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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

voor Uithoorn, omgeving Madelief (300 kranten)

ook 50+ van harte welkom

voor Uithoorn, omgeving Madelief (300 kranten)
BEZORGERS/STERS
WIL JE EEN LEUKE KRANTENWIJK EN OVER 
TWEE WEKEN GELIJK AL DE KERSTKAARTJES?
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Herfstactie
20%
10% 

op de gehele 
voorraad

op elektrische
apparaten

Uitgezonderd zijn: aanbiedingen, 
kerstartikelen, bestellingen.

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Spaar mee voor 

extreem hoge korting 

op de állerliefste 

knuffelkussens van 

€29.95 voor €9.99

Spaar mee voor 

extreem hoge korting 

op de állerliefste 

knuffelkussens van 

€29.95 voor €9.99

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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  WINTERTENNIS OP 
              BUITENBANEN

OKTOBER 2015 T/M MAART 2016
www.quivivetennis.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Za. 31 oktober
20% korting

op alles*

zie advertentie elders in deze krant

Gemeente Uithoorn krijgt 
298 zonnepanelen
UIthoorn - Wethouder Hans Bou-
ma stelde afgelopen maandag 26 
oktober 145 zonnepanelen in wer-
king. De zonnepanelen staan op het 
dak van de gemeentewerf aan de 
Industrieweg. Daarnaast plaatst in-
stallateur Rooftop de komende pe-
riode nog 118 panelen op het ge-
meentehuis en 35 stuks op de gym-
zaal bij basisschool De Kajuit. 
Onder aanvoering van de Metro-
poolregio Amsterdam heeft de ge-
meente Uithoorn samen met de ge-
meenten Almere, Lelystad, Amstel-
veen en Aalsmeer de panelen col-
lectief “ingekocht”. De gemeente 
koopt feitelijk zelf geen zonnepa-

nelen, maar stelt het eigen dak voor 
een periode van 15 jaar beschikbaar 
voor het opwekken zonne-energie. 
Deze energie wordt gedurende 15 
jaar door de gemeente afgenomen. 
De prijs van zonnestroom blijft gelijk 
aan de huidige prijs van de energie. 
Na 15 jaar komen de zonnepane-
len in eigendom van de gemeenten 
en profi teert de gemeente nog cir-
ca 10 jaar gratis van de opgewerk-
te energie.
Wethouder Bouma: “De gemeente 
heeft zelf geen geld om zonnepane-
len aan te schaffen, maar we beta-
len jaarlijks wel een hoge energie-
rekening. Nu gebruiken we dat geld 

om onze eigen zonne-energie te ko-
pen, en worden we uiteindelijk eige-
naar van de panelen. Zo draagt de 
gemeente ook een steentje bij aan 
de regionale afspraak om in 2040 
energieneutraal te zijn.” 
Rooftop Energy plaatst in meerde-
re gemeenten zonnepanelen op ge-
meentedaken. Inwoners van de-
ze gemeenten kunnen ook profi te-
ren van deze zonnepanelen. Roof-
top biedt inwoners aan op via een 
certifi caat van � 2.500,- deel te ne-
men in deze investering. Het ver-
wachtte rendement bedraagt 6% 
per jaar. Meer informatie op www.
duurzaaminvesteren.nl

Koninklijke Onderscheiding 
de heer Plasmeijer
Uithoorn - Op vrijdag 23 oktober 
2015, tijdens de jubileumtentoonstel-
ling ter gelegenheid van het tachtig-
jarig bestaan van de Kleindiervereni-
ging “Onze Langoren” De Hoef e.o., 
heeft waarnemend burgemeester 
drs. C. de heer Mooij een Koninklij-

ke Onderscheiding uitgereikt aan de 
heer W.B.C. Plasmeijer. De heer Plas-
meijer is sinds 1972 oprichter, be-
stuurslid, fokker, keurmeester en vrij-
williger van de vereniging. Al meer 
dan 40 jaar zet hij zich in voor de ver-
eniging en in het bijzonder voor het 

konijnenras Thrianta’s. Met zijn die-
ren heeft hij diverse nationale en in-
ternationale prijzen gewonnen. Te-
vens is hij actief betrokken bij de ver-
werving van genetische materialen 
ten behoeve van de databank voor 
instandhouding van het Thrianta-ras.

De Kwakel - Zaterdag 31 okto-
ber worden er op de Kwakelse Vei-
ling 2 kaartje geveild van de voor-
stelling van Simone Kleinsma op 15 
april 2016 in het Crown Theater in 
Aalsmeer. Bij deze kavel hoort ook 
een diner voor 2 personen. Het is 
kavel nummer 156, dus Simone zal 
ongeveer halverwege de avond on-
der de hamer van de veilingmees-
ters door gaan. In totaal worden 
er ruim 300 kavels geveild op de-
ze eerste veilingavond. Op zaterdag 
7 november is de tweede veiling-
avond en ook dan gaan er zo’n 300 
kavels doorheen. De voorbereidin-
gen van de Kwakelse Veiling begon 
al in augustus toen zo’n 40 wijklo-
pers huis aan huis gegaan zijn in 
De Kwakel om te vragen wie er nog 
een kavel in wilde brengen. Dat zijn 
er zoveel dat veel van de aangebo-
den goederen en diensten gecom-

bineerd worden tot één kavel. Zo 
wordt het aangeboden konijn ge-
combineerd met het konijnenhok en 
worden de fl essen wijn tot een zes-
tal gecombineerd. Op de Kwakelse 
Veiling zijn er naast de vaste kopen 
als een kruiwagen vol boodschap-
pen, een minuutje shoppen in een 
supermarkt, pondjes paling en gro-
te ronde kazen ook dit jaar heel bij-
zondere kavels. Zo kunnen de mei-
den die naar het galafeest van hun 
school toegaan dit jaar op een gala-
kapsel, hoog opgestoken haar, bie-
den. Nieuw is dit jaar ook de kook-
workshop voor 8 personen. Beide 
veilingavonden beginnen om 20.00 
uur met een kinderveiling en wor-
den gehouden in de kantine van de 
sv KDO. Bezoekers die met de auto 
komen worden verzocht zoveel mo-
gelijk gebruik te maken van de par-
keerplaats aan de Vuurlijn. 

Simone Kleinsma zaterdag 
onder de hamer

Regio - Vrijdagavond werd in 
dorpshuis De Quakel in een fees-
telijke sfeer het startsein gegeven 
voor de vijftiende editie van ‘Qua 
Kunst & Ambacht’ De Kwakel, ge-
koppeld aan een kunstroute door 
De Kwakel. Na een welkomstwoord 
door Rintje Bruinsma van het orga-
niserende comité, verrichtte hij sa-
men met wethouder Ria Zijlstra de 
openingshandeling. Die bestond uit 
het onthullen van het beeldmerk 
van het evenement dat opgehangen 
was in een kunstwerk van de Scou-

ting vereniging St. Joannes De Kwa-
kel op het plein voor de deur van 
het Dorpshuis. In het Dorpshuis was 
al veel te zien van allerlei kunstvor-
men die de verscheidene kunstver-
enigingen daar hadden opgesteld. 
Het dorpshuis zelf was ook een van 
de locaties die opgenomen waren in 
de kunstroute door De Kwakel. Die 
werd gevormd door een ‘lint’ van 
bedrijven op adressen in De Kwa-
kel waar kunstenaars van aller-
lei disciplines de kans werd gebo-
den om hun werk te exposeren. Een 

unieke combinatie omdat de bedrij-
ven zichzelf en passant ook meteen 
aan bezoekers konden presenteren 
met hun producten en dienstverle-
ning. Dé manier om kunst en am-
bacht naar buiten te brengen in een 
evenement dat zich nagenoeg zelf 
bedruipt en waaraan de gemeen-
te fi nancieel gezien weinig hoeft 
bij te dragen. Het evenement wordt 
betaald uit het plaatselijke onderne-
mersfonds. 

Vervolg elders in deze krant.

Qua Kunst & Ambacht’ 
voor de 15e keer van start

Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 20 op woensdag 21 oktober is 
ingebroken in een aan de Merro-
delaan geparkeerde auto. Met een 

baksteen is een zijruit ingegooid. De 
dief is er vandoor gegaan met de in-
valideparkeerkaart, die hoort bij de 
wagen met kenteken 17-FK-VS.

Invalidekaart uit auto weg



De	offi	ciële	mededelingen	en	bekendmakingen	zijn	een	wekelijkse	publicatie	
van	de	gemeente	Uithoorn.	In	deze	rubriek	staan	offi	ciële	mededelingen	en	
bekendmakingen	die	voor	u	van	belang	kunnen	zijn.	Bijvoorbeeld	van	bouw-
plannen	of	verkeersbesluiten	bij	u	in	de	buurt.	Bovendien	wordt	vermeld	waar	
u	de	plannen	kunt	bekijken	en	hoe	u	er	bezwaar	tegen	kunt	indienen.	Helaas	
is	het	niet	altijd	mogelijk	om	moeilijk	leesbaar	taalgebruik	te	vermijden.	Mocht	
u	vragen	hebben	over	de	rubriek,	belt	u	dan	gerust	met	Publiekszaken,	tele-
foon	0297	513111,	of	u	kunt	mailen	naar	gemeente@uithoorn.nl.	U	kunt	de	
offi	ciële	mededelingen	en	bekendmakingen	ook	vinden	op	www.uithoorn.nl.

ProcEDurE 
ter inzage
Stukken	die	ter	inzage	liggen	kunnen	door	iedereen	worden	ingekeken.	De	
stukken	liggen	ter	inzage	in	het	gemeentelijk	informatiecentrum	(Laan	van	
Meerwijk	16)	tijdens	de	openingstijden.	Alleen	wanneer	dat	is	aangegeven	
liggen	de	stukken	ook	ergens	anders	ter	inzage	zoals	bij	de	openbare	bi-
bliotheek	De	Hoeksteen	of	dorpshuis	De	Quakel.	De	openingstijden	van	
het	gemeentelijk	informatiecentrum	en	de	openbare	bibliotheek	kunt	u	vin-
den	in	de	colofon.	
Zienswijzen
Zienswijzen	kunnen	door	iedereen	kenbaar	worden	gemaakt.	Dit	moet	schrif-
telijk	worden	gedaan	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	(Laan	
van	Meerwijk	16)	tenzij	anders	vermeld.
Bezwaren
Op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	kunnen	belanghebbenden	be-
zwaar	indienen.	Bezwaren	moeten	voorzien	zijn	van	motivatie	en	schriftelijk	
worden	ingediend	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	(Laan	van	
Meerwijk	16)	tenzij	anders	vermeld.	Voor	het	verstrijken	van	de	bezwaarter-
mijn	moet	het	bezwaarschrift	zijn	ingediend.	Een	bezwaarschrift	heeft	geen	
schorsende	werking.	Dit	betekent	dat	de	vergunning	voor	het	verstrijken	van	
de	termijn	al	kan	zijn	uitgevoerd	(met	het	risico	dat	het	eventueel	weer	onge-
daan	moet	worden	gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om	ervoor	te	zorgen	dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	
kan	een	voorlopige	voorziening	worden	aangevraagd.	Het	aanvragen	van	
een	voorlopige	voorziening	kan	bij	de	sector	bestuursrecht	van	de	arron-
dissementsrechtbank	(voorzieningenrechter)	via	het	adres:	Postbus	75850,	
1070	AW	in	Amsterdam.	Een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	moet	
ook	een	motivatie	bevatten.	Voor	het	aanvragen	van	een	voorlopige	voorzie-
ning	worden	door	de	rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.	

G E m E E n t E n i E u w S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
7	dagen	per	week,	24	uur	per	dag

Gemeentehuis
Laan	van	Meerwijk	16
1423	AJ	Uithoorn
0297-513111	
ma.,	di.,	wo.,	do.	 08.30-17.00	uur
vrijdag	 08.30-12.00	uur
Postbus	8,	1420	AA	Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant contact centrum 
Zonder afspraak:
ma.,	di.,	do.		 08.30-17.00	uur
woensdag	 08.30-20.00	uur
vrijdag	 08.30-12.00	uur

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

Sociaal loket 
(Wmo,	jeugd,	werk	&	inkomen)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma.,	di.,	do.		 08.30-14.00	uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma.,	wo.,	vr.,	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

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

commissievergaderingen
Kijk	voor	actuele	commissievergade-
ringen	en	informatie	over	de	raad	op	
www.uithoorn.nl/bis
Twitter:	www.twitter.com/RaadUithoorn

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

redactie
Team	Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

colofon

Gemeente Uithoorn

Stappenplan voor inrichting 
Koningin máximalaan (n196) 

metropoolregio Amsterdam 
schrijft prijsvraag Digitale 
Economie uit 
1.000.000 euro beschikbaar 
voor winnend voorstel 
Per	1	oktober	2015	kunnen	geïnte-
resseerden	zich	inschrijven	voor	de	
prijsvraag	digitale	economie.	Met	de-
ze	unieke	aanpak	willen	de	gemeen-
ten	uit	de	metropoolregio	(MRA)	
de	creativiteit,	kennis	en	kunde	uit	
de	markt	(kennisinstellingen,	be-
drijven	en	andere	geïnteresseer-
den)	gebruiken	om	de	digitale	eco-
nomie	te	stimuleren	en	naar	een	ho-
ger	niveau	te	brengen.	Voor	de	win-
nende	inschrijving(en)	is	maximaal	
1.000.000	euro	beschikbaar	aan	pu-
blieke	middelen.	Dit	geld	kan	ge-
bruikt	worden	om	de	winnende	
inschrijving(en)	te	ondersteunen	om	
daadwerkelijk	tot	realisatie	te	komen.	

mrA belangrijkste plek in Europa 
voor data-gedreven innovatie 
De	MRA	heeft	al	een	sterke	positie	
op	het	gebied	van	digitale	economie	
door	onder	meer	
-	 Aanwezigheid	van	AMS-IX	als	

één	van	de	grootste	internet	ex-
changes	in	de	wereld	en	veel	
huishoudens	en	bedrijven	met	

een	breedband	internet	aanslui-
ting.	

-	 Een	sterke	wetenschappelijke	
positie	in	dataopslag,	-verwer-
king	en	-analyse	en	een	groot	
aantal	datageoriënteerde	bedrij-
ven	en	start-ups.	

-	 Een	grote	concentratie	van	(klei-
ne)	innovatieve	bedrijven	die	
slimme	digitale	toepassingen	
ontwikkelen	en	vermarkten	

Met	de	prijsvraag	hopen	de	gemeen-
ten	de	concurrentiepositie	van	de	
MRA	op	het	gebied	van	digitale	eco-
nomie	te	verbeteren.	De	regio	wil	in-
ternationaal	voorloper	zijn	met	de	
aanwezige	digitale	infrastructuur	en	
het	vermogen	om	hierop	innovatie-
ve	data-gedreven	toepassingen	te	
bouwen.	

Procedure, selectie en 
beoordeling 
De	gemeente	Amsterdam	schrijft	na-
mens	de	gemeenten	uit	de	Metro-
poolregio	Amsterdam	de	prijsvraag	
uit.	De	prijsvraag	kent	twee	rondes.	
In	de	eerste	ronde	krijgen	alle	geïnte-

De hoeksteen, hoe nu 
verder? 
Na	de	prachtige	bibliopera:	‘het	geheim	van	de	Hoeksteen’	is	het	doek	
voor	‘de	Hoeksteen’	nog	lang	niet	gevallen.	De	gemeente	werkt	aan	
plannen	voor	een	nieuwe	bestemming	van	het	pand.	Graag	vertellen	
wij	u	op	woensdag 4 november meer	over	de	vervolgstappen	en	na-
tuurlijk	zijn	en	blijven	we	ook	benieuwd	naar	goede	ideeën.	Dus	heeft	
u	een	goed	idee,	wilt	u	meer	weten	of	bent	u	gewoon	nieuwsgierig?	
Kom woensdag 4 november naar ‘de Hoeksteen’. U	bent	welkom	om	
19.30	uur.	Uiteraard	staat	er	een	kopje	koffi	e	of	thee	voor	u	klaar.

werkzaamheden Boterdijk
De	werkzaamheden	op	de	Boterdijk	
in	De	Kwakel	lopen	vertraging	op	
vanwege	een	gesprongen	waterlei-
ding.	Deze	waterleiding	zat	precies	
in	het	werkgebied	ter	hoogte	van	Bo-
terdijk	120.	De	waterleiding	is	inmid-
dels	gerepareerd	en	heeft	PWN	de	
laatste	werkzaamheden	afgerond.	
Het	is	nu	niet	mogelijk	om	te	asfal-
teren	vanwege	de	natte	ondergrond.	

omleiding
De	omleiding	/	afsluiting	van	de	weg	
die	was	ingesteld,	is	er	af	gehaald.	

Deze	is	vervangen	door	een	ande-
re	afzetting.	De	weg	is	tijdelijk	weer	
opengesteld	voor	verkeer.

Voor	voetgangers	 is	een	veilige	
doorgang	gemaakt	op	de	Boterdijk	
met	kunststof	rijpaaltjes.	Fietsers	
moeten	daar	afstappen	en	verder	lo-
pen.	Op	de	rijbaan	hebben	wij	stalen	
rijplaten	over	het	puin	gelegd	zodat	
het	autoverkeer	hier	ook	door	kan.	
Wij	houden	u	op	de	hoogte	wanneer	
wij	weer	kunnen	asfalteren.	Onze	
excuses	voor	de	overlast.	

Op	8	oktober	heeft	de	provincie	
Noord-Holland	de	Koningin	Máxi-
malaan	(N196)	overgedragen	aan	
de	gemeente	Uithoorn.	Het	doel	van	
Uithoorn	is	altijd	geweest	om	het	
doorgaand	autoverkeer	zo	snel	als	
mogelijk	uit	het	dorpscentrum	te	we-
ren	om	de	leefbaarheid,	levendig-
heid,	veiligheid	en	bereikbaarheid	te	
vergroten.	Eerder	onderzoek	toonde	
aan	dat	de	gemeente	dan	rigoureu-
ze	maatregelen	moet	nemen.	

Omdat	de	defi	nitieve	inrichting	van	
het	gebied	tussen	Prinses	Irene-
brug	en	Thamerlaan/Laan	van	Meer-
wijk	nog	even	op	zich	laat	wachten,	
neemt	de	gemeente	zo	snel	mogelijk	
maatregelen	om	doorgaand	verkeer	
te	ontmoedigen.	Daarnaast	worden	
verkeersmaatregelen	voorbereid	om	
een	tijdelijke	inrichting	van	de	N196	
ter	hoogte	van	de	Dorpsstraat	mo-
gelijk	te	maken	waarmee	doorgaand	
verkeer	wordt	geweerd.	Het	college	
van	burgemeester	en	wethouders	
heeft	besloten	om	de	wijziging	van	
de	verkeersituatie	op	het	wegvak	
tussen	Prinses	Irenebrug	en	Tha-
merlaan/Laan	van	Meerwijk	in	drie	
stappen	te	doen.

Stappen
Stap	1	heeft	twee	onderdelen.	Op	de	
eerste	plaats	wordt	een	aantal	acties	
uitgevoerd	waarvoor	
geen	verkeersbesluiten	noodzakelijk	
zijn.	Zo	worden	onder	meer	de	ver-
keerslichten	bij	de	voetgangersover-
steek	ter	hoogte	van	de	Dorpsstraat	
anders	afgesteld:	het	voetgangers-
licht	staat	altijd	op	groen	tot	zich	een	
auto	aandient.	Ook	de	verkeerslich-
ten	bij	de	kruising	met	de	Laan	van	
Meerwijk	worden	aangepast	en	waar	
mogelijk	de	belijning	van	de	weg.	
Deze	aanpassingen	worden	in	okto-
ber	en	november	gedaan.
Het	tweede	onderdeel	is	het	nemen	
van	onder	meer	verkeersbesluiten	
die	nodig	zijn	om	het	wegdeel	tijdelijk	
in	te	richten.	Voor	deze	verkeersbe-
sluiten	geldt	een	inspraakprocedure,	
de	start	hiervan	staat	gepland	in	no-
vember	2015.	
Stap	2	is	het	daadwerkelijk	aanleg-
gen	van	de	tijdelijke	inrichting.	Dat	
gebeurt	nadat	de	procedures	uit	stap	
1	zijn	afgerond.	
Stap	3	is	het	realiseren	van	de	defi	ni-
tieve	inrichting	bij	de	uitbreiding	van	
het	winkelcentrum	en	de	aanleg	van	
een	nieuw	dorpsplein.	

heeft u zich al aangemeld voor 
de nieuwsbrief uithoornlijn?
Binnenkort	verschijnt	de	tweede	di-
gitale	nieuwsbrief	Uithoornlijn.	Wilt	u	
die	ook	ontvangen?	Stuur	dan	een	e-
mailbericht	naar	uithoornlijn@stads-
regioamsterdam.nl	of	bel	met	pro-
jectsecretariaat:	06-23997145.	Dan	
zetten	wij	u	op	de	verzendlijst.	

Op	dit	moment	loopt	een	onderzoek	
naar	de	mogelijke	verlenging	van	de	
vernieuwde	Amstelveenlijn	naar	Uit-
hoorn.	In	dit	onderzoek	werken	de	

Stadsregio	Amsterdam,	provincie	
Noord-Holland	en	de	gemeenten	
Uithoorn	en	Amstelveen	nauw	sa-
men.	De	digitale	nieuwsbrief	houdt	
bewoners,	ondernemers	en	organi-
saties	op	de	hoogte	van	de	belang-
rijkste	ontwikkelingen.	Er	staan	ook	
aankondigingen	voor	algemene	bij-
eenkomsten	in.	Nieuwsbrief	1	is	te	
vinden	op	www.Stadsregioamster-
dam.nl/uithoornlijn	of	volg	via	twitter	
#Uithoornlijn

Stem mee op de uitblinker 
van het jaar
Mauritz	Niezen	is	genomineerd	als	
Uitblinker	2015.	Een	prijs	voor	een	
persoon	die	zich	op	bijzondere	wij-
ze	heeft	ingezet	om	ons	land	weer	
een	stukje	schoner	te	maken.In	no-
vember	wordt	de	Uitblinker	2015	
gekozen;	een	professionele	reini-
ger,	straatveger,	medewerker	afval-
beheer	of	een	team	dat	zich	op	bij-
zondere	wijze	heeft	ingezet	om	ons	
land	weer	een	stukje	schoner	te	ma-
ken.	Vanuit	de	gemeente	Uithoorn	
is	Mauritz	Niezen	onze	trotse	afge-
vaardigde.	Mauritz	Niezen	zit	bij	de	
laatste	deelnemers	en	neemt	het	op	
tegen	teams	uit	Helmond,	Utrecht	en	
Westervoort.	

markante persoonlijkheid
Niezen	(alias	Maurice	Propper)	is	
een	bijzondere	verschijning.	Hij	
ruimt	zichtbaar	afval	op	en	versiert	
zijn	bakfiets	met	de	meest	interes-
sante	vondsten	van	de	dag.	Zo	doet	

zijn	bakfi	ets	ook	dienst	als	rijdende	
rapportage.	Blocnote,	pen	en	mar-
keerstift	vormen	zijn	iPad.	Wat	hij	
niet	zelf	kan	oplossen,	meldt	hij	tij-
dens	de	lunch	aan	zijn	collega’s	van	
de	gemeente.	Maurice	is	een	opval-
lende	verschijning	en	bijzonder	so-
ciaal.	Hij	staat	onze	mede-inwonen-
den	te	woord	in	zijn	eigen	taal.	Zijn	
markante	persoonlijkheid	heeft	zo’n	
goede	uitwerking,	dat	gemeente	Uit-
hoorn	(via	AM	Groep)	hem	inzet	op	
alle	‘hotspots’.

Stem mee
Mauritz	helpt	onze	gemeente	al	ja-
ren,	laten	wij	nu	Mauritz	aan	deze	
prijs	helpen	door	op	hem	te	stem-
men!	Stemmen	kan	tot	en	met	10	
november	de	site	van	www.uitblin-
ker2015.nl.	De	winnaar	wordt	op	
woensdag	18	november	bekendge-
maakt	op	het	Nationaal	Zwerfafval-
congres.

resseerden	de	kans	een	inschrijving	
te	doen.	De	inschrijving	bevat	een	
beschrijving	van	de	visie	op	digitale	
economie	en	een	doorkijk	naar	het	
concrete	projectplan	dat	uiteindelijk	
in	de	tweede	ronde	wordt	uitgewerkt.	
In	de	tweede	ronde	worden	de	in-
schrijvers	van	de	vijf	beste	voorstel-
len	uitgenodigd	om	met	een	gedetail-
leerde	uitwerking	inclusief	business	
case	te	komen	en	een	presentatie	te	

geven	aan	een	jury.	De	jury	beoor-
deelt	de	uitgewerkte	projectplannen	
op	de	volgende	criteria:	visie	en	inno-
vatie,	samenwerking,	implementatie	
en	haalbaarheid,	en	impact.	
Geïnteresseerden	kunnen	zich	in-
schrijven	via	www.tenderned.nl
Op	12	oktober	vindt	er	een	informa-
tiesessie	plaatst	waar	u	zich	kunt	in-
schrijven.	Meer	daarover	vindt	u	ook	
op	www.tenderned.nl.

officiëlE mEDEDElinGEn En BEKEnDmAKinGEn
Beroep
Wij	maken	u	erop	attent	dat	u	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	
binnen	zes	weken	na	verzending	van	onze	beslissing	in	beroep	kunt	gaan	
bij	de	sector	bestuursrecht	van	de	Rechtbank,	Postbus	75850,	1070	AW	
Amsterdam.	Voor	de	behandeling	van	het	beroepsschrift	door	de	rechtbank	
worden	u	griffi	ekosten	in	rekening	gebracht.	Een	dergelijk	beroepsschrift	
heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	presi-
dent	van	de	rechtbank	in	Amsterdam	te	verzoeken	een	voorlopige	voorzie-
ning	te	treffen.	Een	gemotiveerd	verzoekschrift	kunt	u	daartoe	tot	hem	rich-
ten.	Voor	het	in	behandeling	nemen	van	een	dergelijk	verzoekschrift	worden	
u	kosten	in	rekening	gebracht.	

DiGitAlE BEKEnDmAKinGEn
Een	aantal	bekendmakingen	(verordeningen	en	verkeersbesluiten)	worden	
niet	meer	gepubliceerd	in	De	Nieuwe	Meerbode.	Per	1	januari	2014	heeft	de	
overheid	een	verplichting	gesteld	om	Algemeen	verbindende	voorschriften,	
uitsluiten	digitaal	bekend	te	maken.	U	kunt	de	volledige	teksten	van	veror-
deningen	en	verkeersbesluiten	alleen	nog	digitaal	inzien	via		www.offi	ciele-
bekendmakingen.nl	U	kunt	zich	daar	ook	inschrijven	voor	een	e-mailservice	
om	op	besluiten	uit	de	gemeente	Uithoorn	geattendeerd	te	worden.

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

 tEr inZAGE
Tijdelijk: 
-	 Ontwerp-uitwerkingsplan	Park	Krayenhoff,	deelgebied	B6.	Inzageperiode	2	

oktober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Ruimte-
lijke	ontwikkeling,	R.	Noorhoff,	(0297)	513111.

-	 Ontwerpbestemmingsplan	Legmeer-West,	de	Toekomst	fase	3.	Inzageperio-
de	2	oktober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Ruim-
telijke	Ontwikkeling,	R.	Noorhoff,	(0297)	–	513111.

-	 Terinzage	legging	ontwerpbestemmingsplan	Vuurlijn	56.	Inzageperiode	2	ok-
tober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Publieksza-
ken,	A.	Stevens	(0297)	513111.

-	 Wijzigingsplan	De	Kwakel	–	wro-zone	wijzigingsgebied	2.	Beroepsperiode	2	
oktober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Ruimte-
lijke	Ontwikkeling,	D.	van	der	Pol	(0297)	513	111.	

-	 Vaststelling	bestemmingsplan	“Iepenlaan	deelgebied	3”.	Inzageperiode	2	ok-

tober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Publieksza-
ken,	A.	Stevens	(0297)	513111.

-	 Vaststelling	Bestemmingsplan	Vuurlijn	27.	Inzageperiode	2	oktober	2015	tot	
en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Publiekszaken,	A.	Stevens	
(0297)	513111.

-	 Vaststelling	gewijzigd	bestemmingsplan	Legmeer-West.	Inzageperiode	2	ok-
tober	2015	tot	en	met	12	november	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Publieksza-
ken,	A.	Stevens	(0297)	513111.

-	 Terinzagelegging	ontwerpbestemmingsplan	Iepenlaan	deelgebied	4	en	ont-
werpbesluit	Hogere	waarde	(Wet	geluidhinder)	Inzageperiode	van	30	oktober	
2015	tot	en	met	10	december	2015.	Inlichtingen	bij	afdeling	Publiekszaken	
(0297	513111).

 inGEDiEnDE AAnVrAGEn omGEVinGSVErGunninG
De	onderstaande	aanvragen	liggen	nog	niet	ter	inzage.	Het	indienen	van	bezwa-

ren	hiertegen	is	nog	niet	mogelijk.
De	Kwakel
-	 Drechtdijk	achter	93,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	dempen	van	

een	bestaande	watergang	en	het	graven	van	een	nieuwe	watergang.	Ontvan-
gen	20	oktober	2015.

-	 Poelweg	56,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	over-
kapping.	Ontvangen	15	oktober	2015.

-	 Mgr.	Noordmanlaan	4	t/m	74	en	59	t/m	67,	aanvraag	omgevingsvergunning	
voor	het	wijzigen	van	de	gevels	en	de	daken.	Ontvangen	19	oktober	2015.

thamerdal
-	 Karel	Doormanlaan	6,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	

een	dakkapel	aan	de	voorzijde.	Ontvangen	13	oktober	2015.

 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
-	 Poelweg	40	en	52-56,	vergunning	kabels	en	leidingen	voor	het	aanpassen	van	

het	MS	en	LS	elektriciteitsnetwerk.	Bezwaar	t/m	27	november	2015.
Dorpscentrum
-	 Schans,	Dorpsstraat,	Oranjelaan	en	Prinses	Beatrixlaan,	omgevingsvergun-

ning	voor	het	realiseren	van	een	glasvezelverbinding	tussen	het	huidige	Tele2	
netwerk	en	een	4G	LTE	mast.	Bezwaar:	t/m	1	december	2015.

Vervolg op volgende blz.



Sjaak Verhaar is al tijden betrokken bij de lokale politiek. Zijn interesse 
hierin spreekt voor hem vanzelf. Momenteel zit Sjaak in zijn tweede termijn 
als raadslid voor Gemeentebelangen, hiervoor als fractie-assistent.

“Het dorpse gebeuren spreekt mij aan” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Gezellige gemeente  
Al dertien jaar woont Sjaak 
in De Kwakel. Hij woont er 
met plezier en is derhalve 
graag betrokken bij zijn 
omgeving. Sjaak: “Het dorpse 
gebeuren spreekt mij aan. 
Gemeentebelangen is lokaal 
gericht. Zelf woon ik erg 

fi jn in deze gemeente en 
ik wil graag dat anderen 
het ook naar hun zin hebben. 
Een bijkomend voordeel 
van een lokale partij: er is 
minder druk van bovenaf. 
Wij kunnen altijd onze 
eigen standpunten voor 
de gemeente nastreven.” 

Helpende hand
Sjaak: “In de gemeenteraad 
zitten, is hartstikke leuk 
werk. Je komt  in aanraking 
met veel verschillende 
mensen, je hoort en 
ziet van alles. Dat komt 
ook door onze eigen 
instelling als lokale partij. 

Sjaak Verhaar, Raadslid Gemeentebelangen

R A A D S A G E N D A

Datum: 29 oktober 2015 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 19.30 uur*

2   In Memoriam 
mevr. R.B. Vromen 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Armoedebestrijding en 
Schuldhulpverlening
19.40 uur

Aansluitend op de 
raadsvergadering vindt een 
gezamenlijke commissie-
vergadering plaats over de 
Programmabegroting 2016. 

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 12 november 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 9 november.

ook voor andere actualiteiten 
die spelen in de gemeente. 
Het doet ons goed, hoe klein 
ook, als we daar een  bijdrage 
aan kunnen leveren. Zodat 
we daarbij kunnen helpen! 
Soms worden wij om hulp 
gevraagd wanneer lokale 
problemen zich aandienen, 
maar meestal gaan we er 
zelf op uit.”

Greenport Aalsmeer
Sjaak: “Ik werk fulltime 
voor een selectie- en 
vermeerderingsbedrijf 
van gerbera’s. Zowel vanuit 
mijn werk als vanuit de 
politiek ben ik geïnteresseerd 
in bloemen en planten, 
de sierteelt in zijn algemeen. 
De Greenport Aalsmeer 
dient als schakel tussen 
de ‘maak’ industrie, 
distributie en de veiling 
Flora Holland. Zowel een 
persoonlijk als politiek 
doel is om mensen te 
betrekken bij de sierteelt, 

Als Gemeentebelangen doen 
wij veel aan het uit dragen 
naar buiten. Zo zijn wij laatst 
als partij bij de brandweer 
langs geweest. De brandweer 
is sinds de regionale werk-
wijze pro fessioneler gaan 
werken, dit heeft onze  
interesse. Dit geldt uiteraard 

dit is erg belangrijk voor 
de economie in onze 
gemeente. In onze regio 
werken ongeveer 50.000 
mensen in de sierteeltsector 
en draagt dus behoorlijk 
bij aan de werkgelegenheid. 
De Greenport is ook bezig 
met het stimuleren van  
groen onderwijs, zodat 
jongeren ervaring opdoen 
bij bedrijven in de regio. 
Dit moet ervoor zorgen 
dat zij groene vingers 
krijgen en aan de slag gaan 
in deze sector.”

Door één deur
Sjaak: “We leven hier in 
een hechte gemeenschap. 
Natuurlijk zijn er onderling 
in de raad verschillen. 
Je treft hier alle lagen van 
de bevolking aan, met 
verschillende achtergronden 
en standpunten. Het valt 
mij op hoe goed wij als 
gemeenteraad door één 
deur kunnen. Er heerst 
een goede sfeer en dat 
draagt bij aan een betere 
besluitvorming. Ja, in 
Uithoorn hebben we een 
prima gemeenteraad!” 

“De goede sfeer zorgt 
  voor goed resultaat” 

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

w w w . u i t h o o r n . n l

Bedrijventerrein uithoorn
-	 Anton	Philipsweg	1.	Melding	ontvangen	namens	Hitma	Groep	B.V.	voor	het	

verbreden	van	een	uitweg.
De Kwakel
-	 Bromelialaan/Gerberalaan.	Vergunning	aan	Smitvastgoedzorg	voor	het	plaat-

sen	van	12	containers	op	de	parkeerplaatsen	t/m	6	november	2015.	Bezwaar	
t/m	1	december	2015.

Dorpscentrum
-	 Dorpsstraat	41.	Vergunning	aan	Van	der	Schaft	Tweewielers	voor	de	verkoop	

van	consumentenvuurwerk	op	29,	30	en	31	december	2015.	Bezwaar	t/m	25	
november	2015.

-	 Prinses	Irenelaan/Oranjelaan.	Vergunning	aan	mevrouw	Boom	voor	het	plaat-
sen	van	een	mobiele	verkoopwagen	voor	de	verkoop	van	snacks,	friet,	burgers	
en	spareribs	op	woensdag	de	gehele	dag.	Bezwaar	t/m	30	november	2015.

-	 Prinses	Irenelaan/Oranjelaan.	Vergunning	aan	Goudprijs	B.V.	voor	het	plaat-
sen	van	een	mobiele	in-	en	verkoopwagen	voor	de	in-	en	verkoop	van	goud	
op	zaterdag	de	gehele	dag.	Bezwaar	t/m	30	november	2015.

 tEr inZAGE lEGGinG 
ontwerpbestemmingsplan iepenlaan deelgebied 4 en ontwerpbesluit 
hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	maken	bekend	dat	het	ontwerpbe-
stemmingsplan	Iepenlaan	deelgebied	4	met	identificatiecode	NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD4-OW01	en	het	ontwerp	Besluit	Hogere	waarde	(Wet	geluidhinder)	met	
ingang	van	vrijdag	30	oktober	2015	gedurende	zes	weken	ter	inzage	ligt.
toelichting ontwerpbestemmingsplan
Het	project	Iepenlaan	betreft	een	herstructureringsopgave	van	een	verouderd	
glastuinbouw	gebied.	Om	verdere	verpaupering	tegen	te	gaan,	wordt	met	een	in-
tegrale	herstructurering	het	gebied	ontwikkeld	tot	een	hoogwaardig	woon,-	werk,-	
leef	en	recreatiegebied.	Gezien	de	omvang	van	het	gebied	en	de	vele	eigena-

officiëlE mEDEDElinGEn En BEKEnDmAKinGEn
ren	is	de	herstructureringsopgave	van	de	Iepenlaan	een	ontwikkeling	die	meer-
dere	jaren	kan	gaan	duren.	Daarom	is	er	voor	gekozen	om	het	project	in	fases	in	
te	delen.	In	de	eerste	fase	is	voor	het	project	een	voorontwerpbestemmingsplan	
opgesteld	en	ter	inzage	gelegd.	Bij	het	voorontwerpbestemmingsplan	is	de	vi-
sie	weergegeven	van	de	eindsituatie	van	de	herstructureringsopgave	Iepenlaan;	
woonkavels	in	het	woonlint	aan	de	Iepenlaan	met	aan	de	zuidzijde	een	openbaar	
groengebied	tot	aan	de	Vuurlijn.	Tussen	de	woningen	en	het	openbaar	groenge-
bied	is	een	zone	voorzien	van	weidekavels	die	een	overgang	vormen	van	privé	
naar	openbaar	gebied.	
Pas	als	tot	aankoop	van	de	gronden	wordt	overgegaan	en	er	een	koopovereen-
komst	wordt	gesloten,	wordt	een	ontwerpbestemmingsplan	voor	dat	deelgebied	
in	procedure	gebracht.	Voorliggend	bestemmingsplan	betreft	het	vierde	bestem-
mingsplan	dat	voor	het	project	Iepenlaan	in	procedure	gaat.	Het	bestemmingsplan	
voor	deelgebied	4	heeft	betrekking	op	het	perceel	Noorddammerweg	1.	Op	de	
gronden	van	Noorddammerweg	1	krijgt	de	voormalige	bedrijfswoning	een	woon-
bestemming.	Ter	plaatse	van	de	voormalige	kassen	krijgen	de	gronden	een	flexi-
bel	bouwvlak	waar	maximaal	4	woningen	gebouwd	mogen	worden.	Het	gebied	
achter	de	nieuwe	woonkavels	wordt	ingericht	als	groengebied	met	een	recreatie-
ve	functie.	Binnen	deze	groen	bestemming	is	een	wijzigingsbevoegdheid	opge-
nomen.	Ter	plaatse	van	dit	gebied	kan	de	bestemming	worden	gewijzigd	in	de	be-
stemming	‘Wonen	-	2’	om	te	kunnen	voorzien	in	woningen	en/of	een	woonzorg-
complex.	Deze	functie	kan	alleen	worden	gerealiseerd	indien	de	locatie	ten	noor-
den	van	het	groengebied	niet	door	de	gemeente	kan	worden	aangekocht	en	wor-
den	toegevoegd	aan	het	openbaar	groengebied.	Het	gebied	achter	de	4	bouwka-
vels	in	het	plangebied	wordt	in	dat	geval	ook	geen	openbaar	toegankelijk	groen-
gebied,	omdat	het	niet	in	verbinding	staat	met	het	overige	groengebied.
ontwerpbesluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	maken	bekend,	dat	zij	voornemens	
zijn	tot	vaststelling	van	een	hogere	grenswaarde	van	maximaal	51	dB	als	bedoeld	
in	de	Wet	geluidhinder.	Het	verzoek	heeft	betrekking	op	de	nieuw	te	bouwen	wo-
ningen	op	het	perceel	van	Noorddammerweg	1	te	De	Kwakel.	De	verhoogde	ge-
luidbelasting	wordt	veroorzaakt	door	het	wegverkeer	van	de	Noorddammerweg.	
Hiervoor	is	een	ontwerpbesluit	opgesteld.	

ter inzage
Het	ontwerpbestemmingsplan	en	het	Ontwerpbesluit	Besluit	Hogere	waarde	lig-
gen	vanaf	vrijdag	30	oktober	2015	t/m	donderdag	10	december	2015	ter	inzage	
en	zijn	digitaal	te	raadplegen	op	http://www.ruimtelijkeplannen.nl.	Daarnaast	lig-
gen	de	stukken	ter	inzage	in	het	gemeentelijk	informatiecentrum	in	de	hal	van	het	
gemeentehuis	gedurende	de	openingstijden	van	het	gemeentehuis.
indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Gedurende	bovengenoemde	termijn	van	zes	weken	kan	een	ieder	zijn	of	haar	
zienswijze	over	het	ontwerpbestemmingsplan	kenbaar	maken	aan	de	gemeente-
raad	van	de	gemeente	Uithoorn,	postbus	8,	1420	AA	Uithoorn.	De	gemeenteraad	
zal	met	inachtneming	van	eventuele	zienswijzen,	een	beslissing	nemen	over	de	
vaststelling	van	het	bestemmingsplan.
indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde 
Gedurende	bovengenoemde	termijn	van	zes	weken	kan	een	belanghebbende	zijn	
of	haar	zienswijze	over	het	ontwerpbesluit	Hogere	waarde	kenbaar	maken	aan	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Uithoorn,	postbus	8,	
1420	AA	Uithoorn.	Het	college	zal	met	inachtneming	van	eventuele	zienswijzen,	
een	beslissing	nemen	over	het	verzoek	vaststelling	hogere	waarde.
Uithoorn,	28	oktober	2015

 wEt miliEuBEhEEr
Burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	maken	bekend	dat	zij	1	melding	heb-
ben	ontvangen	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer.	
Activiteitenbesluit milieubeheer
-	 Wijziging	Hogenhout	Opslag	&	Logistiek	op	de	locatie	Amsterdamseweg	19	

Uithoorn.	Melding	ontvangen	op	21	oktober	2015.
Op	deze	inrichtingen	zijn	algemene	regels	van	toepassing	waardoor	de	vergun-
ningsplicht	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer	vervalt.	De	Algemene	wet	bestuurs-
recht	biedt	geen	mogelijkheid	tot	het	inbrengen	van	bedenkingen	of	het	instellen	
van	beroep.
Uithoorn,	26	oktober	2015	

Vervolg van vorige blz.

Uithoorn - Eerste Hulp bij Kinde-
ren. Daarover ging de les bij EHBO-
vereniging Camillus in Uithoorn. 
Een pleistertje plakken kan ieder-
een wel, of een pijnstiller geven 
bij verhoging. Maar wat doe je bij 
een koortsstuip? Of een kind met 
een epileptische aanval, wat doe je 
wel, wat doe je niet? Wel: erbij blij-
ven, blijven praten of je het kind nu 
persoonlijk kent of niet, opletten dat 
het zich niet bezeerd, tijd opnemen 
en evt. arts bellen. Niet: weglopen, 
vastpakken of iets tussen de tanden 
stoppen (die lepel is al lang verle-

den tijd)! Wat kleine kinderen nog al 
eens kunnen doen is het ‘adem in-
houden’ tot aan wegdraaiende ogen 
en omvallen aan toe. Het ‘vergeet’ 
even te ademen. Het is ongevaar-
lijk maar wel angstig voor ouders. 
Je moet het maar net even weten….
Een hersenschudding bij kinderen 
wordt erg ondergewaardeerd. Ter-
wijl het toch zo gebeurd kan zijn: 
koppen tegen elkaar met het spe-
len, van het klimrek vallen, of uit de 
boom, klap op het hoofd of ergens 
tegenaan knallen. Hoofdpijn, ver-
ward, misselijk, raar gedrag. Neem 

E.H. bij kinderen

het niet te licht op, neem het serieus! 
En altijd een wekadvies van 24uur in 
acht nemen! Wat is de gouden regel 
als er een kind is gevallen? Ga er-
heen maar….. laat het kind zelf op-
staan! En als het dat niet kan dan 
niet zelf oppakken! Je kunt zomaar 
meer stukmaken... Reanimatie bij 
kinderen, dat gaat net even anders 
dan bij volwassenen. Je hoopt het 
nooit tegen te komen, maar even 
oefenen kan geen kwaad. Gelukkig 
waren deze baby en kinderpop wel 
tegen wat stootjes bestand! 
Een reuze interessante avond waar 
veel van werd opgestoken! 

Uithoorn - Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel organiseert op zaterdag 
31-10-15 weer een supermarktactie 
in samenwerking met supermarkt 
Deen in winkelcentrum de Legmeer.
Vrijwilligers van de voedselbank zul-
len tussen 09:00 en 17:00 bij de in-
gang van Deen het winkelend pu-
bliek met een boodschappenlijst 
vragen of zij ook producten willen 
kopen voor de voedselbank die op 
deze boodschappenlijst staan. In 
de supermarkt is een speciale loca-
tie waar deze producten aanwezig 
zijn. Deze locatie is duidelijk aan-
gegeven met een groot spandoek. 
Na de kassa staat een marktkraam 
met vrijwilligers waar de produc-
ten afgegeven kunnen worden. Het 
concept van deze supermarktacties 
is inmiddels bij vele inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel bekend en 
wordt door veel klanten zeer posi-
tief gewaardeerd. Met de ingeza-

melde producten kan de voedsel-
bank 70 gezinnen met 147 personen 
ondersteunen die dit tijdelijk nodig 
hebben. 

DE-punten en Sinterklaasfeest
Maar niet alleen producten uit de 
supermarkt zijn van harte welkom. 
Zoals bij de laatste supermarktac-
ties zijn ook deze keer oude DE-
punten meer dan welkom. De voed-
selbank kan bij inlevering van de-
ze DE-punten pakken koffie ont-
vangen voor haar cliënten. Ook on-
ze collectebus is weer aanwezig. 
De opbrengst van de collectebus 
wordt besteed aan het sinterklaas-
feest dat VBU voor de 42 kinderen 
van de voedselbank gaat organise-
ren. Kijk hiervoor ook op onze face-
bookpagina.

De supermarktacties die VBU tot 
nu toe heeft gehouden waren een 

groot succes door de enthousiasts 
medewerking van supermarktma-
nagers én door de vrijgevigheid van 
het winkelend publiek. Hier hoopt 
de VBU nu ook weer op.

Vrijwilligers welkom
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van 
harte welkom bij voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel. Op dit moment 
kunnen we aanvulling gebruiken 
van een chauffeur. In de afgelopen 
2 jaar worden iedere week de voed-
selpakketten door 2 chauffeurs met 
een bus naar de uitgifte locatie ge-
reden. De chauffeurs doen dit met 
veel plezier maar willen hun team 
graag uit breiden. Bent u donder-
dagmiddag beschikbaar en wilt u 
zich inzetten voor een ander of heeft 
u interesse om ons enthousiaste 
team aan te willen vullen? Laat dit 
weten met een email naar bestuur@
voedselbankuithoorn.nl

Inzamelactie Voedselbank bij Deen
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
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nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Bingo
Op woensdag 28 oktober om 
13.45 uur wordt traditioneel op 
de 4e woensdag van de maand 
een gezellige bingo georgani-
seerd in het Buurtnest. Neem 
uw vrienden en familie mee en 
win leuke prijzen! De bingoloo-
tjes kosten 0,50. 

Legmeer-middag
Op maandag 2 november is het 
buurtsteunpunt in de Legmeer 
geopend van 14.00–16.30 uur 
voor een praatje, een kopje kof-
fie en een gezamenlijke activi-
teit. De vrijwilligers Willy en Er-
na heten u van harte welkom

Alzheimercafé
Donderdag 5 november, 19.30-
21.00 uur (inloop vanaf 19.00 
uur). Aanvang gastspreker 
Martin Kat, ouderenpsychiater. 
Toegang is gratis. Thema: Om-
gaan met gedragsveranderin-
gen bij mensen met demen-
tie. Welke ziektebeelden zijn er, 
welke gedragsveranderingen 
kunnen er ontstaan. Hoe ga je 
daar mee om als mantelzorger.

Mijmeringen
PARKEREN
De laatste tijd wordt het steeds drukker bij 
ons in de wijk. Een nieuw huizenblok is op-
geleverd en dus zie je de samenstelling ver-
anderen van mensen in de wijk, de kinderen 
op school en de mensen die voorbij komen 
lopen. Tot zover niets vervelends, enkel maar 
variatie. Minpuntje is echter wel dat met meer mensen in de wijk en er ook 
meer auto’s bij komen en die moeten ergens geparkeerd worden. En dat is 
nu net het probleem!

Probleem
Bij het tekenen van een mooie nieuwe Vinex wijk worden er rekensommen 
gemaakt met betrekking tot het aantal benodigde parkeerplaatsen. Volgens 
mij komen ze uit op zo’n raar getal als 1,5 auto per huishouden. In het be-
gin worden er dan nog wel huizen gebouwd met parkeerplaatsen op eigen 
grond. Met daarbij de verplichting dat je ook daar je auto moet parkeren. 
Dat is op zich prima, maar na een paar jaar is daar ook weinig meer van over. 
Menig huiseigenaar heeft stiekem de parkeerplaats omgetoverd tot uitbrei-
ding van de tuin en zet de auto wel iets verderop. Op de parkeerplaatsen die 
ook al te kort schieten voor het aantal mensen die geen eigen parkeerplaats 
hebben. Want bij het schetsen van een nieuwe wijk wordt er met weinig re-
aliteitszin gekeken naar het parkeerprobleem.

Tweerichtingsverkeer
Dan heb je nog de straten waarop ook aan beide kanten gewoon gepar-
keerd mag worden. Zie het maar als een extra bufferzone om daar nog wat 
auto’s te kunnen parkeren. Die bufferzones worden nu volop gebruikt. En 
wat krijg je dan? Inderdaad een straat die knal vol staat met auto’s aan bei-
de kanten, zodat er maar beter een eenrichtingsweg van kan worden ge-
maakt. Komt er een auto je tegemoet dan heb je een probleem. Het is smal 
en uitwijkmogelijkheden zijn er niet meer. Dus daar ga je achteruitrijdend in 
die straat waar voorheen je normaal kon rijden en elkaar kon passeren. Het 
wordt er allemaal niet makkelijker of leuker van.

Parkeerbeleid
Het probleem van te weinig parkeerplaatsen is niet nieuw. Tien jaar geleden 
werd er al veel geschreven over Vinex wijken en het missen van openbare 
ruimte, groen, speelplaatsen en parkeerplaatsen. Het lijkt wel of men verge-
ten is dat wonen meer is dan alleen dat huis. Wonen is ook ruimte hebben, 
voor en met elkaar. Een wijk neerzetten moet niet alleen gaan om het geld 
wat verdiend wordt met de verkoop van de grond en de huizen. Het zou zo 
fijn zijn als de mensen die hierover (mee) beslissen eens verder kijken dan 
een paar jaar. Later zaken aanpassen kost vaak meer geld. 

Nieuwe route
Het huis waar we nu wonen, hebben we uitgezocht op o.a. verkeersveilig-
heid, niet aan een drukke, doorgaande weg zitten. Onaangenaam verrast 
waren we dan ook dat met de nieuwe huizen, er ook straks een weg wordt 
aangesloten op onze straat. Wij kunnen op onze vingers uittellen dat het 
aantal verkeersbewegingen zullen groeien en dat dit niet ten goede komt 
van de veiligheid. Ik zie alle kinderen altijd vanaf onze kant rennend de weg 
oversteken naar de speeltuin. En ja, ik hoor u al denken, kinderen moeten 
ook goed uitkijken met oversteken en dit leren. Ja, dat klopt, maar ik houd 
mijn hart vast voor het eerste ongeluk waarbij een kindje dat net vergat en 
de automobilist net iets harder reed dan gewenst. Je kunt erop wachten. 
Dus waarom is het dan zo moeilijk voor gemeentes, of ontwikkelaars van 
Vinex wijken om te anticiperen op de werkelijkheid van het leven?
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Geen krant?
0297-581698

Zaterdag griezelen bij 
halloween kinderdisco!
Uithoorn - Aanstaande zater-
dag is het zover; de inmiddels tra-
ditionele Halloween Kinderdisco bij 
Partycentrum Colijn voor alle kin-
deren tussen de 6 en 13 jaar, ge-
sponsord door de Gemeente Uit-

hoorn. DJ Axel zal de kinderen ver-
maken met lekkere (griezel)muziek 
en natuurlijk is er weer een spook-
huis met echte acteurs. Het eerste 
deel van de avond is het spookhuis 
voor de jongsten en daarna wordt 
het pas echt griezelen met de oude-
re kids. Thema van dit jaar: Het hor-
ror ziekenhuis. De kinderen ontvan-
gen een leuke gadget en er is gra-
tis limonade en lekkers. Wanneer u 
nog kaartjes wilt aanschaffen voor 
uw kinderen kan dit nog zolang de 
voorraad strekt bij Kantoorboekhan-
del Ten Hoope en bij Dans en Party-
centrum Colijn. Ze kosten 3,00 per 
stuk. Wij adviseren u dringend niet 
af te wachten of er aan de deur nog 
kaartjes zijn, dit om teleurstellingen 
te voorkomen. Aanvang 19.00 uur, 
einde 21.30 uur.

Workshop praktische 
mensenkennis in 1 dag
Regio - Kennis maken met karakter-
kunde, we kijken naar de lichaams-
vorm en het gelaat. Wat zijn uw be-
hoeftes, impulsen en talenten. Begrijp 
beter waar acties en uitingen vandaan 

komen. Duidelijke uitleg met dia’s en 
naslagmap. Voor meer informatie en 
aanmelden www.yourheadmatters.
com. Maandag 2 november van 10.00-
1700 in ‘t Paradijs in Mijdrecht.

10 jaar Voorleesproject
Uithoorn - Om te vieren dat het 
Voorleesproject het 2e lustrum be-
leeft, is er op woensdag 18 novem-
ber om 14.30 uur een feestelijke 
middag voor de kinderen, vrijwilli-
gers van toen en nu en de ouders 
rondom de theatervoorstelling Vro-
lijke Frans van de Uithoorns Pop-
penspeler Frans Hakkemars. De we-
reld van de poppen en verhalen ver-
binden met de wereld van de kinde-
ren, is het grote talent van deze Uit-
hoornse poppenspeler.
Leesbevordering, vooral bij kinde-
ren, is één van de dingen die laag-
geletterdheid moet voorkomen. Een 
leuke manier voor kinderen om de 
taal beter te leren spreken is om ze 
kinderboeken voor te lezen. Zo leren 
ze meer woorden begrijpen en spre-
ken. Het prikkelt de fantasie en sti-
muleert de sociaal-emotionele vaar-
digheden, de luistervaardigheid en 
het concentratievermogen. Het is 
belangrijk voor de ontwikkeling van 
elk kind.

Moeilijk
Ouders of verzorgers vinden het 
soms moeilijk om zelf voor te lezen. 
Daarom is op 25 mei 2005 in Uit-
hoorn deze voorleesclub voor jon-
ge kinderen gestart in wijkcentrum 
’t Buurtnest. Elke woensdagmid-
dag (behalve in de schoolvakanties) 
vanaf 14.30 uur wordt er voorgele-
zen aan jonge kinderen door een 
enthousiast team vrijwilligers. Er 
wordt ongeveer 30 minuten gelezen. 
De kinderen reageren heel positief 
op de aandacht voor het samen le-
zen van prentenboeken en eenvou-
dige verhalen. Het gebeurt regel-
matig dat een kind zelf ‘wil voorle-
zen aan de groep’. En hoewel het 
kind natuurlijk nog niet kan lezen, 

is het onthullend en ontroerend om 
te zien met hoeveel overgave er uit 
het hoofd wordt ‘voorgelezen’. Dan 
staat er limonade met een koek-
je klaar. Vervolgens wordt wekelijks 
enthousiast geknutseld onder lei-
ding van een knutselvrijwilliger. In 
oktober zijn er bijvoorbeeld herfst-
bladeren bekeken, nagetekend, ver-
sierd en ingekleurd: prachtig! De 
opkomst is tijdens de bijeenkom-
sten heel divers. De ene keer komen 
er 5 kinderen, de andere keer 20. 
Deze opkomst heeft te maken met 
actuele school- en verdere buurtac-
tiviteiten. Het Voorleesproject werkt 
samen met de bibliotheek Amstel-
land, waar de meeste boeken van-
daan komen. Ook verzorgt de bibli-
otheek periodiek succesvolle work-
shops Interactief Voorlezen voor de 
voorleesvrijwilligers. 

Feestmiddag
Op de feestmiddag op 18 november 
is er, na de voorstelling van Frans 
Hakkemars, een receptie voor kin-
deren, ouders en voorleesvrijwil-
ligers van toen en nu. Tijdens de-
ze kleine receptie kunnen de kin-
deren knutselen en zich verma-
ken op de opblaasglijbaan. Kom je 
wel eens met je kind naar het Voor-
leesproject, sla dan zeker deze mid-
dag niet over! Ben je nog nooit bij 
het Voorleesproject geweest en zou 
je wel eens een kijkje willen ne-
men met je kind(eren) tussen de 3 
t/m 5 jaar, ben je van harte uitge-
nodigd om op 18 november te ko-
men luisteren naar het verhaal van 
Frans. Was u in het verleden voor-
leesvrijwilliger? Ook u bent van har-
te welkom! Hapjes en drankjes wor-
den verzorgd door de huiswerkklas 
en de wereldkeuken.

Ga trompet spelen bij Tavenu
De Kwakel - In het weekend van 
24 en 25 oktober mocht Tavenu zich 
presenteren tijdens Qua Kunst & 
Ambacht De Kwakel. Jong en oud 
had belangstelling voor het muziek 
maken en heeft met veel plezier ver-
schillende muziekinstrumenten uit-
geprobeerd.
Na de herfstvakantie start Tavenu 
met het jeugdorkest. Daarvoor is de 

muziekvereniging nog op zoek naar 
een aantal trompetspelers. Je kunt 
je deze week opgeven voor 5 gratis 
proeflessen op trompet. De lessen 
worden gegeven op dinsdagmiddag 
in het dorpshuis De Quakel.
Ook wil Tavenu gaan starten met 
een jeugdsteelband. 
Heb je interesse, stuur dan een mail 
naar tavenudekwakel@gmail.com.

Schilderijen expositie in 
Bilderdijkhof
Uithoorn - Het schilders Collectief 
“Biezenwaard Creatief” is een groep 
enthousiaste kunstschilders die el-
ke week samen komen in Uithoorn 
om met hun hobby bezig te zijn. Het 
doel is om te werken aan de indi-
viduele ontwikkeling waardoor ie-
der in zijn gekozen techniek en ma-
teriaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element.
Tot en met vrijdag 18 december be-
staat de mogelijkheid om op werk-
dagen van 9.30 tot 12.00 uur hun 
jaarlijks terugkerende expositie te 
gaan bezoeken bij “VITA welzijn en 
advies” in het Wijksteunpunt aan de 
Bilderdijkhof.
De basis is aquarel, maar er wordt 
ook getekend met potlood, pen, 
pastelkrijt en houtskool. Een aan-
tal mensen hebben voorkeur voor 
acrylverf. Natuurlijk resulteert dit al-

les ook in werken die gemaakt zijn 
met gemengde technieken. Ze-
ker een aanrader om een vijftigtal 
kleurrijke werkstukken wat nader 
te gaan bezien of met de komende 
feestdagen in het vooruitzicht, mis-
schien om iets bijzonders om aan te 
willen schaffen.

Sinterklaasfeest Voedselbank
Uithoorn - Het duurt niet lang meer 
of de Sint komt aan in ons land. Veel 
kinderen hopen dat hun wensen 
vervuld zullen worden en ze die ca-
deautjes krijgen, die ze op hun ver-
langlijstje hebben staan. In veel ge-
zinnen wordt zo Sinterklaas gevierd 
en worden vooral de kinderen ver-
wend of zelfs bedolven onder een 
overvloed van speelgoed.

Vorig jaar was er voor kinderen van 
de Voedselbank een groot Sinter-
klaasfeest, waarbij alle kinderen 
een cadeautje kregen. En dat kon 
allemaal vanwege een royale gift 

van een bedrijf. Dit jaar is er helaas 
niet zo’n sponsor gevonden voor 
dit feest. Daarom doet de Voedsel-
bank een oproep. Mensen kunnen 
een bijdrage geven voor het Sin-
terklaasfeest. Dat kan op IBAN nr. 
NL49 RABO 0130 8333 55 tnv st. 
Voedselbank Uithoorn/De Kwa-
kel. De kinderen zullen dankbaar 
zijn en de Voedselbank zal het geld 
goed besteden. Het is ook mogelijk 
om cadeautjes te geven voor kinde-
ren van 3 tot 10 jaar. Deze kunnen 
worden ingeleverd op donderdagen 
tussen 14.00 en 16.00 uur in de Bo-
venboog, Johan de Witlaan 83. 

Zangeressen laten stem 
horen met KnA Orkest
Uithoorn - De afgelopen weken zijn 
vele zangers en zangeressen op au-
ditie gegaan bij het KnA orkest om 
mee te kunnen zingen. Zowel klas-
sieke als populaire nummers wer-
den ten gehore gebracht en uitein-
delijk zijn er 7 zangeressen gekozen 
om mee te zingen tijdens het con-
cert in de Schutse op zaterdag 7 no-
vember. Het programma wordt veel-
zijdig en heeft ‘de stem’ als thema. 
Het KnA Orkest speelt nummers 
waarbij gezongen wordt en waarin 
de stem centraal staat. Zo wordt bij-
voorbeeld een selectie gespeeld van 
de 2e jazz suite van Shostakovich, 
die erom bekend stond dat hij me-
nig aanvaring had met het centra-
le gezag in de Sovjet-Unie onder het 
regime van Lenin en Stalin. Zijn mu-
ziek was zijn manier om steken uit te 
delen naar het regime.
Of wat dacht u van het prachtige 
Don’t cry for me Argentina, waar 

Evita als de stem van Argentinie in 
roerige tijden prachtig wordt ver-
tolkt door Judith Beuse of het duet 
door Ireen van Bijnen en Cathelijne 
Gelderloos die Pie Jesu zullen zin-
gen. Verder zullen de volgende zan-
geressen nog acte de presence ge-
ven tijdens het concert:
•  Annemarie Stolwijk met House 

for Sales
•  Evie Portier met A Night like this
•  Danny Nooy met de Habanera
•  Corinne Rijnders met Gabriella’s 

Song
Het beloofd een prachtige en veel-
zijdige avond te worden met een 
gevarieerd aanbod aan muziek en 
zang door Uithoornse talenten! 
Kaarten zijn te bestellen via www.
amusicnightout.nl of bij CSU Com-
puter Service Uithoorn in de Dorps-
straat en bij kantoorboekhandel Ten 
Hoope in Winkelcentrum Zijdel-
waardplein.

Bingo in
‘t Buurtnest
Uithoorn - Vrijdag 6 November is er 
weer een gezellige bingo in ‘t buurt-
nest. Deze zal geheel in het teken 
staan van sinterklaas en kerst met leu-
ke schoenkadootjes tot luxe hoofdprij-

zen en kerstartikelen. En dit keer de 
suprise tombola met alleen ingepak-
te cadeaus. De bingokaartjes kosten 1 
euro een lot of 6 voor 5 euro. De super-
ronde kost 1.50 euro of 6 voor 7.50 eu-
ro. De suprise tombolalootjes kosten 3 
voor 1 euro. De zaal is 19.00 open. U 
vindt het buurtnest aan de  Arthur van 
Schendellaan 59  in Uithoorn.

3 Scooters 
gestolen
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 20 op woensdag 21 oktober is 
nabij de Gasperiflat een rode Piag-
gio Sprint gestolen. Kenteken is F-
452-XX. Tussen zeven uur in de 
ochtend en drie uur in de middag 
op woensdag 21 oktober is van-
af het veilingterrein Zuid ook een 
scooter gestolen. Het betreft een 
Piaggio Zip, zwart van kleur en ken-
teken is D-150-GH. In de nacht van 
vrijdag 23 op zaterdag 24 oktober is 
nog een Piaggio Sprint ontvreemd. 
De scooter was door de eigenaar 
neergezet in de Johan Oldenbarne-
veldtlaan. Kenteken is F-572-ZF. De 
scooter is zwart van kleur.





Uithoorn - Bewoners van Uithoorn 
en alle belangstellenden uit de om-
geving kunnen op vrijdag 30 okto-
ber van 12 tot 21 uur en zaterdag 
31 oktober van 10 – 17 uur in win-
kelcentrum Zijdelwaard een exclu-
sieve Pasar Malam en Orchideeën 

show bezoeken. Bijna 20 standhou-
ders etaleren en presenteren in het 
winkelcentrum een gevarieerd aan-
bod aan Oosterse en Aziatische ar-
tikelen uit Pakistan, Thailand, In-
dia en Indonesië. Er zijn stands met 
oosterse en Aziatische hapjes en 

drankjes te bezoeken. Zangers, zan-
geressen en een dangroep zorgen 
voor gezellige Indonesische muziek 
en dans. Bloemsierkunst Zijdelfl eur 
laat in samenwerking met de be-
kende arrangeur Bart van der Els-
ken de mooiste en zeldzaamste or-
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Feest
Al bijna 10 jaar treft u op deze 
plaats de column “Natuur dicht 
bij huis” aan. Vandaag de 250e. 
Dat vraagt om een feestelijk ver-
haal. En dan denk ik direct aan 
het feest van de tuinvogels in de 
winter. Vlak bij uw huis kunt u 
net als ik de hele winter genieten 
van dit feest. Ieder jaar verheug 
ik mij op de dag dat we weer vo-
gels gaan voeren. Als ik de eer-
ste pindacake met insecten bui-
ten ophang meldt de grote bonte 
specht zich binnen een kwartier. 
Zowel de man als de vrouw lijken 
al een tijd in de gaten te houden 
of wij in actie komen. Hoe kunnen 
ze er anders al zo snel zijn? Na 
een dag komt ons vaste groep-
je staartmezen al kwetterend en 
fl uitend op de pindacake af. De 
groenlingen eten de laatste ro-
zenbottels. Ik vul een silo met 
granen en een voederblad met 
voedertafelmix. Over het blad zet 
ik wel een beschermkooi, anders 
gaat al het voer naar de spreeu-
wen en grotere vogels. De groen-
lingen stappen moeiteloos over 
op de granen. Maar daar komen 
ook de koolmezen en pimpelme-
zen op af, tientallen vinkjes. De 
hele dag laten ze zien dat ze kun-
nen ruziën om het beste plekje. 
Ze ruziën vooral met hun soort-
genoten. Kijk eens naar de rood-
borsten: die verdragen elkaar erg 
slecht. Voor de spreeuwen zet ik 
spreeuwenpindakaas klaar. Soms 
nog wat rozijnen voor de merels, 

in de struiken verstopte granen 
voor de winterkoning. En heel 
soms meelwormen omdat winter-
koning en heggemus dat zo lek-
ker vinden. En dan is het genieten 
van een permanent spektakel van 
alle kleine vogels die druk foera-
geren. Ik moet wel denken aan 
wat water voor de vogels en na-
tuurlijk moet ik het voer op een 
plek leggen of hangen waar de 
vogels wat beschutting hebben. 
Van een heg, een boom, een huis. 
Niemand houdt ervan zich etend 
bloot te geven, vooral de klei-
ne tuinvogels niet. En dan op-
eens wordt het bijzonder: de put-
ter verschijnt. In al zijn schoon-
heid en schuwheid. Waarom eerst 
niet en nu wel weet ik niet, maar 
met zijn rode kopje maakt hij het 
spektakel compleet.
Dit feest wens ik u allemaal, de 
hele winter lang!

Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Hondenuitlaatservice , 
ook voor kleine honden?
Regio - Deze vraag horen de me-
dewerkers van DogTalk erg vaak. 
Het is erg spannend als je een klei-
ne hond hebt, waar laat je deze los, 
met welke honden kan hij wel of 
niet spelen? En grijp ik nu in of niet?
Speciaal voor deze honden hebben 
ze bij DogTalk een kleine honden 
uur. Elke woensdag ochtend gaan 
er alleen maar kleine honden mee 
met de uitlaatservice. Zodat deze op 
hun eigen niveau met andere hon-
den kunnen spelen, niet onder de 
voet gelopen worden en niet op 
hoeven te boksen tegen grotere en 
sterkere honden. De hondjes wor-
den thuis opgehaald en gaan mee 
naar het volledig omheinde en veili-
ge speelveld. Hier kunnen de hond-
jes zich lekker uitleven: rond ren-
nen, samen spelen, lekker snuffe-
len, klimmen en klauteren of het ge-
woon lekker van een afstandje be-
kijken. Door de grote ruimte en goe-
de begeleiding komt elke hond lek-
ker voldaan thuis om daarna heerlijk 
in zijn mandje over de net beleefde 

avonturen te dromen. “Regelma-
tig horen wij dat eigenaren met een 
kleine hond niet op cursus gaan, 
want dat is toch niet nodig?” Al-
dus Sandra B. van DogTalk honden-
school. Het blijkt dat dit juist erg be-
langrijk is, een kleine hond is net zo-
veel hond als een grote hond, heeft 
baat bij dezelfde regels en vaardig-
heden. En wat mooi meegenomen is 
ze leren in een gecontroleerde om-
geving omgaan met andere honden. 
Bij DogTalk hebben ze ook in een 
later stadium al veel kleine hond-
jes van hun angst en probleemge-
drag af geholpen, samen met de ei-
genaren werken ze aan een passen-
de oplossing.

Dus een kleine hond op honden-
school of mee met de uitlaatservice? 
“ja, dat kan heel goed!” De mede-
werkers van DogTalk bespreken 
graag de mogelijkheden met jullie.
Voor meer informatie: info@dog-
talk-cursussen.nl, 06-21899886 of 
www.dogtalk-cursussen.nl

Vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Zijdelwaard

Pasar Malam en Orchideeën show met 
oosterse kramen, hapjes, zang en dans

chideeën zien. Voor iedere bezoeker 
is er dus veel te bewonderen en be-
leven op deze tweedaagse ooster-
se markt. Standhouders, organisa-
tie en de winkeliers van Zijdelwaard 
verwelkomen u graag dus kom een 
kijkje nemen. De toegang is gratis.

Pasar Malam
De Pasar Malam is een plaats waar 
Oost en west elkaar ontmoeten en 
bevordert wederzijds respect tussen 
de autochtone en allochtone bevol-
king in onze multiculturele samen-
leving. De bezoekers van de Pasar 
Malam zullen zich onmiddellijk in 
andere werelddelen wanen door de 
Oosterse geuren, kleuren en klan-
ken. Kuieren langs de marktkraam-
pjes met allerlei Oriëntaalse produc-
ten uit Indonesia, Thailand, Afrika, 
China en Zuid Amerika.. Naast de 
kraampjes op deze Oosterse markt 
is er cultuur en entertainment. 

Zang en dans
Op de Pasar Malam in winkelcen-
trum Zijdelwaard treden diverse ar-
tiesten op. Zo treden op vrijdag 30 
oktober de zanger Jacky Rain en 
zanger Roy Clignet op-. De dans-
groep Sekar Ayu laat Indonesische 
en Balinese dansen zien. Zaterdag 

31 oktober treedt het muzikale duo 
N Twice op Ook is de dansgroep Se-
kar Ayu weer van de partij. Alle ar-
tiesten hebben hebben Indonesi-
sche roots en laten het echte oos-
terse geluid horen en dans zien!

Zeldzame orchideeën show 
De orchidee is een van oorsprong 
oosterse bloem en past dus pri-
ma tussen de oosterse kramen en 
sfeer van de Pasar Malam! Bloem-
sierkunst Zijdelfl eur organiseert de 
show ook dit jaar in samenwerking 
met arrangeur Bart van der Elsken. 
Er zullen unieke en zeldzame exem-
plaren te zien zijn, o.a. de grote Van-
da orchideeën met hun afwijkende 
kleuren en grootte. Daarnaast zijn 
er veel mini-orchideeën te zien, de 
phalaenopsis en de Oncidium, ook 
wel genoemd de tijgerorchidee naar 
de tijgerprint op de bloem. Er wor-
den vele verschillende soorten or-

Love4Beads, een 
‘snoepwinkel’ vol kralen
Uithoorn - Zaterdag 24 oktober 
vierde Sanne Hakkaart haar eenja-
rig bestaan met haar winkel Love-
4Beads (Liefde voor Kralen) in de 
Dorpsstraat 30. Zij liet haar klan-
ten daarin meedelen met een kor-
ting van 10 procent op het hele as-
sortiment. Sanne presenteert zich-

sieraden mogelijk te maken. Alle 
materialen zijn los te koop. Er zijn 
ook mensen die niet direct op het 
maken van sieraden uit zijn, maar 
om andere redenen de winkel bin-
nenstappen. Zoals modelbouwers 
van specifi eke onderwerpen, per-
sonen uit de wereld van de mode, 
etaleurs en zij die bijvoorbeeld pop-
pen in klederdracht maken. De uit-
rusting daarvoor en de bijbehoren-
de versieringen kunnen worden ge-
maakt met materialen die hier ver-
krijgbaar zijn. Sanne heeft haar win-
kel een beetje een uitstraling ge-
geven van de jaren veertig en vijf-
tig. Veel schappen zijn afkomstig 
uit voormalige bedrijven waaron-
der een drukkerij. De oude letter-
bakken van weleer zijn geschikt ge-
maakt om kralen en andere acces-
soires gesorteerd in op te bergen 
en te tonen. Werktafels zijn van ‘ge-
whitewasht’ hout. Het past allemaal 
wonderwel in deze winkel waar een 

zelf niet alleen als een charman-
te verschijning, maar nog meer als 
een zeer creatieve en ondernemen-
de dame die in korte tijd met haar 
winkelaanbod veel klanten aan zich 
heeft weten te binden. Zowel uit 
Uithoorn en de regio als (ver) daar-
buiten. Het is de enige speciaalzaak 

op dat gebied met een dergelijk as-
sortiment. De winkel is een eldora-
do voor degenen die zelf leuke sie-
raden willen maken zoals armband-
jes met kralen, halfedelsteentjes en 
bedeltjes, maar ook lange en korte 
halskettinkjes en oorhangers. Hebt 
u er geen ervaring mee maar vindt 
u het leuk om het te gaan doen, dan 
kan Sanne u dat leren tijdens een 
van haar workshops. Kant-en-klaar 
kopen kan natuurlijk ook. Er is vol-
op keuze uit een handgemaakt as-
sortiment. Komt u dat maar eens 
bekijken want Sanne heeft intus-
sen een prachtige wintercollectie in 
huis. Love4Beads manifesteert zich 
daarmee tevens als een mooie ca-
deauwinkel met een aanbod waar-
aan heel aantrekkelijke prijskaart-
jes hangen. Er is keuze uit meer dan 

250.000 (4.500 verschillende soor-
ten) kralen in allerlei kleuren en ma-
terialen als acryl, kristal, hout, glas, 
halfedelsteen en nog veel meer, 
compleet met tal van accessoires, 
zwaar verzilverd, verguld en/of ge-
coat; allerlei gekleurde knoopsnoe-
ren van diverse dikten, ketting met 
dikke en (zeer) dunne schalmen, 
ringetjes, slotjes enzovoort. Daar-
mee kan men zelfs kleding en tas-
sen opleuken! Sanne heeft daartoe 
ook een aantal echt leren tassen en 
tevens mooie bijpassende sjaals in 
de winkel te koop.

Klantspecifi eke sieraden
“Er zijn zoveel kleurrijke kralen dat 
een liefhebber ooit opmerkte dat 
zij Love4Beads als een ‘snoepwin-
kel vol kralen’ ziet,” zegt Sanne. 
Die vergelijking gaat op. Net zo-
als een snoepwinkel aantrekkings-
kracht uitoefent op jong en oud, zo 
ervaart Sanne dat ook met haar as-
sortiment. “Er komen hier veel moe-
ders met hun kinderen, maar ook 
opa’s en oma’s met hun kleinkinde-
ren om iets uit te zoeken. Daarnaast 
jonge volwassenen en ouderen die 
het leuk vinden om voor zichzelf sie-
raden te maken of als een cadeau-
tje voor een ander. Dikwijls vra-
gen ze mij of ik op hun aanwijzin-
gen ook speciale sieraden kan ma-
ken met materialen uit het assorti-
ment. Volgens klantspecifi catie dus. 
Ook dat is mogelijk. Verder organi-
seren we workshops, verjaardags-
feestjes kinderfeestjes en zelfs vrij-
gezellenfeestjes hier in de winkel 
voor maximaal tien personen. Mate-
rialen en gereedschappen om siera-
den te maken zijn er volop. Iedereen 
kan dan lekker creatief zijn gang 
gaan. Het kost 20 euro per persoon 
voor volwassenen en 15 euro voor 
een kind. Dat is inclusief een hapje 
en een drankje. Sieraden en work-
shops zijn er ook in de vorm van ca-
deaubonnen.”

Persoonlijke aandacht
De winkel is helemaal ingericht om 
een gesorteerde presentatie van 
materialen en onderdelen, kant-en-
klaar artikelen en het maken van 

passende sfeer heerst en waar el-
ke bezoeker persoonlijke aandacht 
krijgt. Sanne heeft voordat zij vo-
rig jaar een eigen winkel opstartte 
al zo’n vier jaar bij eenzelfde soort 
winkel in Hilversum gewerkt. Zij wil-
de echter per se de uitdaging aan-
gaan om zelf ondernemer te zijn 
in dit métier. Zij houdt haar vak bij 
door beurzen te bezoeken en trends 
te volgen. Verder heeft zij de no-
dige kennis van materialen opge-
daan om allergische huidreacties 
door bijvoorbeeld chroom en nikkel 
te voorkomen. Daarom zijn veel van 
die betreffende materialen voorzien 
van een zware (transparante) coa-
ting. Love4Beads is goed bereik-
baar, zowel te voet als per fi ets en 
met de auto. Vanaf het parkeerter-
rein achter Coop is het slechte 50 
meter lopen. De winkel kijkt uit op 
de Prinses Irenelaan en is gevestigd 
naast schoonheidssalon Believe in 
Beauty. Passende buren!

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Diamanten spinnenweb
Uithoorn - Ook op een grijze mistige ochtend in oktober heb je 
een kans om iets moois te zien. Dit kunstwerk kwamen we tegen op 
een houten bruggetje op de Fokkemast (Meerwijk). Een andere spin 
werkte hard aan het versieren van ons tuintje.

Valeria Krassovskaia

chideeën gepresenteerd, zowel als 
snijbloemen als in potten en alles is 
te koop.
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Zet uw woonduur dan om in inschrijfduur bij WoningNet

Straks (sneller) naar een 
sociale huurwoning?
Uithoon - Door een wijziging in de 
Huisvestingswet van 1 juli jl. is er 
iets wezenlijks veranderd in de toe-
wijzing van sociale huurwoningen 
bij gemeenten. In de stadsregio’s 
zijn er voor de eigen inwoners min-
der sociale huurwoningen beschik-
baar. Die moeten er namelijk ook 
zijn voor mensen die ‘van buitenaf’ 
in de betreffende plaats willen wo-
nen. Tevens vervallen de regelingen 
die met woonduur te maken hebben: 
het samenvoegen van woonduur bij 
samenwonen of tijdelijk behoud van 
woonduur en inschrijfduur na ver-
huizing. Verder gaan de begrippen 
‘woonduur’ en ‘inschrijfduur’ al-
thans in de stadsregio Amsterdam 
in elkaar over. Zo vervalt met ingang 
van 31 december aanstaande het 
begrip ‘woonduur’. Dat is de tijd die 
u in de op uw naam staande huur-
woning, maar ook koopwoning, hebt 
doorgebracht. Die tijd – en dat kun-
nen heel wat jaren zijn – kunt u ech-
ter nog ‘meenemen’ in de vorm van 
een ‘inschrijfduur’. Maar dat moet u 
vóór 31 december regelen bij Wo-
ningNet! Schrijft u zich na die datum 
in dan vervallen de jaren en begint 
u op nul bij uw inschrijving. Die in-
schrijving is dus heel belangrijk als 
u een keer om uiteenlopende re-
denen wilt of moet verhuizen naar 
een sociale huurwoning. Bijvoor-
beeld als u met pensioen gaat, ou-
der wordt, na een scheiding, verlies 
van een baan en/of inkomensdaling. 

Verplicht is het natuurlijk niet maar 
u moet het risico niet nemen. Kinde-
ren kunnen zich pas inschrijven als 
zij 18 jaar zijn (geworden). Hoewel 
zij thuis hebben gewoond komen zij 
niet in aanmerking voor woonduur! 
Omdat het sinds jaar en dag zo is 
dat degene die de meeste ‘inschrij-
vingstijd’ achter zijn of haar naam 
heeft staan, ook eerder in aanmer-
king komt voor een woning ergens 
anders in de woonplaats of regio, 
wordt het belangrijke aspect daar-
van nog eens benadrukt. Hoe langer 
uw inschrijfduur, hoe eerder u dus 
aan de beurt bent wanneer u wilt 
verhuizen. Schrijft u zich niet in, dan 
staat u onderaan de lijst! 

Let op uw inkomen!
Om voor een sociale huurwoning 
in aanmerking te komen mag uw 
maximale jaarinkomen (inkomen 
van uw huishouden, kinderen niet 
meegerekend) waarmee u op een 
sociale huurwoning kunt reage-
ren, niet hoger zijn dan 34.911 euro. 
Sinds april 2012 is deze inkomens-
grens versoepeld voor gezinnen met 
minimaal één volwassene en een in-
wonend kind jonger dan 18 jaar. De 
corporaties in met name de Stads-
regio Amsterdam stellen een deel 
van hun sociale huurwoningen open 
voor gezinnen met een inkomen tot 
en met 39.465 euro. Zij kunnen dus 
altijd op deze opengestelde wonin-
gen reageren. Als uw inkomen ho-

10 euro voor de verlengingskos-
ten. Stond u al eerder ingeschre-
ven, maar is uw inschrijving verlo-
pen na de invoering van de verlen-
gingskosten? Meldt u zich dan bij 
het Klantcontactcentrum van Wo-
ningNet voor een herinschrijving. 
U hoeft dan niet opnieuw inschrij-
vingskosten te betalen, alleen de 
gemiste verlengingskosten.

Woonverzekering
Uit onderzoek is gebleken dat bin-
nen de stadsregio Amsterdam, 
waartoe Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam, Beemster, Diemen, Edam-
Volendam, Haarlemmermeer, Land-
smeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Uithoorn, Waterland, 
Wormerland, Zaanstad en Zeevang 
behoren, zich al bijna 97.000 inwo-
ners hebben ingeschreven bij Wo-
ningNet. De helft van de nieuwe in-
schrijvers is 50 jaar of ouder. De cij-
fers tonen dat vooral het percentage 
inschrijvers in de leeftijd van 30 tot 
50 jaar achterblijft. Daarnaast zijn er 
relatief minder inschrijvers tussen 
25 en de 30 jaar. Voor deze men-
sen is het vaak minder noodzakelijk 
om zich in te schrijven (denken ze). 
Maar ook huiseigenaren kunnen in 
de toekomst in een situatie komen 
dat zij gebruik moeten maken van 
een sociale huurwoning. Al met al 
is de Inschrijving te vergelijken met 
een soort ‘woonverzekering’

Hoe is het bijvoorbeeld in Uithoorn 
gesteld met de inschrijvingen? Wet-
houder Hans Bouma (Wonen, Leef-
omgeving en Financiën) laat we-
ten dat er in totaal 5.240 inwoners 
van de gemeente Uithoorn staan 
ingeschreven bij WoningNet. Hier-
van zijn 1.899 inschrijvingen vanaf 
1 januari tot eind augustus dit jaar. 
Op een inwonertal van ruim 28.000 
is dat nog geen 20 procent. Een te 
klein percentage!
“Voor de vakantie hebben wij een 
brief naar alle inwoners van de ge-
meente gestuurd. Daarin stond in-
formatie over de wijzigingen die 
kort geleden zijn doorgevoerd met 
betrekking tot de toewijzing van so-
ciale huurwoningen in de diver-
se gemeenten binnen de stadsre-
gio Amsterdam,” vertelt wethou-
der Bouma. “Wij vinden het heel be-
langrijk dat onze inwoners daarvan 
op de hoogte zijn. Want zonder in-
schrijving komen ze straks te staan 
voor een wachttijd van ongeveer 9 
jaar als ze een sociale huurwoning 
willen hebben. Daarom informeren 
wij hen hoe het er nu aan toe gaat, 
ook via de media. Dit met de inten-
tie ’ga er achteraan nu het nog kan’. 
Het kan voor nagenoeg elke inwo-
ner belangrijk zijn.”

Tijdens de digitale verwerking van dit 
artikel ging er iets mis in onze edi-
tie van 21 oktober. Daarom publice-
ren wij het artikel opnieuw. Onze ex-
cuses.

Mooie resultaten voor 
UWTC BMX rijders
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
er in een zonnig Langedijk de 5e 
wedstrijd in de BMX Noord-Holland 
cup gereden. Nog voor de wedstrijd 
begon kwam tijdens het warmrijden 
Jessy Soede ten val. Heel jammer 
want nu moest hij deze prachtige 
wedstrijd aan zijn beurt voorbij laten 
gaan. Jimmy van Woerkom en Joeri 
Nap komen in dezelfde manche uit 
en zijn aan elkaar gewaagd. Jimmy 
weet de eerste twee manches als 1e 
over de finishlijn te rijden maar in de 
laatste manche weet Joeri zijn club-
genoot toch te verslaan. Beide jon-
gens halen de A finale en halen een 
mooie 4e en 2e plek. Flip van Wal-
raven rijdt in dezelfde leeftijdsklas-
se boys14/girls15 en weet in de 2e 
manche zijn tegenstander voor te 
blijven. Een verdiende 1e plek in de-
ze manche.
Michael Schekkerman heeft last 
van een blessure en weet met moei-
te zijn manches uit te fietsen. Door 
de pijn een hele prestatie want dit 
levert hem toch punten op. Valen-
tijn van der Schaft maakt in de 3e 
manche handig gebruik van de situ-
atie. Zijn tegenstanders komen on-
gelukkig met hun stuur in elkaar. 
Hierdoor weet Valentijn er met een 
1e plek vandoor te gaan in de 3e 

manche. Uiteindelijk rijdt hij de B fi-
nale en eindigt wederom op de 1e 
plek.. Ook zijn broer Julius haalt leu-
ke punten in Langedijk. Hij fiets de 
B finale en eindigt als 5e. Pim Stok-
man komt uit in Boys10/girls11. Een 
grote groep rijders waardoor er hard 
gestreden moet worden voor een fi-
naleplaats. Helaas voor Pim lukt dit 
hem niet maar hij heeft toch weer 
punten bij elkaar gereden voor zijn 
eindclassificatie. Jasper Mols haalt 
de B finale en komt uit in een klei-
ne groep. Met 3 man/vrouw strijden 
ze om de punten. Jasper behaalt de 
3e plek.
 
De volgende plaatsen zijn door 
de UWTC rijders behaald::
Boys05/girls06:
Gino Soede 3e in de A finale
Boys06/girls07:
Mitch van der Steegt 4e en Sopie 
Mastenbroek 5e in de A finale
Boys07/girls08:
Vigo Klijn 6e in de A finale 
Boys09/girls10:
Bo versteeg 8e in de A finale. Valen-
tijn van der Schaft 1e, Mika Klijn 2e, 
Jayden Bregita 4e in de B finale.
Boys10/girls11:
Alec van der Mast 1e, Daan Corts 
2e, Govanni de Haan 4e, Luuk van 

Weer overlast vuurwerk

Uithoorn - Op vrijdag 23 oktober 
heeft cov Amicitia in de Madeleine-
kerk te Parijs haar concert gegeven. 
De kerk met 900 zitplaatsen was 
vrijwel geheel bezet. 
Na de eerste orgelklanken van re-
petitor en organist Eric Jan Joosse 
bij de opening met Psalm 150 van 
César Franck verstomde onmid-
dellijk het geroezemoes. Krachtig 
klonken de stemmen door de grote 
ruimte, samen met het fraaie orgel-
spel een genot om naar te luisteren. 
Aan het einde werd spontaan geap-
plaudisseerd, hetgeen niet echt de 
bedoeling was.
Na enige ogenblikken richtte diri-
gent Toon de Graaf zich tot het koor 
om met de Cantique de Jean Raci-
ne van Gabriel Fauré te vervolgen. 
Prachtig gezongen door het koor, 
met grote inzet en een goede af-
wisseling in de dynamiek. Ook de-
ze keer beloonden de aanwezigen 
koor, dirigent en organist met ap-
plaus. De Franse solisten, sopraan 
Claire Leroy en bariton Banoît Riou, 
waren inmiddels opgestaan ten te-
ken dat het Requiem van Fauré be-
gon. De bijna fluisterende koorin-
zet vulde de kerk. Ademloos luister-
den de toehoorders, geen stoel be-
woog. De vol overtuiging en prach-
tig gezongen solo van de bariton le-
verde weer applaus op, wat snel in-
damde om te kunnen genieten van 

het koor. Als een ware engel klonk 
daarna de sopraan in Pie Jesu, koor 
en toeschouwers hielden hun adem 
in, zo subliem was de vertolking. 
Na de laatste klanken van het Re-
quiem stonden de toehoorders als 
één man op voor een donderen-
de ovatie. Bariton en sopraan fluis-
terden met dirigent Toon de Graaf. 
Claire Leroy ging tussen de sopra-
nen staan en Banoît Riou tussen 
de tenoren voor de toegift. Voor 
de tweede keer werd de Cantique 
de Jean Racine gezongen. Hierna 
stroomde de Madeleine langzaam 
leeg en kon het koor naar de ge-
reedstaande bussen. Eerst werd na-
tuurlijk op de trappen van de Made-
leine de groepsfoto gemaakt. Zowel 
sopraan als bariton waren na afloop 
zeer lovend over het koor. Niet al-
leen het koor, ook dirigent Toon de 
Graaf en organist Eric Jan Joosse 
kregen complimenten. Cov Amicitia 
kan terecht terugzien op een schit-
terend concert. Op zaterdag 24 ok-
tober keerde Amicitia huiswaarts 
om zich te richten op het concert 
van 20 november in De Burght te 
Uithoorn. Dan zal wederom het Re-
quiem en de Cantique de Jean Ra-
cine van Fauré met solisten en or-
kest gezongen worden, voorafge-
gaan door Ode on St. Cecilia´s Day 
van Handel. Voor Amicitia wederom 
een concert om naar uit te zien!

Amicitia triomfeert in Parijs

Verjaardagsvoordeel t/m 28 november

Autobedrijf Nieuwendijk 
35 jaar: Grandioos feest!
Regio - Renault Nieuwendijk be-
staat 35 jaar. Het autobedrijf pakt 
voor dit jubileum groots uit. Met als 
hoogtepunt de fantastische feest-
avond afgelopen vrijdag 23 oktober 
in de Crown Studio’s Aalsmeer. De 
genodigden van de jarige beleefden 
een geheel verzorgde dinnershow 
vol verrassingen.
In oktober 1980 werd Renault Nieu-
wendijk opgericht met een nieu-
we Renaultvestiging in Aalsmeer. 
35 Jaar later is het bedrijf een suc-
cesvolle speler op de automarkt met 
bloeiende vestigingen in Aalsmeer, 
Uithoorn, Amstelveen, Lijnden, 
Hoofddorp en Hillegom. Een goede 
reden voor een feest, vonden Kees 
en Sjaak Nieuwendijk. Afgelopen 
vrijdag trakteerden zij hun relaties 
op een onvergetelijke avond. 

Directie in het zonnetje
Ruim zeshonderd gasten waren de 
ster op het jubileumfeest. Zij wer-
den welkom geheten door Kees 
Nieuwendijk, algemeen directeur 
van het familiebedrijf. Hij bedank-
te alle aanwezigen voor hun loya-
liteit en wenste iedereen een leuke 
avond en een mooie gezamenlijke 
toekomst toe. Vervolgens kregen hij 
en mededirectieleden Sjaak Nieu-
wendijk en Victor Jonk een uniek 
kunstwerk aangeboden. Ans Nieu-
wendijk, echtgenote van Kees Nieu-
wendijk sr., de in 1997 overleden op-
richter van het bedrijf, werd verrast 
met een prachtig boeket bloemen.

Weergaloze show
Tijdens de bruisende avond ge-
noot iedereen van elkaars gezel-
schap, een luxe diner en een weer-
galoze show. Live muziek, van on-
der andere Stanley Burleson en LA 
The Voices, namen de genodigden 
mee door de rijke geschiedenis van 
New York. Heerlijk eten, een profes-

sioneel showballet, adembenemen-
de kostuums en spectaculaire de-
cors zorgden ervoor dat de gasten 
van de ene verrassing in de andere 
vielen. Aan het einde van de avond 
namen velen de kans waar om zelf 
de dansvloer op te gaan terwijl de 
band diverse muziekstijlen voorbij 
liet komen. 

Vol gas verder
De gebroeders Nieuwendijk kij-
ken met een goed gevoel terug op 
de avond. “We vonden het gewel-
dig om dit feest te kunnen vieren 
met zoveel mensen die betrokken 
zijn bij ons bedrijf. Van alle aanwe-
zigen hebben we enthousiaste re-
acties gekregen. Ook krijgen we via 
de mail, in de zaak en op straat heel 
veel felicitaties en reacties van klan-
ten die positief zijn over ons bedrijf. 
Dat stimuleert ons om er de komen-
de jaren weer vol tegenaan te gaan. 
Wie weet kunnen we over vijf jaar 
dan weer feest vieren.”

Verjaardagsvoordeel
Vanwege het jubileum laat Nieu-
wendijk klanten gedurende 35 da-
gen profiteren van voordeel, zo-
als 35% korting op diverse acces-
soires, een financiering van slechts 
3,5% bij aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte auto en inruilvoordeel 
tot 3.000 euro. Via een prijsvraag op 
Facebook valt elke week een horlo-
ge te winnen. Van elke auto die ver-
kocht wordt schenkt Nieuwendijk 
35 euro aan Voedselbank Amstel-
veen. In de jubileumkrant, die de-
ze week bij iedereen op de mat is 
gevallen, is nog veel meer te lezen 
over Autobedrijf Nieuwendijk en de 
jubileumactiviteiten. Iedereen is van 
harte welkom om het verjaardags-
feestje van Nieuwendijk nog tot en 
met 28 november mee te komen vie-
ren.

ger is dan 34.911 euro (voor gezin-
nen hoger dan 39.465 euro) komt u 
niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Uw inkomen wordt ge-
controleerd op het moment dat een 
woning wordt toegewezen.

Voorsprong
De gewilde woning kan naar wens 
in de eigen gemeente zijn, maar ook 
in een andere woonplaats in de re-
gio waarvoor u zich niet weer apart 
hoeft in te schrijven. De noodzaak 
tot inschrijving geldt zowel voor be-
woners van een huurwoning als 
een koopwoning! De omzetting van 
woonduur naar inschrijfduur kan 
een voorsprong betekenen op an-
dere inwoners bij de toewijzing van 
(uitsluitend) een sociale huurwo-
ning dan wel een andere woning 
die valt binnen het woning bestand 
van WoningNet. Huurwoningen die 
in de particuliere sector worden 
aangeboden doen hierin overigens 
niet mee. Inwoners van de gemeen-
te Uithoorn en De Kwakel kunnen 
zich inschrijven bij WoningNet re-
gio Amsterdam (zie www.woning-
netregioamsterdam.nl). Op de web-
site leest u er meer over.

Overgangsregeling
Om de huidige inwoners van de 
stadsregio Amsterdam – waar de 
gemeente Uithoorn onder valt - 
tegemoet te komen, is een over-
gangsregeling ingesteld. Zo kunt 
u de opgebouwde woonduur van 
uw zelfstandige huur- of koopwo-
ning binnen de stadsregio of de ge-
meente Almere na 1 juli 2015 nog 
vijftien jaar (als inschrijfduur) ge-
bruiken wanneer u verhuist naar 
een sociale huurwoning. Die perio-
de is ongeveer gelijk aan de gemid-
delde woonduur in de regio voor-
dat mensen verhuizen. Na 1 ju-
li 2030 stopt de overgangsregeling 
en telt alleen nog de inschrijfduur, 
vanaf de datum dat u zich hebt in-
geschreven bij WoningNet. Staat u 
al (via de woningcorporatie) inge-
schreven bij WoningNet, dan hoeft 
u niets te doen. Uw woonduur is op 
1 juli 2015 automatisch één-op-één 
al omgezet naar inschrijfduur, tenzij 
uw inschrijfduur bij WoningNet lan-
ger is dan de tijd die u in uw huidige 
woning woont! Het is dus hoe dan 
ook verstandig te controleren of uw 
inschrijfgegevens nog kloppen.
Aan de (nieuwe) inschrijving zijn 
wel enige kosten verbonden. U be-
taalt een eenmalig bedrag van on-
geveer 50 euro, daarna elk jaar 

Diemen 8e in de A finale. Jasper van 
Diemen 1e, Joost Burgers 6e, Finley 
Baron 7e in de B finale
Boys11/girls12:
Rens Grommel 2e in de A finale. 
Boys12/girls13:
Jens van Diemen 1e, Jochem van 
der Wijngaard 4e in de A finale. 
Boys13/girls14:
Jordi den Hartog 6e en Thor Hart-
man 7e in de A finale. Jesse Ver-
steeg 4e, Julius van der Schaft 5e,en 
Raoul van Zijl 7e in de B finale.
Boys14/girls15:

Joeri Nap 2e, Flip van Walraven 3e, 
Jimmy van Woerkom 4e, Jesse van 
Hattem 5e, Jeffrey Koeleman 8e in 
de A finale. Jasper Mols 3e in de B 
finale
Boys 17+/girls17+:
Roberto Blom 1e, Thomas van der 
Wijngaard 3e in de A finale. Bas van 
Kuijk 2e en Michael Schekkerman 
4e in de B finale.
Cruisers 13+:
Roberto Blom 1e, Mike Veenhof 2e, 
Bas van Kuijk 3e, Miriam Soede 5e 
in de A finale.

De Kwakel - Op zaterdagavond 24 
oktober kreeg de politie een mel-
ding dat er veel vuurwerk afgesto-
ken werd op de Vuurlijn, nabij de 
honkbalvereniging. Agenten zijn 
ter plaatse gegaan en zag een gro-
te groep jongeren staan. Deze ren-

den allen bij het zien van de poli-
tie weg. Een van hen liet in de haast 
zijn jas liggen. Agenten vonden in 
de jas diverse vuurwerkbonnen en 
de identiteitskaart van de eigenaar. 
Het vuurwerk is in beslag genomen. 
Er loopt een nader onderzoek.

Vuurwerk in jas

Uithoorn - Op dinsdag 20 oktober 
heeft de politie een inval gedaan in 
een bedrijfspand aan de Onderne-
mersweg. Er was een vermoeden dat 
hier een hennepkwekerij gevestigd 
zou zijn. En dit bleek waar, de kwe-
kerij was volledig in werking. Er is 
een groot aantal hennepplanten ver-
nietigd en alle apparatuur en meer 

is in beslag genomen. De volgende 
dag, woensdag 21 oktober, heeft de 
politie nog een inval gedaan in een 
pand aan de Ondernemersweg. Hier 
stond op twee verdiepingen appara-
tuur en lampen klaar om hennep te 
gaan telen. Alles is in beslag geno-
men. Een 37 jarige man uit Aalsmeer 
is hiervoor aangehouden. 

Hennepkwekerijen ontmanteld

Uithoorn - Op dinsdag 20 oktober 
rond zes uur in de avond is de trau-
maheli geland in de Rozenlaan na 
een melding dat een kind was ge-
vallen op zijn hoofd. 

De baby was zes maanden is on-
derzocht door de arts van de trau-
maheli en vervolgens voor een scan 
per ambulance naar het VU zieken-
huis vervoerd. 

Kind valt op hoofd

Uithoorn - Opnieuw zijn bij de po-
litie diverse meldingen binnen ge-
komen over overlast door vuurwerk. 
Met name bij de Legmeer, Bertram 
en Europalei wordt door jongeren 
in het weekend zwaar vuurwerk af-

gestoken. De politie blijft extra con-
troles uitvoeren. Wie met vuurwerk 
wordt betrapt krijgt een proces-ver-
baal en alle bommen, cobra’s en 
dergelijke worden in beslag geno-
men. 
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Qua Kunst & Ambacht De Kwakel
Een geslaagd evenement waarin kunstenaars

en ondernemers elkaar hebben gevonden

Vervolg van de voorpagina.

Het werk van kunstenaars krijgt op die ma-
nier de nodige aandacht en de bedrijven 
pro� teren van de publiciteit

14 Locaties met 60 kunstenaars
 In deze krant stond in de editie van woens-
dag 21 oktober een overzicht van deelne-
mende bedrijven en werden de kunste-
naars genoemd met hun kunstvormen. In 
totaal waren er veertien locaties opgeno-

men in de kunstroute die zaterdag 24 en 
zondag 25 oktober van 12.00 tot 17.00 uur 
kon worden afgelegd bij de deelnemende 
bedrijven. Vervolg elders in deze krantDaar 
konden liefhebbers geheel gratis kunst zien 
en ervaren, maar tevens wat het bedrijf te 
bieden heeft; de ambachtelijke kant van de 
zaak dus. Daarvan blijkt ruimschoots ge-
bruik te zijn gemaakt. Bezoekers werden bij 
de meeste bedrijven bovendien getrakteerd 
op kof� e met wat lekkers dan wel op een 
hapje en een drankje. Iets wat als zeer wel-

kom werd ervaren. De bedrijven, de adres-
sen en kunstenaars met hun kunstvormen 
stonden in een veelkleurige en handzame 
folder beschreven. Ter plaatse kon ieder-
een die meenemen om zich verder te ori-
enteren op de route en wat er onderweg 
zoal te zien was. Meer dan zestig kunste-
naars toonden hun werk op het gebied van 
schilderkunst en schildertechnieken (op 
linnen, zijde en panelen), beeldhouwwerk, 
sieraden, textiel- en glaskunst, keramiek en 
dergelijke. Allemaal even mooi, interessant 

en tevens te koop. Wie zich genoeg kun-
stenaar voelde kon bij Poldersport al schil-
derend meedoen aan drie groepswerken 
welke eind zondagmiddag onder belang-
stellenden werden verloot. Maar ook kin-
deren konden zich uitleven in hun vormen 
van kunstuitingen. Verder was er bij De In-
lijsteraar een grabbelton waaruit men een 
kaart of een nummer kon trekken waar-
mee een prijs was te winnen. Kortom, be-
zoekers werden ook op een speelse ma-
nier betrokken bij het evenement. Parke-

ren was overal wel mogelijk, maar vanwe-
ge de drukte soms moeilijk. Vandaar dat ge-
adviseerd was om per � ets de route af ten 
leggen. Het was redelijk tot mooi weer het 
afgelopen weekend voor deze gelegenheid, 
dus veel bezoekers uit zowel De Kwakel 
als Uithoorn hebben er tevens een gezel-
lig � etstochtje van gemaakt. De organisatie 
kan tevreden terugkijken op een meer dan 
geslaagd evenement. Dit werd mede mo-
gelijk gemaakt door stichting Thuis aan de 
Amstel Uithoorn.
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Uithoorn - Vrijdag werd in het zalencomplex van Bilderdijkhof een groot 
aantal veteranen uit Uithoorn een gezellige dag aangeboden. De vetera-
nen waren met hun partner daartoe uitgenodigd door Ria Tammer, zelf 
inwoonster van Uithoorn. Ria is vrijwillige coördinator van het Ouderen-
fonds en een kei in het organiseren van evenementen voor bijzondere in-
wonergroepen. Dit keer voor de veteranen. Militairen die in hun leven uit-
gezonden werden voor een militaire (vredes)missie en het gelukkig heb-
ben overleefd. In de zaal waren mensen van veelal landmacht en marine 
met daaronder veteranen nog uit de tijd van de jaren zestig toen Papoea 
Nieuw Guinea nog onder Nederlands bestuur was en de Republiek Indo-
nesië het met militair optreden wilde inlijven. Zover is het niet gekomen, 
maar de herinneringen blijven. Net zoals die van missies in Bosnië. Er was 
zelfs iemand die in geallieerde dienst is geweest en zich met de nodige 
onderscheidingen presenteerde. Al met al waren het een kleine zeventig 
gasten die de zaal bevolkten waar hen een leuk programma met een hap-
je en een drankje werd aangeboden. Vanzelfsprekend was er ook de ge-
legenheid om met elkaar kennis te maken en herinneringen op te halen 
uit die tijd... ’s Middags werd het gezelschap een Indische maaltijd aange-
boden, waarna met als hoogtepunt het optreden van Wieteke van Dort als 
‘Tante Lien’ de Indische sfeer van vroeger verder gestalte werd gegeven. 

Dit in de vorm van leuke anekdotes en tal van bekende liedjes die op ‘In-
dische wijze’ werden gepresenteerd in een ‘tempo doeloe. Tot ieders ver-
rassing werd ‘Tante Lien’ in haar zangkunst bijgestaan door de initiatief-
neemster van de middag, Ria Tammer, die een prachtige aanvulling bleek 
op de performance van Wieteke. Het viel allemaal bijzonder in de smaak 
bij de aanwezigen die vaak bij ‘Tante Lien’ hun hart even mochten luchten 
over de gebeurtenissen die zij tijdens hun missie hebben meegemaakt. Af 
en toe kregen ze tevens de gelegenheid een strofe mee te zingen.

Veteranencafé
De organisatie was in handen van Ria Tammer met haar team van vrij-
willigers die zich van hun beste kant hebben laten zien. Het was allemaal 
goed georganiseerd en er waren uitsluitend positieve woorden te horen 
over deze middag die eigenlijk wat vaker een vervolg zou moeten krij-
gen. Daar is een aantal betrokken mensen al mee bezig kennelijk want 
het plan is in Uithoorn een ‘Veteranencafé’ in het leven te roepen als ont-
moetingsplaats voor veteranen. Ria Tammer geeft aan dat zij dit burgeri-
nitiatief heeft opgestart omdat ze iets wil doen voor deze mensen die zij 
net zoals Wieteke van Dort bijzonder waardeert om wat ze voor ons land 
hebben gedaan. “Ik liep al met het idee rond om er wat meer van te ma-

ken dan alleen maar de ‘Wall of Honour’ in het gemeentehuis en de bij-
eenkomst in juni dit jaar,” vertelt Ria. “Er is toen met burgemeester Ouds-
hoorn overleg geweest om zelf iets te gaan opstarten en de ‘burg’ vond 
dat een goed plan. Dat is het begin van dit burgerinitiatief geweest. Er wo-
nen ongeveer 120 veteranen in de gemeente. Het Veteraneninstituut heeft 
hen voor ons aangeschreven en gemaild om ze op de hoogte te stellen 
van ons voornemen hun een leuke dag aan te bieden. We hadden de-
ze locatie op het oog en een sluitingsdatum ingesteld voor aanmelding. 
Sommigen kregen het bericht te laat en toen moesten we helaas nee zeg-
gen want we konden hier ook niet meer mensen ontvangen. Dan hadden 
we naar een andere locatie moeten uitwijken en dat was te kort dag. Vol-
gende keer beter want deze dag zal niet de laatste zijn. Dat ik zo meezing 
met Wieteke is omdat we vaker samen optreden. Zij ervaart dat als een 
prettige ondersteuning en ik vind het ook leuk om te doen. Wieteke en ik 
zijn nagenoeg vriendinnen geworden. Maar zo is onze Veteranendag tot 
stand gekomen en ik ben blij dat al onze gasten het naar hun zin heb-
ben gehad.” Gelet op de ontspannen sfeer, de ‘meet en greet’ met Wiete-
ke en de bedankjes na afl oop kunnen ook wij daar volledig mee instem-
men. Ria Tammer met haar team en Wieteke van Dort: namens alle aan-
wezigen hartelijk dank en graag tot een volgende keer!

Uithoorn - Vrijdag werd in het zalencomplex van Bilderdijkhof een groot 
aantal veteranen uit Uithoorn een gezellige dag aangeboden. De vetera-
nen waren met hun partner daartoe uitgenodigd door Ria Tammer, zelf 
inwoonster van Uithoorn. Ria is vrijwillige coördinator van het Ouderen-
fonds en een kei in het organiseren van evenementen voor bijzondere in-
wonergroepen. Dit keer voor de veteranen. Militairen die in hun leven uit-
gezonden werden voor een militaire (vredes)missie en het gelukkig heb-
ben overleefd. In de zaal waren mensen van veelal landmacht en marine 
met daaronder veteranen nog uit de tijd van de jaren zestig toen Papoea 

Dit in de vorm van leuke anekdotes en tal van bekende liedjes die op ‘In-
dische wijze’ werden gepresenteerd in een ‘tempo doeloe. Tot ieders ver-
rassing werd ‘Tante Lien’ in haar zangkunst bijgestaan door de initiatief-
neemster van de middag, Ria Tammer, die een prachtige aanvulling bleek 
op de performance van Wieteke. Het viel allemaal bijzonder in de smaak 
bij de aanwezigen die vaak bij ‘Tante Lien’ hun hart even mochten luchten 
over de gebeurtenissen die zij tijdens hun missie hebben meegemaakt. Af 
en toe kregen ze tevens de gelegenheid een strofe mee te zingen.

ken dan alleen maar de ‘Wall of Honour’ in het gemeentehuis en de bij-
eenkomst in juni dit jaar,” vertelt Ria. “Er is toen met burgemeester Ouds-
hoorn overleg geweest om zelf iets te gaan opstarten en de ‘burg’ vond 
dat een goed plan. Dat is het begin van dit burgerinitiatief geweest. Er wo-
nen ongeveer 120 veteranen in de gemeente. Het Veteraneninstituut heeft 
hen voor ons aangeschreven en gemaild om ze op de hoogte te stellen 
van ons voornemen hun een leuke dag aan te bieden. We hadden de-
ze locatie op het oog en een sluitingsdatum ingesteld voor aanmelding. 
Sommigen kregen het bericht te laat en toen moesten we helaas nee zeg-

Veteranendag geslaagd
burgerinitiatief
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Regio - Hartenvrouw speelt na ie-
dere ronde twee maal ladderbridge. 
De eerste keer was op dinsdag 20 
oktober. De A en de B lijn worden 
door elkaar gegooid en zo spelen 
de dames weer eens tegen ande-
re tegenstanders. Het is vaak een 
hernieuwde kennismaking. De uit-
slagen zijn vaak ook verrassend. 
Er waren nogal wat dames afwezig 
ivm de herfstvakantie. Dat vermin-
derde de strijdlust van de aanwe-
zige dames zeker niet. Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit lie-
ten zien dat ze in de top van de A 
horen met maar liefst 70,83%. Ge-
feliciteerd dames, een score boven 
70% zien we niet vaak. Op de twee-
de plaats Ploon Roelofsma & Mar-

ja Slinger 63,75%, gedeelde der-
de plaats met 58,33% Thecla Maar-
schalk & Rees van der Post en Riet 
Wesselingh & Ria Bulters . Laatst-
genoemde dame is met 91 jaar het 
oudste lid van Hartenvrouw. Leeftijd 
speelt bij bridge dus echt geen rol. 
Vijfde plaats voor Mieneke Jongsma 
& Hilly Cammelot met 55,56%. Pie-
ken en dalen voor deze twee dames. 
Volgende week weer een keer lad-
derbridge en daarna gaan we ver-
der met de tweede ronde. 

Wilt u ook op dinsdagmiddag brid-
gen, onze secretaresse zet u graag 
op de wachtlijst van damesbridge-
club Hartenvrouw, Sandra Raad-
schelders 0297569910.

Uitslagen Hartenvrouw

Regio - De nieuwe exploitanten van 
de Alphense zwembaden De Hoorn 
en AquaRijn zijn Ron van der Wild 
en Remko Smit. De heren zijn alle-
bei betrokken bij het Alphense wa-
terpolo, AZC Moscow. Beiden zijn 
ondernemer in hart en nieren. Van 
der Wild en Smit willen de exploi-
tatie van hun nieuwe maatschappe-
lijke stichting zonder winstoogmerk 
dan ook voortvarend aanpakken. 

Alphen aan den Rijn
“Ik zie de exploitatie van beide Al-
phense zwembaden, De Hoorn en 
AquaRijn, als een avontuur met de 
nodige uitdagingen”, zegt Ron van 
der Wild. “Er zijn bestaande roosters 
voor verhuur tot volgend jaar zomer 
waar we mee zullen werken. Voor-
al voor de georganiseerde gebrui-
kers is dat belangrijk. We gaan ook 
zo snel mogelijk met hen om de ta-
fel om te kijken wat we met elkaar 
kunnen houden zoals het is, of kun-
nen verbeteren. Tegelijkertijd moet 
de huidige exploitant een aantal za-
ken afwikkelen, waarbij we niet we-
ten wat daar nog aan onverwachte 
zaken om de hoek komen kijken .” 
Remko Smit kijkt graag vooruit: “We 
onderzoeken nu de mogelijkheden 
om zo snel mogelijk op een goede 
manier aan de slag te gaan. En dat 
gaat dan natuurlijk niet alleen over 
het komende half jaar. Daar doe je 
het met z’n allen niet voor. Het gaat 
erom dat we met elkaar een gezon-
de toekomst opbouwen, voor lange-
re tijd wel te verstaan.”
Van der Wild en Smit nemen wel-
iswaar de exploitatie op zich, maar 
zullen zelf niet dagelijks op de 
werkvloer acteren. “Wij zullen de 
grote lijnen zelf uitzetten. Als be-
stuurders van de nieuwe stichting 
voor de exploitatie van De Hoorn en 
AquaRijn zullen we zeker een goe-
de directeur/coördinator aanstel-
len. Maar: we willen vooral dat onze 
mensen hun werk zelf goed mana-
gen en zelf oplossingen zoeken en 

vinden. Zij zijn immers dagelijks in 
contact met de bezoekers, voor wie 
we het allemaal doen.”
De ondernemers willen via Over-
dracht van Onderneming de men-
sen van de werkvloer ‘meenemen’. 
Het gaat dan vooral om zwemin-
structeurs en toezichthouders. “We 
hebben niks aan een zwembad zon-
der medewerkers.” De gemeente 
Alphen aan den Rijn heeft bij mon-
de van wethouder sport, Michel du 
Chatinier, al aangegeven hierbij te 
willen bemiddelen indien nodig.
Er zijn ook al de nodige toekomst-
plannen: “We willen dat De Hoorn 
en AquaRijn veel beter gebruikt 
gaan worden. We weten dat er 
een actieve groep is met als motto 
“zwemmen voor iedereen”. We wil-
len zo snel mogelijk ook met hen in 
gesprek, want ons uitgangspunt is 
dat namelijk ook,” meldt Smit. “Wat 
ons betreft gaat het van sporten 
voor mensen met een beperking en 
chronisch zieken tot het op een mo-
derne manier zwemmen voor scho-
len. Scholen, het bedrijfsleven, so-
ciale werkvoorziening, fysiothera-
peuten, huisartsen, fitnessonder-
nemers, de woningbouwcorporatie, 
het zijn allemaal potentiële partners 
van de zwembaden. Zwembaden 
zijn niet van een exploitant, maar 
van de gebruikers.”
“Mijn ambitie voor de zwembaden 
gaat aanzienlijk verder dan wat er 
op dit moment gebeurt. Het is toch 
raar dat vooral AquaRijn zo vaak 
gesloten is. We moeten veel meer 
gebruikers naar dat bad trekken. 
Daarmee wil ik echt iets betekenen 
voor Alphen en de sport”, voegt Van 
der Wild toe.
Remko Smit is eigenaar van diver-
se ondernemingen, waaronder een 
zwembad en een sauna in Uithoorn. 
Hij is de manager bij heren 1 van 
AZC Moscow. Ron van de Wild is 
eigenaar van Moscow Design en 
hoofdtrainer van het eerste water-
polo team. 

Ron van de Wild (links) en Remko Smit zijn de nieuwe exploitanten van de Al-
phense zwembaden De Hoorn en AquaRijn.

Remco Smit een van de nieuwe 
exploitanten Alphense zwembaden

Regio - Op zondag 1 november 
wordt door Atletiekvereniging De 
Veenlopers de Zilveren Turfloop ge-
organiseerd. Voor de jubileumeditie 
verwacht de organisatie 2500 deel-
nemers. Op alle lopers op tijd aan 
de start te krijgen, is meer ruim-
te nodig rond het start/finishge-
bied. De gemeente De Ronde Venen 
heeft een vergunning afgegeven om 
het kruispunt Roerdomp-Hoofdweg 
af te sluiten tussen 8.00 uur en 13.00 
uur. Mijdrecht Zuid blijft bereikbaar 
via de Dr. v.d Haarlaan en de Vier-
gang. Verkeersregelaars zullen ver-
keersdeelnemers de richting van 
bovengenoemde straten wijzen. De 
Zilveren Turfloop voor de 25e keer 
georganiseerd. Voor de kinderen is 
er de mogelijkheid deel te nemen 
aan de Rabo GeZZinsloop van ruim 
een kilometer De andere afstanden 
waar de deelnemers aan mee kun-
nen doen zijn de 5, 10 en 16,1 km. 
Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-

schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht.

Traditie
De Zilveren Turfloop is traditiege-
trouw de eerste loop van de 21e 
editie van het zeer populaire Zorg 
en Zekerheid Circuit. Dit circuit be-
staat uit 8 verschillende recreatie- 
en wedstrijdlopen in de regio.Infor-
matie is te vinden op www.hetcir-
cuit.net.
De start van de Rabo GeZZinsloop 
is om 10.15 uur. De start van de Zil-
veren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In 
de sporthal De Phoenix vindt de in-
schrijving plaats, er is een mogelijk-
heid tot omkleden en een bewaak-
te tassenopslag. De organisatie ver-
wacht veel deelnemers, dus kom op 
tijd. Uiteraard kunnen deelnemers 
en publiek gebruik maken van de 
faciliteiten die de sporthal biedt. Er 
is ook een horecavoorziening aan-
wezig. Voor meer informatie www.
zilverenturfloop.nl.

Afsluiting kruising Roerdomp-
Hoofdweg i.v.m. Zilveren Turfloop

Uithoorn - Na het kampioenschap 
van vorig jaar mogen de dames van 
Legmeervogels (helaas nog zonder 
shirtsponsor) dit jaar in de 1e klas-
se uitkomen. Het veldseizoen was 
rommelig geweest en met wisse-
lend succes gespeeld. Nu de eerste 
zaalwedstrijd waarin we een oude 
bekende tegenstander tegenkwa-
men, Leidse Rijn. Dit was de kam-
pioen van twee jaar geleden. Een 
team waar de dames altijd moei-
te mee hebben. Zo ook deze wed-
strijd. De start was nog wel voor het 
thuisteam, een snelle break zorgde 
voor de 1-0. Maar daarna was het 
Leidse Rijn wat een aantal keer wist 
te scoren. Het spel van Legmeervo-
gels was goed, maar het lukte maar 
niet om de goede keepster van de 
tegenstander te passeren. In de ver-
dediging waren beide teams erg 
sterk dus er vielen niet veel doel-
punten in het eerste kwartier. Na de 
1-3 achterstand lukte het via enkele 
goede aanvallen waarin de hoeken 
werden vrijgespeeld om op voor-
sprong te komen. Een aantal keer 
werd er om en om gescoord, maar 
langzamerhand ging de thuisploeg 
wel beter met de kansen om en 
werd er een kleine kloof geslagen. 
Eerst drie doelpunten verschil (7-4) 
maar later liep Legmeervogels weg 

naar 10-5. Nu ging ook de tweede 
lijn scoren en dat zorgde uiteindelijk 
voor een 11-6 ruststand. 
Dat dit geen garantie was voor suc-
ces werd in de rust nog eens aan 
de dames medegedeeld, maar blijk-
baar kwam dit niet goed door want 
na 5 min. in de tweede helft was de 
stand weer gelijk 11-11.
Dat kwam vooral omdat de tegen-
stander beter ging spelen en er een 
aantal schoten van afstand wel heel 
strak invlogen. Na wat omzettingen 
was het weer tijd om zelf te sco-
ren en dat lukte dan ook, een kleine 
voorsprong werd genomen en die 
kon langzamerhand worden uitge-
bouwd. Leidse Rijn ging hier slecht 
mee om en de overtredingen wer-
den zwaarder. Dat leverde 1 speel-
ster een rode kaart op en was het 
sein voor Legmeervogels om er nog 
een schepje bovenop te doen en de 
score uit te bouwen naar een 21-
15 stand. De laatste minuten speel-
de het team het echter niet goed uit 
en kon Leidse Rijn nog een aantal 
keer scoren waardoor de eindstand 
op 21-18 kwam.
Een goed begin van deze competi-
tie, de eerste punten zijn in elk ge-
val binnen. 
As zondag spelen de dames om 
13:10 uur in de Scheg tegen VOC.

Dames Legmeervogels winnen 
eerste wedstrijd in 1e klasse

De Kwakel - Donderdag 22 okto-
ber 2015 organiseerde de plaatse-
lijke Jeu de Boules club “Het Wil-
genhofje“ De Kwakel, het Twee-
de Jeu de Boules Toernooi, dat ge-
sponsord word door een Kwakelse 
ondernemer. Elke maand schenkt 
een Kwakelse ondernemer waar-
debonnen, die bij zijn bedrijf in-
gewisseld kan worden. Deze mid-
dag schenkt, Marcel Vaneman van 
het Fruit paleis de waardebonnen, 
Marcel Vaneman. Van het Fruitpa-
leis nog hartelijk dank hiervoor. Ook 
bedanken we de Hortensia Kweke-
rij De Amstelkant van Marc en Wim 
Schaefers voor de Mooie Hortensia 
die ze geschonken hebben. Het was 
goed weer, droog, en er deden deze 
middag 20 deelnemers mee. Er wer-
den 3 ronden gespeeld en er werd 
veel strijd geleverd met dan ook een 
mooie Winnaars, de 10 waardebon-
nen werden gewonnen door: 
1. Jan Bartels 3+29; 2. Annie de 
Jong 3+25; 3. Wil Kennis 3+18; 4. 
Rie Hoogerwerf 2+2; 5. Mien de 
Jong 2+0; 6. Joke vd Wal 2-2; 7. 
Anneke de Jong Koeleman 2-3; 8. 

Wout Verlaan1+7; 9. Arie vd Hoorn 
1+4; 10. Maarten Plasmeijer 1-0. 

De organisatie Jeu de Boules club 
“Het Wilgenhofje” De Kwakel, kan 
weer terug kijken op een zeer ge-
slaagd toernooi. Het volgende toer-
nooi word in november gehouden.

Het Fruitpaleis:
Sponsort het Tweede Jeu 
de Boules Toernooi

Weer andere winnaars bij 
Sans Rancune!
Uithoorn - Dinsdag 20 oktober 
werd de 3e ronde van de 1e pa-
rencompetitie gespeeld bij bridge-
club Sans Rancune. In de A-lijn 
werden deze middag Tonny & Tom 
eerste met een mooie ronde score 
van 60%, gefeliciteerd! Herman & 
Theo volgden snel met 58,33% op 
de tweede plaats. De derde en vier-
de plaats moesten worden gedeeld 
door Ria & Theo en To & Ellie. Deze 
twee paren scoorden 55,83%. Wies 
& Hetty bereikten de vijfde plaats 
met een miniem verschil van nog 
geen half procent (55,42%). Ech-
ter Yolanda & Thea behaalden de 
hoogste score van deze zitting. Zij 
kwamen met 66,25% op de eerste 
plaats in de B-lijn te staan. Met een 
verschil van bijna 8% op het daar-
opvolgende paar in deze lijn, wa-

ren zij duidelijk de winnaars van de-
ze 3e ronde, een felicitatie waard 
mensen! Fien en Ben werden twee-
de met 58,75%, snel gevolgd door 
Rie & Wim die derde werden met 
57,50%. Vierde waren Grace & Jean-
nette met 56,67% en Jo & Nel, die 
vorige week bovenaan stonden, ein-
digden als vijfde met 52,50%. Zo zie 
je maar weer dat echt niet altijd de-
zelfde paren de winnaars zijn. Wel 
is opvallend dat al twee keer ach-
ter elkaar Lia & Fred op de tiende 
plaats en Corrie en Jos op de elf-
de plaats in de A-lijn zijn komen te 
staan. Is dit toeval, of vinden zij dat 
gewoon een leuke positie? 
Nieuwgierig en/of belangstelling 
voor deze bridgeclub? Neem dan 
contact op met Lijnie, telefoon 0297 
561126

Uithoorn - Aanstaande vrijdag 
30 oktober gaat het gebeuren bij 
Legmeervogels. Het wordt weer 
een grandioze avond, met mis-
schien wel weer een 50, 60, 62 
deelnemers? Waar hebben wij 
het dan over? Wij hebben het 
over de 2e klaverjasavond van dit 
seizoen bij... Legmeervogels.
Het klaverjasrecept slaat enorm 
aan. Op het recept staat ge-
schreven: 4 ronden. Geen tombo-
la. En na de laatste ronde direc-
te de prijsuitreiking. het is geen 
competitie dus elke avond staat 
op zichzelf. Nu, wat wil een ech-
te klaverjasser nog meer? En voor 
de deelnemers die wat moeilijk 
ter been zijn, u kunt doorrijden 

tot aan de kantine. Dit mag al-
leen op deze klaverjasavond. Nu, 
mooier kunnen wij het voor u niet 
maken. Tijdens de klaverjasron-
den wordt er ook nog eens, gra-
tis hoor, hapjes geserveerd welke 
worden aangeboden door Keur-
slagerij Bader. Keurslager Bader 
is te vinden o a in het winkelcen-
trum Zijdelwaard te Uithoorn.
Samengevat. Vrijdag 30 oktober 
klaverjassen bij Legmeervogels. 
4 ronden. Geen tombola. Gelijk 
na de laatste ronde de prijsuit-
reiking. En doorrijden tot aan het 
clubhuis. Alleen op de klaverjas-
avond en als u het stuk van de 
parkeerplaats naar het clubhuis 
niet kunt lopen.

Vrijdag 30 gebeurt het 
bij Legmeervogels

Uithoorn - Donderdag 22 oktober 
was er een open zitting bij de Am-
stel Bridgeclub in het Buurtnest. Al-
le bridgers van de A-lijn en de B-lijn 
speelden door elkaar, dat was wel 
even wennen in de eerste en twee-
de ronde. Maar na de tweede ronde 
kwam Madelon met een superleuk 
aardigheidje omdat ze jarig was. 
Voor iedereen had ze een zelf ge-
maakt zakje, gevuld met lavendel uit 
haar eigen tuin, klaar liggen. Wan-
neer nu iedereen dit zakje de nach-
ten van woensdag op donderdag op 
zijn of haar hoofdkussen legt, heb-
ben we geen last van muggen en 
het ruikt heerlijk. We zijn dan elke 
donderdagochtend goed uitgerust 
voor de bridgecompetities! Hartelijk 
dank en nogmaals gefeliciteerd Ma-
delon. Ook vorige week werden we 
getrakteerd door de jarige speelster 
Marthe. Wat een verwennerij zeg!
Na deze korte onderbreking was ie-
dereen gewend aan elkaar en gin-
gen de bridgers fanatiek de laat-
ste vier ronden in. En dat het er af 
en toe fanatiek toeging, bleek uit de 
gedoubleerde contracten die down 
gingen (4 schoppen -4, 4 harten -3 
en 5 ruiten -2) en hoge scores op-
leverden. Ook de geboden en be-
haalde slems leverden weer lekker 

veel punten op, zoals het 6 klaveren 
contract van Aja en John en het 6 
schoppen contract van Wies en Le-
ny. Maar het mooiste geboden en 
behaalde contract was wel van Ria 
en Wim in spel 24 van de A-lijn. Zij 
maakten 6 sa +1 (1020 punten), ge-
feliciteerd! Lucas en Henny waag-
den ook een poging om 6 sa te spe-
len, dit mislukte echter, ze gingen 2 
down helaas. 
Maar nu dan de uitslagen, dit keer 
eens de mensen met een score van 
boven de 50% en dat waren er veel!

In de A-lijn met 12 paren
1e CorryH & Netty 62,08%, 2e Ria 
& Joop 61,67%, 3e Arna & Gerda 
56,67%, 4e Ria & Wim 55,00%, 5e 
Wies & Lenie 54,17%, 6e Riet & Wim 
53,33%, 7e Joke & Gerard 52,92%

In de B-lijn met 12 paren
1e Els & Alice 62,08%, 2e Greet & 
Nel 59,17%, 3e Ciny & Hetty 58,33%
4e Addie & Jeannet 52,08%.
Nog één leuke vermelding: Zowel 
in de A-lijn als in de B-lijn is op de 
eerste plaatst dezelfde score van 
62,08% gehaald. 
Ook bridgen bij de Amstel Bridge-
club, geef u op bij Corry, telefoon 
0297-564729

Soms is er iemand jarig 
bij de bridgeclub ABC

De Kwakel - Afgelopen vrijdag is 
het Qui Vive mix team overtuigend 
kampioen geworden in de vrijdag-
avond dubbel competitie. Het team, 
dat dit najaar voor het eerst in deze 
opstelling speelde, is na 7 speelron-
des zonder een wedstrijd te verlie-
zen kampioen geworden. 
Een hele prestatie en een goede re-
den dus om het team in het zonnetje 
te zetten. Onze sponsor Zijdelfleur 

hielp hierbij door 6 prachtige boe-
ketten beschikbaar te stellen, waar-
mee het team verrast werd. En uiter-
aard werd er afgelopen vrijdag een 
klein feestje gevierd op het park na 
afloop van de wedstrijden. 
Qui Vive hoopt dit team en alle an-
dere senioren en jeugd teams weer 
terug te zien in de Voorjaarscompe-
titie die vanaf maart 2016 van start 
gaat. 

Qui Vive mix team 
najaarskampioen

Uithoorn - Met veel plezier kan 
ik melden dat we weer kunnen 
“Bridgen onder Begeleiding” in 
Uithoorn vanaf komende vrijdag. 
Wat is “bridgen onder begelei-
ding”? Een burger initiatief om ge-
zellig samen te oefenen in het uit-
dagenste kaartspel ter wereld. Ge-
zellig samen een uitdagend kaart-
spel spelen is ons hoofddoel. Lek-
ker oefenen en de kans krijgen om 
vragen te stellen tijdens het spe-
len. “Bridgen onder Begeleiding” 
op de vrijdagmiddag in Uithoorn 

van 14:00 tot 16:30 Lokatie wordt 
het clubhuis van de scouting Ad-
miralengroep aan de van Seume-
renlaan 3. Naast voorheen de Mix 
en tegenover de Thamerkerk aan 
de Amstel. Per keer kost dat 3 Eu-
ro. En vooraf opgeven is gewenst.
Als je komt oefenen bouw je te-
vens mee aan het nieuw te bou-
wen scouting gebouw van de Ad-
miralengroep. Wij zijn blij dat we 
de kans kregen om dit clubhuis 
te mogen huren. De lokatie is te-
vens geschikt voor het geven van 

bridgelessen, op dit moment zijn 
we bezig met een beginnerscur-
sus. We zitten in deze cursus bij 
Les 7. Beginnen met een 1SA ope-
ning en dan toch een Harten of  
Schoppen contract met de intro-
ductie van 2 conventies: Stayman 
en Jacoby transfer. Wilt u ook (be-
ter) leren bridgen of lekker komen 
oefenen? Neem dan gerust con-
tact op met hans.selman@planet.
nl en wordt vriend op https://www.
facebook.com/leerkomgabrid-
gen of bel 06-5321 1411

Doorstart bridgen onder begeleiding
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Uithoorn - Zaterdag 24 oktober to-
gen Siem en Mees van Smooren-
burg naar het Brabantse Lier-
op voor een nationale veldrit. Voor 
Mees een mooi moment om te kij-
ken waar hij staat, want 4 jaar ge-
leden reed hij hier zijn 1e veldrit, 
op de motorcross baan met zwaar 
zand en veel heuvels! Mees heeft 
naar vermogen gereden en werd 
21e bij categorie 5. Bij categorie 2 
stond Siem met nog 11 rennertjes 
aan de start. Siem was zeer goed 
weg en kreeg Thomas Huitema (uit 
Roden) mee. Samen bouwden de 
jongens een mooie voorsprong op. 
Technisch was Siem beter, maar de 
veel grotere Thomas was sterker in 
de eindsprint. Een hele mooie twee-
de plaats voor Siem .

Jeugdveldrit Zeeland 
Zondag 25 okt reed UWTC jeugdlid 
Mike Derogee een nationale veld-
rit in het plaatsje Zeeland. Met 27 
renners een behoorlijk groot deel-
nemersveld bij categorie 4. Het was 
een uitdagend parcours met een 
leuke klim erin en veel zand. Mike 
had een goede start en rijdt na 
de eerste ronden op een net-
te 9e plaats. Na een valpartij voor 
hem wordt hij opgehouden en ver-
liest een paar plaatsen. In de laatste 
ronde krijgt Mike ook nog te maken 
met een lekke band. Ondanks alle 
pech werd Mike uiteindelijk 15e! 
Amsterdamse cross competitie in 
Zwanenburg
Bij de tweede wedstrijd van de ACC, 
bij de Bataaf in Zwanenburg, was 
UWTC ook weer goed vertegen-
woordigd. Bij de jeugd was UWTC 
jeugdlid Duuk vd Haagen weer 
goed op dreef en was in gevecht 
met Nienke Veenhoven (DTS) om de 
kopplaats. Helaas kreeg Duuk pech 
met zijn ketting en viel hij sterk te-
rug. Siem van Smoorenburg was 
een van de kleinere mannen in het 
veld, maar dat weerhield hem er niet 
van om gewoon naar de 2e plaats te 
rijden. Sen Haasbroek werd 11e en 
de pechvogel Duuk moest nu ge-

noegen nemen met de 12e plaats. 
Bij de jeugd B was het een UWTC 
treintje die achter de kopgroep 
streed om plaats 5-7. Sven Busker-
molen was de man van de langste 
adem en hij veroverde de 5e plaats, 
voor Mees van Smoorenburg en 
Danny Plasmeijer.
In de grote groep van 40+ renners 
(75 man) stonden 3 UWTC leden 
aan start. Peter van Capel maak-
te zijn wedstrijddebuut en dat deed 
hij niet verkeerd! In de eerste fa-
se van de wedstrijd was Sjon vd 
Berg de eerste UWTC renner in het 
veld, maar gaande weg de wedstrijd 
kwam Peter op stoom en kreeg Sjon 
het zichtbaar zwaar. In de laatste fa-
se van de wedstrijd wist Peter Sjon 
voorbij te steken. Ben de Bruin reed 
hierachter een constante wedstrijd.
Door de goede klassering in Nieuw-
veen stonden de UWTC leden Bart 
de Veer, Tommy Oude Elferink en 
Menno v Capel lekker voor in het 
startveld bij de 40-. Tommy pakte 
samen met Arthur Rutte uit Haar-
lem en Niels vd Pijl uit Alphen ad 
Rijn een kleine voorsprong op Bart 
in de wedstrijd. Maar na een aan-
tal rondes stond Niels vd Pijl op-
eens aan de kant en reed Tommy 
weer bij Bart. Een ronde later ging 
Tommy hard onderuit en bleek he-
laas niet verder te kunnen. Dus Bart 
in de achtervolging op koploper Ar-
hur Rutte en het gat werd langzaam 
iets kleiner, maar vanuit het ach-
terveld kwam Koos Jeroen Kers uit 
Amstelveen opzetten. En toen Bart 
een foutje maakte bij het inhalen 
van enkele achterblijvers kon Kers 
de tweede plaats overnemen. De 
laatste rondes veranderde hier niets 
meer aan. Hierachter streed Menno 
van Capel een mooie strijd met leef-
tijdsgenoot Stefan Appelman. Voor 
Menno een klassering rond de 7e 
plaats, en aangezien Menno pas in 
december 16 jaar wordt is hij waar-
schijnlijk de jongste renner in dit 
40- geweld! Bij de dames/nieuwe-
lingen reden Ian vd Berg en Niels 
Kramer een goede wedstrijd. 

Jeugdlid UWTC op podium 
bij nationale veldrit in Lierop

De Kwakel - Afgelopen weekend 
stond het inhaalduel gepland te-
gen Martinus C2. Met de zon in de 
rug en voorzien van positieve aan-
moedigingen kon de wedstrijd be-
ginnen. Vanaf de eerste minuut 
werd Martinus op eigen helft vast-
gezet en kon KDO vanuit een cor-
ner de score openen. KDO probeer-
de daarna druk te houden maar 
trof een geduchte tegenstander die 
steeds beter in de wedstrijd kwam. 
Door goed verdedigend werk kwam 
de tegenstander echter niet tot sco-
ren. Na de rust zagen de vele toe-
schouwers een ander spelbeeld, 
waarbij KDO via positiespel pro-
beerde een 2e treffer te scoren. Dit 
was tevens het moment dat de con-

centratie ietwat verslapte en Marti-
nus de 1 – 1 liet aantekenen. Dit was 
de eer van KDO toch te na waarna 
de draad weer goed werd opgepakt. 
Door mooi samenspel werk werd via 
een fraai afstandsschot de keeper in 
de bovenhoek gepasseerd. Daarna 
moest voor elke meter gestreden 
worden en won KDO uiteindelijk 
met 2-1, een prima resultaat tegen 
een goede tegenstander. 

Het team van KDO C1 is onlangs 
door de 2 sponsors, Scholte & de 
Vries – Estoppey (kortweg SVE) en 
Betonijzervlechterij Blom voorzien 
van nieuwe shirts en trainingspak-
ken. KDO dankt beide sponsoren 
voor hun bijdrage bij de jeugd.

KDO C1 wint van 
Martinus C2

Uithoorn - De meiden van KDO 
D1 speelden hun eerste wedstrijd 
in de zaalcompetitie uit in Haarlem 
tegen DSOV D1. De wedstrijd werd 
met overtuiging gewonnen 9-18! 
De ‘buiten-competitie’ werd, inmid-
dels bijna traditioneel, als ‘net geen 
kampioen‘ afgesloten. Dit keer met 
een derde plaats. Van de kampi-
oen Najaden, een team volledig be-
stand uit jongens, werd in Almere 
nipt, met 9 - 8  verloren. En hoewel 
de meiden na die wedstrijd werden 
overladen met complimenten van 

KDO D1 start zaalcompetitie 
overtuigend

Uithoorn - Legmeervogels 2 is er 
in geslaagd om de tweede ronde te 
bereiken van de nok out fase. De-
ze werd bereik door thuis HBC 2 te 
verslaan met 5-2. Legmeervogels 
bouwen in de eerste helft een voor-
sprong op van 2-0 maar HBC weet 
terug te komen tot 2-2. Legmeervo-
gels voeren de druk op en weet uit-
te lopen naar de 5-2 eindstand. Voor 
Legmeervogels scoren achtereen-
volgens Martijn Guitink, Robin Ous-
soren, Kenneth van der Nolk van 
Gogh,Yorick van der Deijl en Noud 
Schartman. Wie de volgende tegen-
stander wordt is op dit moment nog 
niet bekend.

Beker
Het eerste elftal moest het voor de 
beker opnemen tegen FC zondag 
dat speelt in de Topklasse van het 
amateurvoetbal. Het verschil Top te-
gen 2e klasser was op het veld uit-
eindelijk wel te zien. Toch heeft 
Legmeervogels zijn huid erg duur 
verkocht. Als nel in dit beker du-
el komt Legmeervogels op een 0-1 
voor sprong door Lulinho Martins. 
Na deze vroege voorsprong ver-
zuimt Legmeervogels om verder 
uit te lopen. Er doet zich zeker een 
3-tal 100% scoringskansen voor 
maar daar weet Legmeervogels niet 
uit te score. Legmeervogels zijn ze-
ker in de eerste 45 minuten niet de 
mindere van AFC het verzuimt al-
leen om de trekker over te halen. 
Via een Lucky treffer en een eigen 
doelpunt gaat de rust toch in met 
een 2-1 voorsprong voor AFC. In de 
rust vervangt AFC een 2-tal spelers 
door een 2-tal vaste basisspelers 
en dan gat het wat meer lopen bij 
AFC. Desondanks komt Legmeervo-
gels door toedoen van Mels Bos op 
gelijke hoogte 2-2. Legmeervogels 

krijgt dan het gevoel dat hier best 
wat te halen valt en wie weet loopt 
het wel uit op enkele strafschoppen 
serie? Zover laat AFC het niet ko-
men. Binnen 5 minuten stelt AFC 
orde op zaken en kijkt Legmeervo-
gels tegen een 4-2 achterstand op. 
De 4-2 wordt dan ook de eindstand. 
Na afloop was vriend en vijand het 
er over eens dat als Legmeervogels 
de kansen die men zelf had gecre-
eerd in de eerste 45 minuten doel-
treffend had weten af te ronden en 
zeer zeker een verrassing had in ge-
zeten.

Competitie
Na het beker avonduur is het weer 
tijd voor de competitie. Legmeervo-
gels 1 gaat op bezoek in Utrecht bij 
Kampong. Kampong dat vorig sei-
zoen nog een overwinning uit het 
vuur had gesleept van 2-1. In een 
wedstrijd waar Legmeervogels veel 
beter was dan Kampong alleen niet 
wist te score. Deze keer zal het an-
ders moeten. Wil Legmeervogels de 
2e periode winnen dan zal er dus 
van Kampong gewonnen moeten 
worden en dan is men nog afhan-
kelijk van het resultaat in Amster-
dam tussen ZSGOWMS en Pancra-
tius. De 1ste periodetitel komt in het 
bezit van Legmeervogels als het dus 
zelf wint van Kampong ende wed-
strijd tussen ZSGOWMS – Pancrati-
us eindig in een gelijkspel of in een 
verlies partij voor ZSGOWMS. Wint 
ZSGOWMS van Pancatius dan heb-
ben zij de 1ste periode titel binnen-
gehaald. Legmeervogels 2 gaat ook 
verder in de competitie en doet het 
eveneens in een uitduel. Om 11.00 
uur staat op de rol; het duel Pancra-
tius 2 – Legmeervogels 2. Het duel 
Kampong 1 – Legmeervogels 1 be-
gint om 14.30 uur.

Legmeervogels verder in 
de bekercompetitie

Uithoorn - Boule Union Thamen 
organiseert jaarlijks elf interne toer-
nooien voor clubleden. Alleen in 
de maanden februari en juli niet, 
want dan is er competitie of een 
open toernooi. Eind oktober bij de 
start van de wintertijd vindt al jaren 
het Herfsttoernooi plaats. Dit toer-
nooi voor clubleden is een mêlee-
toernooi wat betekent dat elke spe-
ler elke ronde met en andere spe-
lers samenspeelt. Ook dit jaar viel 
het weer samen met De Kwakel-
se Kunstroute, In het clubgebouw 
van HSV Thamen was een exposi-
tie van de schildersclub, die daar el-
ke maandagmiddag bijeenkomt. De 
boulers moesten hun zitplaats daar-
door op de bovenverdieping vinden. 
Nu was dat niet echt nodig, want 
het weer was uitmuntend, zodat 
veel leden het terras opzochten of 
de banken langs de boulebaan be-
zetten. Met 25 deelnemers was het 
toernooi weer goed bezet. Dit aantal 
betekende wel dat er in elk van drie 
ronden een triplette tegen een dou-
blette moest spelen. Dat kan pri-
ma, want beide partijen spelen met 
zes boules. Toch heeft de doublette 
meestal een licht voordeel. Immers 
in de doublette hebben beide spe-
lers elk drie boules om te spelen, 
terwijl in het triplette elke 

De tijd
De spelers namen de tijd om hun 
wedstrijden af te werken. Zowel in 
de eerste als de tweede speelron-
de was er een partij van 1½ uur. 
Tja, dan gaat het puntje voor punt-
je en duur het lang voor een equi-
pe 13 punten heeft behaald. Maar 
nog voor vijf uur was iedereen uit-

gespeeld en kon wedstrijdleider, Je-
roen Stiekema, de eindstand opma-
ken. De uitslag was verrassend. De 
oudste deelnemer, Mia van Duijke-
ren (82) werd ongeslagen eerste. 
Deze prestatie toont aan dat jeu de 
boule op hoge leeftijd beoefend kan 
worden. Lekker bewegen in de fris-
se buitenlucht. Op de tweede plaats 
eindigde Jelle Pekkelharing met een 
iets minder puntensaldo. Aanstaan-
de zondag zijn de leden van Bou-
le Union Thamen weer actief op de 
boulebaan aan de Vuurlijn. Op 1 no-
vember strijden ze vanaf 11.00 uur 
om het clubkampioenschap dou-
bletten. Kom gerust eens kijken en 
proef de sfeer en ambiance van het 
petanque/jeu de boules. Wilt u meer 
weten over de vereniging en haar 
sport? Raadpleeg dan onze website 
www.buthamen.nl of neem contact 
op met Henk van Rekum, tel. 0297-
565377 of email redactie@butha-
men.nl.

Clubtoernooi Boule 
Union Thamen

De Kwakel - Op een zonnige 
herfstmiddag zijn de hernieuw-
de sponsorcontracten tussen Ra-
bobank Regio Schiphol en de drie 
hockeyverenigingen uit het werkge-
bied: UHC Qui Vive, MHC De Kik-
kers en MHC De Reigers, onderte-
kend. Voor Rabobank Regio Schip-
hol zijn er verschillende redenen om 
als hoofdsponsor de samenwer-
kingen met de hockeyverenigingen 
voort te zetten. De bank stelt mid-
delen beschikbaar om daarmee 
haar lokale betrokkenheid binnen 
het werkgebied te tonen. De spon-
soring zorgt voor een aandeel in el-
kaar: Lokaal en maatschappelijk 
betrokken. De lokale bank biedt op 

deze manier de mogelijkheid om de 
sportieve ambities te realiseren. De 
bestuursleden van de drie hockey-
clubs geven aan zeer dankbaar te 
zijn met de bijdrage van Rabobank 
Regio Schiphol. Alle partijen zijn blij 
met de ondertekening en rekenen 
komend seizoen op een vruchtbare 
samenwerking met een hoop spor-
tieve activiteiten en prestaties. Bij 
de ondertekening waren Mart Pfeif-
fer, Ruud van Hecke en Ron Leeg-
water van Rabobank Regio Schiphol 
aanwezig. Zij tekenden samen met 
de bestuursleden van de 3 hockey-
verenigingen: Raymond Vrijenhoek, 
Rob Das en Patrick Heemskerk de 
sponsorcontracten voor 2016.

Rabobank blijft trouwe 
hockeysponsor

Uithoorn - De tweede zitting bracht 
in de A lijn Joop van Delft & Frans 
Kaandorp de overwinning met ge-
lijk het hoogste percentage van de 
avond van maar liefst 63,54%. De 
A-klasse verloochent zich dus niet! 
Om de plaatsen twee, drie en vier 
werd de strijd tot op het bot gele-
verd en kwamen Francis Terra & 
Wim Slijkoord met 55,90% als eerste 
boven. Jan Egbers & Ben Remmers 
zaten daar een fractie achter met 
55,56% en ook Elisabeth van den 
Berg & Ineke Hilliard legden met 
55,21% hun tegenstanders het vuur 
na aan de schenen. Renske & Kees 
Visser volgden op enige afstand met 
53,82% op vijf. 
In de B- lijn waren Cor Hendrix 
& Wim Röling allen de baas met 
58,68%. Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer werden op enige afstand 
tweede met 55,90% en voor Ma-
rijke & Ger van Praag was de der-
de plaats met 54,17%. Elly Belder-
ink & To van der Meer wonnen de 
strijd als vierde van Gerda van Liemt 
& Els van Wijk en Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht, die met 53,13% 

de vijfde positie moesten delen. In 
de C- lijn ging de hoogste eer naar 
Marianne & Huub Kamp die met 
56,25% de rest hun hielen lieten 
zien. Mieneke Jongsma & Anneke 
Wijmans konden ook weer thuis ko-
men als tweede met 54,17% en lie-
ten zo twee tegenstanders net ach-
ter zich. Atie de Jong & Evert We-
vers en Adrie & Ko Bijlsma deelden 
drie en vier met voor allen 53,75%. 
Anneke & Bram van der Zeeuw leg-
den keurig beslag op de vijfde ere 
plaats met 53,33%. Niet genoemd 
bij de besten van de club en zou u 
dat wel heel graag ook eens willen? 
Verbeter dan uw spel met hier op 
toegesneden bridgelessen. Voor in-
lichtingen André van Herel, e- mail: 
andrevanherel@gmail.com, telefoon 
06-15115388. Wilt u lid worden van 
Bridgeclub De Legmeer of eens op 
de woensdagavond om 19.45 uur 
poolshoogte nemen, neem dan con-
tact op met het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458. Plaats van bridgehan-
deling: Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Competitie komt op gang 
bij Bridgeclub De Legmeer de tegenstander, behield deze wel 

de punten in eigen huis. Zou in de 
professionele sport een sponsor af-
haken (alsof het behalen van een 
tweede of derde plaats ‘slecht’ is), 
zo niet De Beij Elektrotechniek! Di-
recteur/eigenaar Driek de Beij, was 
zo tevreden over het vertoonde spel 
en de spelvreugde, dat hij niet al-
leen als sponsor aanbleef, maar de 
meiden ook nog eens voorzag van 
prachtige, opvallende trainings-
jacks. Alleen de aankomst van de 
ploeg op een sportcomplex boe-
zemt menig tegenstander de nodige 
angst in. Of DSOV onder de indruk 
was van de verschijning van KDO 
is niet zeker, maar ze werden in de 
wedstrijd vakkundig overklast. KDO 
speelde vanaf de eerste minuut ge-
concentreerd en legde de ene na 
de andere snelle aanval op het veld, 
Vanuit de middenopbouw werden 
de hoeken goed gevonden. Op de 
cirkel werden gaten getrokken waar 
vervolgens de aanvalsters door kon-
den dringen en scoren. Het resul-
teerde in een snelle voorsprong die 
nooit meer in gevaar kwam. Vanwe-
ge het goede spel van alle speel-
sters werd het complete team tot 
‘women of the match’ uitgeroepen.

Uithoorn - Lekker uitgerust terug 
van vakantie scoren Bep & John 
bijna 68% in de B-lijn, waarmee ze 
meteen ook aan kop gaan in die lijn 
na drie speelronden. Cees & Jos be-
haalden bijna 61% en staan nu op 
plaats 3, Thea & Marja kwamen met 
bijna 58% net boven hen uit.
De C-lijn werd gewonnen door Hel-
ma & Theo met bijna 61%, Ellen & 
Yvonne werden twee met ruim 60% 

en gelegenheidspaar Hans & Joke 
werd derde. Hier gaan Doina & Tiny 
nog steeds op kop met 58,54% ge-
middeld, op de voet gevolgd door 
Tineke & Rob (58,33%). Loes & 
Hans, vanavond afwezig, staan nog 
drie. Ook de A-lijn werd met bij-
na 61% gewonnen en wel door Ti-
neke & Anke. Monique & Jan wer-
den tweede met 57,5% en Marineke 
& Martin derde met bijna 56%. Hier 

Hoogste dagscore voor 
Bep & John bij BVU

staan Hans & Nico op kop met bijna 
58%. Ans Breggeman & Lia volgen 
met 55,3% en Tineke & Anke stijgen 
met stip naar plaats 3 met slechts 
0,1% minder.
De bridge-avonden van de BVU 
vinden plaats op maandag (aan-
vang 19.45 u) in Sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.
nl. Voor informatie over bridgeles-
sen kunt u terecht bij Hans Wagen-
voort wagenvoorthans@gmail.com, 
tel. 06 53 368 948.
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