dat vrachtwagens vanaf de Amsterdamse weg ter plekke
achteruit gaan rijden om in te parkeren op het terrein naast het clubhuis. “De Amsterdamse weg is een
drukke doorgaande weg en dergelijke verkeersbewegingen kunnen
dan niet worden toegestaan. Daarom is de toegang tot het clubhuis
komen te vervallen. Louter vanuit
dat oogpunt willen we de vereniging daar niet meer hebben. Dus
niet vanwege toekomstige ontwikkelingen of wat er speelt op de Thamerweg.”
Doorsteek?
Iets anders wat de ronde doet is het
verhaal dat tijdens of na de bouw
van de Vinckebuurt er een doorsteek komt vanaf de nieuwe wijk
over de Thamerweg en de plek
waar nu woonhuis nr. 20 staat naar
de rotonde. Er is een kadastertekening in omloop waarop een weg op
die locatie staat ingetekend. Groeneweg: “Die tekening hebben we
een keer gekregen van de secretaris van de postduivenvereniging.
Hij zei dat de tekening zo’n jaar of
drie oud is maar vond het nu toch
wel opvallend dat de lijnen bij elkaar komen nu het clubgebouw ineens weg moet. En dat terwijl het
bandenbedrijf heeft aangegeven
dat het clubgebouw er van hen nog
wel een paar jaar mocht staan, want
men deed voorlopig toch niets met
de grond. Maar ja, die is nog steeds
van de gemeente, dus hoe zit het

nou? Komt bij dat als dit het plan
van de toekomst is wij kennelijk ook
weer moeten verkassen. Tot nu toe
zijn we nooit over deze situatie geinformeerd door de gemeente, noch
is men langs geweest om ons een
voorstel tot koop te doen.”
De gemeente hebben wij hierover
aan de tand gevoeld. Het hoofd van
de afdeling Ontwikkeling spreekt
namens wethouder Polak en antwoordt dat er geen plannen zijn
voor de aanleg van een weg op
die plaats vanuit de Vinckebuurt
naar de rotonde. “De ontsluiting is
op de Petrus Steenkampweg. De
enige ontwikkeling van de locatie
waarvan sprake is geweest, is destijds ingezet door een vorige bewoner van de nu dichtgetimmerde woning, Addy Vork. Hij heeft dat samen
met UBA Bouw besproken. Wij hebben als gemeente gezegd dat, als
het plan zou doorgaan, wij daar bepaalde randvoorwaarden aan verbinden. Het moet bijvoorbeeld lintbebouwing blijven. Plannen die daar
niet aan voldoen krijgen geen vervolg. Nogmaals, wij gaan de grond
aan de Thamerweg als gemeente
niet ontwikkelen. En plannen voor
een doorsteek kennen en hebben
wij niet, net zo min als wij kennis
zouden hebben van een plattegrond
waarop de betreffende doorsteek
staat ingetekend. Kortom, door ons
is die onrust dus niet veroorzaakt.”
aldus de ambtenaar. Waar die tekening dan zijn oorsprong vindt blijft
dus vooralsnog een raadsel. Hij bevestigt wel dat Hogendoorn Banden
het recht van eerste aankoop van
de aangrenzende grond heeft waarop het clubhuis van Rond de Amstel staat.
Eerst onderzoek
Directeur Peter Langenberg van
Zeeman Vastgoed laat in het kader
van de nieuwbouw van de Vinckebuurt weten dat de bestaande bebouwing aan de Thamerweg, de
Van Meetelenstraat en de Wilhelminakade straks onderdeel zal uitmaken van de nieuwe woonwijk. “De
nieuwbouw wordt als het ware gedrapeerd rondom de bestaande bebouwing. De artist impressions zijn
vooral bedoeld om de nieuwbouw

In Nes gaat het
net even anders!
Regio - Niet de ijsclub in Veenoord, maar het speelterrein van basisschool De
Zwaluw in Nes aan de Amstel was dit jaar de plaats waar de eerste schaatswedstrijden van het seizoen gereden werden!
Op donderdag 23 oktober werd er bij De Zwaluw i.s.m ijsclub “Onder Ons” het
eerste schaatsfestijn van het winterseizoen 2014-2015 georganiseerd voor alle kinderen van de school. Overdag waren er “schaatsclinics” tijdens de gymlessen, na schooltijd kon de buitenschoolse opvang KinderServiceHotels van
De Zwaluw de ijzers onderbinden en ’s avonds lag de baan open voor alle inwoners van Nes aan de Amstel en omstreken! Het werd een echt winters feest
inclusief koek en zopie. Nu maar hopen dat het een lange koude winter wordt
zodat het geleerde vaak in de praktijk kan worden gebracht op natuurijs in het
prachtige “buitengebied”.

in beeld te brengen, aangezien die
er nog niet staat. De bestaande bebouwing kan door een ieder op locatie worden aanschouwd,” aldus de woordvoerder in een reactie op onze vraag waarom bestaande bebouwing niet in de artist impressions is meegenomen. “Daarnaast kan ik u melden, dat er tijdens de bouw van de woningen uiteraard rekening zal worden gehouden met de (staat van de) bestaande bebouwing. In dat kader
zal voorafgaand aan de start van
de nieuwbouw in opdracht van de
aannemer, eerst onderzoek worden
verricht naar de bouwkundige staat
van de bestaande bebouwing, zal er
trillingsarm worden gefundeerd en
zal de bestaande bebouwing tijdens
de bouw regelmatig worden gemonitord, onder meer door middel van
sensoren.”
De voormalige bedrijfslocaties tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade die al jaren een braakliggend terrein zijn, worden veranderd in een levendig woongebied:
de Vinckebuurt. ‘Het wordt de verbindende schakel tussen de Amstel en het oude centrum. Het project is een gezamenlijke ontwikkeling van ZeemanVastgoed en Bouwfonds Ontwikkeling. Er komen bijna
300 nieuwe woningen die voorzien
in de lokale behoefte. Daarbij leuke
rij- en hoekwoningen, ruime tweekappers, luxe vrijstaande woningen,
aantrekkelijke beneden-/bovenwoningen en pal aan de Amstel verrijst
straks ook nog een fraai appartementencomplex met ondergelegen
parkeerkelder.
Allemaal prachtige woonkansen
voor starters en gezinnen, alleenstaanden en uiteraard senioren.
Voor ieder wat wils, dus!’ Zo staat
het in de laatst verschenen nieuwsbrief van Zeeman Vastgoed.
Aan het einde van dit jaar wordt een
datum voor een informatieavond
bekend gemaakt waar bewoners uit
de omgeving en toekomstige bewoners van de Vinckebuurt vragen
kunnen stellen. Alle kans dat er ook
een plan van aanpak en de datum
voor de nieuwbouw bekend zal worden gemaakt.
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Winteractie van Catsman Auto’s en het Avia Tankstation

Uithoorn - Catsman Auto’s aan de
Joh. Enschedeweg 17 en het Avia
Tankstation aan de Heijermanslaan
hebben elkaar gevonden in een
aantrekkelijke actie. “Wij organiseren op zaterdag 1 november van
09.00 tot 16.00 uur een Wintercontroledag voor onze klanten en andere automobilisten. Zij kunnen hun
auto GRATIS op diverse punten laten controleren om zonder problemen de winter door te kunnen komen. Het gaat om 18 controlepunten, waaronder verlichting, ruitenwissers, ruitenwisservloeistof, banden, remmen, koelsysteem, olie, accu en noem maar op. Een aantal van
onze klanten zal ongetwijfeld met

hun eigen auto naar de wintersport
gaan en dan moet je ervan op aan
kunnen dat de auto in goede staat
verkeert en geen gebreken vertoont
onderweg. Maar ook voor wie niet
naar de wintersport gaat en in het
land blijft, is het van belang dat hij
of zij veilig kan blijven rijden zonder
onverwachte ongemakken,” vertelt
Rob Catsman. “Wij zochten een zinvolle beloning voor degenen die op
1 november van onze actie gebruik
willen maken. Die hebben we gevonden in het geven van een gratis wasbon waarmee de klant zijn
auto kan laten wassen in de wasstraat bij het Avia Tankstation aan
de Heijermanslaan. Daar kan dan

ook meteen brandstof worden getankt. Wij nodigen onze klanten dan
ook uit om naar de wintercontroledag te komen. Maar ook niet-klanten zijn met welk merk auto dan ook
van harte welkom om van deze actie gebruik te maken. De controle is
dus gratis. Het is geen verplichting,
maar wie dat wenst kan vervolgens
meteen een winterplan, een soort
verzekering, bij ons afsluiten. Dit
houdt in, dat als alle gecontroleer-

de punten goedgekeurd zijn wij garanderen dat de auto tot 1 april 2015
op die punten aan de gebruikseisen
zal blijven voldoen. De ‘verzekering’
kost normaal 25 euro, maar wie ons
winterplan accepteert op 1 november, betaalt daarvoor slechts 19,50
euro.”
Aan de Johan Enschedeweg 17 zijn
twee bedrijven onder een dak gevestigd. Het ene is van Rob Catsman van Catsman Auto’s, zijnde het
onderhoud / reparatie- en autoverkoopbedrijf en het tweede is van
zijn neef Jacques Catsman die de
scepter voert over het Schadebedrijf
ASN Catsman Uithoorn (Autoschade Service Nederland) Dat al meer
dan 25 jaar een erkend autoschadebedrijf is, die repareert en hersteld
voor alle verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen. Daarnaast voert ASN Catsman Uithoorn
het dealerschap van ISUZU, een Japans merk voor kleine pickups. Verder kunnen klanten bij Catsman
Auto’s aangeven welk soort, merk,
type en kleur auto zij tegen een bepaalde prijs als occasion willen hebben. Vervolgens gaat men voor de
klant op zoek. Een service activiteit die men moet zien als ‘een auto
op bestelling’. Meer weten? Kijk op
de websites: www.catsmanauto.nl,
www.asngroep.nl en www.isuzu.nl.

Genesius Jubileumstuk
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel bestaat alweer 85 jaar. Om dit te vieren is er
een bijzonder jubileumstuk. Café De
Noodzaak staat op het punt te verdwijnen, maar de stamgasten hebben daar andere gedachten over.
Het publiek bepaalt mee water gaat
gebeuren met De Noodzaak. Neem
uw mobiele telefoon mee, we zeggen niet wat we gaan doen... Tekst
en regie: Sylvia Broos en Hans van
Putten.
Op 15, 21, 22 en 23 november zijn
de uitvoeringen in het dorpshuis De
Quakel. Op 15, 21 en 22 november
is de zaal open om 19.30 en start de
avond om 20.15 uur. Op 23 novem-

ber kunt u binnenlopen vanaf 13.45
en wordt er gestart om 14.30 uur
(in eerdere publicatie stond foutief
15.30). Kaarten voor deze bijeenkomst zijn verkrijgbaar via de website www.genesius-dekwakel.nl of
af te halen bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560488 of
bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan
48, De Kwakel, 0297-532970 en supermarkt E-Markt Schalkwijk in De
Kwakel. Standaard kaarten 7,50 euro en VIP kaarten 10 euro (voor net
dat beetje extra). Tijdens deze avonden wordt er ook een verloting gehouden met vele prijzen. Als hoofdprijs staat er voor elke keer een tablet op het menu!

Vertrek Leo Peeters Weem
van Rabobank Regio Schiphol

’t Startnest rent voor
kinderen in Nepal
Uithoorn – Even voor half drie ligt
het schoolplein van Jenaplanbasisschool ’t Startnest er nog verlaten
en druilerig bij. De weergoden lijken
de school niet goed gezind. Ook als
het plein langzaam volstroomt met
leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en
andere belangstellenden regent het
gestaag door. Vandaag staat de jaarlijkse sponsorloop op het programma met aansluitend het schoolfeest.
Dit jaar worden er rondjes gerend
voor Sathiko Sath, een stichting die
zich inzet voor scholing van kansarme kinderen in Nepal.
De stichting hoopt te bereiken dat
de kinderen, na het afronden van
hun opleiding –tijdelijk of permanent- teruggaan naar hun dorpen
om daar de situatie ten goede te
veranderen. Tevens wordt er gerend
voor het schoolreisje en schoolkamp. Nat van de regen en het
zweet rennen alle leerlingen rondjes
om de school door het park. Bovenbouwers, kleuters, zelfs ouders rennen samen met hun kinderen mee.
Ze zetten allemaal hun beste beentje voor om zo veel mogelijk kruisjes
te verdienen voor het goede doel.
Gelukkig kunnen de kinderen na afloop opwarmen en bijkomen bij één
van de workshops die in de school
gehouden worden. Er is van alles te
doen, zoals onder andere koekjes

bakken, speksteen bewerken, vingerhaken, capoeira. Voor ieder wat
wils. Terwijl de kinderen zich vermaken in de lokalen, vermaken de ouders zich onder het genot van een
hapje en een drankje in de aula. Alle ouders was afgelopen week gevraagd iets te maken voor het buffet. Ook dit jaar zijn het weer goedgevulde tafels. Ouders kunnen ook
loten kopen voor de tombola. Een
loterij waarbij leuke prijzen te winnen vallen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door diverse winkeliers
uit Uithoorn. Ook dit jaar bedankt
’t Startnest de lokale ondernemers
voor hun bijdrage aan het schoolfeest. Mede dankzij jullie kunnen
kinderen, ouders en teamleden terugkijken op een geslaagd feest.
Lijst van sponsoren:
Bloemen a/d Amstel, IJssalon Esplanade, Choco Toko, Expert Hassing,
Groenteman de Goudreinet Zijdelwaard, Intersport DUO Sports Zijdelwaard, LaRens relatiegeschenken, Snackbar Friends, Boekhandel Ten Hoope Zijdelwaard, VakantieXperts Zijdelwaard, Uitgeverij Rubinstein, Toko Pandan, Perlo Zijdelwaard, Gall & Gall Zijdelwaard,
Kapsalon Warrels, Gilbert Themen,
C1000 Visser, C1000 Zijdelwaard,
Slagerij Gert Stronkhorst

Smartlappenkoor in Uithoorn
Uithoorn - In Uithoorn wordt op dit
moment hard gewerkt aan het oprichten van een smartlappenkoor.
Een van de initiatiefnemers is de dirigente Marja Spaans. Marja heeft
samen met de accordeoniste Louise Prins, drie jaar geleden al het vissersvrouwenkoor Haring met Ui opgericht. Een vrolijk vrouwenkoor dat
in de drie jaar van haar bestaan al
een enorme succes heeft met als
hoogtepunt het winnen van de eerste prijs in het Meezingfestival van
Monnickendam afgelopen zomer.
Louise Prins speelt voor het vissersvrouwenkoor Haring met Ui, het
smartlappenkoor Denk aan de Buren uit Aalsmeer, het Bolderkoor
uit Amstelveen en is als accordeoniste verbonden met Stichting Muzikaal Mokum, die vanaf november
acht meezingmiddagen organiseert

in de Noorderkerk Amsterdam. Om
lid te kunnen worden van het nieuwe koor hoef je niet mooi voor te
zingen. Iedereen is welkom. Je moet
het vooral heel gezellig vinden om in
een koor te zingen, enthousiast willen repeteren en het leuk vinden om
zo nu en dan op te treden.
Het smartlappenkoor, dat nog geen
naam heeft, gaat een breed Nederlandstalig repertoire krijgen. Behalve smartlappen zullen ook liedjes
als Willeke Alberti, Anneke Gronloh, Dorus, Tante Leen en Johnny
Jordaan gezongen worden. De repetities zijn op dinsdagavond om
de week (de oneven weken) in het
wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn. Bij voldoende
aanmeldingen begint het koor in
januari. Aanmelden/of informatie:
smartlappenkooruithoorn@xs4all.nl

Regio - Leo Peeters Weem, directievoorzitter van de lokale Rabobank
Regio Schiphol gaat na ruim 5 jaar
de lokale bank met vestigingen in
Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en
Nieuw-Vennep verlaten. Hij is per
1 december aanstaande benoemd
als directievoorzitter van Rabobank
Rotterdam.
Sinds zijn aantreden in 2009 heeft
Leo Peeters Weem met veel kennis,
ervaring én passie leiding gegeven
aan het directieteam van Rabobank
Regio Schiphol. In deze periode
heeft de bank zich verder ontwikkeld tot een zeer goed presterende

lokale Rabobank, zowel in financiële, personele als beheersmatige zin.
Het is voor Peeters Weem een geweldige kans om bij de grootste lokale Rabobank van het land aan de
slag te gaan en is een groot compliment voor de ontwikkelingen die
Rabobank Regio Schiphol de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Op
donderdag 30 oktober aanstaande zal Leo Peeters Weem zijn laatste grote publieke optreden geven in deze regio tijdens de jaarlijkse ledenavond van Rabobank Regio Schiphol in het Crown Theater
in Aalsmeer.

Wethouder opent Atelier
op basisschool ’t LAB
Uithoorn - Donderdag 23 oktober
stonden de leerlingen van basisschool ’t LAB vol spanning te wachten op ‘de wethouder’! “Heb je eigenlijk wel een limousine voor de
wethouder besteld?” vroeg één van
de leerlingen. Groot was de verbazing toen bleek dat wethouder Zijlstra ‘gewoon’ op de fiets naar de
school aan het Hermelijnpad in Uithoorn was gekomen.
Voor een lokaal dat was dichtgeplakt met een groot rood/wit afzetlint, een prachtige strik en enveloppen met letters moest er toch eerst
wat nieuwsgierigheid worden bevredigd. “Wat is een wethouder eigenlijk, wat doet een wethouder zoal?” Op al die vragen werd een duidelijk en voor de kinderen begrijpelijk antwoord gegeven. Daarna was
het dan toch echt tijd voor dát waar
de wethouder voor kwam. Het Praktijklokaal had een make-over gehad,
was opnieuw ingericht en het werd
tijd dit lokaal officieel in gebruik te
nemen en een passende naam te
geven. De wethouder haalde de en-

veloppen van de deurpost en uit iedere envelop kwam een letter.
Puzzelen
Met vereende krachten puzzelden
de leerlingen de nieuwe naam in elkaar; “Atelier”. Best een rare naam
als je het fonetisch uitspreekt. Gelukkig was er een slimmerik die wist
dat dit een Frans woord is en dat je
dat daarom anders uitspreekt. Een
mooie naam, voor een mooi lokaal!
Na deze bijzondere openingsact
deed de wethouder de deur open,
stroomden de leerlingen naar binnen en was er een keuze aan handvaardigheidsactiviteiten passend bij
het thema waar deze weken op ’t
LAB aan wordt gewerkt. Voor de onderbouw is dat; Prinsessen(de middeleeuwen), voor de middenbouw;
Dino’s en voor de bovenbouw; de
Romeinen. Kortom “een reis door
de tijd.” Bent u nieuwsgierig geworden naar de manier van werken op
’t LAB, dan bent u welkom op een
van onze open dagen of na het maken van een afspraak.

REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Pound foolish, Penny wise?
Er is een mooie boodschappen
steiger gemaakt bij de Irenebrug.
Dat is een goede zaak. Maar de
steiger wordt bijna alleen in de
zomer gebruikt, gedurende 4 a 5
maanden.
Zal het niet meer klanten opleveren als het minibusje, vanuit De
Hoef en de Mennonietenbuurt,
gedurende het hele jaar over de
Irenebrug gaat rijden ? Of zal het
niet véél meer klanten opleveren
als de gewone lijnbus, tussen Uithoorn en Mijdrecht, weer over de
N 196 gaat rijden ? Nu rijden er
elk kwartier 2 of 3 bussen achter
elkaar over de busbrug, ver van

het Amstelplein. Als er weer één
lijn over de Irenebrug gaat zoals in
het verleden, dan kan je weer bij
de dorpstraat in- en uitstappenen
(ook in de Amstelhoek) en boodschappen doen.
Prettig voor de Amstelhoek en
Mennonietenbuurt en klanten
voor Uithoorn-dorp. Véél meer
klanten dan de boodschappensteiger oplevert. Een engels gezegde luidt Pound foolish, Penny
wise, vrij vertaald Euro dom, centen wijs.
Arend Strijland,
Amstelhoek

Medische kennis bijgespijkerd

Kwakelse veiling
historisch erfgoed
De Kwakel - Op de zaterdagen 25
oktober en 1 november vindt in de
kantine van de s.v. KDO voor de 55e
keer de Kwakelse Veiling plaats. En
als voor de 55e keer er in slaagt om
vele honderden kavels bij de dorpelingen op te halen. Die vervolgens op twee elkaar opvolgende
zaterdagvonden via de veilinghamer weer aan het dorp weet te verkopen voor een bedrag van tegenwoodig zo rond de 50.000, dan behoor je toch wel tot het lokale historische erfgoed. Het is echt een actie
voor het dorp door het dorp. En de
actie is niet onopgemerkt gebleven
want deze week kwam het bericht
in De Kwakel dat een geëmigreerde
Kwakelaar het fenomeen meegenomen had naar Kloosterburen ter ondersteuning van hun Kloosterboerse
verenigingsleven. Goed voorbeeld
doet goed volgen en de Kwakelse
Veiling wenst de mensen in Kloosterburen dan ook veel succes.

In de Kwakel beginnen beide veilingavonden om 20 uur met een kinderveiling. Onder het wakend oog
van papa en mama of opa en oma
biedne de kinderen dan op kavels
als een vogelknutselhuisje, voetballen, kruiwagens, poppen, spellen en
kaartjes voor de kindervoorstellingen Pluk en de Petteflet en voor Minoes. Zo rond 21 uur gaat de kinderveiling over in de veiling voor
volwassenen.
Bij de volwassenen gaan Dorus,
Woodstock en de Blues Brothers
onder de hamer. Maar ook een party
tent, een dagje met een sloep varen
en uurtje radio maken bij Rick FM.
Een klapper worden ongetwijfeld de
kaartjes voor Ajax – Feijenoord op
25 januari.
Je mag dan in de business seats de
wedstrijd volgen en krijgt aansluitend een diner aangeboden. De volledige veilingcatalogus is te downloaden via www.kwakelseveiling.nl.

Uithoorn - Vorige week maandagavond waren er veel geinteresseerde toehoorders voor de lezing van
Jennifer Santing. Zij is de verenigingsarts van EHBO vereniging Camillus. Het was een interactieve lezing waarbij vragen van de leden
beantwoord werden. Dat levert altijd weer interessante en leuke informatie op en weggezakte kennis
ziet weer licht. Hoe kan een neusbloeding ontstaan en vooral, wat
kun je het beste doen? Als eerste
snuiten en vervolgens 10 minuten
(jaja, 10min!) dichtknijpen net onder het neusbeen en in schrijfhouding zitten. Bijtwonden?
Een vroegere postbode kon er flink
over verhalen. Bij alle bijtwonden
is het eerste advies goed te spoelen met schoon water en laten bloeden en desinfecteren. Altijd even
naar de arts. Weet je dat beten van
een mens en kat het meest risicovol
zijn? Of een tetanusprik wordt gegeven is afhankelijk van de leeftijd
van de persoon en dus hoe volledig iemand gevaccineerd is of niet.
Mannen worden v.a.1936 gevac-

cineerd en vrouwen v.a. 1950. De
klaplong werd behandelend, met
symptomen en al. Allergiën varierend van noten/pinda’s, tot schaal/
schelpdieren, ander voedsel, insectebeten, medicijnen, pollen, etc.
Sommige allergiën kunnen binnen
heel korte tijd een reactie oproepen,
van bultjes en vlekken tot benauwheid. De ene allergie laat bijna direct symptomen zien terwijl de andere soms uren of dagen later pas
een reactie kan geven. De ernstigste vorm is een anafylactische shock
waarbij binnen enkele minuten een
allergische reactie ontstaat met
bloeddrukdaling en bewustzijnsverlies. Dan moet er heel snel gehandeld worden. Vaak hebben die mensen een epi-pen bij zich welke toegediend moet worden. De adrenaline in deze epi-pen zorgt ervoor dat
de eerste heftige reactie afneemt.
Dan moet alsnog 112 gebeld worden voor verdere behandeling. Een
filmpje over het juiste gebruik van
de epi-pen ondersteunde het verhaal. Kortom, een boeiende avond
en een applaus waard!

Nationale Kunstweek
Uithoorn - Op zaterdag 1 november a.s. van 15 tot 17 uur zal Atelier
de Penseelstreek (Potgieterlaan 16,
Uithoorn) haar deuren openen voor
belangstellenden. Dit gebeurt in het
kader van de Nationale Kunstweek
2014. Er zullen enkele leerlingen bezig zijn met het maken van een schil-

derij. Zij kunnen ook vertellen over
de cursussen. Iedere bezoeker krijgt
een set met 2 kunstkaarten. Het is
mogelijk om je op te geven voor een
korte cursus van 5 lessen in januari 2015. Voor info: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Zie ook www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
natuurwaarnemingen:
29 oktober telefoon
2014 0297-563183.
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Ivo Niehe speelt zijn
allerlaatste voorstelling

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

Zorgeloze zonne-energie
bij EKZ makelaars

Herfstlicht

Het is een grauwe, nevelige herfstochtend. De wolken hangen laag en
hier en daar lijken ze wel de grond te raken. Donkere, bijna zwarte vegen hangen tegen een loodgrijze lucht. De lucht is nog zwoel, de zomer voelt nog niet ver weg maar de bomen vertellen een ander verhaal. Hier en daar de warmrode herfstgloed nog in de bladeren, maar
veel takken reiken al onwennig kaal en eenzaam naar de hemel. Maar
dan, vrijwel ongemerkt, verandert er iets. Wat het is, daar kan ik niet
goed mijn vinger op leggen. Het is alsof mijn ogen me bedriegen. Wat
net nog kaal, kil en koud was, lijkt langzaam op te lichten. De kale takken veranderen van nat en grijs naar een zilveren, fijngeweven web en
lijken haast lichtgevend te worden. De al bijna weggewaaide bladeren
verschieten van kleur alsof een schilder ze met de prachtigste tinten
van zijn palet laat opvlammen. Ik kijk naar de lucht. Die hangt nog even
zwaar en grauw als zo even boven het land. Of nee, hier en daar zie ik
toch wat stukken blauw door het laaghangend grijs heen prikken. Terwijl de zon voor mijn ogen nog stevig verscholen is achter het wolkendek, vindt onze eigen ster een gaatje in de nevel om in de verte een
klein tafereel met zijn stralen te betoveren. In het loden grijs van deze
herfstochtend verandert een stukje van het landschap in een prachtig stilleven, alsof onze zeventiende-eeuwse meester Ruysdael het vers
op het doek heeft gezet. Dat is het mooie van dit seizoen. Van het ene
op het andere moment kan de zon met zijn gouden herfststralen natte grauwigheid laten oplichten in een glinsterend kleurrijke pracht. En
je hoeft er alleen maar voor naar buiten te gaan en er naar te kijken!
Sep Van de Voort
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Weer een actie bij Ceres?
Uithoorn - De winter is in aantocht.
Dat betekent, dat de planten in de
tuin, naar binnen gehaald moeten
worden wanneer deze niet tegen
de vrieskou kunnen. Maar daar zijn
bloempotten voor nodig! Laat Kringloop Ceres nou een hele week de
aanbieding hebben; 5 bloempotten
voor € 1,-. Deze actie begint op 29
oktober.

Bloempotten zijn er echter niet alleen voor het verpotten van uw planten; wat dacht u ervan om er mee te
knutselen? Sla ze stuk en maar er
bijvoorbeeld een mozaïek van. Een
leuke bezigheid, met een geweldig
resultaat! U zult versteld staan van
uw eigen creativiteit. En Ceres zou
het leuk vinden wanneer u het eindresultaat komt laten zien.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
1
november van 9.00-13.00 uur
Sijbrants & van Olst

Uithoorn - EKZ-makelaars is Youen-partner voor Uithoorn en Amstelveen. Youen wil iedereen in staat
stellen om zelf elektriciteit te maken met behulp van zonnepanelen. Mensen worden blij van de zelfstandigheid die ze daarmee winnen. Zonnepanelen besparen veel
geld op de elektriciteitsrekening en
de duurzame energie is beter voor
het milieu. Per 1 oktober 2014 zijn
makelaars Peter Kruit en Chris van
Zantwijk Youen-partner geworden.
Zij adviseren als woningspecialisten
bij uitstek de Youen-installatie. Zonnepanelen wekken onder invloed
van zonlicht energie op. De installatie van Youen is opgebouwd met
onderdelen van absolute topkwaliteit en een enorme betrouwbaarheid. Ieder onderdeel is van een
topmerk met een onbetwiste reputatie en heeft zich in de praktijk al
jarenlang bewezen. Voor een kleine groep mensen is zonne-energie al jarenlang een dagelijks begrip. De elektriciteit die zij zelfstandig en onafhankelijk van de grote energiemaatschappijen opwekken is gratis. Daardoor besparen zij
flinke bedragen op de elektriciteitsrekening. Zij vinden zonne-energie

ook een duurzame oplossing om de
CO2-uitstoot verminderen waardoor
het broeikaseffect minder wordt.
De kosten van een installatie vallen
reuze mee. Tegelijkertijd ziet het er
naar uit dat de kosten voor elektriciteit in de toekomst zullen toenemen. Daarom is nu het moment om
de keuze te maken. Youen wil iedereen in staat stellen om zelf elektriciteit op te wekken. Dat lukt met
betrouwbare en betaalbare oplossingen die iedereen begrijpt. Daarom installeert Youen een totaaloplossing met onderdelen die direct
van de fabriek komen. Diverse onderdelen worden zelfs in Nederland geproduceerd. Zonnepanelen
gaan werkelijk tientallen jaren mee,
dat garandeert Youen. Samen met
haar leveranciers. De kundige mensen van EKZ aan de Wiegerbruinlaan 35 kunnen in een handomdraai
een on-line een offerte maken. De
eerste installaties zijn al uitgevoerd
en die mensen kunnen vertellen hoe
blij ze zijn.
Meer weten? Kijk op www.youen.nl of vraag EKZ-makelaars. Bellen mag natuurlijk ook. Youen is altijd bereikbaar onder nummer 033285 3145.

Uithoorn - Zondag 26 oktober organiseerde KnA muziekvereniging
een open dag voor geïnteresseerde
aankomende muzikanten. De middag werd druk bezocht door oud en
jong. Opvallend is ook hoeveel 30,
40, 50 en 60 plussers een instrument willen leren spelen. Onder de
schooljeugd is muziekles ook nog
steeds populair. Verschillende docenten op nog meer verschillende
instrumenten waren de hele middag
aanwezig om de aanloop op te vangen en enthousiast te maken voor
muziekles. De muzieklessen worden verzorgd op verschillende koper blaasinstrumenten zoals trompet, hoorn, trombone of euphonium. Best nog een lastige opgave
om daar direct een mooie klank uit
te krijgen. De docent had ook een
leerling die vorig jaar lid was geworden gevraagd te laten horen wat
hij in een jaar al had geleerd. Lucca
deed even voor hoe goed je al kunt
spelen na een jaar en dat overtuigde een aantal aanwezigen toch eens
te kijken naar trompetles.
Interesse
Voor dwarsfluit, blokfluit, panfluit
en klarinet was ook veel interesse.
Kinderen vanaf 5 jaar werden al en-

thousiast door zelf eens op zo’n instrument te blazen. De meesten keken vol overgave naar de uitleg van
de docenten. Want hoe krijg je nou
toch zo’n mooi geluid uit dat instrument met al die kleppen? Na een
goede uitleg was het alweer een
stuk minder ingewikkeld. Ook de
saxofoon leerlingen kregen uitvoerig uitleg over het prachtige instrument. De slagwerkers waren ook
weer goed vertegenwoordigd. Bij
KnA kan je les krijgen op slagwerk,
waarbij je verschillende soorten instrumenten leert bespelen, vaak in
een slagwerkgroep, maar ook op
drums. Als er goede afspraken met
de buren worden gemaakt is dat ook
prima thuis te oefenen en natuurlijk
zijn er bij KnA op het Legmeerplein
geïsoleerde oefenruimtes.
Bij KnA wordt er ook nog les gegeven op piano, xylofoon en cello. Ook
voor de cello was interesse en veel
mensen wilden eens proberen of
ze geluid konden produceren. Wat
is het toch een prachtig instrument
en velen raakten in vervoering toen
de docent een stukje voorspeelde. Mocht u ook interesse hebben
om een instrument te leren spelen,
stuur dan een email naar kna.opleidingen@gmail.com

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor
glaucoompatiënten die al onder behandeling zijn bij de oogarts. Voor
meer informatie of het maken van
een afspraak kunt u bellen naar
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn, telefoon 0297-540777.

Humoristisch en energiek
“Ik vind dit eigenlijk het állerleukste wat je kunt doen, theatermaken.”
Vertelt de interviewer der interviewers. “Uiteraard is de interactie met
de zaal geweldig. Ik heb er ook veel
actualiteit ingestopt. Zijn er bijvoorbeeld nog geschikte huwelijkskandidaten voor Rutte? Ik neem het publiek mee naar de stad van de liefde
waar ik onder andere Carla Bruni,
Charles Aznavour en Edith Piaf tegenkom, maar vooral mezelf.. Aan
het einde probeer ik alle bezoekers
een hand te geven bij de deur. In de
voorstelling komt naar voren waarom ik dat doe. Kom dus kijken, het
wordt een fantastische middag: Een
echte one man show met veel beeld,
veel grap, muziek en energie!” Ivo
speelt op zondagmiddag 9 november zijn voortelling ‘Die Avond in Parijs’ en begint om 15:00 uur.
Wil je hierbij aanwezig zijn, ga dan
naar www.crowntheateraalsmeer.
nl voor informatie of reserveer telefonisch via See Tickets 0900-1353
Kaarten à 24,50 zijn ook een uur
voor aanvang van de voorstelling te
verkrijgen aan de kassa van het theater aan de Van Cleeffkade 15. Meneer Niehe tot slot: “Ik blijf nadien
graag een borrel drinken in de bar.
Op één voorwaarde, dat de bitterballen goed zijn!”

www.lijfengezondheid.nl
Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

Zanggroep Musica thuis
bij Hoge Heem
Uithoorn - Dinsdag 21 oktober
mocht zanggroep Musica de dames en heren van het Hoge Heem
verblijden met een concert. Ook dit
keer was het weer alsof je je in Oostenrijk waande, door de Folkloristische kledij en operette liederen.

lie, hogere leeftijd, sterke bij- of verziendheid en hart- en vaatziekten is
het risico op glaucoom verhoogd.
Eenvoudig, kosteloos
en zonder afspraak
Glaucoomscreening bestaat uit het
beoordelen van de oogzenuw en
een oogdrukmeting. Indien nodig
volgt een onderzoek van het gezichtsveld. De controle is geheel
kosteloos en u kunt hiervoor een
afspraak maken bij Sijbrants & van
Olst. Helaas vol is vol… dus meldt
u tijdig aan! Op 1 november kunt u
zich op de afgesproken tijd melden
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de
Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

inspiratie voor een geheel nieuwe show over wat er zich allemaal
buiten beeld heeft afgespeeld. Het
wordt een persoonlijke, emotievolle en humoristische middag in het
Crown Theater.

Veel interesse muzikanten
in KnA open dag

Screening op glaucoom
door oogarts bij opticien
Regio - Op zaterdag 1 november
organiseert Sijbrants & van Olst Optiek Uithoorn in samenwerking met
Ziekenhuis Amstelland een screening speciaal voor familieleden van
patiënten met glaucoom. Op deze
zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe
en dr. Van der Geijn van Ziekenhuis
Amstelland bij Sijbrants & van Olst
Optiek in Uithoorn aanwezig om uw
ogen te onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom is een oogziekte waarbij de oogzenuw geleidelijk aangetast raakt waardoor er blinde vlekken in het beeld (gezichtsvelddefecten) ontstaan.
Glaucoom komt bij 2 tot 4 procent
van de mensen ouder dan 40 jaar
voor. Verhoogde oogdruk is veruit
de belangrijkste oorzaak van glaucoom. Verhoogde oogdruk voel je
niet, waardoor toenemende schade
aan het gezichtsvermogen daardoor
lang onopgemerkt kan blijven. Naar
schatting is bijna de helft van de patiënten nog niet opgespoord. Vooral bij glaucoom in de naaste fami-

Regio - De voorstelling genaamd
‘Die Avond in Parijs’ is wegens succes geprolongeerd. Ivo Niehe vertelt
zelf in een interview met deze krant
dat het de allerlaatste keer is in
Aalsmeer dat hij hem speelt. “Ik heb
hem zestig keer mogen spelen, we
zijn anderhalf jaar on tour en ik vind
het leuk dat de laatste kans dat je
hem kunt zien in Aalsmeer is. Vroeger ben ik veelvuldig in de studio’s
geweest en ook voor een televisieuitzending voor Kika afgelopen jaar
was ik er aanwezig. Het is een geweldige zaal. Ik heb er dan ook veel
zin in.” Zijn enthousiasme spat door
de telefoon. “Er is vooral veel te lachen als je naar mij toe komt.” Aldus Ivo. En verder: “En er is genoeg
te zien. Er zijn videoschermen waarop visuele grappen getoond worden, muzikanten, zoals de jongens
van Rosenberg en jeugdfoto’s van
mezelf. Met internet van deze tijd
zullen ook jongeren verrassend aan
hun trekken komen. Mijn kinderen zijn begin twintig en zij vonden
het superleuk. Het is dus voor een
heel breed publiek toegankelijk. In
de voorstelling zullen zeven levenslessen voorbij komen, ik zing onder andere een emotioneel lied over
mijn dementerende vader en er is
muziek. Juna Sumedi begeleidt mij
op het podium op piano, keyboard
en andere instrumenten. Zij is een
instrumentaal multi-talent.” Vorig
jaar stond Ivo Niehe voor het eerst
in zijn carrière in de theatertempel
van Parijs. Na afloop zijn daar, zoals men weet, flinke discussies over
ontstaan. Die commotie gaf Ivo juist

Nissan Pulsar Introductie
bij Nieuwendijk!
Uithoorn - De nieuwe Nissan PULSAR staat nu in de showroom bij
Nissan Nieuwendijk! Met de nieuwe Nissan PULSAR keert Nissan terug in de populaire hatchback Csegment. De PULSAR heeft alles in
huis om tot een succes uit te groeien. Hij is buitengewoon ruim, voorzien van moderne zuinige motoren
en géén andere auto in zijn klasse
heeft zoveel nieuwe technologieën
aan boord, zoals het Nissan Safety Shield en Around View Monitor. Daarbij oogt de Nissan ook nog

eens prettig en liggen de prijzen op
een sympathiek niveau. Wie nieuwsgierig is naar deze elegante, comfortabele en ruime auto moet zeker
een kijkje gaan nemen tijdens de
Nissan PULSAR introductiedagen
op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1
november bij Autobedrijf Nieuwendijk aan de Zijdelweg in Uithoorn.
Komt u op zaterdag langs dan kunt
u uw auto tevens gratis laten controleren op tien vitale onderdelen
tijdens de traditionele wintercheck.
U bent van harte welkom!

Maar ook gezellige Nederlandstalige meezingnummers mochten niet
missen. Die werden dan ook volop
meegezongen en meegedeind door
de aanwezigen.
Kortom, weer een “gemütliche”
avond.
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Nivellering slaat toe bij BVK
De Kwakel - Was er de voorgaande weken nog sprake van forse verschillen in de score tussen de 1e en
de laatste plaats in alle lijnen, deze week was daar geen sprake van.
Er waren wel wat scores boven de
60%, maar geen enkel paar scoorde lager dan 40% en dat zal nog niet
vaak het geval zijn geweest in de
roemruchte historie van de Bridge
Vereniging de Kwakel. In de A lijn
waren Nelly Vork en Andre Verhoef weer eens ouderwets op dreef.
Zij noteerden met 62,15% de enige
60+ score in deze lijn en dat was tevens de hoogste score tot nu toe in
de A lijn dit jaar.
Rita en Wim Ritzen behoren als
vanouds vrijwel elke week tot de
top 3. Deze week weken zij daar
niet van af door met 59,38% 2e te
worden, geen verrassing dus. Wel
verrassend was de 3e plaats voor
gelegenheids(bridge)paar
Eefke
en Piet-Hein Backers met 54,51%.
Loes Schijf vormde met Trudy Stokkel ook een gelegenheidspaar en
dat was iets minder succesvol, maar
toch nog altijd ruim 42%. Zij werden er wel laatste mee. In de B lijn
zetten Emmy en Gerard van Beek
de stijgende lijn van de laatste weken door en zij eisten hier de 1e
plaats op met 61,61%. Bep Verleun
en Ria van Zuylen zaten de laatste weken in een dipje, maar deze

week herstelden zij zich daar krachtig van door met 60,71 2e te worden. De 3e plaats was voor Nel
Bakker en Hans Wagenvoort met
57,14% Ineke Hilliard had een goed
excuus voor de laatste plaats die zij
scoorde met Huib van Geffen, want
s’morgens zat zij nog aan een ontbijtje op Grand Canaria (als ik tenminste goed geinformeerd ben). Om
dan s’ avonds toch acte de presence te geven getuigt in elk geval van
karakter. In de C lijn zorgden Mayke Dekker en Trudy Fernhout er met
een heel fraaie 63,75% voor dat hun
gemiddelde maar liefst 5 volle procenten omhoog ging. Het was de
topscore van de avond en wellicht
de aanzet tot een aanval op de top
4 in de totaalstand. Jannie en Nico Koning werden (op respectabele afstand) 2e met 54,17% en Helen
Conijn en Herman Koperdraad zetten met 52% hun zeperd van vorige week enigszins recht. Het leverde hen de 3e plaats op.
Met nog 3 speelavonden voor de
boeg is er natuurlijk nog van alles mogelijk in de strijd om promotie en degradatie. Een kritische blijk
op de ranglijst leert wel dat deze op
dit moment na aftrek van de laagste
score niet veel zal afwijken van de
huidige stand inclusief die laagste
score. Dat gaat ongetwijfeld nog wel
veranderen in de komende weken.

UWTC’ers vechten voor
een podiumplaats
Uithoorn - Het BMX seizoen loopt
bijna ten einde en afgelopen zondag
werd in Langedijk de laatste wedstrijd voor de Noord-Holland Cup
gereden. Een spannende wedstrijd
want nu tellen echt de laatste punten nog mee voor een mooie beker.
De wedstrijd in Langedijk begon
wat later dan verwacht door enorm
veel inschrijven (ruim 400!) en wat
computerproblemen. Er waren in
Langedijk ook veel nieuwe BMX rijders om alvast kunnen wennen aan
de wedstrijden. Precies om 12.00
uur begon de eerste manche met de
cruisers. Door de vele regen afgelopen week waren de bochten nog
wat glad wat goed te merken was
in het aantal valpartijen. Onder andere Gino Soede, Max Bouwmeester, Joeri Nap en Gaby Paans kwamen ten val. Gaby komt zelfs twee
keer ten val in de eerste bocht. Deze baan staat nu vast niet meer in
zijn favorieten lijstje. Aidan Franken
weet net als vorige week in Bussum
heel mooi de A finale te halen. Hij
behaalt uiteindelijk een 6e plaats
in de eindstand van de Noord-Holland Cup. Ook Jessy Soede doet het
goed in de A finale en haalt door als
eerste te finishen nog mooi punten.
Jessy is blij maar zijn vader is helemaal trots! Er wordt luid aangemoedigd en gejoeld. Het is allemaal niet
voor niets want hij staat aan het einde van de dag op het podium met
een welverdiende 2e plaats. Ook
Sander van den Bosch haalt zijn
doel. Misschien ook geholpen door
niet te missen aanmoediging vanaf
de kant? Sander haalt in ieder geval
een 6e plaats op het eindpodium.
Rond 14.30 uur werd de open klasse gereden zodat de jury tijd heeft
om de definitieve eindstand in de
Noord-Holland Cup op te maken.
In deze open klasse zijn er mooie
waardebonnen van Piet Ende BMX
sport of geld te verdienen. Ook hier
weer veel inschrijven want aan het
einde van het seizoen is het materiaal versleten dus een waardebon
kan weer goed besteed worden. De
grote trailer staat al klaar en voor alle rijders die minimaal 4 wedstrijden
hebben gereden staat een mooie
beker klaar. UWTC heeft als club de
meeste punten gehaald en wint de
clubprijs! Een grote gouden beker

wordt meegenomen naar het clubhuis aan de Europarei in Uithoorn.
Daarna wordt er begonnen met de
uitreiking van de prijzen in de Open
Klasse. Alle finalisten krijgen een
envelop met inhoud en de nummers één, twee en drie krijgen een
mooie medaille omgehangen. Hierna is het tijd voor de bekeruitreiking
van de Noord Holland Cup. Jur de
Beij, Alec van der Mast, Jochem van
der Wijngaard, Michael Schekkerman en Miriam Soede halen in hun
leeftijdcategorie de eerste plaats. Ze
staan op het erepodium en nemen
een grote beker in ontvangst! Het is
een lange dag geweest in Langedijk
maar rond een uur of zes kon iedereen met beker, medaille of waardebon tevreden naar huis.
BMX
De BMX rijders van UWTC hebben
de volgende plaatsen behaald in de
Noord-Holland Cup 2014:
Cruisers: Miriam Soede 1e
Boys06/girls07: Aidan Franken 6e en Gino
Soede 7e.
Boys07/girls08: Misja Baron 10e, Kick Schippers 13e, Bowie Baars 14e en Jessey-Joe van
Dam 15e
Boys8/girls9 : Jur de Beij 1e, Jayden Bregita 4e, Bo Versteeg 6e, Valentijn van er Schaft
13e, Mike de Haan 14e en Charlie van Grondelle 15e
Boys09/girls10: Alec van der Mast 1e, Jessy Soede 2e, Joel Rijneker 4e, Daan Corts 5e,
Govanni de Haan 7e, Luuk van Diemen 11e,
Jasper van Diemen 14e, Mika van Kerkwijk
17e, Joost Burgers 18e en Finley Baron 20e .
Boys10/girls11: Rens Grömmel 3e, Max
Kroon 5e, Sander van den Bosch 6e en Joa
van den Berg 15e
Boys11/girls12: Jochem van der Wijngaard
1e, Jens van Diemen 2e, Sem Knook 5e, Sem
Verhage 11e en Daan Mantel 18e
Boys12/girls13 : Max de Beij 2e, Jordi den Hartog 4e , Thor Hartman 14e, Jesse Versteeg 16e, Zoë Verhage 19e en Wiebe Koomen 20e
Boys13/girls14 : Flip van Walraven 3e, Jimmy
van Woerkom 4e, Jesse van Hattem 7e, Joeri Nap 8e, Gianni Bruns 9e, Jeffrey Koeleman
13e en Jasper Mols 15e
Boys15-16/girls16 : Thomas van der Wijngaard 3e, Roy Schouten 9e, Jordy Twaalfhoven 10e, Bas van Kuijk 12e, Max Bouwmeester 13e en Mike Treur 16e .
Boys 17+/girls17+: Michael Schekkerman
1e, Lisa Bouwmeester 6e en Scarlett Papp 7e

Klaverjassen bij de Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande vrijdag is 31
oktober 2014 is het weer de laatste
vrijdag van de maand en dit wil dan
zeggen klaverjassen bij Legmeervogels. Dit klaverjasfeestje is weer
toegankelijk voor iedereen. Het verhaaltje dat je lid zou moeten zijn van

Legmeervogels kunt u gerust in de
prullen deponeren.
Er is geen tombola en aan het eind
van de avond is er weer de prijsuitreiking. Klaverjassen bij Legmeervogels op vrijdag 31 oktober begint
om 20.00 uur.

Zilveren Turfloop
Regio - Op 2 november 2014 organiseert de Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht voor de
24e keer De Zilveren Turfloop.
Nabij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo
GeZZinsloop over een afstand van 1
km, waarvan het parcours door het
sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. De Rabo GeZZinsloop
start om 10.15 uur.

Dubbele winst damclub
Kunst & Genoegen
De Kwakel - Het eerste team van
K&G kon zich afgelopen maandagavond revancheren op de nederlaag in de eerste bondswedstrijd tegen Haarlem. Almere zou daarvan,
in ’t Fort De Kwakel , de dupe moeten worden. Al snel kwam kampioen
Wim Keessen een schijf voor, na anderhalf uur kon hij dat in winst omzetten, 2-0.
Kopman Adrie Voorn deed daar
even later een schepje bovenop,
middels een combinatie trok ook
hij de winst naar zich toe, 4-0. Maar
Piet van der Poel en Rene de Jong
stonden niet erg best, Rene zelfs
heel slecht. Zijn tegenstander bood
Rene echter nog een kans en deze
greep Rene met beide handen aan.
Zijn ontsnapping naar remise was al
het beslissende winstpunt. Dat Piet
nog verloor was alleen voor de statistieken, de 5-3 zege een feit. Na
twee thuiswedstrijden wacht volgende maand een verre uitwedstrijd

naar Oosterend op Texel. Zaterdagochtend schepen de dammers en
hun ega’s dan al vroeg in om er een
gezellig weekend van te maken.
Het tweede team speelde op dezelfde maandagavond een uitwedstrijd
tegen Zaanstreek. Het 2e team, ook
wel DC Nieuwveen genoemd, staat
onder de bezielende leiding van
Leo Hoogervorst. Deze Vorst van de
Amstel wist nog weer een dammer
van onder de Amstel aan te trekken, Henk Springintveld. Deze debutant wist meteen een zege aan te
tekenen. Naast de remises van Wim
Konst en Jos Harte, wist ook Leo te
winnen zodat een ruime 6-2 zege op
het scorebord kwam te staan. Hierdoor voert dit team na een wedstrijd
de eerste klasse van Noord-Holland
aan.
Het zal de eerstkomende damavonden onrustig zijn in ’t Fort, de Vorst
zal regeren en dat doet hij niet stilletjes.

Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen.
De 10 km start om 11:00 uur
De 5 km start om 11:10 uur
De 16,1 km start om 11:15 uur
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route. De afgelopen ja-

ren is het aantal deelnemers flink
toegenomen. Bij de finish op het
fietspad, werd het op sommige momenten dringen. Lopers die al jaren
achtereen de ZTL lopen, zullen dit
herkennen. De organisatie van de
ZTL heeft dit jaar de finishlocatie
verplaatst naar de locatie waar al jaren de start plaats vindt. Op de brede Hoofdweg is de startlijn nu ook
de finishlijn geworden en een aantal meters verplaatst om de juiste afstanden te handhaven.
In de sporthal De Phoenix, Hoofdweg 85-1, 3641PR Mijdrecht vindt
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor
meer informatie over de starttijd per
afstand, de bereikbaarheid, het prijzengeld, het parcours etc. kijkt u op
www.zilverenturfloop.nl
Foto: sportinbeeld.com

Halverwege met paren
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na de derde avond parenbridge tekenen de contouren
voor promotie en degradatie zich
meer en meer af.
In de A- lijn waren Jan Egbers & Ben
Remmers wederom op dreef en namen het voortouw met 65,28%. Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister volgden netjes als tweede met 63,54%,
gevolgd door André van Herel & Cora de Vroom die als derde op 56,94%
uitkwamen. In de tussenstand nemen ze ook de topplaatsen in, Jan &
Ben op 1, Cees & Ruud op 2 en André & Cora staan op 3. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter scoorden
56,60% als vierde en Joop van Delft
& Frans Kaandorp kwamen als vijfde
over de streep met 53,47%.
In de B- lijn zet het herstel van Heleen & Mees van der Roest zich onverminderd door. Ze werden nu
zelfs eerste met 61,67%. Floor &
Theo Janssen zijn aan een sterke
ronde bezig, met hun tweede plek
van 58,75% staan ze nu bovenaan in
de tussenstand. Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans verbazen al enige tijd vriend en vijand. Nu weer als
derde met 57,50% en als ze niet uitkijken promoveren ze ook als derde naar de hoogste lijn. Francis Terra & Wim Slijkoord doen en willen
dat vast wel door hun voorlopige
tweede plek in dit rijtje. Deze avond
keurig vierde met 52,08%. De vijfde plaats was voor Ada van Maar-

seveen & Wouda Roos die precies
50% ophaalden. Virtueel nestelde Elisabeth van den Berg zich hier
nog tussen. Het uitstapje in de Alijn met Ben ten Brink leverde haar
51,39% op en dat vermeerderd met
een prestatie bonus voor het uitkomen in een hogere lijn van 2,5%,
bracht haar op een totaal van 53,89
%, prima gedaan. In de C- lijn ging
de hoogste eer naar Lenie Pfeiffer &
Tina Wagenaar die 54,86% haalden.
De verschillen zijn hier zeer klein,
Rob Bakker & Maarten Breggeman
werden nipt tweede met 54,51%,
Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers derde met 53,82%, Jan &
Marjan Wille vierde met 53,47% en
Adrie & Ko Bijlsma sloten de top
vijf af met 53,13%. In de tussenstand staan Anneke & Marianne op
1, Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders op 2, Elly Belderink & To van der Meer op 3 en Maria
Baas & Klaas Verrips op de vierde
promotieplaats. Volgende keer start
na de jaarvergadering als intermezzo de viertallencompetitie met twee
zittingen, waarbij de tactiek weer
wat aangepast zal moeten worden.
Het gebeurt allemaal op de woensdagavond vanaf 19.30 uur in Dans
& Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

Twee bronzen medailles
voor Horangi
Uithoorn - Vanuit Horangi Taekwondo Mijdrecht zijn Attilla de
Groot en Casper Bulterman samen
met coach Bas Bokkes naar het Tapia open toernooi gegaan. Dit is
een groot landelijk sparringstoernooi waar met de nieuwste technieken wordt gewerkt. Zo hebben alle
deelnemers elektronische pantsers
(torso beschermer) en voetbeschermers met sensoren. Als een deelnemer zijn tegenstander op het pantser raakt met de voetbeschermer
met genoeg impact, wordt er automatisch een punt geregistreerd. De
scores worden op schermen bij het
veld weergegeven, zodat het publiek de stand goed kan bijhouden.
Voor Attilla en Casper is dit het eerste toernooi in de A-klasse. Dat is
de hoogste klasse waarbij schoppen naar het hoofd zijn toegestaan. Beide deelnemers van Horangi werden de eerste ronde vrij
geloot, waardoor zij meteen de halve finale mochten gaan vechten. Attilla moest het opnemen tegen een
veel grotere en meer ervaren tegenstander en kon helaas de wedstrijd
niet winnen. Bij Casper was het een
spannende wedstrijd, na een flinke achterstand komt Casper terug
tot 7-8. Helaas verliest hij uiteindelijk ook zijn wedstrijd. Beide deel-

nemers hebben hiermee een derde plaats bereikt en heel veel ervaring opgedaan in de hoogste klasse.
Voor meer informatie over Horangi
kunt u klikken op www.horangi.nl of
mailen naar info@horangi.nl

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op 23 oktober werd
de 5e ronde van de eerste cyclus,
bij onze bridgeclub gespeeld. Het
was een volle bak in het “Buurtnest’’ slechts 4 afzeggingen. Met
52 deelnemers was er geen stilzit. In de A lijn werden Greet en
Roel eerste met maar liefst 66,25
%, Tweede werden Addie en
Jeanet met 62,92 % en derde de
mannen Aja en John met 57,08
%. Het echtpaar dat op de laatste plaats eindigden, kunnen veel
beter. Hierbij een aanmoediging.
In de B lijn, kwamen als eerste
uit de bus Corry en Netty met
een mooie score van 64,58 %
tweede werden Miep en Madelon met 55,56 % en op de derde

plaats Els en Alice met 54,17 %.
Volgende week de laatste ronde van de competitie, dan weten
we zeker, wie er gaat promoveren
of degraderen. Er werd goed gebridget en met zoveel plezier, dat
zelfs, het paar dat vaak onderaan
eindigt zegt: ‘‘het gaat niet altijd
om het winnen, als we maar plezier hebben gehad. Op de bridgeclub ABC heerst altijd een goede sfeer. Onze nieuwkomers Els
en Alice die nog maar drie ochtenden mee doen, komen met
groot plezier naar de club. Wilt u
de sfeer ook eens komen proeven, meldt U aan, elke donderdag
morgen van 9.00-12.00 uur in het
“Buurtnest”.

Driepunter voor KDO 1
tegen Bloemendaal 1
De Kwakel - Na het competitieloze
weekend van vorige week, speelde
KDO 1 afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Bloemendaal 1. De
ploeg uit de kustplaats verloor haar
eerste drie wedstrijden in de competitie, maar won vervolgens twee keer
op rij, waaronder met 4-2 tegen titelkandidaat Roda’23. Voor de ploeg
van trainer Raymond de Jong was
het vandaag zaak om uit de onderste regionen te komen en aansluiting te gaan vinden met de middenmoot. In de eerste helft deden beide
ploegen weinig onder voor elkaar.
Bloemendaal gebruikte veelvuldig
de lange bal en gokte op hun fysieke sterkte in de duels. Met name
hun laatste man wilde regelmatig de
behendige rechtsbuiten bereiken. Er
gebeurde in het eerste half uur toch
weinig noemenswaardig, maar in de
30e minuut was, tot groot genoegen
van het thuispubliek, de eerste kans
voor KDO direct succesvol. Vanaf de linkerkant wist Rick Kruit met
een strakke voorzet Mathijs van Rijn
op zijn hoofd te bedienen. Van Rijn
aarzelde niet en kopte bij de tweede paal hard de 1-0 tegen de touwen. Tien minuten later werd matig opbouwen van KDO hard afgestraft, toen uiteindelijk de spits van
Bloemendaal teveel ruimte kreeg in
het zestienmetergebied en zodoende de gelijkmaker kon aantekenen,
1-1. Vlak voor rust werd aanvoerder
Sven Vlasman nog een gele kaart
aangesmeerd door theatraal optreden van de doelman van de gasten.
Penalty
In de tweede helft golfde het spel op
en neer en wisten de Kwakelaars in

een kwartier tijd de wedstrijd naar
hun hand wist te zetten. In de 65e
minuut werd Joeri Stange onderuitgehaald in het zestienmetergebied,
waardoor KDO een penalty kreeg.
Rick Kruit ging achter de bal staan
en schoot onberispelijk de 2-1 in de
rechterhoek. Gesteund door deze
voorsprong kregen de Kwakelaars
meer ruimte voorin om te voetballen en beloonde zichzelf hiervoor in
de 80e minuut.
Na een slimme steekpass van Mathijs van Rijn was invaller Menno
Lingeman sneller dan zijn tegenstander en kon schuin alleen op
doel aflopen. De inzet van Menno
werd echter nog gekeerd door de
doelman van Bloemendaal, maar
in de rebound was het wel raak via
Joeri Stange, 3-1. Vlak voor tijd werd
de wedstrijd nog onnodig spannend, toen de Bloemendalers bij de
tweede paal de 3-2 binnenkopten,
wat uiteindelijk ook de eindstand
betekende.
Stijghern
Door deze driepunter stijgen de
Kwakelaars naar de zevende plaats
op de ranglijst. Met name de vertoonde vechtlust aan Kwakelse kant
geeft een hoopgevend gevoel richting de volgende wedstrijden. Allereerst speelt KDO 1 aankomende dinsdag een oefenwedstrijd tegen Argon 1, die fier aan kop staan
in de zaterdag tweede klasse. Aankomende zondag speelt het eerste vervolgens om 14:00 uur op het
Pim Mulier sportpark tegen subtopper DSS, die in haar eerste zeven
wedstrijden gemiddeld twee punten
wisten te pakken.
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Bridgeclub Hartenvrouw

Halloweendisco voor
kinderen
Uithoorn - Inmiddels haast traditiegetrouw heeft Buurtbeheer
Meerwijk elk jaar voor kinderen een
feestje met Halloween op de agenda
staan. Afgelopen jaren was dat een
spooktocht, georganiseerd door de
Stichting Dwarz (met een zetje). Vele kinderen vonden dit een prachtfeest. Dit jaar is echter gekozen voor
een andere opzet: een kinderdisco!
Eens kijken hoe de kinderen dat bevalt! De disco is georganiseerd door
Dansschool Colijn, in samenwerking met Buurtbeheer. Alle kinderen uit de Meerwijk worden als V.I.P.
(Very Important Person) behandeld:
gratis entree en onbeperkt limona-

de met een versnapering. Aanmelden kan via Buurtbeheermeerwijk@
hotmail.com. Doe het zo snel mogelijk want vol=vol! Alle kinderen
uit Uithoorn zijn welkom, maar dan
met een kaartje dat te verkrijgen is
bij kantoorboekhandel Ten Hoope
op het Zijdelwaardplein. Kinderen
mogen verkleed komen, en ook ouders zijn welkom, hoewel die niet
de dansvloer op mogen want dat is
voor kids only! In de kantine van de
dansschool wordt verse koffie tegen
betaling gezet.
Hoe dan ook, het wordt een prachtfeest, en onthou: “We know what
you did last Halloween!”

Discozwemmen in
Zwembad De Waterlelie
Regio - Houd je van zwemmen,
muziek en dansen? Kom dan zaterdag 1 november discozwemmen in Zwembad De Waterlelie in
Aalsmeer. Van 19.00 tot 21.00 uur
kun je terecht met je vriendinnen/
vrienden en familieleden.
Tijdens het discozwemmen zijn alle drie de baden in het zwembad
open. In het recreatiebad is er natuurlijk de glijbaan en loopmat. In
het banenbad komen fluorescerende banden te liggen om mee te spelen en in het ondiepe bad kun je lekker staan dansen of kletsen. Uiteraard gebeurt dit alles met flitsende
discolampen en leuke muziek. DJ
Michel verzorgt de muziek op deze
avond. En je kunt natuurlijk je eigen
plaatjes aanvragen. Ook verzorgt
het zwembadpersoneel deze avond

spelletjes en danswedstrijdjes waar
je aan mee kunt doen.
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar
met minimaal zwemdiploma B, mogen komen zwemmen. Ouders zijn
ook van harte welkom. Zij mogen
kijken in de horeca of in badkleding
in de zwemzaal. In het laatste geval dienen zij ook een kaartje te kopen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
receptie van het zwembad en kosten 5,00. Koop je kaarten in de voorverkoop om zeker te zijn van een
plaatsje. Op de avond zelf kun je
ook kaarten kopen, maar op = op.
Voor kaarten en meer informatie
kun je terecht bij de receptie Zwembad De Waterlelie, of bel naar 0297322022. De informatie over discozwemmen staat ook op de website:
www.esa-aalsmeer.nl.

Onnodig verlies voor
KDO G1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag werd er om de koppositie gestreden door KDO G1 en Faja Lobi KDS G1 uit Utrecht. Waarschijnlijk door de verre en vroege reis was
Faja Lobi net even meer bij de tijd
op het vochtige kustgras dan KDO.
Het eerste tegendoelpunt had een
waarschuwing voor KDO moeten
zijn maar de verdediging van KDO
bestaande uit Daniël, Joël, Youssef
en Timo kon geen grip op de snelle
spitsen van de Utrechtse club krijgen. Binnen no time stond KDO met
0-3 achter. Kreeg KDO geen kansen? Zeker wel maar er stond een
voortreffelijke keeper op doel bij de
tegenstander. In het 2e deel van de
1e helft trok KDO het spel naar zich
toe en door goed werk van Boris
en Selina op de linkerkant kregen

Stijn en Jeffrey de nodige kansen.
Daar wist Jeffrey er twee van te maken binnen 1 minuut. Het antwoord
van Faja Lobi kwam snel en met de
rust stond het verschil weer op twee
doelpunten 2-4.
De coach van KDO voerde in de
rust een paar positiewisselingen
door. Hierdoor kreeg de verdediging
van KDO het wat rustiger en kon
KDO zich storten op de aanval onderleiding van Omar. Dit resulteerde in een hoeveelheid kansen waarmee je de wedstrijd makkelijk had
kunnen winnen. Echter KDO kwam
niet verder dan een schot op de paal
van Boris. Keeper Beau had in de
2e helft niet zo veel meer te doen
waardoor de stand bij de rust ook
de eindstand werd: KDO G1 – Faja
Lobi KDS G1 2-4.

Leer beter bridgen
Uithoorn - Vrijdagmiddag 30 Oktober start opnieuw een vervolgcursus bridgen in ‘t Buurtnest in Uithoorn (schuin tegenover sporthal de
Scheg in Uithoorn).
We starten de lessen om 13:30 en
eindigen rond 16:00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De totale cursus kost 50 euro en bestaat
uit 8 lessen. Naturlijk herhalen we
de biedregels (zowel voor een vierkaart als ook voor het vijfkaart hoog
systeem).
En komen terug op het eerste bijbod en het vervolg: de herbieding
en het tweede bijbod. We gaan in
op de kaarten herwaarderen, gaan
ons verdiepen in preëmptieve openingen. We behandelen ook sterk
bieden met zwakke punten (zwakke twee). Diverse uitspel thema’s (Werkkleur, Snijden, Entree’s,
Blokkades, Speelplan maken, Forcing/niet forcing, Signaleren, Uitkomst etc). Verder komen we terug
op tussenbieden en daar weer op
reageren. En als toetje gaan we mo-

dern slems bieden met 14-30 RKC
(Roman Key Card blackwood). Dit
is de kans om de puntjes op de “I”
te zetten om dat slagje meer te halen. We beginnen steeds met een
uur theorie en vervolgens spelen
we samen ongeveer 12 oefen spellen. En elke week ontvang je een
samenvatting van het geleerde om
later nog eens terug te kunnen lezen. Voor Bridgen is het belangrijk
om regelmatig te oefenen in spelen
en bieden. We zoeken dus ook op
zoek naar medebridgers die het gezellig vinden om (zonder les te krijgen) te komen oefenen, op dezelfde
dag dat er les gegeven wordt vanaf 14:30 als de theorie is afgelopen.
Meedoen kost 2 euro 50 per keer.
We spelen de spellen in een ontspannen sfeer en er is altijd ruimte voor het stellen van vragen. Dus
ook als je alleen wilt meedoen met
oefenen ben je ook van harte welkom. Opgeven kan bij hans.selman@planet.nl of bel met 06-5321
1411

Persoonlijke fouten KDO
2 keihard afgestraft
De Kwakel - Na de spraakmakende bekerwinst na penalty’s van afgelopen week op Abcoude 2, kon
de ploeg van trainer Paul ten Brink
met een goed gevoel toeleven naar
de thuiswedstrijd tegen De Bilt 2.
De Bilt bleek echter tegen KDO te
beschikken over een zeer efficiënte voorhoede, want de kansen die
de ploeg in de eerste helft kreeg,
werden direct verzilverd. Zo werd
de rust met een 1-3 stand bereikt,
waarbij Fabian van der Hulst de
Kwakelse treffer voor zijn rekening

nam. In de tweede helft eenzelfde
spelbeeld, waarbij De Bilt slimmer
was dan KDO en uiteindelijk aan
het langste eind trok en met 3-5 wist
te winnen in De Kwakel. Fabian van
der Hulst zorgde vandaag voor de
gehele Kwakelse productie, want hij
benutte twee strafschoppen in de
tweede helft. Volgende week speelt
KDO 2 een uitwedstrijd tegen Wasmeer 2, die in de middenmoot staat.
Om 11:00 uur start de wedstrijd op
het sportpark Anna’s Hoeve in Hilversum.

Legmeervogels C1
bedankt sauna Amstelland
Uithoorn - Alle 15 spelers van het
zaterdag C1 elftal van de Legmeervogels, zijn in een nieuwe trainingsoutfit gestoken door Remko Smit, eigenaar van Sauna Amstelland in Uithoorn. Van trainingsbroek, tot slippers en van bidon tot badjas: bedankt namens alle spelers van de

C1. Van de 12 teams die in hun poule
zitten (1e klasse) staat Legmeervogels C1 Zaterdag na het spelen van
7 wedstrijden op de eerste plaats. Ze
hebben nog 15 wedstrijden te gaan
tot het einde van het seizoen, dus
het zal een stevige klus worden om
deze plaats te behouden.

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - In de derde zitting van
de parencompetitie van de BVU op
27 oktober werden Leo en Henk in
de A-lijn afgetekend eerste met een
prachtige 64,58%. Ans en Lia werden tweede met 62,50%. Monique
en Jan derde met 55,50%, maar
daarmee staan ze nu wel alleen bovenaan met 57,06%. Leo en Henk
klimmen naar de tweede plaats
(56,11%) en Lambert en Huib staan
nu derde (55,29%).
In de B-lijn wonnen Bep en Theo met
61,81%. Greetje en Ria werden twee
met 61,11% en Corry en Thea drie
met 60,76%. Greetje en Ria leiden
de competitie met 61,18% gevolgd
door Corry en Thea met 57,20% en
Jeanette en Map met 54,21%. De
hele top bestaat hier dus uit dames.
De
Bridgevereniging
Uithoorn
(BVU) is constant op zoek naar mogelijkheden om mensen enthousiast te maken voor het spelen van
bridge in clubverband. De BVU
doet dat onder andere door de mogelijkheid te bieden om in huiselijke sfeer (in overleg, op dinsdag- of
woensdagmiddag/-avond) bridgelessen te volgen onder leiding van
Hans Wagenvoort. Deze lessen zijn
er enerzijds op gericht om belangstellenden nader kennis te laten
maken met de bridgesport (in ca. 10
lessen worden deelnemers, in groe-

pen van 4, bekend gemaakt met het
bridgespel en zij zijn daarna in staat
om in clubverband aan de wekelijkse bridgeavond deel te nemen)
en anderzijds om de verknochte
“thuisbridgers”, die meestal dezelfde tegenstanders c.q. bridgekennissen hebben, in een 5-tal lessen
klaar te stomen voor het spelen in
clubverband tegen een breed scala
van tegenstanders van vergelijkbare sterkte. De BVU kent voor deze
nieuwe leden een “proef- of kennismakingslidmaatschap” voor de eerste twee maanden met slechts een
geringe administratieve bijdrage.
Ter informatie: De BVU is een gezelligheidsvereniging die van september t/m mei zijn clubavond heeft op
de maandag in sporthal De Scheg.
Er wordt altijd in een gemoedelijke
sfeer gespeeld (geen “mes op tafel”), hetgeen niet wegneemt dat
de bridgeprestaties niet uit het oog
worden verloren. De club “verenigt”
als het ware het presteren aan gezelligheid.
Belangstelling? Neem dan voor
aanmelding contact op met de secretaris van de BVU Marineke Lang,
zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl of bel, voor
nadere informatie en mogelijkheden
omtrent de bridgelessen, met Hans
Wagenvoort, 06-53 368 948.

Verdiende overwinning
voor Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels hebben het traditioneel moeilijk tegen
tegenstanders welke onderaan de
competitieladder staan. Ook in het
duel tegen dvc Buiksloot is dit weer
het geval. Maar uiteindelijk stapt
Legmeervogels toch als overwinnaar
van het veld; het collectief heeft gewonnen. dvc Buiksloot was duidelijk naar Uithoorn gekomen om niet
te verliezen. Een spits en de overige
spelers rond het 16-met gebied geposteerd. Met deze opstelling heeft
Legmeervogels het moeilijk. Maar ja,
deze spelopvatting kan je verwachten bij elftallen die de punten echt
wel nodig hebben en dvc Buiklsoot
is een dergelijk elftal. Het duel is 3
minuten oud of Legmeervogels heeft
de kans gehad om even zoveel keer
te score. Laurens v.d.Greft en Jordy
de Groot waren zagen hun pogingen
om de openingstreffer te produceren gestopt worden of net naast of
over het doel verdwijnen. Het zit dan
even niet mee. Legmeervogels heeft
gedurende de hele eerst helft een
groot veldoverwicht maar weet het
net niet te vinden. In de 23ste minuut een fraaie poging van Mitchell
Verschut maar nu hangt de lat in de
weg om de openingstreffer te noteren. Slechts een 2-tal keren komt
Buiksloot in de buurt van het door
Tim van Diemen verdedigde doel
van Legmeervogels maar even zoveel keer weet Van Diemen een treffer van de gasten te voorkomen. Het
zal je maar gebeuren dat deze tegenstander uit de counter zou score.
Dan krijg je een hele moeilijke middag. De rust wordt bereikt met 0-0.
Wel een heel groot veldoverwicht
van Legmeervogels maar geen treffer.
Score
De 2e helft is identiek aan de eerste
helft met dit verschil dat Legmeervogels nu wel weet te score. In de
53ste minuut is dan eindelijk de verdiende treffer voor Legmeervogels te

noteren. Uit een fraaie aanval en op
aangeven van Jordy de Groot weet
Laurens v.d.Greft de ban te breken
en staat Legmeervogels op de zeer
verdiende 1-0 voorsprong. Na deze treffer hopen de toeschouwers
dat de voorsprong snel zal worden
uitgebreid want met deze 1-0 is er
toch nog van alles mogelijk. Een uitval van de gasten en zij hebben geluk dan zou je zo maar weer tegen
een gelijke stand aan kijken. Zover
laat Legmeervogels het niet komen.
Legmeervogels blijven het proberen.
Dennis Rijnbeek ziet zijn kopbal net
over het doel verdwijnen en Lulinho Martins treffer wordt afgekeurd
wegen handsbal van Mels Bos even
voor hij de voorzet geeft aan Lulinho Martins. Toch zal Lulinho Legmeervogels op de zo gehoopte 2-0
schieten. Dit keer op aangeven van
Jordy de Groot. Dan is gelukkig de
buit binnen. In de slot minuten weet
ook Jordy de Groot het net te vinden. Een voorzet van Bilal el Achkar wordt keurig afgerond. Met deze
stand 3-0 in het voordeel van Legmeervogels wordt de eindstreep gehaald en fluit scheidsrechter Sio, die
een uitstekende wedstrijd floot en
gelukkig ook veelvuldig de voordeel
regel toepast waardoor de wedstrijd
niet wordt doodgefloten, na ruim 90
minuten voor het eind. De eind conclusie van dit duel is toch wel dat
Legmeervogels rustig bleef voetballen ook als het even niet mee zit en
de openingstreffer zo lang op zich
laat wachten. Je moet uitkijken dat
je dan niet gaat voor enkele individuele acties maar als collectief blijft
spelen. En dit is wat Legmeervogels
ook doet. Legmeervogels 2 heeft
zich uitstekend hersteld van de tegen Hoofddorp geleden nederlaag.
Op sportpark Randhoorn verslaat
Legmeervogels 2 SO Soest met 4-2.
Dit betekent dat er volgende week
bij winst op De Meern 2, maar uitsluitend bij winst, een feestje is te
vieren.

Uithoorn - Dinsdag 21 oktober
werd de eerste zitting van de 2e
competitie gespeeld. Een nieuwe
herfst, en wat voor een, dus nieuwe kansen. Schrijfster dezes heeft
het deze keer gemakkelijk: lekker
“opnoteren” van de stand en klaar
is Kees. Daar komt ie dan: In de “A’”
met negentien paren werden eerste
Thecla Maarschalk en Rees van der
Post met 63.99%! Dames eindigde u
ook niet als eerste in de 1e competitie? Houd het zo en mogelijk ontvangt u, naast het clubkampioenschap waar het nu naar uitziet, nog
iets extra’s geen idee wat: ik verzin
het ter plekke. Toch juich ik mogelijk te vroeg: het paar Bakker/Van
der Poel werd tweede met, in vergelijking met u, (excuses) een “schamele” 57.74%. Met 54.46% plaatsten
Kokkie van den Kerkhoven/ Corry Smit zich als derde. Het paar Jetty Weening/Ina Melkman eindigden
als vierde met 51.49%. Thecla en
Rees deze keer zet ik mijn geld op u,

volgens mij een goede investering,
stel mij niet teleur! Slimme lezeressen/lezers weten nu meteen de
stand van de competitie “A” toch?
In de ”B”, met achttien paren werden eerste Annet Roosendaal en Rini Tromp met 62.18%. Dames pas op
want, niet veel voor u onderdoend,
zijn Elly van Brakel en Trees Ellerbroek goede tweede met 61.28%.
Jany van der Ent en Matty Overwater deden het, als derde, ook niet
slecht, met 60.14%. Als vierde eindigden Bep Verleun en Hans Warmenhoven met 57.11%. Slimme etc.
weten nu de stand van de competitie “B’. Was het voor mij altijd
maar zo eenvoudig om verslag te
doe, maar ja. Ik wens u allen, maar
voornamelijk mijn “investering”, veel
succes met deze 2e competitie.
Mocht u mee willen spelen met
Hartenvrouw bel onze secretaris
Mieneke Jongsma, telefoon 0297565756, zij kan u vertellen hoe het
met de wachtlijst staat.

Weken van de waarheid
aangebroken voor
Legmeervogels C2 zaterdag
Uithoorn - De eerste van 3 topwedstrijden, die wellicht beslissend
worden voor het najaarskampioenschap, en daarmee mogelijk promotie naar de 1e klasse, stond zaterdag 25 oktober op het programma. Legmeervogels C2 reisde in volle sterkte af naar SV Hoofddorp om
aan te treden tegen de C5. Gezien
het belang van de wedstrijd was er
zowel een grote afvaardiging van
het uit- als thuispubliek aanwezig.
Om even na 12 uur werd er afgetrapt. Legmeervogels nam het initiatief en creerde flinke kansen waar
ze in de afronding slordig mee omgingen. Na een kwartier kreeg Benjamin het op zijn heupen en zette
aan voor een flinke sprint. De Vogelvoetbalouders begonnen al te joelen
alsof ze Rene van der Kerkhof in zijn
PSV-jaren zagen sprinten, en begeleidden Benjamin in zijn solo naar
een fraaie afwerking: 1-0 ! Echter
geheel tegen de verhouding in benutte Hoofddorp een van de weinige defensieve foutjes van de Vogelverdediging (ook wel bekend als De
Vogelverschrikkers) en maakten de
gelijkmaker, rust 1-1. Met het besef dat een gelijkspel te weinig was,
kwamen de Vogels met opgestroopte mouwen uit de kleedkamer om
dit recht te zetten. Al gauw kwamen
de kansen weer. Nicky rondde vakkundig een 1-2 met Benjamin af en
Benjamin wist uit de rebound van
een hard schot van Jules zelfs de
1-3 binnen te werken. Hoofddorp
werpte de schroom van zich af en
ging vol in de aanval. Dit ging niet
geheel op zuivere wijze, verdediger

Sam werd na een goede tackle op
de bal door de linksbuiten van achteren neergetrapt. Morris kwam
aanrennen en sprak de jongen aan
op zijn onsportieve daad. Dit leidde
er toe dat een andere Hoofddorpspeler van 50 meter aan kwam rennen en Morris tegen de vlakte wilde slaan. Een klassieke fout: Morris is tenslotte 1 meter 90 en 90
kg. schoon aan de haak. De speler had waarschijnlijk in de rust limonade met een overgebleven pilletje van het Amsterdam Dance
Event gedronken. De scheidsrechter
had clementie en liet hem ondanks
een 10 minuten straf reeds na 10
seconden terug het veld inkomen.
Zal je altijd zien, deze speler zette
een fraaie aanval op en de 3-2 lag
achter Lars in het net. Met nog 10
angstige minuten te gaan hergroepeerde Tim zijn mannen en trokken de Vogels een stevige muur op,
waar Hoofddorp geen gaten meer in
kon maken. Dus weer 3 punten behaald, de bloeddruk en hartslag van
de toeschouwers die op alarmerende hoogtes waren gekomen, zakten
weer naar een acceptabel niveau. ‘s
Avonds vierden de meeste jongens
van het team de overwinning in de
Arena en zagen hun Ajax met 3-1
de Eagles verslaan. In de rust mocht
Tim 3x aanleggen op een gatenwand. Bij meerdere treffers zou Tim
een kans krijgen in de Ajax C1. Gelukkig voor de C2 miste Tim en is hij
volgende week gewoon weer jullie
trotse aanvoerder. Zet hem op jongens, volgende week weer gretig
aan de aftrap tegen Argon!

Veel stank na brand bedrijf
Uithoorn - Op zondag 26 oktober
om tien voor half negen in de avond
is brand ontstaan in een bedrijf aan
de Industrieweg. De brandweer
dacht dat er gevaarlijke stoffen vrij
gekomen waren, maar dit bleek niet
het geval. In de omgeving hing wel
een enorme stank. De brand had-

den de spuitgasten snel onder controle. Uit voorzorg was de ambulance opgeroepen, maar hulp is niet
nodig geweest. Ook de aangevraagde politieheli is afgebeld. De brandweer heeft ongeveer 1,5 uur geventileerd in het bedrijf. Er is niemand
gewond geraakt.

Geen baat bij reanimatie
Uithoorn - Op woensdag 22 oktober om half tien in de ochtend kreeg
de politie een melding van Thuiszorg over een onwel geworden bewoonster in de Meerrodelaan. De
86 jarige vrouw was tijdens het douchen in elkaar gezakt. Brandweerlieden en agenten hebben de vrouw
uit de douche gehaald en naar de
huiskamer gebracht.
De ter plaatse gekomen ambulancedienst heeft de 86 jarige een half

uur lang gereanimeerd. Echter, dit
heeft niet mogen baten. De inwoonster is overleden. Dezelfde woensdag is om één uur in de middag nog
een keer de hulp van de politie ingeroepen bij een onwel geworden
inwoonster. De 82 jarige bewoonster van de Schans was na het eten
van haar stoel gevallen en buiten
bewustzijn geraakt. De vrouw is per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Inbreker kiest hazenpad
Uithoorn - Op zondag 26 oktober
om half acht in de avond is een inbreker op heterdaad betrapt in een
woning in de Rozenlaan. De bewoner stond even oog in oog met
de dief, die vervolgens snel het hazenpad koos. De inbreker is donker getint, heeft een klein postuur
en droeg een muts. Hij had een ro-

de lamp en gereedschap bij zich.
De dief ging er vandoor in een witte auto, vermoedelijk een vrij nieuwe Seat. Burgernet is direct ingeschakeld, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Nieuwe chef bij politie
Uithoorn - Per 1 november vertrekt
politiechef Jolande de Hooge van
bureau Uithoorn naar het centrale
politiekorps van Amsterdam. Haar
taken worden overgenomen door
Jelle Vermeulen, ook politiechef van
bureau Aalsmeer. Er gaat een sollicitatieprocedure opgestart worden
voor het aanstellen van een twee-

de politiechef. Jelle Vermeulen krijgt
door deze extra taak de leiding over
85 politiemannen en -vrouwen, was
42, in Uithoorn en Aalsmeer. Er gaat
binnen de leiding van de politie verder gewerkt worden aan het samenvoegen van de bureaus in Uithoorn en Aalsmeer. Eén centraal
bureau is gepland vanaf 2020.

29 oktober 2014

• Nieuwe Meerbode

15

Qua Kunst & Ambacht De Kwakel:
Gezellig, sfeervol en druk bezocht!

Uithoorn/de Kwakel Afgelopen weekend - 25 en 26
oktober- vond de 14e editie
plaats van het kunstevenement
Qua Kunst & Ambacht De
Kwakel. Op zaterdag en zondag
konden bezoekers van 12.00
tot 17.00 uur terecht bij 11
lokale bedrijven om te genieten
van diverse kunstuitingen en
ambachten. Het laatste weekend
van oktober is het gebruikelijke
vaststaande weekend en het
evenement mag zich inmiddels
verheugen in een grote schare
van kunstminnende bezoekers
die de gang naar De Kwakel
ieder jaar weer maken en die het
voor volgend jaar alvast weer
in de agenda zetten. Door de
gerichte en intensieve promotie
vooraf – ook middels de nieuwe
media zoals Facebook – weten
ook veel nieuwe bezoekers De
Kwakel te vinden.
Het weer is ieder jaar weer een
bepalende factor en gelukkig
waren de weergoden in een
goede stemming, wat tot gevolg
had dat grote groepen ﬁetsers
en wandelaars zich van de ene
locatie naar de andere konden
begeven zonder nattigheid
en veel wind. Het is weer
een gezellig en drukbezocht
weekend geworden met veel

variatie in het aanbod van
kunsten en ambachten.
Op de meeste locaties was
er de gelegenheid voor een
hapje en een drankje en kon
men een gesprek aanknopen
met de kunstena(a)r(es) en of
ambachtsman-/vrouw. Er was
zelfs de mogelijkheid om bijv.
zelf iets van keramiek te maken
of een passe-partout te snijden.
Het laagdrempelige karakter,
de locaties die niet te ver van
elkaar verwijderd liggen en
de variatie van het aanbod
maken dit evenement tot een
aantrekkelijk gebeuren in een
mooie landelijke omgeving.
Ideaal dus voor een dagje uit.
En gezien de vele positieve
reacties die te horen waren,
weten de bezoekers het zeer te
waarderen.
Voor
een
uitgebreide
sfeerimpressie kunt u de
Facebook pagina bezoeken:
Kunstroute Qua Kunst en
Ambacht-De Kwakel
Alle deelnemers zijn unaniem
van mening dat de kunstroute
een blijvertje is en dus maken
we ons op voor de 15e editie
volgend jaar. Zet alvast maar in
de agenda, het laatste weekend
van oktober. De Kwakel.
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Argon D2 wint
Regio - Na 3 verloren wedstrijden
achter elkaar met als laatste voor
de Beker tegen Breukelen D1, stond
voor afgelopen zaterdag een wedstrijd tegen Breukelen D2 op het
programma, nu voor de competitie.
Helaas staan wij een na laatste en
Breukelen op plek 3.
Maar ook in de verloren wedstrijden was te zien dat de jongens elke wedstrijd weer groeide. We spelen tegen 2e jaar teams. Wij allen
zijn 1ste jaars en verliezen het dan
ook in de laatste minuten op fysiek kracht. Ook deze wedstrijd waren de tegenstanders (nu de helft)

weer 2e jaars, maar gelijk vanaf begin gaan de jongens er weer voor.
Na een paar kansen blijft het toch 0
– 0. De jongens achter moeten goed
opletten maar ook Breukelen krijgt
een paar kansen. Ze gaan weer het
kluitjes voetbal spelen en krijgen
het moeilijk.
Na verovering van de bal op het linker middenveld word er ineens driehoekjes voetbal tentoongesteld,.
Toeschouwers klappen na een mooi
pass naar de rechter buitenspeler
Danny, die van rechts een prachtige voorzet geeft richting de zestien.
De voorzet was op maat en perfect

in 1 keer door gekopt door Hero en
Goal. 1 – 0 Voor Argon en nu tot
de rust even vast houden. Er werd
hard gewerkt op alle linies. 2e Helft
was het nog steeds hard voor elkaar werken, een goeie redding van
Jesse, de keeper, was nodig om uit
eindelijk de 0 te houden.
De trainers Epi en Alan horen we nu
met positieve aanmoedigen langs
de lijn de jongens aanwijzingen geven. Ook zij hebben door dat wij deze wedstrijd gaan winnen.
Na veel kluitjesvoetbal blijft het bij
1-0. En zo sta je met een gewonnen
wedstrijd op de 4e plek.

Springclinic op Mariahoeve

Vinkeveen - Atalante D1
nipt verloren
Regio - De dames van het eerste
team mochten afgelopen vrijdag
aantreden tegen US uit Amsterdam. Dichtbij elkaar in de competitie dus potentie om een leuke pot te
worden. En dat werd het ook. Helaas waren de dames niet op volle sterkte, het was zelfs droevig gesteld met het thuisteam. Blessures,
vakantie en lichamelijke ongemakken speelden het team parten. Met
maar 6 spelers aantreden en niet allemaal in topconditie is beginnen
met een achterstand. En die werd
dan ook snel waarheid: de eerste
set moest verlies geïncasseerd worden met 18-25.
De 2e set leken de dames ook af te
stevenen op een verlies, totdat Ingeborg in 1 servicebeurt een achterstand van 17-21 wegwerkte naar
een winst van 25-21. Met deze winst
in de pocket kreeg het team weer
wat meer vleugels, hier moesten
punten te pakken zijn. De 3e set
werd gelijk op punten gescoord.

Helaas had de tegenpartij tegen het
einde van de set ook een goede servicebeurt te pakken. Dit resulteerde
in een 19-25 setstand.
Verbolgen over dit setverlies beet
het damesteam zich vast in de wedstrijd. Over en weer werden lastige
services en knallende aanvallen uitgedeeld. Met wat extra aanwijzingen van Brenda die ondanks haar
rugblessure toch als teller/coach
kon optreden werd in de wedstrijd
vastgebeten. Deze punten zouden
de dames niet weggeven. Een strakke service van Jana maakte de set
af, spannend tot de laatste punt; 2523 in de pocket. De laatste set vol
goede moed begonnen ondanks het
inmiddels late uur. Ook nu weer gelijk op, maar helaas... ondanks de
aanmoedigingen van alle heren en
dames die nog in de zaal waren
mocht de winst niet gepakt worden. Een lastig te turnen service van
de tegenpartij speelde ons de laatste punten parten. 9-15 als setstand
tot gevolg.

Atalante Heren 4 pakt
eindelijk de winst!
Regio - De mannen van ElectroWorld Bunschoten hebben dan eindelijk de eerste winst binnen weten
te halen.
Na een aantal zware en lastige wedstrijden, waarin wel degelijk een opwaartse lijn was waar te nemen
qua spel, mocht heren 4 aantreden bij aartsrivaal Unitas. Het begin
was even schrikken, en voordat ze
het doorhadden stond Atalante direct al een punt of 5 achter. Dit werd
voornamelijk veroorzaakt door een
goede, moeilijke service van Unitas, die niet goed verwerkt kon worden door Atalante. Ook al kwamen
ze toch weer redelijk terug in deze
set, hij ging helaas toch met 25-20

naar de tegenstander. De 2e set gaf
een heel ander beeld. Atalante was
veel scherper en alerter in het veld.
De middenaanval van Ramon scoorde aan de lopende band, en ook zijn
blok in ‘t midden leverde veel punten op. Er werd hard gewerkt voor
elkaar en dat leverde een mooie 2517 winst op. De 3e en 4e set lieten
een zelfde beeld zien, alleen stonden we in de 3e set nog wel met 2423 achter. Deze werd toch op karakter met 26-24 gewonnen. De 4e set
werd eigenlijk soeverein gewonnen
met 25-19. En hiermee was de eerste winst een feit. Deze winst geeft
ons weer nieuwe energie voor de
volgende wedstrijden!

Uithoorn - Afgelopen weekend
werd er op de Manege Mariahoeve
een springclinic gegeven door Lammert Laseur. Lammert geeft springlessen aan ruiters op ieder niveau en
nam zondag van 10 tot 3 uur de tijd
om diverse ruiters en paarden soms
letterlijk bij de hand te nemen om
techniek en springvermogen te verbeteren. De gevorderde ruiters kwamen om 10.00 uur als eerste in de
bak. Zij springen al op een redelijk
niveau en kregen goede aanwijzin-

Argon walst in tweede
helft over Veensche Boys
Regio - In een aantrekkelijke wedstrijd tegen Veensche Boys trok Argon aan het langste eind, de eerste
helft verzuimde de gasten de score
te openen en kroop Argon door het
oog van de naald. Maar in het vervolg kreeg Argon de concurrent op
de knieën, drie minuten na hervatting scoorde Argon de openingstreffer en in het verloop van de wedstrijd
scoorde Argon nog drie maal zodat
de eindstand, enigszins geflatteerd,
4-0 werd.
Twee keer paal
Beide partijen gingen voor de winst,
er werd bij vlagen leuk gespeeld zodat het talrijke publiek zich prima
vermaakte. De eerste goede mogelijkheid deed zich voor na vier minuten toen aanvaller Ferdi van der
Pol namens de gasten schrok van
de goede kans en van dichtbij in het
zijnet knalde. Halverwege de eerste helft knalde dezelfde speler op
de paal onbereikbaar voor doelman
Rahim Gök. Argon deed aanvallend
ook enkele pogingen, zo schoot Ian
van Otterlo in handen van doelman
Wessel Kroon en ging een poging
van Stefan Tichelaar naast. Vlak voor
rust belandde een vrije trap van Jasper Werkhoven op de paal, en in een
snelle actie schoof Riad Lilipaly de
bal voorlangs het doel.
Argon neemt afstand
In het vervolg kwam Argon snel op
voorsprong, Riad Lilipaly ging over

links goed door en leverde de bal
pasklaar af op Pas Pel die met een
zuiver schot doelman Wessel Kroon
kansloos liet 1-0. Daarna moest Lilipaly zich laten vervangen door Epi
Kraemer en ook Bas Pel moest geblesseerd afhaken, Jesse Stange verving hem. Na een goede redding van
Rahim Gök trok Argon weer ten aanval en het was na een vrije trap dat
Soner Gedik de 2-0 op het bord zette. Veensche Boys probeerde de aansluitingstreffer te forceren maar een
vrije trap op rand zestien meter van
de voet van Dwight Eind ging over en
ook Glen Geefshuijsen mikte te hoog.
Een kwartier voor tijd stelde Argon
de overwinning definitief zeker, op
aangeven van Jesse Stange verzilverde Epi Kraemer nummer drie 3-0.
Met Lorenzo Zorn voor Stefan Tichelaar ging Argon de slotfase in, voor
Veensche Boys produceerde Ferdi van der Pol nog een afzwaaier en
Epi Kraemer zag zijn inzet door keeper Kroon over de lat getikt en even
daarvoor plukte hij de bal van de
voeten van Jesse Stange. Maar Argon bleef aandringen, Ian van Otterlo stuitte nog op de keeper en in minuut 93 was het Epi Kraemer, nu over
links, die een fraaie actie bekroonde met het vierde doelpunt. Daarom
een dik verdiende overwinning voor
Argon al ging Veensche Boys in het
laatste kwartier wel erg gemakkelijk
door de knieën. Zaterdag gaat Argon
op bezoek bij TAVV in Ter Aar.
Foto: sportinbeeld.com

veroverde Mats de bal op het middenveld en speelde de bal op Jack,
die stuurde met een mooie beweging zijn tegenstander het Hoofddorpse bos in en schoof de bal keurig in de hoek, 2-2. Daar baalde VV
Uno zichtbaar van.
Toch was daar een momentje van
onvoldoende opletten aan Vinkeveense zijde en meteen profiteerde
VV Uno, 3-2. Maar wederom waren
de jonge Vinkeveners niet uit het
veld geslagen. Niet getreurd, koppies omhoog en weer verdergaan.
Hertha kon nog meer! Bram begon een solo vanaf eigen helft, hij
speelde op doorzettingsvermogen
3 spelers uit en schoot de bal vervolgens strak in de verre hoek achter de kansloze keeper. 3-3. Met
nog een enkele minuut te spelen.
De scheidsrechter dacht daar anders over en liet maar liefst 5 minuten extra spelen. In deze extra tijd
was een moment van onoplettendheid de Vinkeveners fataal, tergend
langzaam verdween de bal over de
lijn en daarmee ook het verdiende
punt 4-3!

Bridgevereniging DRV
voortaan in de Willisstee
Regio - Op dinsdag 21 oktober is
onze vereniging, welke al meer dan
30 jaar bestaat, gaan spelen op een
nieuwe lokatie en wel in de Willisstee te Wilnis. Er wordt wekelijks in
een ontspannen sfeer in competitieverband gespeeld . Naast het spelen
gaat het bij ons ook om de gezelligheid en de sociale contacten.
De uitslag van elke speelavond
vindt direct na afloop van de laatste spelronde plaats.
Naast de wekelijkse speelavonden
in competitieverband is er ook dit
jaar in december natuurlijk weer de
speciale feestelijke Kerstdrive.
De vereniging heeft nog plaats voor
zowel beginnende als voor ervaren
leden. Heeft u belangstelling om in

het nieuwe seizoen bij onze vereniging te komen bridgen, kom dan
zonder enige verplichting de sfeer
bij onze vereniging eens proeven
en een avond vrijblijvend meespelen. Meld u vooraf wel even aan op
onderstaand tel.nr. zodat we u voor
die avond in kunnen delen. Ook
daarna kunt u nog enkele avonden
meespelen om de sfeer te proeven
en te beslissen of u als lid mee wil
gaan spelen.
Wilt u thuis met kennissen spelen, dan heeft de vereniging ook
bridgekoffers beschikbaar, welke
tegen geringe kosten door de leden
geleend kunnen worden. Bel eventueel voor nadere informatie met
Theo van Nes (Tel: 0297.593618)

Luuk van der Meer is
pupil van de week

Hertha F3 in blessuretijd
strijdend ten onder
Regio - Ook zaterdag 25 oktober
werd er gespeeld tegen VV Uno
in Hoofddorp, de trotse ongeslagen koploper binnen de competitie.
Een goede reden voor de Vinkeveners om ze eens wat echte tegenstand te bieden. Om half 9 begon de
wedstrijd, waarbij Hertha de bal aftrapte. De Vinkeveners lieten zich
de eerste helft af en toe afschrikken door de iets grotere tegenstanders, maar ook werden er door af en
toe goed overspelen kansjes gecreeerd. En als de tegenstander al kansen kreeg stond keeper Mike op zijn
post. Desondanks wist VV Uno, mede door niet goed genoeg te verdedigen aan Vinkeveense kant, er tijdens de eerste helft 2 te scoren.
De jongens toonden de tweede helft
een leeuwenhart. Vol passie en inzet
gingen ze de strijd aan tegen de oudere en grotere koploper. Af en toe
kwamen we ook met mooie aanvallen uit. En nadat Kick een mooie
kans gestopt zag door de keeper,
toonde Jack dat hij een echt spits is.
Vol strijdend voor de bal kreeg hij de
2-1 binnen. Een aantal minuten later

gen en tips om zich te verbeteren.
Daarna waren de beginners aan de
beurt. Zij kregen vooral les in het
aanleren van de juiste houding voor
het springen en oefenden met lopen over balkjes en het nemen van
een kleine hindernis. Het was weer
een gezellig drukke dag op manege
Mariahoeve. Ook voor diegenen die
niet deelnamen aan de clinic, maar
alleen kwamen kijken was het een
leuke en leerzame clinic.
Foto: sportinbeeld.com

CSW E1 blijft ongeslagen
Regio - Afgelopen zaterdag speelden de ME1 van CSW tegen
Aalsmeer ME1. Tot dusver hadden
de meiden van CSW al hun competitie wedstrijden gewonnen, maar
zaterdag wachtte er een wedstrijd
tegen de nummer 4 van de competitie de ME1 van Aalsmeer. Nadat
aanvoerster Bodine Verheul de toss
had gewonnen begon CSW scherp
aan de wedstrijd. De eerste kansen
waren dan ook voor CSW en na een
goed schot van Eline van Dijk kon
de keepster van Aalsmeer de bal
niet onder controle krijgen wat 1-0
voor CSW betekende. Na de treffer
van CSW liet Aalsmeer zien dat ze
voor niks op de vierde plaats van de
ranglijst stonden. Ze kregen enkele mooie kansen, maar onze keepster Seda Steenbergen liet zien dat

ze echt een top keeper is. Hierdoor
gingen we iets wat gelukkig met
een 1-0 voorsprong rusten. Na de
peptalk van Coach Ineke en Paul
en trainster Jeanine begon CSW erg
sterk aan de 2e helft. Eline van Dijk
maakte 2-0 en Indy Luinenburg snel
daarna de 3-0. De wedstrijd leek
gespeeld maar de linksbuiten van
Aalsmeer scoorde 10 minuten voor
tijd via de binnenkant van de paal
een mooi doelpunt dus toen was het
3-1. Even leek het nog spannend
te worden maar gelukkig maakte Isabella Koedam het beslissende
doelpunt 4-1 en dat bleef zo. Hierdoor blijft CSW samen met Hertha lijstaanvoerder in deze spannende competitie. Volgende week spelen we een uitwedstrijd tegen Buitenveldert.

Regio - Luuk van der Meer kon afgelopen zaterdag als pupil van de
week de aftrap bij Argon verrichten met een mooie solo en een fraai
doelpunt. Luuk is 9 jaar en woont in
de wijk Twistvlied en zit op de Twistvliedschool in groep 6. Het is een
vrolijke knul die graag een potje wil
voetballen.
Ook vind hij het leuk om met zijn tablet bezig te zijn of een spel te spelen op de wii. Dat doet hij dan met
een van zijn 2 zussen. Luuk heeft
een zus Tara van 11 jaar en een zusje Maaike van 7 jaar. Luuk is al weer
een aantal jaren lid en dus zoals ve-

len gestart in de interne competitie. Daarna in de F2 terecht gekomen en vervolgens in de E4 waar hij
het prima naar zijn zin heeft met zijn
teamgenootjes. In zijn spel is het fysiek een sterke jongen die niet bang
is om een duel aan te gaan en met
zijn rechterpootje een aardige poeier kan afleveren.
Ook als de bal voor zijn linker komt
twijfelt hij niet. Zijn favoriete club is
Ajax en favoriete speler is Messi. Hij
vind het erg leuk om pupil van de
week te zijn maar toch ook wel een
beetje spannend.
Foto: sportinbeeld.com

