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Gewond na val 
op straat

Uithoorn - Op donderdag 26 
oktober om half een in de mid-
dag is een 73-jarige vrouw ten 
val gekomen in Aan de Zoom. 
Een agent zag een vrouw ge-
knield zitten bij de gevallen in-
woonster en heeft de hulp-
diensten gealarmeerd. De da-
mes maakten een wandeling 
toen plots de 73-jarige ten val 
kwam. Ze was voorover op haar 
gezicht gevallen en had enkele 
lelijke verwondingen. De vrouw 
is per ambulance naar het Am-
stelland ziekenhuis vervoerd.  
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- De Hoef
- Uithoorn: Achterberglaan (250 kranten)

ZATERDAG 4 NOVEMBER
WINTERTESTDAG BIJ VAN KOUWEN
AALSMEER & AMSTERDAM
Gratis wintercontrole, 
Opel Winterplan voor € 25 én 
35% korting op alle banden

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

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

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
heeft de rechtszaak die tegen haar 
was aan gespannen over het om-
streden Verkeersbesluit, gewonnen. 
Met een besluit van 3 maart 2016 
(het Verkeersbesluit) heeft Uithoorn 
een besluit genomen tot het instel-
len van een tijdelijke inrichting in 
Uithoorn op de Koningin Máxima-
laan tussen de Prinses Irenebrug 
en de Laan van Meerwijk. Dit met 
als doel doorgaand verkeer door 
het centrum zoveel mogelijk te we-
ren. Er werden 59 bezwaarschrif-
ten ingediend, die op 3 februari van 
dit jaar nagenoeg allemaal door de 
gemeente Uithoorn terzijde werden 
geschoven vanwege niet-ontvanke-
lijk en/of ongegrond verklaringen. 
Een aantal belanghebbenden nam 
dit niet en stapte naar de bestuurs-
rechter in Amsterdam. Dat waren 
Dorpscomité De Hoef, VIB, Agrimm, 
LTO, Cumela en de gemeenten 
Nieuwkoop en De Ronde Venen. Zij 
hebben tegen de bestreden beslui-
ten van Uithoorn toen beroep inge-
steld. Uithoorn, op haar beurt, heeft 
daartoe een verweerschrift inge-
diend. De mondelinge behande-
ling bij de rechtbank over deze zaak 
heeft plaatsgevonden 21 september 

2017 jongstleden. Om kort te gaan, 
de rechtbank is van oordeel dat het 
Verkeersbesluit voldoende zorgvul-
dig en onderbouwd tot stand is ge-
komen. Wat inhoudt dat de beroe-
pen van de eisende partijen inhou-
delijk ongegrond zijn verklaard en 
de gemeente Uithoorn in princi-
pe haar plannen met de Koningin 
Máximalaan vanaf de Prinses Irene-
brug tot aan de kruising met de 
Laan van Meerwijk verder gestalte 
kan geven.

Zorgvuldig te werk gegaan
In een eerste reactie laat wethou-
der Marvin Polak (Verkeer en Ver-
voer) weten verheugd te zijn over 
de uitspraak maar geeft tevens een 
compliment aan het ambtelijk appa-
raat, dat in de ogen van de recht-
bank zorgvuldig, doordacht en ge-
detailleerd te werk is gegaan bij 
het destijds opstellen van het Ver-
keersbesluit. “Ik weet het oordeel 
van de rechtbank pas sinds afgelo-
pen weekend en we moeten er in-
tern nog over gaan praten welke 
stappen we nu verder zullen gaan 
nemen. Of wij het idee van de tij-
delijke herinrichting nog gaan uit-
voeren in afwachting van het sa-

menbouwen van beide dorpshelf-
ten, is daarvan een voorbeeld. Daar 
komt bij dat de raad donderdag 2 
november hierover ook nog in de-
bat gaat en moet stemmen over het 
nieuwe dorpsplan met de verkeers-
afwikkeling in het centrum. Daar zit 
tevens het voorstel bij om een een-
richtingsverkeer in te stellen rich-
ting Prinses Irenebrug. Het zit er na-
tuurlijk wel in dat er al doende over 
het besluit van de rechtbank zal 
worden gesproken. Al met al moe-
ten we eerst het raadsbesluit maar 
eens afwachten alvorens we ver-
dere initiatieven kunnen ontwikke-
len.” Aldus wethouder Polak. Een 
juist standpunt. Het is bovendien 
verstandig nog een paar weken af 
te wachten of tegen deze uitspraak 
door partijen alsnog hoger beroep 
wordt ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. Als dat is ingesteld kan bij de 
voorzieningenrechter van de hoger-
beroepsrechter worden verzocht 
om het treffen van een voorlopige 
voorziening. Maar of het zover zal 
komen is nu nog niet bekend. Het 
zal de pret in het gemeentehuis van 
Uithoorn over de rechterlijke uit-
spraak in ieder geval niet drukken!

Gemeente Uithoorn wint rechtszaak 
tegen het Verkeersbesluit

Uithoorn - Tijdens de Commissie-
vergadering Wonen en werken op 
donderdag19 oktober stond behal-
ve het belangrijke onderwerp voor-
keursvariant Plan Dorpscentrum 
Amstelplein ook het Uitvoeringsbe-
sluit Uithoornlijn op de agenda. Dat 
bracht naast de belangstellenden 
voor het dorpscentrum hierbij ook 
‘eigen support’ op de publieke tri-
bune met zich mee. Dat kreeg wat 
meer zitruimte toen de belangstel-
lenden het na de behandeling van 
het Plan Dorpscentrum voor ge-
zien hielden. Het Uitvoeringsbesluit 
is een voortzetting in de planning 
om de Amstelveenlijn (tram) door 
te trekken naar Uithoorn centrum, 
met als eindpunt het Oude Spoor-
huis aan de Stationsstraat. Met het 
Uitvoeringsbesluit wordt de aanbe-

steding van de aanleg van de Uit-
hoornlijn gestart. Het Uitvoerings-
besluit wordt uiteindelijk op 12 de-
cember genomen door de Regio-
raad van de Vervoerregio Amster-
dam. Tot aan die datum kunnen er 
via besluiten in de gemeenteraad 
nog adviezen worden ingebracht 
door de betrokken gemeenten. De 
raadscommissie geeft daaraan han-
den en voeten alvorens het naar 
de stemmingen of richting politiek 
debat gaat in de raad. Maar zover 
kwam het laatste dit keer niet. Er 
werd door de commissieleden niet 
moeilijk gedaan over het Uitvoe-
ringsbesluit. Dat viel in de smaak 
natuurlijk bij het college dat in het 
raadsvoorstel al had voorgesteld 
positief advies uit te brengen aan 
de Regioraad over het Uitvoerings-

besluit, maar ook aan het colle-
ge over de Bestuursovereenkomst. 
Men kan zich afvragen in hoeverre 
de commissieleden dan nog in kri-
tische zin enige invloed kunnen uit-
oefenen als hen dit al in de mond 
wordt gelegd!...

Uithoorn niet risicodragend
Op de keper beschouwd kun je ge-
rust aannemen dat de aanleg van 
de tramlijn gewoon doorgaat, waar-
bij zienswijzen van betrokken be-
woners hooguit kunnen leiden tot 
aanpassingen in de uitvoering van 
de aanleg. Het enige waardoor het 
plan van de Uithoornlijn nog van ta-
fel geveegd zou kunnen worden is 
een zeer hoge overschrijding van 
het beschikbare budget. 
Vervolg elders in deze krant.

Raadscommissie niet moeilijk over 
Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn

Busbaan en onderdoorgang aan de Zijdelweg worden aangepast t.b.v. de tram

Belangrijke raadsvergadering
Uithoorn - Aanstaande donderdag 2 november komt de gemeen-
teraad bijeen waarin wordt besloten over o.a. het dorpscentrum en 
de verkeersremmende maatregelen. In het op 25 oktober verschenen 
artikel daarover stond overigens een storend foutje: Aalsmeer heeft 
geen vuurtoren. Dat moet natuurlijk de watertoren zijn. Onze excu-
ses. Omdat het onderwerp naar het presidium werd verwezen was 
het even de vraag of dit in de komende raadsvergadering zou wor-
den behandeld. Dat werd kortgeleden beslist en het gaat dus onder-
deel worden van het politieke debat. Bij de stemmingen komt ook het 
Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn aan de orde. Beide onderwerpen zijn 
donderdag 19 oktober tijdens de commissievergadering aan de orde 
geweest. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 19.30 
uur de raadsvergadering bij te wonen.

Uithoorn - Het college heeft het 
plan om tegelijkertijd met de herin-
richtging van het ‘oude’ dorpscen-
trum een eenrichtingsverkeer over 
de Prinses Irenebrug in te stellen. 
Dit met als doel geen doorgaand 
verkeer meer door het centrum van 
Uithoorn toe te laten om daarmee 
de leefbaarheid en veiligheid van 
de inwoners te waarborgen. Dat is 
al lange tijd onderwerp van gesprek. 
Donderdag 19 oktober is het uitvoe-
rig aan de orde geweest tijdens de 
commissievergadering Wonen en 
werken. Donderdag 2 november 
wordt er wellicht door de gemeen-
teraad een besluit genomen over de 
plannen waar veel betrokken par-
tijen en inwoners op voorhand niet 
gelukkig mee zijn en er afwijzend 
tegenover staan. Wat onderbelicht 
is tot nu toe (in de media) zijn de 
mogelijke effecten van deze ver-
keersremmende maatregel op bij-
voorbeeld fi nancieel terrein voor de 
detailhandel. De verkeersmaatrege-
len hebben zondermeer betrekking 
op de manier waarop het dorpscen-
trum kan worden heringericht, wat 
weer bepalend is voor der toekom-
stige verblijfskwaliteit die gereali-

seerd kan worden. Om er achter te 
komen welk effect het voorgestelde 
eenrichtingsverkeer - en zelfs het 
helemaal voor (gemotoriseerd) ver-
keer afsluiten van de Prinses Irene-
brug - op het winkelbezoek door 
consumenten heeft en of dit om-
zetverlies met zich meebrengt, heeft 
de gemeente in 2016 een Koopstro-
menonderzoek laten uitvoeren door 
enkele deskundige instanties. Wie 
belangstelling heeft kan de essen-
ties van dit onderzoek raadplegen 
via de website www.kso2016.nl.

Potentële effecten
In een memo aan de raad onder de 
naam ‘Ontwikkelingen detailhan-
delssector dorpscentrum Uithoorn 
in relatie tot verkeersmaatregelen 
Prinses Irenebrug’ van 22 augustus 
2017, wordt gemeld dat het totaal 
aan bestedingen in 2016 voor het 
centrum Uithoorn 37,8 miljoen eu-
ro bedraagt. Hiervan komt een to-
taal van 5,2 miljoen euro voor reke-
ning van bezoekers uit andere ge-
meenten die gebruik maken van de 
Prinses Irenebrug. 

Vervolg elders in deze krant.

Wat is het effect van de 
verkeersremmende maatregelen?
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Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 /receptie 
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

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

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 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. 
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: 
- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzagepe-

riode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij Af-
deling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111 

- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhin-
der Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en 
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noor-
hoff, (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017 
t/m 13 december 2017. Inlichingen bij  Afdeling wonen en werken, A. Stevens 
(0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een goederenlift, wasplaats, hekwerken en wijzigen entreedeur. Ingekomen 
op 20-10-2017;

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke 

units kinderdagverblijf ten bate van de opvang van 10 kinderen. Ingekomen 
op 13-10-2017;

- Drechtdijk 90, aanvraag kinderdagverblijf. Ingekomen op 17-10-2017;
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bedrijfsruimte. Ingekomen op 17-10-2017;
- Iepenlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieu-

we woning. Ingekomen op 19-10-2017;
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 137, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van gevelreclame bij de tandartspraktijk. Ingekomen op 17-10-2017;
Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van 

een aanbouw aan de zijkant van een bestaand woonhuis. Ingekomen op 16-
10-2017;

- Potgieterlaan 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 
raamkozijnen. Ingekomen op 18-10-2017;

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Distellaan 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde van de woning (verzonden 23 oktober 2017);
- Boterdijk 202, instemmingsbesluit voor het vervangen van een coaxiale kabel 

(verzonden 24 oktober 2017);
- Steenwycklaan 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 

(verzonden 27 oktober 2017);
- Noorddammerweg 21, vergunning kabels en leidingen voor het aanpassen 

van het LS-net (verzonden 26 oktober 2017);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks) 
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels voor 

het organiseren van een dansavond op 4 november 2017 van 20.00 tot 01.00 
uur.

Vervolg op volgende blz.

Werk in uitvoering
N201, WATERWOLFTUNNEL 
DICHT VOOR ONDERHOUD
Op vrijdag 3 november 2017 tot en 
met zaterdag 4 november 2017 is 
de Waterwolftunnel op de N201 bij 
Aalsmeer dicht voor onderhoud. 
Dit is het gebied van de Burger-
meester Brouwerweg(N201) tussen 

Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk 
(N231) hmp 35,8-38,8). De toe- en 
afritten van N201 naar de Midden-
weg en naar de Braziliëlaan zijn af-
gesloten. Lokaal verkeer vanaf Mid-
denweg wordt omgeleid via Brazili-
elaan, Machineweg en Japanlaan 
naar N231.

Vanaf 30 oktober zijn er weer takkendagen in Uithoorn en De Kwakel. 
Heeft u takken die u door ons wilt laten afhalen? Geeft het aan ons 
door via www.uithoorn.nl/takken Dan halen wij uw takken gratis bij u 
op vanaf de opstelplaats.

Takkendagen zijn er weer

Als u een evenement gaat organise-
ren waarbij meer dan 2000 bezoe-
kers verwacht worden, dan moet 
u dit ruim tevoren bij de gemeente 
melden (voor 1 december 2017).

Vanwege de inzet van politie, Ge-
neeskundige Hulpverleningsorgani-
satie in de Regio (GHOR) en Brand-
weer is het belangrijk om ruim op 
tijd inzicht te hebben in welke eve-
nementen in de gemeente gepland 
zijn.

Organiseren evenement
Geef het evenement dat u wilt or-
ganiseren in 2018 voor 1 december 
2017 via het meldingsformulier op 
de website aan ons door. Let op! Dit 

is niet hetzelfde als het aanvragen 
van een vergunning voor het eve-
nement. U moet uiterlijk twaalf we-
ken voor het begin van het evene-
ment de definitieve aanvraag voor 
dat evenement bij de gemeente in-
dienen. Het is dus belangrijk dat u 
de vergunningsaanvraag op tijd ver-
stuurt.
Als u het evenement niet voor 1 de-
cember 2017 heeft aangemeld en/of 
de vergunning niet tijdig aanvraagt, 
dan is de kans aanwezig dat de ge-
meente de vergunning niet kan ver-
strekken. Het is dus belangrijk dat u 
op tijd beslist of u in 2018 een eve-
nement wilt organiseren. Deze pro-
cedure geldt ook voor jaarlijks terug-
kerende evenementen.

Grote evenementen in 2018 voor 
1 december 2017 aanmelden!

Uithoorn, lever je lege 
batterijen in!
Onze gemeente levert te weinig lege 
batterijen in. Dat kan natuurlijk an-
ders! Kom op zaterdag 4 november 
naar winkelcentrum Zijdelwaard tus-
sen 11.00-17.00 uur. U ontvangt van 
het promotieteam Stibat een Batterij 
Bewaarbox! We maken het u makke-
lijk om thuis lege batterijen in te za-
melen.

Uit cijfers blijkt dat onze gemeente 
fl ink achterblijft op het landelijk ge-
middelde met het inleveren van lege 
batterijen. U ontvangt deze box om 
het u makkelijker te maken om lege 
batterijen in te zamelen en in te le-
veren. Kunt u niet naar de promotie-
actie komen op het winkelcentrum? 
Geen punt. U kunt thuis ook eigen 
bakjes gebruiken om lege batterijen 
in te zamelen. 

Inleveren
Het is belangrijk om lege batterijen 

in te leveren omdat batterijen gere-
cycled kunnen worden en ze slecht 
zijn voor het milieu (klein chemisch 
afval). Overal waar u batterijen of 
producten met ingebouwde batte-
rijen koopt, staat een inzamelton of 
-doos. Hier kunt u de lege batterijen 
makkelijk inleveren. U kunt de bat-
terijen ook inleveren op ons schei-
dingsdepot. Kijk op www.uithoorn.nl 
voor het adres en de openingstijden. 
Wist u dat er op verschillende plek-
ken in de gemeente rode batterijbak-
ken staan (foto) waar u uw batterijen 
in kunt gooien?

Lever ze in en WIN!
Bij al deze inleverpunten kunt u zelfs 
meedoen met een winactie. Doe 
mee met de maandelijkse winactie 
‘Lever ze in en WIN!’. Kijk voor meer 
informatie over de win actie of inle-
verpunten op www.legebatterijen.nl/
inleveren/lever-ze-in-en-win/

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

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

Knipkaarten veerpont Nessersluis 
vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig

Open avond Techniek driedaagse
Ook nieuwsgierig naar de Tech-
niek Driedaagse? Kom langs tij-
dens de Open Avond op 9 novem-
ber van 17.00 tot 20.30 uur. Ieder-
een is welkom om te ontdekken dat 
techniek enorm veelzijdig is en dat er 
legio mogelijkheden zijn voor banen 
in de technische sector. Er zijn tech-
nische workshops, een opleidings-
plein en de prijsuitreiking van de 
techniekwedstrijd “Bouw het meest 
innovatieve Solarhouse’’. De Tech-
niek Driedaagse vindt plaats bij kwe-
kerij FN Kempen aan de Oosterland-
weg 45 in Mijdrecht.
     
Voor wie? Ouders/verzorgers, 
 belangstellenden én 
 hun kinderen

Wat? Technische workshops 
 voor ouder én kind
 Informatieplein 
 technische opleidingen
Waar? Kwekerij FN Kempen, 
 Oosterlandweg 45, 
 Mijdrecht
Parkeren? Volg aanwijzingen van 
 de verkeersregelaars.
Wanneer?  Donderdag 9 november, 
 17.00 tot 20.30 uur
Speciaal?  19.30 uur - Uitreiking van 
 de wedstrijd ‘Bouw het 
 Innovatiefste Solar 
 House’

Tot ziens op 9 november 
bij de Open Avond op de 
Techniek Driedaagse!

In 2017 wordt voor de derde keer de 
Week van de Pleegzorg georgani-
seerd; dit jaar van 1 tot en met 8 no-
vember 2017. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland aandacht 
vestigen op het belang van pleeg-
zorg en het tekort aan pleegouders 
in Nederland. Ook in de gemeenten 
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn 
zoeken we pleegouders. 

Als afsluiting van deze week organi-
seren wij in samenwerking met Spi-
rit Pleegzorg een informatiebijeen-
komst met drie gemeenten (Ouder-
Amstel, Diemen en Uithoorn) over 
het pleegouderschap. Pleegouders 
en pleegzorgbegeleiders delen hun 

ervaringen en beantwoorden vragen 
over alle facetten van het pleegou-
derschap.

Pleegouder iets voor u?
Kom naar de informatiebijeenkomst 
voor inwoners van de gemeente Ou-
der-Amstel, Diemen en Uithoorn op 
woensdag 8 november 2017 van 
17.00 tot 19.00 uur vrije inloop in 
het bedrijfsrestaurant van gemeen-
tehuis Uithoorn, Laan van Meer-
wijk 16. Wethouder Ria Zijlstra van 
de gemeente Uithoorn opent samen 
met Spirit Pleegzorg de informatie-
bijeenkomst. Meer informatie: www.
uithoorn.nl,  www.weekvandepleeg-
zorg.nl en www.spirit.nl/pleegouders

Week van de pleegzorg

Donderdag 12 oktober onderteken-
den diverse organisaties de intentie-
verklaring voor het programma ‘De 
Vreedzame Wijk’. Scholen en part-
ners in de wijken Thamerdal, Euro-
parei en Meerwijk gaan gezamenlijk 
vormgeven aan dit programma. Doel 
is via ‘De Vreedzame Wijk’ kinderen 
alle kansen te bieden hun talenten te 
ontwikkelen en zichzelf te ontplooi-
en. De scholen en partners die met 
en voor jeugd tussen 0 en 18 jaar en 
hun ouders werken, gaan daarom 
deze samenwerking aan. Onder de 
noemer ‘Vreedzame Wijk’ leren de 
kinderen om te gaan met confl icten 
en om samen een veilige en positie-
ve sfeer te bouwen. 

Ria Zijlstra, wethouder Jeugd: ‘Wij 
maken ons er sterk voor dat kinde-
ren en jongeren in onze gemeente 

veilig en gezond kunnen opgroeien. 
Met de Vreedzame Wijk willen we 
kinderen, in al hun onderlinge ver-
scheidenheid, meegeven dat zij wel-
kom zijn en gezien worden. Dat wij 
ze belangrijk vinden en ondersteu-
ning en vertrouwen geven bij het op-
groeien. Wij bieden ze een helpen-
de hand maar ze krijgen volop ruimte 
hun eigen richting te vinden.’

Gemeente en diverse organisaties 
tekenen intentieverklaring voor 
‘De Vreedzame Wijk’



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Vergunning verleend aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor de intocht 

van Sinterklaas op 18 november 2017 en de uittocht van Sinterklaas op 6 de-
cember 2017. (verzonden 16 oktober 2017). 

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 7’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn7-
OW01 met ingang van 2 november 2017  gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ is de Ruim-
te voor Ruimte overeenkomst die het mogelijk maakt twee woningen aan de Vuur-
lijn 7 te realiseren, in ruil voor de sloop van kassen, bedrijfsgebouwen en niet ver-
gunde opstallen. De bestaande tuinderswoning wordt in de toekomst gesloopt. 
Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is verfijnd en nu gereed om als ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage te leggen. De verfijning heeft als doel de ruimtelijke 
kwaliteit in het plangebied te waarborgen:
- Toelichting: Er zijn tekstuele aanvullingen doorgevoerd; 
- Regels: De regels zijn verfijnd ter waarborging van de beeldkwaliteitseisen;
- Verbeelding: In overeenstemming met regels is de verbeelding aangepast.
De wijzigingen hebben geen gevolgen op het oorspronkelijke plan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 2 november 2017 tot en met 
woensdag 13 december 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

W W W . U I T H O O R N . N L

Dorpscentrum
- Schans 29-32, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van Het Rechthuis aan De Amstel tot 1 januari 2021 (verzonden 24 oktober 
2017).

- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop 
van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017 (verzonden op 25 
oktober 2017). 

- Willem Alexanderpoort 40, vergunning aan A. Schuiteboer voor het tijdelijk 
plaatsen van bouwmateriaal/ puin- container van 27 t/m 31 oktober 2017. (ver-
zonden 26 oktober 2017).

- Willem-Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf en drank- 
en horecavergunning verleend aan de exploitant van La Nuova Riva (verzon-
den op 27 oktober 2017).

Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 34, vergunning aan QBUILD De Jong Bouw voor het tij-

delijk plaatsen van een zeecontainer van 17 oktober t/m 11 december 2017. 
(verzonden 25 oktober 2017). 

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, vergunning aan M. van Teunenbroek voor het tijdelijk plaat-

sen van een afvalcontainer van 30 oktober t/m 13 november 2017. (verzonden 
26 oktober 2017)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Christelijke Oratoriumvereniging Amicitia voor het 

plaatsen van 12 reclameborden van 29 november t/m 8 december 2017 om 
bekendheid te geven voor het concert van Christelijke Oratoriumvereniging 
Amicitia. (verzonden 19 oktober 2017)

Vervolg van vorige blz. Indienen zienswijze 
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.
Uithoorn, 1 november 2017

 KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT 
De Burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet de Uithoornse Wieler Traninings Club ten behoeve het clubhuis aan 
Randhoornweg 90, 1422 NE te Uithoorn een drank- en horecavergunning wil ver-
lenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunning 
zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van on-
eigenlijke mededinging. 
Het ontwerp van dit besluit ligt 2 november tot en met 14 december 2017 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 
weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit 
schriftelijk kenbaar maken.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Dorpscentrum: het woord 
is (weer) aan de raad

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam 

Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@Uithoorn.nl

Aanpak dorpscentrum
Ideeën over de aanpak 
van het dorpscentrum 
bestaan al zolang er 
gesproken wordt over 
de omlegging van de N201. 
Waar tot voor kort nog 
dwars door Uithoorn 
de drukke provinciale 
weg N201 liep met het 
dagelijks passeren van 
23.000 voer tuigen, waarvan 
veel vracht wagens, 
is het verkeer teruggebracht 
naar ruim 11.000 
bewe gingen per etmaal. 

Met de omlegging van 
de N201 kreeg Uithoorn 
een unieke kans om het 
dorpscentrum opnieuw 
in te richten. Zowel in de 
Strategische Visie gemeente 
Uithoorn 2004-2014 als 
de latere Strategische Visie 
2030, heeft de raad de wens 
uitgesproken tot een aan -
een  gesloten dorpscentrum 
te komen. Dit werd en 

wordt gezien als een voor-
waarde voor het creëren van 
een prettig verblijfsgebied.

Autoluw en knip
Al in 2006 is besloten 
(Structuurplan Dorps-
centrum Uithoorn) om met 
de omlegging van de N201, 
de oude N201 (de huidige 
Koningin Máximalaan) 
autoluw te maken. In 2008 
is door de gemeenteraad 
besloten een knip aan 
te brengen op de Koningin 
Máximalaan om het centrum 
van Uithoorn optimaal 
autoluw te maken. Om een 
besluit te kunnen nemen 
over de manier waarop 
de knip moest worden 
vormgegeven, besloot 
de gemeenteraad nader 
onderzoek te doen naar 
de oeververbinding tussen 
Amstelhoek en Uithoorn. 

Masterplan Dorpscentrum
In 2010 heeft de raad het 
Masterplan Dorpscentrum 
vastgesteld met daarin 
de zogeheten garagevariant. 
Deze variant kwam als 
meest wenselijk naar voren 
uit het onderzoek naar 
de oeververbinding. Het 
Masterplan is een integraal 

plan waarin alle aspecten 
van het dorpscentrum 
bij elkaar komen (winkels, 
wonen, recreatie, toerisme, 
maatschappelijke voor-
zieningen, verkeer etc.) 
Het plan vormt de basis 
voor alle initiatieven 
en ontwikkelingen. 
Het Masterplan kent de 
volgende uitgangspunten:

  het doorgaande verkeer 
moet geweerd worden 
uit het centrum;

  de twee dorpshelften wor-
den aan elkaar gesmeed;

  het dorpse karakter, 
de prettige leef- en 
woonomgeving voor 
de bewoners moet worden 
behouden en waar 
mogelijk verbeterd.

Een deel van het Masterplan 
is al uitgevoerd. Zo is de 
inrichting van het oever-
gebied (Wilhelminakade) 
inmiddels afgerond.

Bereikbaarheid
Door de raad zijn ook 
voorwaarden gesteld bij 
het verder ontwikkelen 
van de plannen:

  het doorgaande autover-
keer moet geweerd worden;

  gemeente Uithoorn moet 
goed bereikbaar blijven;

  goede doorgaande fi ets-
verbinding en bereikbaar-
heid voor voetgangers;

  gratis parkeren.

Op 2 november 2017 bespreekt de raad 
het plan voor de ontwikkeling van het dorps-
centrum. Voordat het zover kwam, is er heel 
wat water door de Amstel gestroomd. Daarom 
op deze raadspagina een overzicht in vogel-
vlucht van alles wat tot nu toe is gepasseerd.

R A A D S A G E N D A

Datum: 1 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: gezamenlijke 
commissie inzake de 
Programmabegroting 2018
Locatie: Raadzaal

Datum: 2 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
Locatie: Raadzaal

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Dorpscentrum, 19.45 uur

5   Aandelen Eneco, 21.00 uur

*Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
9 november 2017, de 
Begrotingsraad. Alle 
commissievergaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 november 2017.
Op uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter 
@RaadUithoorn.

Na het Masterplan
In de jaren na de vast -
stelling van het Masterplan 
is het nodige gebeurd. De 
nieuwe N201 is inmiddels 
in gebruik genomen. 
Doorgaand verkeer wordt 
aange moedigd via deze 
weg om Uithoorn heen 
te rijden. In Uithoorn zelf 
is de afstelling van de 
verkeerslichten aangepast. 
Daarnaast zijn er econo-
mische ontwikkelingen 
die direct van invloed 
zijn op de plannen voor 
het dorps centrum. Er is 
minder vraag naar winkels 
waardoor de ooit geplande 
aanzien lijke uitbreiding 
van winkel centrum 
Amstelplein niet doorgaat. 
Wel wordt het grondig 
opgeknapt. De eerder 
beoogde garage variant 
bleek daardoor niet 
meer realiseerbaar. 
De plannen moesten 
dus worden aangepast. 

Variant ‘Dorpshart 
aan de Amstel’
De afgelopen maanden 
heeft het college van b&w 
een aantal varianten voor 
de inrichting van het dorps-
centrum onderzocht. 

Uiteindelijk heeft b&w 
gekozen voor de variant 
‘Dorpshart aan de Amstel’. 
In deze variant worden 
de twee dorpshelften 
aan elkaar gesmeed. 
Er komen woningen 
en nieuwe winkels. 
De Dorpsstraat wordt 
doorgetrokken naar het 
Amstelplein waardoor 
een aaneengesloten 
winkelgebied ontstaat. 
De straten en pleinen 
krijgen een nieuwe inrich-
ting. Auto verkeer vanaf 
de Prinses Irenebrug kruist 
de verlengde Dorpsstraat 
en rijdt langs een nieuwe 
parkeerplaats. Om de dan 
nog altijd aanzienlijke 
hoeveelheid verkeer (zo’n 
8.000 voer tuigen per 
etmaal) te beperken, stelt 
b&w voor éénrichtings-
verkeer vanuit Amstelhoek 
richting Uithoorn in te 
stellen. En daarmee zijn 
we weer bij de actua liteit 
van dit moment. Stemt 
de raad in met het voorstel 
van b&w? Of wordt toch 
de voorkeur gegeven aan 
een andere variant? 
Hoe dan ook staat de raad 
aan de vooravond van een 
belangrijk besluit. 

“De inrichting van het oever gebied 
is inmiddels afgerond”

“Winkelcentrum Amstelplein 
wordt grondig opgeknapt”

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

INFORMATIEF

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

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

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

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

Vrolijke Wol geVraagd
De brei- en babbelclub op maan-
dagochtend heeft zo hard ge-
werkt, dat er weer een vracht-
wagen vol naar Roemenië is af-
gereisd. Trots zijn wij op de cre-
atieve prestaties van onze deel-
nemers! Om door te kunnen gaan 
op de ingeslagen weg zijn wij op 
zoek naar (restjes) wol in vrolijke 
kleurtjes. Inbreng kan alle werk-
dagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

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

schaakVereniging
Wist u dat elke woensdagavond 
een schaakvereniging actief is 
in ons gezellige centrum? Vanaf 
19.00 uur speelt de jeugd tegen 
elkaar en vanaf 20.00 uur is het 
tijd voor de volwassen spelers. 
Als u of uw kind interesse heeft 
in (leren) schaken, kom gerust 
een keer langs op woensdag-
avond bij schaakvereniging De 
Amstel. Aanmelden kan bij Dhr. 
Geertsema.

Postzegel ruilbeurs
Elke eerste zaterdag van de 
maand organiseert Filatelisten 
Vereniging Uithoorn een postze-
gel ruilbeurs. Ook zaterdag 4 no-
vember vanaf 10.00 uur bent u 
van harte welkom om postzegels 
te ruilen, te kopen of een waar-
debepaling te laten plaats vin-
den.

Alexanderhoeve Uithoorn
Alweer 2 jaar op 
Zijdelwaard
Uithoorn - Het is alweer 2 jaar ge-
leden dat Alexanderhoeve kaas & 
noten zijn deuren opende op win-
kelcentrum Zijdelwaard. Na 25 jaar 
met hun kaaswinkel in Utrecht te 
hebben gezeten, besloten Arie en 
Marga daar te stoppen en kwamen 
naar Uithoorn toe, waar ze geen 
moment spijt van hebben. Samen 
met Sylvia vormen zij het team van 
deze gecertifi ceerde kaasspeciaal-
zaak. Eerder dit jaar kregen zij van 
het Vakcentrum, Kaas en Delicates-
sen de Kwaliteitscertifi cering Food-
specialiteitenwinkel. Alexanderhoe-
ve staat bekend om zijn eigen ge-
rijpte Noord Hollandse kazen in ei-
gen pakhuis. De kazen komen na 
2 weken binnen in het pakhuis, en 
daar gaan ze pas weg als ze de juis-
te leeftijd en smaak hebben bereikt.
De Boerenkazen komen uit het 
Groene hart, men gaat zelf de boer 
op om de lekkerste kaas te krijgen.

Ambachtelijk
Zoals men ook  wel zal weten wor-
den de noten en mixen allemaal 
ambachtelijk in de winkel gebrand, 
dus verser kunt u het niet krijgen. 
Ook voor een wijntje, port of sher-
ry voor bij de kaas kunt u bij hen 
terecht. Met het oog op het ein-
de van het jaar is de Alexander-
hoeve het adres voor Kerstpakket-
ten, zij hebben het pakket voor ie-
der budget, voor bedrijven en par-
ticulieren. Maar de viering van het 
2 jarig bestaan op winkelcentrum 
Zijdelwaard willen zij niet zomaar 
voorbij laten gaan. Daarom hebben 
ze in het weekend van 3 en 4 no-
vember twee zeer feestelijke dagen 
voor een ieder. Vrijdag een heel bij-
zondere aktie die vermeld staat in 
deze krant en op zaterdag Het Rad 
van Fortuin. Dus kom allen vrijdag 
en zaterdag naar Zijdelwaard……. 
Wie weet bent u die gelukkige???

Bewonersoverleg 
Buurtbeheer Zijdelwaard
Uithoorn – De vereniging Buurt-
beheer Zijdelwaard houdt op dins-
dagavond 7 november a.s. een be-
wonersoverleg in kerkgebouw De 
Schutse aan de Merodelaan 1. De 
aanvang is om 19.30 uur, de inloop 
is vanaf 19.15 uur. Naast het af-
werken van de onderwerpen op de 
agenda zijn er gesprekken met leer-
lingen van De Vuurvogel. Zij vertel-
len over de vreedzame school en 
woonwijk. Claudia Prange van Tym-

paan de Baat informeert de aan-
wezigen over Laaggeletterdheid en 
Willem Kömmann geeft een impres-
sie over de kinderboerderij De Olie-
vaar en hoe het daarmee gaat. Ie-
dere inwoner van Zijdelwaard die 
geïnteresseerd is in een veilige en 
leefbare buurt is van harte welkom. 
Toegang is gratis. De thee of koffi e 
staat voor u klaar! Indien nodig kunt 
u nadere informatie opvragen via e-
mail: vbzijdelwaard@gmail.com.

Manager Deen Uithoorn 
reikt cheque uit
Uithoorn - Met het overhandi-
gen van een cheque van 500,- eu-
ro door Marcel de Snaijer, super-
marktmanager van Deen, aan Wil-
lem Körnmann, beheerder van Kin-
derboerderij De Olievaar, sluit Deen 
Supermarkt Uithoorn hun spaarac-
tie ‘Vriendjes van de Boerderij’ af. 

Lokale betrokkenheid is voor DEEN 
Supermarkten heel belangrijk. Met 
deze (landelijke) actie willen zij de 
lokale kinderboerderij fi nanciële 
ondersteuning geven. Kinderboer-
derij de Olievaar gebruikt dit be-
drag om een nieuw kippenhok te 
bouwen.

Open avond Hobbyclub 
3 november
De Kwakel - De Hobbyclub is een 
creatieve club waar kinderen van-
af 8 jaar t/m groep 8 elke vrijdag-
avond van 19.00-21.00 uur kunnen 
timmeren, zagen, verven en steeds 
wisselende knutsels kunnen maken. 
Dit vindt plaats op de eerste verdie-

ping van Dorpshuis De Quakel, de 
ingang is te vinden via de trap aan 
de achterzijde. Op vrijdag 3 novem-
ber is iedereen die wil weten wat 
we doen welkom om op onze open 
avond te komen. De entree is deze 
avond gratis.

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn wordt weer ge-
houden op zaterdag 4 november en 
u bent van harte welkom. En er zijn 
altijd leden van de Filatelisten Ver-
eniging aanwezig, bij wie u infor-
matie kunt inwinnen over het verza-
melen van postzegels. Ook is er de 
mogelijkheid om advies vragen over 
de waarde en het verkopen van uw 

verzameling.  De vertrouwde han-
delaren zijn weer  aanwezig, waar-
bij u de benodigde postzegels kunt 
aanschaffen. Ook zijn er de stuiver-
boeken, dat zijn insteekboeken met 
postzegels, waar u zegels uit mag 
nemen voor 1 stuiver per stuk. 

De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

DUS! klust bij kinder-
boerderij De Olievaar
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
hebben DUS!-leden de handen uit 
de mouwen gestoken bij de kinder-
boerderij. Er is altijd wat te doen. De 
DUS!sers hebben een pad naar het 
toekomstige varkensverblijf vrij ge-
maakt, de sloten uitgebaggerd, bla-
deren van de weide verwijderd en 
meegewerkt aan een winterver-
blijf voor egels. Twee keer per jaar 
werken DUS!-leden op de kinder-
boerderij. De kinderboerderij is een 
voorbeeld van een geslaagd burge-
rinitiatief. DUS! vindt dat elk dorp 
een kinderboerderij moet hebben 
en werkt daarom regelmatig mee. 
In de tijd dat de kinderboerderij is 
overgenomen door vrijwilligers is er 
al veel veranderd. Er zijn nieuwe be-
woners gekomen: varkens, kippen 
en konijnen in een mooie verblijven 
met veel bewegingsvrijheid. Basis-
school ’t Startnest kweekt er groen-
te, er is een ruimte waar je koffi e 
kunt drinken en een ijsje kan kopen. 
Leerlingen van de Praktijkschool, 
statushouders en vrijwilligers zor-
gen ervoor dat de dieren goed ver-
zorgd worden, dat het terrein goed 

onderhouden wordt en dat bezoe-
kers welkom worden geheten. Wil-
lem Körnmann, die vrijwillig alle ac-
tiviteiten coördineert, zit nog boor-
devol ideeën. De kinderboerderij 
wordt zo een echte dorpsboerderij: 
voor inwoners en door inwoners!

Vriendengroep ‘het Veengat’
Steun voor Buurtkamer 
De Kwakel
De Kwakel - 7 oktober 2017 was 
er weer een editie van Obstakel in 
De Kwakel. Ondanks het gure weer 
waren er genoeg deelnemers om er 
een geslaagde dag van te maken. 
Mooie bijkomstigheid van dit eve-
nement is, dat vrijwilligers die zich 
aanmelden, mee mogen delen in de 
opbrengst en dat naar goeddunken 
mogen schenken aan een zelfge-
kozen bestemming. Vriendengroep 
‘het Veengat’’, vernoemd naar het 
water het Veengat liggend achter 
de Boterdijk in De Kwakel, had als 
bestemming de Buurtkamer in De 
Kwakel gekozen, waar één van de 
vriendinnen vaste vrijwilliger is. Af-
gelopen vrijdagochtend werd vóór 

het jaarlijkse vriendenweekend uit, 
de Buurtkamer overvallen en verrast 
met gebak, een fl inke dosis her-
rie en gezelligheid en een cheque 
met een bedrag van 300,- euro. Met 
een kort woordje om de aanwezigen 
uit te leggen vanwaar deze invasie 
plaats vond, werd de cheque over-
handigd. De aanwezige gasten wa-
ren aangenaam verrast en hebben 
met een applaus de vriendengroep 
bedankt. Wilt u nu ook eens mee-
maken hoe gezellig en soms verras-
send de Buurtkamer in De Kwakel 
is? Elke vrijdagochtend van 10.00 
uur tot 12.00 uur bent u van har-
te welkom in het Dorpshuis van De 
Kwakel.

Zaterdag Wintertestdag 
bij Opel Van Kouwen 
Regio - U kunt die dag gratis 
uw Opel laten controleren op al-
le wintergevoelige onderdelen. En 
het Opel Winterplan aanschaffen 
zodat u verzekerd bent van gra-
tis reparatie of vervanging van 
deze onderdelen mochten ze on-
verhoopt stuk gaan deze winter. 
Heeft u nieuwe banden nodig? 
Dan ontvangt u 35% korting op 
alle banden. Dus niet alleen op 
nieuwe winterbanden, maar ook 
op all-weather banden en zomer-
banden. Overweegt u een com-
plete set winterbanden aan te 
schaffen, dan zijn er superscher-
pe set prijzen die al beginnen bij 
495,- euro voor een Opel Karl, 

525,- euro voor een Opel Adam 
en 545,- euro voor een Opel As-
tra. Natuurlijk staat de koffi e met 
iets lekkers voor u klaar! En mis-
schien een mooi moment om 
kennis te maken met de nieuwe 
Opel Crossland X, de Grandland 
X en de Insignia Sportstourer. Er 
is een speciale actie op de voor-
raad auto’s. U ontvangt 21% BTW 
korting bij aankoop van een nieu-
we Opel uit de speciale voorraad. 
Daar bovenop krijgen de Corsa 
kopers nog eens 1500,- euro ex-
tra inruil. Van Kouwen is open op 
zaterdag 4 november van 9.00 tot 
17.00 uur in Aalsmeer, Amsterdam 
Zuidoost en Amsterdam West.





 
08   Nieuwe Meerbode  •  1 november 2017

Vervolg van de voorpagina. 

Het gaat hierbij om dagelijkse en 
niet-dagelijkse bestedingen op jaar-
basis uit De Ronde Venen.  Daarbij 
zij opgemerkt dat de potentiële ef-
fecten van de verkeersmaatrege-
len betrekking hebben op 4,2 mil-
joen euro aan bestedingen (zijnde 
ruim 11 procent). Het andere deel 
komt voor rekening van het lang-
zame verkeer aangezien dat geen 
last heeft van de verkeersremmen-
de maatregelen. Het aantal bezoe-
kers van het dorpscentrum Uithoorn 
dat met de auto komt bedraagt 81 
procent. Wordt gekeken naar de in-
vloed van de verkeersmaatregelen 
over de Prinses Irenebrug, dan gaat 
men uit van de huidige standaardsi-
tuatie: Vanuit Amstelhoek gerekend 
bedraagt de afstand heen en terug 
2 km en is men 6 minuten reistijd 
kwijt. Bij het instellen van een een-
richtingsverkeer is dat 5,8 km meer 
en wordt de reistijd 12 minuten. Bij 
volledig weren van het autoverkeer 
(dus omrijden via de N201) wordt 
de afstand 11,6 km en de reistijd 18 
minuten. Om het beeld compleet te 

maken heeft men ook de afstand 
Amstelhoek-Mijdrecht v.v. toege-
voegd. Daarbij gaat het om 9 km en 
een reistijd van 16 minuten.

Afname bestedingen
Bij het invoeren van een eenrich-
tingsverkeer is de verwachting dat 
maximaal 10 procent van de auto-
bezoekers die normliter via de Prin-
ses Irenebrug naar het Amstel-
plein komen voor een andere aan-
kooplocatie zal kiezen. Het effect 
zal inhouden dat er 0,4 miljoen euro 
minder zal worden besteed. Dat is 
maximaal 1 procent. Als het dorps-
centrum helemaal wordt afgeslo-
ten voor autoverkeer over de brug, 
wordt een grotere af name van de 
bestedingen verwacht omdat koop-
centrum Mijdrecht dan qua afstand 
en reistijd aantrekkelijker zal zijn 
dan via de N201 en de Amsterdam-
seweg naar het centrum van Uit-
hoorn en terug te moeten rijden. In 
de memo wordt hiervoor opgemerkt 
dat het moeilijk is om uitspraken te 
doen over het aantal bezoekers dat 
niet langer voor het centrum van 
Uithoorn zou kiezen in dat geval. 

Daarvoor zijn er allerlei andere ar-
gumenten die een rol spelen. Zoals 
een specifieke winkel, gewenning, 
omdat het centrum op de route ligt 
door woon-werkverkeer etc. In de 
memo wordt verder gewezen op 
de stijging van de niet-bestedingen 
via internet. Gedurende de periode 
2011-2016 zijn die bestedingen in 
fysieke winkels in het centrum van 
Uithoorn met 30 procent gedaald. 
Het wordt als een heel reëel sce-
nario gezien dat als gevolg hiervan 
nog meer winkels zullen verdwijnen, 
tenzij die zich (als speciaalzaak) zul-
len onderscheiden.

Weinig of geen effect
Als conclusie wordt in de memo ge-
noemd dat bij het instellen van een 
eenrichtingsverkeer bij de Prinses 
Irenebrug dit naar verwachting niet 
of nauwelijks effect zal hebben op 
de totale bestedingen in het cen-
trum van Uithoorn… (Maar 400.000 
euro minder is toch ook niet niks? 
Red.). Bij het volledig weren van het 
doorgaande autoverkeer naar het 
centrum zal het totaal aan beste-
dingen wel degelijk meer afnemen, 

maar volgens de onderzoekers in de 
memo nooit meer dan 4,2 miljoen 
euro… Voor de dagelijkse bestedin-
gen zal de maatregel waarschijnlijk 
een lichte(?) omzetderving met zich 
meebrengen. ‘Het mogelijke verlies 
van bestedingen door verminderde 
toevloeiing van buitenaf is naar ver-
wachting voor het grootste deel te 
beperken door vergroting van de lo-
kale koopkrachtbinding als gevolg 
van schaalvergroting van bestaan-
de supermarkten en de komst van 
een discounter (Aldi)’, zo luidt een 
passage in de memo… Anders ge-
zegd: de detailhandelssector in het 
centrum van Uithoorn moet dus zelf 
de klappen maar opvangen van het 
omzetverlies van minimaal kenne-
lijk een tonnetje of vier en maximaal 
ruim 4 miljoen euro als klanten van-
uit de omliggende gemeenten (vnl. 
De Ronde Venen) het gaan laten af-
weten. Uithoorn heeft ze kennelijk 
niet nodig, iets waar naar verluidt 
de winkeliers heel anders over den-
ken. Die gaan ook van andere getal-
len uit. Zo verwacht AH Jos van den 
Berg al een omzetverlies aan dege-
lijks boodschappen van 19 naar 11 
procent. En meer winkels waarin 
ondernemers zich zullen vestigen zit 
er kennelijk niet in volgens dezelf-
de memo. ‘Voor branches in de niet-
dagelijkse sector heeft de toename 
van internetverkoop een veel groter 
effect dan het volledig weren van 
doorgaand verkeer. Die trend zal 
zich alleen maar verder doorzetten. 
Het volledig weren van doorgaand 
verkeer zal hier niet als oorzaak aan 
ten grondslag liggen, maar kan dit 
proces wel versnellen.’ Aldus be-
woordingen uit de memo. Deze uit-
komsten zijn natuurlijk ‘gefundenes 
Fressen’ voor wethouder Polak (na-
mens het college) die hiermee een 
instrument heeft om de raad ervan 
te overtuigen dat het doorvoeren 
van een eenrichtingsverkeer of zelfs 
helemaal weren van doorgaand ver-
keer over de brug, vrijwel geen en-
kel effect zal hebben op het winkel-
bezoek van klanten die van buiten-
af komen. Aan de raad om hierop 
onderbouwd te reageren. Zoals het 
er nu voorstaat zullen we het besluit 
op 2 november weten.

Wat is het effect van de 
verkeersremmende maatregelen?

Gemeentebelangen in 
gesprek met KBO
Uithoorn – Vorige week heb-
ben Sjaak Verhaar & Iris Theijs-
sen, raadsleden van Gemeente-
belangen Uithoorn – De Kwakel 
een verhelderend en prettig ge-
sprek gevoerd met een afvaardi-
ging van het bestuur van KBO Uit-
hoorn & De Kwakel. Het doel van 
dit gesprek was het delen van ken-
nis onder wat er speelt bij de oude-
ren binnen onze gemeenten. Met 
ruim 1200 leden behartigen bei-
de afdelingen een groot aantal van 
de inwoners. Onderwerpen als: wat 
leeft er onder ouderen, waar lopen 

zij tegen aan, wat kan beter maar 
ook wat gaat er goed, is besproken. 
Het is fantastisch om te horen en 
te zien wat de KBO betekent voor 
ouderen: onder andere het organi-
seren van dagjes uit, de ‘Dag van 
de Ouderen’, maar ook hulp bieden 
bij het invullen van de belasting-
aangifte en andere administratie-
ve zaken. Gemeentebelangen vond 
het een constructief en prettig ge-
sprek en wil het bestuur van KBO 
Uithoorn en KBO De Kwakel harte-
lijk danken voor de uitnodiging en 
de prettige samenkomst!

Ondernemersfonds Uithoorn - De Kwakel is er voor alle 
ondernemers
Dit fonds voor en door ondernemers bestaat sinds 2012 en 
is opgericht door een samenwerkingsverband van onderne-
mers in Uithoorn en De Kwakel. Het doel is het verbeteren en 
versterken van het ondernemersklimaat en het stimuleren van 
ondernemers om zaken die gebiedsgericht collectief opgepakt 
kunnen worden te realiseren. De middelen van het fonds be-
staan uit een toeslag van 10% op de onroerendezaakbelasting 
voor niet-woningen. Deze middelen worden via goedgekeurde 
projecten weer uitbetaald aan de ondernemers die de fondsen 
hebben opgebracht, na aftrek van een klein deel aan beheer-
kosten van het fonds. 

Alle ondernemers kunnen aanvragen doen!
Naast de georganiseerde samenwerkingsverbanden kunnen 
ook andere, (nog) niet georganiseerde belanghebbenden een 
aanvraag doen. Zij kunnen hun aanvraag rechtstreeks doen bij 
het bestuur van het Ondernemersfonds. Wel vraagt het onder-
nemersfonds dat een zekere mate van collectief belang in de 
aanvraag gediend wordt. Het fonds probeert de organisatie-
graad van het bedrijfsleven te stimuleren, bijvoorbeeld door te 
helpen bij het opzetten van nieuwe, of aansluiting bij bestaan-
de, ondernemersverenigingen. Feitelijk kan elke individuele 
ondernemer een aanvraag doen zolang het een gezamenlijk 
belang heeft voor een representatieve groep van ondernemers 
of ondernemingen.

Fonds aanvragen?
Wilt u ook aanspraak maken op het fonds voor een project?
Kijk op www.ondernemersfondsuithoorn.nl voor meer informa-
tie en hoe u uw aanvraag kunt indienen.

Besluit over ‘Dorpshart aan de Amstel’ in gemeenteraad 
van 2 november
In een paginagrote advertentie in de Nieuwe Meerbode van 
18 oktober heeft de SUB op uitgebreide wijze haar gemoti-
veerde bezwaren tegen het raadsvoorstel uiteengezet. Ik heb 
hierop veel en alleen maar positieve reacties ontvangen uit de 
samenleving, zowel van inwoners als van ondernemers. Dit 
werd gevolgd door het inspreken tijdens de raadscommissie 
Wonen en Werken op 19 oktober. In de Nieuwe Meerbode 
van 25 oktober is van deze vergadering verslag gedaan. Het 
merendeel van de vele belangstellenden verliet na afloop van 
de behandeling van het onderwerp teleurgesteld, ontevreden 
en zelfs hier en daar mokkend de raadzaal. Ze hadden meer 
verwacht van de vraagstelling door de commissieleden en de 
beantwoording door de wethouder, die zelf helemaal niet in-
ging op wat de insprekers die avond naar voren brachten en 
de dialoog uit de weg ging. Aldus gingen ze met gemengde en 
ontevreden gevoelens huiswaarts met de gedachte ‘ze ram-
men het er toch gewoon door’. Tot zover de verslaggever van 
de Nieuwe Meerbode. 

Saillant detail. In een peiling van het Een Vandaag Opiniepanel 
bleek op 25 oktober dat het vertrouwen in de politicus laag is. 
Alexander Pechtold reageerde tijdens de uitzending: “een ge-
brek aan vertrouwen in de politiek is alleen op te lossen door 
dialoog”. Laat dit nou net ontbreken rond het plan Dorpshart 
aan de Amstel. En dat met de gemeenteraadsverkiezingen in 
aantocht. De besluitvorming over het raadsvoorstel staat ge-
agendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad op don-
derdagavond 2 november. De SUB heeft mij gevraagd om weer 
te gaan inspreken. Ik kan daarbij gebruik maken van nieuw 
ontvangen informatie. Het vervolg zal interessant worden. 
Krijgen de teleurgestelde bezoekers gelijk, heeft de besluit-
vorming in feite allang plaatsgevonden en ‘rammen ze het er 
toch gewoon door’? Of komt er een volwaardig debat tussen 
voor- en tegenstanders op basis van goede argumenten?

Saillant detail. Op woensdagavond 1 november is de jaarlijkse 
debatwedstrijd tussen Amstelveense gemeenteraadsleden en 
middelbare scholieren in de raadzaal van Amstelveen. Altijd 
weer een feestje om bij aanwezig te zijn: er wordt gedebat-
teerd op het scherpst van de snede tussen voor- en tegen-
standers van ingenomen stellingen. Het zal interessant worden 
om de debatvaardigheden tussen “Amstelveen” en “Uithoorn” 
te vergelijken. Ik doe een oproep aan alle gemeenteraadsle-
den. U staat voor een belangrijke beslissing die verstrekkende 

gevolgen kan hebben voor de ont-
wikkeling en de toekomst van het 
dorpscentrum. U heeft een belang-
rijke verantwoordelijkheid om een 
evenwichtige beslissing te nemen 
die recht doet aan de belangen van 
alle inwoners en ondernemers van 
Uithoorn. Een verantwoordelijkheid 
die niet te onderschatten valt!

Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf, de koepel van alle winkeliers- en ondernemers-verenigingen van Uithoorn en De Kwakel.

Raadscommissie niet moeilijk over 
Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn

Vervolg van de voorpagina.

Dat is overigens al met 10 miljoen 
euro verhoogd tot 70 miljoen euro 
als gevolg van te verwachten meer-
werk. Volgens afspraak draagt Uit-
hoorn daar ruim 1,14 miljoen eu-
ro aan bij. Het totale kostenplaat-
je maakt onderdeel uit van de reali-
satiefase van het project. Daartoe is 
een Bestuursovereenkomst tussen 
de Vervoerregio Amsterdam, Provin-
cie Noord-Holland, de gemeenten 
Uithoorn en Amstelveen afgesloten. 
Om het project succesvol te kun-
nen realiseren zijn er o.a. twee be-
langrijke ontbindende voorwaarden 
in de overeenkomst opgenomen. 
Zo is de uitvoerbaarheid van de Uit-
hoornlijn afhankelijk van de realisa-
tie van de ombouw van de Amstel-
veenlijn tot een normale trambaan 
i.p.v. een metroversie. En indien het 
resultaat van de aanbesteding het 
beschikbaar gestelde budget over-
stijgt, wordt dit aan de Regioraad 
voorgelegd. In het ultieme geval kan 
de Bestuursovereenkomst worden 
ontbonden en vindt het project geen 
doorgang. Aldus staat aangegeven. 
Maar dan moet het bedrag wel heel 
fors worden overschreden, ook al 

omdat er daarnaast een risicoreser-
vering is opgenomen waaruit ‘over-
lopende kosten’ kunnen worden ge-
financierd. Hierbij zij opgemerkt dat 
de Vervoerregio Amsterdam als op-
drachtgever van de Uithoornlijn de 
risicodragende partij is. Er zijn geen 
specifieke onderwerpen geconsta-
teerd waarvoor de gemeente Uit-
hoorn risicodragend is. Over dat 
plaatje hadden enkele commissiele-
den wat vragen aan de wethouder.

Wie betaalt wat?
Frans Boonman (OU) ging in op de 
kostenverdeelsleutel. Hij vroeg of de 
extra kosten die Uithoorn moet ma-
ken voor parkeervoorzieningen, een 
voetpad, trappen vanaf de Zijdel-
weg naar beneden om bij het bus-
station te komen e.d. voor rekening 
van de gemeente zijn of komen die 
ten laste van de aanleg van de Uit-
hoornlijn. Volgens de wethouder ko-
men die voor rekening van de ge-
meente Uithoorn. Boonman: “Stel 
nou dat men het niet eens zal zijn via 
de ontsluiting over de Faunalaan en 
stel nou dat de raad daar ook in zou 
meegaan, wat gebeurt er dan?” De 
wethouder gaf daarop aan dat dit 
een ‘scoopwijziging’ inhoudt waar-

Luchtfoto met midden/onder het Oude Spoorhuis langs de busbaan, rechts 
beneden de Amstel met de Wilhelminakade en aansluitend het braakliggende 
terrein van de Vinckebuurt. Rechtsboven de Burg. van Meetelenstraat. Geel: 
auto’s parkeren, roze voor fietsen. (Ref. Vervoerregio)

mee alle vier partijen het eens moe-
ten zijn. Dat kan Uithoorn niet al-
leen beslissen. Bij acceptatie komen 
de kosten in dat geval voor reke-
ning van de Vervoerregio. Wethou-
der Polak deelde verder mee dat er 
vier zienswijzen zijn ingediend van 
mensen die moeite hebben met de 
aanleg van de tramlijn. Jordy Keimes 
(CDA) vroeg hoeveel overlast het 
ophogen van het viaduct op de Zij-
delweg over de busbaan/toekomstig 
tramtracé met zich zal meebrengen. 
Het ophogen moet gebeuren omdat 
de tram er in de huidige situatie niet 
onderdoor kan rijden. En wat is de 
benodigde toekomstige parkeerca-
paciteit bij de haltes? 
Ferry Hoekstra (GB) ging in op de 
uitvoering van de halte Aan de 
Zoom, de sociale veiligheid, de voet-
gangersvoorziening vanaf het Burg. 
Kootpark naar het busstation en hoe 
het doodlopende stukje weg bij Bui-
tendijks wordt ingericht als mensen 
passagiers voor de tram gaan afzet-
ten. 
Ervaringen
Nick Roosendaal (VVD) vroeg hoe 
de ervaringen in Amstelveen zijn 
met het parkeren aan de haltes en 
hoe men het daar heeft opgelost. Dit 
om er in Uithoorn van te leren. Wet-
houder Polak meldde dat n.a.v. een 
parkeeronderzoek er 16 parkeer-
plaatsen aan de Faunalaan wor-
den gerealiseerd, bij het busstati-
on 10 en nabij het Oude Spoorhuis 

(eindhalte) 40. Bij de Zijdelweg moet 
de onderdoorgang van de busbaan 
aangepast worden qua hoogte en 
dienen de hellingbanen langer (min-
der steil) te worden uitgevoerd. De-
ze ombouw zal te zijner tijd de no-
dige overlast met zich meebrengen. 
Maar dat geldt eigenlijk voor de hele 
aanleg van de trambaan. Samen met 
de Vervoerregio en de aannemer die 
de tramlijn gaat bouwen, zal beke-
ken worden in hoeverre die overlast 
kan worden beperkt. De wethouder 
beloofde alle aanvullingen en advie-
zen van de commissieleden te zullen 
meenemen in een volgend overleg 
met onder meer de gemeente Am-
stelveen en de Vervoerregio. Niets 
meer aan de orde zijnde verwees 
de avondvoorzitter Jan Mollema na 
rondvraag het onderwerp naar de 
stemmingen. Als de gemeenteraad 
op 2 november akkoord gaat met 
het Uitvoeringsbesluit kunnen de 
adviezen worden meegenomen in 
de stukken naar de Regioraad. Voor 
de bewoners langs of in de buurt 
van de tramlijn wordt het per stap 
steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, 
om het project nog te vertragen met 
zienswijzen of hiervoor in beroep te 
gaan. In dat licht gezien is het wel-
licht beter om in overleg met de 
Vervoerregio c.q. de gemeente Uit-
hoorn, eruit te halen wat er in zit met 
voorzieningen en te treffen maatre-
gelen om het langs de tramlijn ‘leef-
baar’ te maken en te houden.

Geen krant?
0297-581698
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Nederland Leest in teken 
van robotica
Uithoorn – Ze waren al een eeuw 
geleden voorspeld, maar de ro-
bots komen er nu echt aan, in gro-
te aantallen. Waar eindigt dit? Een 
zonnige toekomst of is dit juist het 
begin van het einde van de mens? 
Lees de toekomst. De Bibliotheek 
is de plaats voor ontmoeting en de-
bat over maatschappelijke thema’s 
en bespreekt in november de toe-
komst. Praat mee over robotica en 
krijg het boek Ik, robot cadeau. Het 
thema van Nederland Leest 2017 is 
‘robotica’ en het boek dat je in no-
vember in de Bibliotheek Amstel-
land gratis kunt krijgen is: Ik, robot 
van Isaac Asimov. Het is een futu-
ristische vertelling rond een robot-
psycholoog in 2057, die terugblikt op 
haar leven. De hele maand novem-
ber zijn er allerlei gave, futuristische 
en gezellige activiteiten in de Bibli-
otheek. Hieronder een kleine selec-
tie, voor jong en oud, dus loop ge-
rust een keertje extra binnen.

Experiment
Het robot experiment met Ronald 
Giphart. Kun je met een robot een 
literair verhaal schrijven? Giphart 
vertelt over het slagen dan wel falen 

van dit experiment in de Thamer-
kerk Uithoorn op donderdag 9 no-
vember om 20.00 uur. Ouder en kind 
special; gadgets, drones en weara-
bles. Alles over fascinerende high-
tech snufjes. Zien is geloven. Meer 
informatie over Nederland Leest, 
Robotica en overige activiteiten op 
onze website www.debibliothee-
kamstelland.nl of in een van de Am-
stelland bibliotheken.

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 indivi-
duele ontwikkeling waardoor ieder 
in zijn gekozen techniek en mate-
riaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element. Tot en met vrijdag 
18 december bestaat de mogelijk-
heid om op werkdagen van 9.30 tot 
12.00 uur hun jaarlijks terugkerende 
expositie te gaan bezoeken bij “VITA 
welzijn en advies” in het Wijksteun-
punt aan de Bilderdijkhof. De basis 
is aquarel, maar er wordt ook gete-
kend met potlood, pen, pastelkrijt en 
houtskool. Een aantal mensen heb-
ben voorkeur voor acrylverf. Natuur-
lijk resulteert dit alles ook in wer-
ken die gemaakt zijn met gemengde 
technieken. Zeker een aanrader om 

een vijftigtal kleurrijke werkstukken 
wat nader te gaan bezien of met de 
komende feestdagen in het vooruit-
zicht, misschien om iets bijzonders 
om aan te willen schaffen. 

Drukker verkeer in het centrum 
door verkeersmaatregel?
Uithoorn - Behalve in financieel 
opzicht voor de detailhandel zullen 
de plannen voor verkeersmaatrege-
len in het centrum en over de Prin-
ses Irenebrug ook hun effect sorte-
ren. Waar wethouder Marvin Polak 
hoopt op minder verkeer in en door 
het centrum – gesproken wordt 
over ongeveer 4.000 autobewegin-
gen wat maximaal wordt genoemd 
binnen een ‘gezond en veilig’ ver-
blijfsgebied – lijken dat er veel meer 
te worden. Een en ander wordt ge-
toond in een overzicht van verkeers-
gegevens dat een inwoner langs het 
Thamerlint van de gemeente heeft 
ontvangen en in het bezit is van de-
ze krant. Het is een verkeersmodel 
dat door Goudappel Coffeng is op-
gesteld en waarvan men mag aan-
nemen dat daarin (recente?) ver-
keerstellingen zijn verwerkt om het 
referentiemodel te ijken. Dit refe-
rentiemodel is gebruikt om de ef-
fecten van het verkeersplan in te 
verwerken. Men kan bij het chec-
ken van de waarden aan de Water-
lijn en bij die van de Schans consta-
teren, dat kennelijk niet alle details 
goed (of verkeerd?) in het referen-
tiemodel zijn verwerkt. In de reactie-
nota op het dorpsplan staat bijvoor-
beeld dat het verkeer op de Prins 
Bernhardlaan ‘iets’ zal toenemen. 
Bij de ontvangen stukken betref-
fende de verkeersgegevens zit een 
kaart met getallen van verkeersbe-
wegingen die betrekking hebben op 
vrijwel alle straten en wegen in Uit-
hoorn. Daarvan is een deel uitver-
groot (zie afbeelding) wat betrek-
king heeft op het centrum van Uit-
hoorn. Wat opvalt zijn de 9.400 (!) 
auto’s op de Thamerlaan tot de ro-
tonde en de 6.100 auto’s op de Prin-
ses Irenelaan. Wat hierbij ‘aantrek-
kelijk’ en ‘autoluw’ aan is wordt in 
twijfel getrokken.

Binnen via de achterdeur
De suggestie die herhaaldelijk naar 
voren komt dat de rotonde maxi-
maal 4.000 auto’s moet verwerken is 
dus ook kul. Op de Prins Bernhard-
laan komen 4.700 auto’s per etmaal 
te rijden, terwijl dat er nu zo’n 3.300 
zijn wat destijds ook aan de bewo-
ners is voorgehouden door de toen-
malige wethouder Maarten Leven-
bach. Voor elke bewoner die hier-
mee geconfronteerd wordt is dat 
toch echt meer dan een kleine toe-
name! Sterker nog, rondom de klei-
ne rotonde bij de Prinses Irenelaan/
Christinalaan zijn meer dan 6.000 

verkeersbewegingen te zien wat 
zich voortzet op het stukje Laan van 
Meerwijk. Het wordt dus een hele 
drukke rotonde/kruising daar. Re-
den is dat straks de toegang naar de 
Prinses Irenebrug vanaf de Laan van 
Meerwijk is afgesloten en dus alle 
verkeer vanuit de Meerwijk en van-
uit de richting Vrouwenakker langs 
de Amstel zijn weg zoekt over de 
Prins Bernhardlaan naar de N201. 
Ook terug over de Thamerlaan is het 
druk, maar minder dan bij de Prins 
Bernhardlaan het geval is. Tegelij-
kertijd is het heel raar dat volgens 
het model over de Schans (afgeslo-
ten voor auto’s) dagelijks 3.100 au-
to’s rijden!... Voorts rijden 500 auto’s 
tegen het verkeer in over de Wa-
terlijn… Ofwel: In hoeverre klopt 
het gebruikte rekenmodel met de-
ze waarden wat de wethouder een 
ieder voorhoudt in zijn betoog? Op 
het kaartje van het centrum is ook 
te zien dat het aantal auto’s over de 
Prinses Irenebrug 4.700 bedraagt 
die zich begeven naar het parkeer-
terrein achter de Coop. Ook dat zijn 
er aanzienlijk meer dan de wethou-
der voor ogen heeft. Kortom, gelet 
op het aantal voertuigen wordt het 
centrum aardig vol met auto’s. Ko-
men die (extra) aantallen nu vanaf 
de N201 via de Amsterdamseweg 
naar het centrum van Uithoorn zoals 
het college dat graag op die manier 
ziet? Dat is dan het paard achter de 
wagen spannen. In plaats van over 
de Prinses Irenebrug komt het ver-
keer nu via de achterdeur Uithoorn 
binnen naar het centrum.

Wie overigens op de website van 
het RIVM kijkt, (http://geluid.rivm.
nl/geluid/geluidbel_maps.php) en 
daarop zijn postcode en huisnum-
mer van de Thamerlaan of Prins 
Bernhardlaan in tikt, ziet dan met-
een dat bijvoorbeeld op de Prins 
Bernhardlaan nu al de geluidssitu-
atie als ‘zeer slecht’ wordt beoor-
deeld. De basis van die kwalificatie 
is de geluidsrapportage die alle ge-
meenten elke vijf jaar moeten ma-
ken. Uithoorn had dit in 2017 op-
nieuw moeten doen maar dat is er 
nog steeds niet van gekomen. Het 
doel van die wettelijke verplichting 
is om geluidsniveaus waar nodig te 
verbeteren. Dat gaat met de toe-
name van het verkeer op een aan-
tal straten dan ook niet lukken! Be-
langrijk genoeg om er tijdens de 
raadsvergadering op 2 november 
aandacht aan te besteden!

Kwakelse Veiling groot 
succes
De Kwakel - Zaterdag j.l. vond de 
eerste van de twee Kwakelse Vei-
lingavonden van dit jaar plaats. De 
opbrengst van deze eerste avond 
bedroeg maar liefst 29.047,- euro. Dit 
is de op twee na hoogste opbrengst 
sinds de invoering van de euro. De 
avond begon met een kinderveiling 
waarin kinderen zelf mochten bie-
den op speelgoed, kaartjes voor 
het zwembad, een Ajax of een Fe-
ijenoord taart en een egelmand. De 
veilingmeesters hielden scherp in 
de gaten of elk bod wel de goed-
keuring had van een volwassen be-
geleider om kinderteleurstellingen 
te voorkomen. De sfeer zat er met-
een goed in. En ook bij de kinderen 
kwam het voor dat broer en zus, tot 
groot vermaak van papa en mama, 
zonder het te weten tegen elkaar op 
zaten te bieden voor hetzelfde spel-
letje. In totaal werden er de eerste 
avond 315 kavels geveild. De waar-
debonnen voor diners in restau-
rants uit de omgeving waren zeer 
in trek. Dat gold ook voor het tradi-
tionele pondje paling. De Kwakelse 
dagprijs voor deze avond lag tussen 
de 60,- en de 80,- euro. Met een uit-
schieter naar 460,- euro, maar dat 
kwam omdat er een premie op viel.

Rivaliteit
De rivaliteit tussen Ajax en Fe-
ijenoord supporters in het dorp 

kwam o.a. tot uitdrukking bij de 
taarten. De Feijenoord-taart ging 
weg voor 40,- euro en de Ajax-taart 
bracht 90,- op. Maar dat maakten 
de Feijenoorders weer goed met 
de koop van Feijenoord-Herenveen 
voor 280,- euro en de Feijenoord-
vlag met handtekeningen voor 240,- 
euro. De koopster was echt dolge-
lukkig met de vlag. Om 02.15 ging 
de laatste koop een saunabon on-
der de hamer voor 95,- euro. Vol-
gende week zaterdag 4 november 
kunnen de Kwakelaars hun veiling-
hart weer ophalen want dan is de 
tweede veilingavond. Deze begint 
om 20.00 uur met een kindervei-
ling in de kantine van de s.v. KDO, 
Vuurlijn 51, De Kwakel. Er kan o.a. 
worden geboden op een overnach-
ting op een woonboot in de Prin-
sengracht nabij de Noordermarkt 
voor max. 4 personen. Maar ook op 
een compleet verzorgd diner voor 2 
personen bij het met een Michelin-
ster bekroonde restaurant Merlet 
in Schoorl. Of op 2 kaartjes op de 
hoofdtribune AZ-AJAX op 17 de-
cember. Maar natuurlijk ook weer 
de pondjes paling en ander eten en 
drinken, op gereedschap en men-
sen die voor je komen klussen. Of 
gewoon leuk speelgoed. Je koopt al 
een kavel onder de 25,- euro. Dus 
er is voor iedereen een kans op de 
Kwakelse Veiling.

Saxofoonkwartet Take4 
speelt bij Blok
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het koopzondag bij Modehuis Blok 
en het saxofoonkwartet Take4 van 
Muziekvereniging KnA mocht de 
gasten verwelkomen met een op-
treden. Dit kwartet bestaat nu een 
aantal jaren en de dames; Noor Vi-
tringa, Esther Taanman, Yvonne Bre-
kelmans en Finy Koenen, repeteren 

wekelijks in het Muziekgebouw. In-
middels hebben zij een mooi reper-
toire opgebouwd en spelen zij re-
gelmatig op evenementen en fees-
ten. Daanaast spelen de dames na-
tuurlijk ook in het KnA Orkest. 
Voor meer informatie over het KnA 
Orkest en Take4: www.kna-uit-
hoorn.nl

Herfstmiddag van en met 
het Rode Kruis
Uithoorn – Vorige week organi-
seerde Het Rode Kruis Uithoorn/
De Kwakel een herfstmiddag in 
De Schutse aan De Merodelaan. 
Na een openingswoord van wel-
kom van coördinator Anke Nijland, 
en natuurlijk koffie met een specu-
laaskoekje, hebben bijna vijftig gas-
ten genoten van een heel gezellig 
en creatieve middag. Onder bege-
leiding van Bianca en Brigitte, sa-
men bekend als Bi&Briworkshops, 
heeft iedereen een indrukwekkend 
herfststuk kunnen maken. Er was 
een geweldig hoeveelheid bloemen, 
takjes, blaadjes en versierstukjes 
van alle najaar kleuren, afgerond 
met lintjes en lichtjes. Na een in-

tensieve werkperiode was de mid-
dag afgerond met een drankje en 
zoutjes, en iedereen mocht natuur-
lijk hun eigen creatie mee naar huis 
nemen.

Gifmengsters stelen show 
in Alkwin
Uithoorn – Afgelopen weekend 
genoten ruim 450 bezoekers van 
de voorstelling ‘Arsenicum en ou-
de Kant’ in het door Toneelgroep 
Maskerade tot theater verbouw-
de Alkwin Kollege. Onder regie van 
Stan Limburg werd deze toneel-
klassieker een vlotte voorstelling, 
met dikwijls ruimte voor een gul-
le lach. Het absurdistische verhaal 
gecombineerd met het soepele spel 
van de Maskeradeleden leverde 
drie heerlijke toneelavonden op. De 
hoofdrolspeelsters in ‘Arsenicum en 
oude Kant’ zijn de dames Abby en 
Martha Brewster. Dit duo werd ge-
speeld door Esther Meijer en Orfee 
Goedkoop, die er knap in slaagden 
een stel oude zussen neer te zet-
ten dat duidelijk al tientallen jaren 
met elkaar samenleeft. Deze keuri-
ge dametjes op leeftijd blijken ech-
ter in de kelder twaalf lijken te heb-
ben liggen. Abby en Martha vin-
den zichzelf echter geen moorde-
naars. Nee, ze bedrijven juist liefda-
digheid door eenzame, oude zielen 
actief te begeleiden naar het hier-
namaals. Ze gebruiken hiervoor een 
zelfgemaakte vlierbessenwijn, aan-
gelengd met een pittige gif cocktail. 
Voor het begraven van de lijken in 
de kelder maken ze gebruik van de 
grafdelvers talenten van neef Teddy. 
Teddy is ook niet helemaal normaal 
te noemen: hij denkt dat hij presi-
dent Roosevelt is en dat hij bezig is 
met de aanleg van het Panamaka-
naal in plaats van het graven van 
een graf. Jasper den Duijf was op 
dreef als deze Teddy. Hij kreeg met 
zijn regelmatige charges gepaard 
gaande met de uitroep ‘Ten aanval!’,  
de lachers al snel op zijn hand.

Waanzin
De familie Brewster blijkt nóg een 
eigenaardige representant te heb-
ben: Teddy’s broer Jonathan. Deze 
Jonathan was als jonge jongen be-
zig te experimenteren met de uit-
werking van zoutzuur op dieren. 
Door zijn onhoudbare gedrag is 
hij echter al jaren geleden het huis 
uitgezet. Natuurlijk duikt deze Jo-
nathan ook op in het stuk. Op de 
vlucht voor de politie duikt hij on-
der in zijn oude huis, samen met 
zijn partner in crime dokter Ein-
stein. Nee, niet Albert, maar Her-
mann Einstein. De moordzuchti-
ge psychopaat Jonathan werd bij-
zonder knap neergezet door Manon 
Custers. Terwijl de klunzige, nog 
enigszins goedbedoelende Einstein 
door Joost Wagemaker treffend tot 

leven werd gebracht. Is dan alle 
gekheid op een stokje in dit stuk? 
Nee hoor, want er is ook nog een 
neef Mortimer die tot een zo goed 
mogelijk einde voor alle betrokke-
nen probeert te komen. Hij ontdekt 
het lijk in de vensterbank. Wat ver-
volgens leidt tot alle onthullingen 
in het stuk. Hij probeert zijn tantes 
en Teddy uit de gevangenis te hou-
den, zijn neef Jonathan te lozen en 
ondertussen doet hij nog even een 
aanzoek aan zijn vriendin… Waan-
zinnig knap hoe Ronnie Baur de-
ze Mortimer tot de dragende figuur 
van het stuk wist te smeden. Zijn 
pittige verloofde Elaine was een 
leuke rol van Inge van der Heijden. 
Dan waren er nog meer opmerkelij-
ke rollen. Zo was er de politieagent 
gespeeld door Jack Bontekoe, die 
eigenlijk een toneelschrijver wil-
de zijn. Nico Tijsterman speelde de 
met de zussen bevriende dominee 
Harper, die niet zozeer het woord 
van God preekt, maar meer een ge-
zellig gesprek maakt van zijn optre-
dens in de kerk. Dan is er nog een 
adjudant die weigert te geloven dat 
er dertien lijken in de kelder liggen. 
Met haar ‘Ophouden!’ wist Natha-
lie Bakker als adjudant Brooney het 
grootste lachsalvo te ontketenen. 
Marcel Sneijder had een leuke dub-
belrol waarin hij net wel en net níet 
ontsnapt aan de liefdadigheid van 
de zussen. Niets en niemand is dus 
wat het lijkt in deze voorstelling. 
Ook neef Mortimer niet, want die 
blijkt geen echte neef te zijn. Ge-
lukkig maar, want dan kan hij toch 
nog trouwen met Elaine! 

Detail
Maskerade weet al jaren met zeer 
verschillende uitvoeringen een 
steeds groter publiek te trekken 
in het Alkwin. De keuze voor wis-
selende regisseurs, sterk verschil-
lende stukken en de enscenering 
heeft hier naast het goede spel al-
les mee te maken. Zo viel dit keer 
ook weer op dat er veel aandacht 
er wordt besteed aan decor, muziek 
en licht. Treffend detail: aan de bar 
kon je zelfs een vlierbessenwijntje 
bestellen. Niet zelf gemaakt, maar 
toch een geestige geste die overi-
gens ook goed werd opgepakt: za-
terdag was alle vlierbessenwijn op. 
De vereniging doet er duidelijk alles 
aan om ieder keer een zo mooi mo-
gelijke voorstelling neer te zetten. 
We kijken nu al uit naar het voor-
jaar als er weer nieuwe voorstellin-
gen te bezoeken zijn!
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Spirituele beurzen
Regio - Zondag 5 november orga-
niseert Groene Hart spirituele beur-
zen een spirituele beurs in de Ka-
leidoskoop, Verbinding 2 in Nieuw-
koop. Bezoekers kunnen van 11.00 
tot 17.00 uur op een ontspannen 
manier kennis maken met diverse 
kanten van spiritualiteit. Je kunt te-
recht bij mediums en masseurs als-
ook voor readings bij diverse kaart-
leggers en je kunt een piramide 
healing ondergaan. Er zijn diverse 
spirituele kunstuitingen te vinden 
op deze beurs. Zo kun je zelf een 
bijenwas tekening maken, welke 
voor je wordt geduid , maar je kunt 
ook een zielentekening láten ma-
ken.  Ook kun je op de beurs wens-
kaarten en wanddecoraties met spi-

rituele afbeeldingen, zoals manda-
la's, hologrammen en engelen ko-
pen. 

Informatie
Tevens vind je informatie over cur-
sussen en activiteiten gericht op in-
nerlijke ontwikkeling of verdieping 
van bewustzijnsontwikkeling. Er zijn  
leuke aanbiedingen. Kortom, kom 
kijken en ervaren op zondag 5 no-
vember in de Kaleidoskoop.  De toe-
gangsprijs is 4,- euro. De 1e 50 be-
zoekers krijgen een gratis goed ge-
vulde goody bag. Een overzicht van 
alle standhouders kan je vinden op 
www.groenehartspirituelebeurzen.
nl of op de Facebookpagina van 
Groene Hart spirituele beurzen.

Twee weekenden open 
huis bij bierbrouwer
Regio - De Nederlandse biercul-
tuur bloeit als nooit tevoren. Als dat 
ergens kan worden ervaren en ge-
proefd dan is het wel tijdens deze 
Slow Food ‘Birra Madre’ bij klein-
schalige bierbrouwers met aan-
dacht voor vakmanschap, smaak en 
lokaal ondernemerschap.De week-
enden van 4 en 5 en 11 en 12 no-
vember opent Bierbrouwerij en  
distilleerderij De Schans in Uit-
hoorn.  Distilleerderij en Brouwerij 
de Schans en sinds juni dit jaar ook 
Bierlokaal. Gevestigd in een his-
torisch en beeldbepalend pand in 
het oude gedeelte van Uithoorn. De 
brouwerij is vernoemd naar houten 
schansen die ooit in de Franse tijd 
op de plek stonden, en later zijn ver-
brand, waar nu de historische pan-
den staan. Vandaar de naam Brou-
werij de Schans.

Op beide weekenden in november 
za 4 en 11 en zo 5 en 12 novem-
ber van 15.00 – 17.00 uur zijn be-
langstellenden welkom. Ontvangst 
in het bierlokaal door Jet van Dalf-
sen en Slow Food Groene Hart. Tij-
dens het proeven vertelt Jet over het 
ontstaan van de Schans, de soorten 
bieren, de recepturen, de grondstof-
fen, het brouwen en de smaak.
Vanuit het bierlokaal kan men de 
winkel bezoeken en de distilleerde-
rij en brouwerij. In beide ruimten is 
iemand aanwezig met verstand van 
zaken.
Zo wordt er in de distilleerderij en 
brouwerij uitleg gegeven. In de win-
kel kan men bier en borrel van ei-
gen erf kopen. De Schans brouwt 
ook van het graan van de Stichting 
Oude Landbouwgewassen Laren 
(S.O.L.L), Larens Blond. 

Lichte paniek in 
parkeergarage Uithoorn
Uithoorn - Op de Prinses Irenel-
aan in Uithoorn is maandagmid-
dag korte tijd paniek geweest. Een 
automobilist wilde de parkeerga-
rage onder de Coop inrijden, maar 
nam waarschijnlijk de bocht iets te 
ruim, waardoor de auto hard tegen 
een paal reed en hierdoor de air-

bags uitschoot. Dit veroorzaakte 
weer een soort stofwolk, zodat di-
rect aan brand werd gedacht. De 
brandweer kwam met spoed ter 
plaatse en heeft een nacontrole uit-
gevoerd. De auto is veiliggesteld, 
waarna de brandweer weer retour 
kazerne ging.

Foto: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens

Woningbrandje
Foto: KaWijKo Media

Uithoorn – Maandagavond even 
voor 23.00 uur is de brandweer in 
Uithoorn uitgerukt voor een wo-
ningbrand aan de Kuyperlaan. Vol-
gens een omstander stond de wo-

ning vol rook. De brandweer had 
de situatie snel onder controle. Wat 
de precieze oorzaak is, is nog on-
bekend. Voor zover bekend zijn er 
geen gewonden gevallen. 

Maas Autogroep sponsort 
KDO B1 handbal
Uithoorn - Maas Autogroep spon-
sort  KDO B1! Dit team is de afgelo-
pen jaren sterk gegroeid en wist met 
snel en innovatief handbal de afge-
lopen 5 zaalseizoenen maar liefst 4 
keer met het kampioenschap af te 
sluiten (en daarnaast ook zelfs nog 
3x in de veldcompetitie)! 
Dat Maas Autogroep niet alleen be-
weert met ondernemende men-
sen met passie te willen presteren, 
maar dat ook doet, hebben zij on-
derstreept met de sponsoring van 
handbalteam KDO B1! Het team 
presteert met heel veel passie al 
een aantal jaren heel behoorlijk met 
hun handbalprestaties. Dit seizoen 
werd dan eindelijk de felbegeer-
de overstap gemaakt naar de Top-
klasse. Deze afdeling (net onder de 
landelijke Jeugddivisie) is een pitti-

ge poule waar de meiden de uitda-
ging aangaan. Ze spelen daar tegen 
teams van gerenommeerde  hand-
balverenigingen.
Maas Autogroep steunt het team in 
hun ontwikkeling door te investeren 
in mooie trainingspakken en wed-
strijdtenues. De meiden kennen hun 
verantwoordelijkheid: er is een extra 
trainingsavond per week bijgeko-
men die de meiden conditioneel en 
fysiek nog verder moet helpen met 
de prestaties.
Ze doen hun uiterste best om het 
vertrouwen waard te zijn en te vol-
harden in hun missie: zo hoog mo-
gelijk eindigen! Zoals de meiden, 
trainster/coach Carla de Jong en 
coach Jacco lauwers in alle vrij-
heid zelf zeggen: One Team, One 
Dream…!

Hans en Nico met stip 
eerste bij de BVU
De Kwakel - Maandagavond 30 
oktober werd de derde zitting van 
de tweede parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg.

A-lijn
In de A-lijn kaartten Nico van der 
Meer en Hans Wagenvoort deze 
avond een enorme voorsprong bij 
elkaar op nummer twee. Hun sco-
re van 67,71% was exact 12,5% ho-
ger dan die van nummer twee, 
het gelegenheidskoppel Mar-
cel Dekker en invaller Jan Bronk-
horst (55.21%). Derde werden Bep 
en John de Voijs met 54,51%. Op-
merkelijk waren de hekkensluiters 
Greet en (snipverkouden) Henk 
Stolwijk; een plek waar je ze zelden 
zult aantreffen. In de totaalstand 
na drie ronden gaan Hans en Nico 
nu fi er op kop met een gemiddel-
de van 58,57%. De vorige koplopers 
Ellen Hengeveld en Yvonne Splinter 
staan nu vierde met 53,58%.

B-lijn
In de B-lijn vierden Bep Braakman 
- in een stijlvolle outfi t - en Jeanet-
te Das feest door met 65,11% als 
eerste te eindigen en aldus revan-
che te nemen op hun laatste plaats 
van vorige week. 

Goede tweede waren de gezusters 
Thea Slot en Mirjam Nieuwenhui-
zen met 64,06%. De laatste plaats 
werd bezet door het gelegenheids-
koppel Co Beunder en invaller/do-
nateur Hans Kas. Thea en Mirjam 
gaan nu in de totaalstand van de B-
lijn op kop met gemiddeld 59,93%, 
terwijl de vorige koplopers Ri-
ki Spook en Hans Geels nu naar 
de derde plaats zijn verhuisd met 
57,05%. Tweede staan Fons Roelof-
sma en Henk van der Schinkel met 
een gemiddelde van 57,47%. 

Volgende week maandagavond de 
voorlaatste vierde ronde, die dan 
vooraf is gegaan aan een BVU-
bridgeweekendje in Schoorl.

Grote boom valt op 
scoutinggebouw in Uithoorn
Uithoorn - Door de nachtelijke na-
jaarsstorm is een boom in de vroe-
ge ochtend van zondag 29 oktober 
op een scoutinggebouw aan de J.A. 
Van Seumerenlaan in Uithoorn ge-
vallen. In dat scoutinggebouw slie-
pen op dat moment nog kinderen. 
Omdat de situatie in het begin on-

duidelijk was, werden politie en 
brandweer met spoed naar de lo-
catie gestuurd. Ter plaatse bleek de 
situatie veilig en de boom stabiel. 
Hulpverleners hebben de gevaar-
lijke delen afgezet en de kinderen 
gekalmeerd. De gemeente zal de 
boom later verwijderen.

Foto: KaWijKo Media / Vivian Tusveld

Drugspand zes maanden dicht!

Met hartslag naar ziekenhuis

Uithoorn - Op 13 oktober heeft de 
politie een inval gedaan in een be-
drijfspand aan de C. Verolmelaan. 
Er werden liefst 538 hennepplanten 
aangetroffen op de bovenverdieping. 

De burgemeester heeft nu in overleg 
met justitie besloten het pand voor 
een periode van zes maanden geslo-
ten te houden. Het onderzoek naar 
de ‚kwekers’ is nog in volle gang.

Uithoorn - Op vrijdag 27 oktober 
om twee uur in de middag zijn de 
hulpdiensten gealarmeerd voor een 
onwel geworden persoon in het Ca-
tharina van Remmeshof. De politie, 
het reanimatieteam  en de ambu-
lancedienst zijn ter plaatse gegaan. 

In een stoel in de woning troffen 
ze een 72-jarige man zonder hart-
slag en zonder ademhaling. Er is 
direct eerste hulp verleend en met 
succes. De man is met hartslag en 
met ademhaling met spoed overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Weinhnachtsoratorium in Uithoorn
Regio - Het is al weer 23 jaar gele-
den, dat deze prachtige muziek van 
Bach in Uithoorn werd uitgevoerd.
Amicitia vond dit een goede reden 
om het Weihnachtsoratorium op het 
programma te zetten. Het concert 
vindt plaats op vrijdag 8 december 
a.s. in de Burghtkerk te Uithoorn, 

aanvang 20.00 uur onder leiding 
van dirigent Toon de Graaf.Verder 
werken mee sopraan Claudia Cou-
wenbergh, mezzosopraan Maartje 
de Lint, tenor Falco van Loon, bas-
bariton Marc Pantus, orgel Eric Jan 
Joosse en het Promenade Orkest.
Noteert u deze datum vast in uw 

agenda, een mooie muziekavond op 
weg naar Kerstmis. Informatie over 
kaartverkoop volgt in latere publi-
catie. 

Voor inlichtingen tel. 0297 567257 / 
566377. Website Amicitia: www.ami-
citia-uithoorn.nl.

Hoe diep kunnen we gaan?
Lezing over bodemdaling in 
De Ronde Venen en Uithoorn
Regio - De veenbodem waar-
op wij leven daalt nog steeds. Van 
een paar millimeter per jaar tot wel 
2 centimeter per jaar. Kan dat ein-
deloos zo doorgaan? Nee, dat kan 

niet, daar is iedereen het wel over 
eens. Maar wat dan te doen? Dr 
Cees Kwakernaak heeft in zijn tijd 
bij Alterra hard gewerkt aan het 
verkennen en in kaart brengen van 

de snelheid en de gevolgen van bo-
demdaling en de mogelijkheden om 
ons gebied te redden. Op 7 novem-
ber 2017 houdt hij voor IVN De Ron-
de Venen Uithoorn een lezing over 
bodemdaling in veengebieden. De 
lezing wordt gehouden in het NME-
centrum De Woudreus, Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis en begint om 
20.00 uur. Iedereen is welkom. We 
vragen een vrijwillige bijdrage van 
2,50 euro.
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Kunstroute Qua
Kunst & Ambacht

in de Kwakel weer een
overweldigend succes

De Kwakel – 
Het afgelopen 

weekend  is er in 
en om de Kwakel weer 

het jaarlijks terugkeren-
de evenement gehouden: 

Kunstroute Qua Kunst & Am-
bacht. Maar liefst 13 locaties, 

waar ruim 60 kunstenaars hun 
werk presenteerden. Teveel om bij 
allen uitgebreid op in te gaan. We 
noemen ze allemaal even kort. 
Hofstede Nooitgedacht had meer-
dere sfeerhoekjes gecreëerd waar 
hun deelnemende kunstenaars 
hun werken  toonden. Hoeden, Li-
die Veen, Tassen, Joke van Som-
horst en Stef Meijering, met hout. 
Ook wordt er live geschilderd op 
hout door Annelies de Ruiter. 
Poldersport  dit jaar het Thamen 
Collectief te gast. Er was veel ta-
lent te zien in deze schildersgroep. 
Op een nieuwe locatie op Kuns-
troute Qua Kunst & Ambacht - 
De Kwakel, nr. 3, WEKO Souve-
nirs, was er veel bekijks voor toe-
gepaste glaskunst (Wendela van 
den Akker), sieraden (Ilona Smit), 
sweatshirts die men kan laten 
borduren en het werk van de over-
leden kunstenares Sonja Bolten.  
Beide deelnemende kunstenaars 
hebben een kleine werkplek waar 
ze lieten zien hoe ze te werk gaan.

Chocoland
Bij de Riga ranch paardenmelkerij, 
chocoland had een schilder, Jaap 
Roggeveen, en een eierkunste-
naar, Edith Veenhof, op bezoek. De 
kunstschilder heeft vanaf juni dit 
jaar keihard gewerkt om 13 por-
tretten te maken voor Kunstroute 
Qua Kunst & Ambacht - De Kwa-
kel. De eierkunstenaar maakt haar 
objecten niet alleen van kippenei-
eren. Er waren bewerkte struisvo-
geleieren te zien, maar ook van ei-
eren van zebravinken die men dan 
aan een ketting kan dragen.
Bloemsierkunst Christa Snoek had 
veel kunst op haar locatie staan. 

Ook was 
er een herfst 

workshop gaande, het 
was een drukte van belang. 

Angelique Streefkerk stond er met 
haar objecten, Irma Spaargaren 
met weefkunst, Kees Spaargaren 
met naked raku en keramiek, al-
lerlei kunstuitingen van Marie-Jo-
sé Kleibrink-Koeleman en schilde-
rijen van Monica Krayvanger.

Bij Cin in Wonen waren diver-
se  keramieke objecten (Anoesj-
ka den Haan), sieraden (Gemh by 
Marijke Hillebrand. sieraden en 
kunstobjecten) en risoprints (Je-
roen Blok) te vinden. De risoprints 
lieten je gedachten terug gaan 
naar de illustraties in de boeken 
van Ronald Dahl.

Creatief
Bij Biezenwaard Creatief in het 
Thamen - Honkbal en Softbal Ver-
eniging clubgebouw was er van 
alles te zien tijdens Kunstroute 
Qua Kunst & Ambacht - De Kwa-
kel.
Keramiek, schilderijen, sieraden, 
en zelfs beschilderde tegels.
Veel werkstukken waren gerela-
teerd aan het jaarthema 'Onder 
Water'.
Een aantal leden van de schilder-
club waren live aan het schilderen, 
hetzij op doek, hetzij op tegels.
Bij Bistro 9 Next Door was het ook 
een drukte van belang. 
De door Lonny van Rijn en Anne-
mieke Rozenberg-van Bergen ge-
maakte keramiek objecten oogs-
ten veel bewondering van de be-
zoekers van Kunstroute Qua Kunst 
& Ambacht - De Kwakel.

Kerstshow
Wie tijdens de Kunstroute Qua 
Kunst & Ambacht - De Kwakel 
Bruinsma Natuurlijk bezocht kon 
zich o.a. alvast inleven voor de 
komende kerstdagen door een 
rondje te lopen door de prachtige 
kerstshow.
Sylvia Heeren van Wingerden 
schilderde live aan een dierportret. 
Ook dit trok veel bekijks. 
De ondeugende bosfenomeentjes 
van Vicky van Eyken stonden op-
gesteld tussen al het groen. Tus-
sen de bedrijven door probeerde 

ze nog wat aan een 
beeld te werken. En edelsmid 

Marry Samson was natuurlijk aan-
wezig met haar ontwerpen.

Inlijsteraar
De Inlijsteraar, lijstenmakerij en 
restauratieatelier, gooide het dit 
jaar over een andere boeg tijdens 
Kunstroute Qua Kunst & Ambacht 
- De Kwakel. Bezoekers konden 
afgedankte muziekinstrumen-
ten bekijken, en aanschaffen, die 
door Jack Muller Muller omgeto-
verd waren tot toegepaste kunst 
of een kunstobject. Een ieder die 
op een muziekinstrument speelde, 
of familie had die deze hobby be-
oefent, was zeer verrast dit te zien.
Door Sand Bosm (Sander Bos-
man) gemaakte straatkunst, ofte-
wel Streetart en graffi ti, dat nor-
maliter buitenshuis op muren 
te zien is, kon men nu binnens-
huis bewonderen. Vooral het ver-
haal achter de werken, o.a. over de 
Tweede Wereldoorlog, sprak een 
hoop mensen aan.

Dorpshuis de Quakel trok veel be-
kijks. Logisch, want als buurthuis 
ben je goed bekend in De Kwa-
kel. Naast de schilderijen, viltcre-
aties en sieraden van Ineke Por-
tengen-Kroonen, Melinda Rut-
gers-Bosman, Coby van der Boon, 
Stichting Atelier De Kwakel en Ris 
Steensma was er ook nog muziek 
te beluisteren. Muziekvereniging 
Tavenu De Kwakel liet hun instru-
menten klinken en bezoekers kon-
den ze zelf proberen te bespelen. 
Den Ossewaerd tenslotte liet in 
hun kookstudio en woonkamer de 
portretten zien van Amanda Poort-
vliet. Tijdens het bekijken van de 
werken kregen de bezoekers zelf-
gemaakte hapjes voorgeschoteld.
Zorgboerderij Inner-Art heeft tij-
dens de Kunstroute Qua Kunst & 
Ambacht - De Kwakel uitgepakt. 
Naast de uitgenodigde kunste-
naars, Ada Bruine de Bruin met 
haar zwanenserie schilderijen en 
Brigitte Bekkering met keramiek, 
mochten ook hun cliënten wer-
ken tentoonstellen. Daar zaten bij-
zondere stukken bij.Verder kon er 
een bezoek aan het boerenmuse-
um De 7 Erven worden gebracht. 
Al met al veel te beleven en velen 
bezoekers hebben zich twee da-
gen vermaakt.
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Record bij klaverjassen 
Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen vrijdag avond 
was een recordavond bij het klaver-
jassen in de kantine van Legmeer-
vogels. Niet de punten maar het 
aantal aanwezig. Ruim 110 perso-
nen bezochten de klaverjas avond. 
Er was er een die deze avond toch 
niet zo geslaagd vond en dit was 
Tonny Roling. De behaalde 4704 
was goed voor de laatste plaats. De 
laagste partij deze avond 982 pun-
ten bij elkaar gesprokkeld door An-
neke Lebesque en Ineke Ykema. De 
hoogste partij is gespeeld door het 
koppel Richard v.d.Bergh en Leo 

van Tol 2243 punten. Dan de top 
drie. Nummer drie (ongelofelijk) Leo 
van Tol 7020 punten. Nummer 2 is 
geworden Tineke de Munck 7074 
punten. Maar de onbetwiste win-
naar is geworden Cor de Beer met 
7408 punten. 
Dan om vast te noteren. de volgen-
de klaverjasavond, waar mogelijk 
een nieuw record kan worden ge-
vestigd, is op vrijdag 24 november 
2017, aanvang is dan 20.00 uur. Wie 
weet brengt Sint Nicolaas wel een 
bezoek aan al die klaverjassers? En 
neemt hij wat lekkers mee?

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 26  okto-
ber vond weer de wekelijkse klaver-
jasavond in de Schutse plaats waar-
aan door 38 liefhebbers werd deel-
genomen. Deze avond ging het er 
zeer spannend aan toe waarbij het 
verschil tussen de nummer één en 
drie slechts 19 punten bedroeg. 
Uiteindelijke winnaar  werd  deze 
avond Mia Kenter met een totaal-
score   van 7115 punten.
Als tweede eindigde op zeer kor-
te afstand Egbert Verkerk met 7098 
punten en Cor de Beer wist  met 
7096 punten beslag te leggen op 
de derde plaats. De minst scoren-
de deelnemer was deze week Ger-
rit Vink. Hij wist deze avond het min-

ste aantal van  5149 punten te sco-
ren waardoor hij  de volgende kaart-
avond de poedelprijs, zijnde een fles 
verrukkelijke wijn, in ontvangst mag 
nemen.
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUOplant verzorgde boeket-
ten bloemen, gingen deze avond 
naar Tineke de Munk, Willem Ho-
gervorst, Thomas Verkerk en Jaap 
den Butter terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUOplant, 
als marsenprijzen gewonnen wer-
den door Jozef Lebesque, Jo Smit, 
Bep Groeneveld en Richard van den 
Bergh. Flessen wijn waren er deze 
keer voor Ria Smit, Fred Witsel en 
Riet de Beer.

KDO Decor van 2-daags 
Kanjer Wens toernooi
De Kwakel - Op dinsdag 24 okto-
ber & woensdag 25 oktober 2017 
was er een 2-daags voetbal toernooi 
bij SV K.D.O. Allemaal in het teken 
van het goede doel ‘’Kanjer Wens’’ 
Werd er in 4 categorieën gevoet-
bald. De Onder- 8,9, 10 en 11 kwa-
men aan bod op ons sportpark een 
totaal van 44 teams zal deze 2 da-
gen het prachtige complex te zien 
krijgen. Alle teams worden voorzien 
van 3 poule wedstrijd en 2 knock-
out wedstrijden ongeacht welke 
plaats je eindigt. Alles op het Sport-
park wordt gespeeld op de 4 uitge-
zeten kunstgras velden er wordt 6:6 
gespeeld op velden van 40:20. Dins-
dagochtend 24 oktober 2017, de 
eerste teams betreden het sport-
park. Het heeft alles in zich om een 
mooie dag te worden, weinig wind, 
beetje miezer regen tussendoor en 
een mooi kunstgrasveld. Alle ingre-
diënten voor een mooie voetbaldag. 
Marcello Boud oftewel MB Events 
organiseert deze toernooi en deze 
toernooien worden georganiseerd 
voor Stichting Kanjer Wens, later in 
dit verhaal komen we hier op terug.

Kanjer wens
Om 10.00 uur start het Kanjer Wens 
onder-8 toernooi met 8 deelnemen-
de teams uit heel de regio geko-
men Bussum, Heemstede, Hoogkar-
spel en Amsterdam. In een geweldi-
ge poule fase met mooi en aantrek-
kelijk voetbal valt er al een titelkan-
didaat af voor de prijzen het grote 
BFC. om 11:20 na een korte pauze 
zijn de halve finales. Hele spannen-
de wedstrijden lijden na uiteindelij-
ke eindklassering wedstrijden. Ook 
hier in is er veel beleving en strijd 
te zien bij de jochies van 7 jaar die 
niets liever willen dan voetballen. 
Eindstand van dit toernooi is.
1- DEM 2- Spirit’30 3- FC Aalsmeer 
4- Zeeburgia 5- BFC1 6- CFA 7- 

BFC2 8- DCG 
Na een gezellige prijsuitreiking was 
het heel even pauze.
De nieuwe teams druppelen lang-
zaam binnen voor het Kanjer Wens 
onder-9 toernooi, Ook hier weer 
teams uit de gehele regio op afge-
komen. Denk aan Almere, Heemste-
de, Amsterdam en Heerhugowaard. 
Dit toernooi is met 16 teams ver-
deeld over 2 toernooien. O9-1 toer-
nooi (hoofdklasse/1e klasse teams) 
en een O9-2 toernooi (3e/4e klasse 
teams) Ook ons eigen SV KDO deed 
mee aan het middag spektakel. Al-
les verliep weer zoals gepland. de 
poule fases liepen in beide toer-
nooien prachtig op schema, en op 
papier waren er vrij weinig veras-
singen. Wel heel leuk was dat SV 
KDO door was naar de halve finale 
en hoe dan ook bij de laatste 4 zou 
eindigen. Hele spannende wedstrij-
den volgen met krankzinnige uitsla-
gen. Maar voor al het goede voetbal 
van alle kinderen is een genot om te 
zien. Na prachtige laatste wedstrij-
den in de O9-2 poule hebben we de 
eindklassering op papier. En ons SV 
KDO pakt een podium plek.
O9-1) 1- Legmeervogels 2- ASC 
Waterwijk 3- Dream Team Am-
sterdam 4- WV-HEDW 5- CFA 6- 
ADO’20 7- AFC 8- RKDES
O9-2) 1- SDZ 2- ASV De Dijk 3- SV 
KDO 4- Legmeervogels3 5- RAP 6- 
KSV 7- Legmeervogels 4 8- ADO’20

Prijsuitreiking
Na een mooie prijsuitreiking gingen 
alle teams weer huiswaarts en heeft 
iedereen een geslaagde dag gehad.
In de avond weer volle bak aan de 
bak voor het komende toernooi.
Om 23.30 uur was alles weer gereed 
om te knallen op dag 2.
Dag 2 is uiteraard een lekkerde-
re dag voor een toernooi organi-
sator voor al na dat dag 1 zo soe-

pel verliep. Vandaag begroeten wij 
20 teams op ons toernooi. vandaag 
zijn de Onder 10 & 11 aan de beurt. 
in de ochtend weer 8 teams op het 
Kanjer Wens onder-10 toernooi.
Ook hier weer mogen wij teams uit 
gehele regio verwelkomen Almere, 
Wormerveer, Purmerend en Hoofd-
dorp. Hier ook weer de top van de 
O10 in de regio. Super leuk om deze 
talenten aan het werk te zien. Wat 
opviel dat Rkdes ongeslagen de 
poule fase door kwam 3x een mooie 
winst. voor al tegen teams als For-
tuna Wormeveer & Waterwijk was 
dit zeer verassend. In de halve fina-
les was er bij 3/4 wedstrijden wei-
nig spanning omdat er grote uitsla-
gen werden neergezet. Maar Pur-
merland en De Dijk maakte er een 
voetbalfeestje van met 3-3 en uit-
eindelijk wist Purmerland na penal-
ty’s te winnen. In de eindklassering 
bij de top 4 gelijk opgaande wed-
strijden. De Finale werd een nipte 
zege voor CFA, En Fortuna Worme-
veer had penalty’s nodig tegen Rk-
des om een 3e plaats veilig te stel-
len. Nummers 5 t/m 8 maakte het 
niet zo spannend. En daar noteerde 
wij 2 ruime uitslagen.
1- CFA 2- SV Hoofddorp 3- Fortuna 
Wormeveer 4- Rkdes 5- ASC Water-
wijk 6- FC Purmerland 7- ASV De 
Dijk 8- FC Aalsmeer, Na een meer 
dan geslaagd toernooi ook weer 
een mooie prijsuitreiking. 

Laatste
Het laatste toernooi van dit 2-daags 
toernooi bij onze club van het Kan-
jer Wens onder-11 toernooi. Ook 
hier weer mooie clubs uit de gehele 
regio Rotterdam, Haarlem, Amster-
dam en Almere. Ook ons eigen SV 
KDO deed weer mee. Dit toernooi 

werd afgewerkt met 12 teams die in 
3 poules verdeeld waren. de 8 bes-
te gingen naar de kwartfinale en de 
4 laagste teams naar de halve fina-
le van de CC cup. In een mooie pou-
le fase vielen er hier en daar best 
wat verassingen. Om 16:00 kregen 
we eerst de kwartfinales. Hier ver-
aste Legmeervogels door nummer 
1 in poule A Sporting Martinus uit 
te schakelen. FC Almere was heel 
dicht bij een stunt maar verloor net 
met 4-3 van Buitenveldert. En Alli-
ance’22 bijna de latere winnaar uit-
schakelde. Het toernooi liep daarna 
rustig door, met steeds zeer span-
nende wedstrijden en goed voetbal 
was het genieten tot de laatste se-
conde. om 17:10 trapte CFA - Bui-
tenveldert af voor de finale, CFA dat 
met een uiteindelijk uitslag van 5-2 
de terechte winnaar werd. 
1- CFA 2- Buitenveldert 3- Leg-
meervogels 4- SV Hoofddorp 5- 
FC Almere 6- AFC 7- Alliance’22 
8- Sporting Martinus 9- Betrokken 
Spartaan 10- FC Aalsmeer 11- RK-
DES 12- SV KDO
De laatste prijsuitreiking was een 
speciale. Want hier werd bekend 
hoeveel geld er opgehaald zou 
zijn voor Stichting Kanjer Wens, de 
stichting waar wij als MB Events 
aan verbonden zijn. Deze stichting 
organiseert wensdagen voor kin-
deren die bijvoorbeeld niet kunnen 
voetballen omdat ze ernstig ziek 
zijn of zijn geweest. Om die kinde-
ren nog een dag van hun leven te 
bezorgen halen wij geld op. Het be-
drag wat dit toernooi is opgehaald 
is 450,- euro en daar zijn we enorm 
trots op. MB Events wilt alle spon-
soren, vrijwilligers, KDO en alle 
teams bedanken voor hun geweldi-
ge inzet tijdens de toernooien.

Boule Union Thamen 1 en 
3 nog puntloos
Uithoorn - Speelronde drie bete-
kende voor team 2 een vrije dag. 
Team 1 speelde thuis, maar dat was 
in Bodegraven en team 3 speel-
de uit tegen De Spaanse Ruiter 3 in 
Nieuw-Vennep. De start van team 
1 was goed met twee uit drie in de 
doublettenronde. Voor de samen-
stelling van de tripletten is nog niet 
de juiste oplossing gevonden. Bei-
de tripletten verloren hun partij. Dus 
ook nu moest het weer gebeuren in 
de afsluitende doublettenronde. De 
equipe Ina Hoekstra/Wilma Buchner 
won met ruim verschil (13-2) hun 
partij. De equipe Henk v. Rekum/Ti-
ne Siegel kon echter niet het juis-
te spoor vinden en verloren met 
6-13. Het kwam nu aan op de equi-
pe Niels v. Diemen/Joan v. Rekum 
om er met winst toch nog een gelijk 
spel uit te slepen. Dat leek te lukken 
want zij kwamen op een 11-6 voor-
sprong. De tegenstander, de Goede 
Worp 1 uit Den Haag, kwam sterk 
terug en pakte in drie werpronden 
de benodigde zeven punten voor de 
overwinning in de partij en dus de 
hele ontmoeting.

Team 3 vertoonde duidelijk voor-
uitgang ten opzichte van de vori-
ge speelronden. In de eerste dou-
bletten ronde won alleen de equi-
pe Günther Jacobs/Anno v/d Wal de 
partij. Ook in deze ontmoeting ging 
de overwinning in de triplettenron-
de tweemaal naar De Spaanse Rui-
ter. In de afsluitende doublettenron-
de kwam het team sterk terug. Ria v. 
Beek en Anno v/d Wal wonnen hun 
partij met 13-6. Günther Jacobs en 
Jannie v. Kooten deden hetzelfde, 
maar met een groter verschil (13-
2). Als Eva v. Ark en Paul Hamstra 
ook zouden winnen zou het eerste 
punt door een gelijkspel binnen ge-
haald worden. Helaas lukte dat niet 
en ging de ontmoeting met 5-3 naar 
De Spaanse Ruiter.
Team 1 en 3 blijven beide dus nog 
even in de staart van het klasse-
ment. Op 11 november krijgen de 
mogelijkheid om daar verandering 
in te brengen. Team 1 speelt dan uit 
tegen De Spaanse Ruiter 2. Team 2 
en team 3 spelen dan in Bodegraven 
tegen respectievelijk Kennemerland 
4 en OSB 2.

Laatste BMX wedstrijden UWTC
Uithoorn - Zondag 29 oktober was 
de allerlaatste BMX wedstrijd in het 
kader van de BMXTrophee-West 
competitie. Dit zijn negen wed-
strijden in de provincies Zuid- en 
Noord-Holland en Utrecht. Een be-
langrijke regionale strijd dus. Deze 
“west” die eigenlijk in Uithoorn ge-
houden zou worden op onze nieu-
we BMX-baan aan de Randhoorn 
naast de voetbalvelden van de Leg-
meervogels. Maar ja de baan was 
nog niet klaar, dus FCC Schagen 
werd bereid gevonden het over te 
nemen. Na een late start in verband 
met een systeemstoring ging het op 
de koude, soms regenachtige maar 
ook zonnige dag van start met de 
laatste wedstrijd. Olaf van der Wijn-
gaard, voorzitter van UWTC afde-
ling BMX, die onlangs samen met 
zijn vrouw Hella in Abcoude hun es-
pressobar hebben geopend, was er 
ook en kwam weer eens speakeren. 
Gelukkig waren er weinig grote val-
partijen waardoor de EHBO het rus-
tig had. 

A finale
Mitch van der Steegt viel, maar werd 
toch netjes 7e in de A finale, Sophie 
reed sterk vooraan mee op haar ro-

ze fiets en werd 2e in de B-finale. 
Gino reed de hele dag sterk en wint 
alles, Jens Lang deed goed z’n best 
en had een mooie 4e plek in de B-
finale terwijl zijn broer Mika helaas 
geblesseerd moest toekijken. Brad 
als enige UWTC-er bij boys 9 maar 
wel mooi de beste en won alle ritten. 
Voor Sjoerd ging het net te hard hij 
werd 5de in de manches. Jur werd 
derde in de manches maar ging 
heel goed door en won de A-finale. 
En broer Max de Beij ook bij de boys 
14 jaar. Bij de boys 12 was de A-fi-
nale precies de uitslag van de eind-
ranking: Jessy 3,Alec 5, Daan 6, Jo-
el viel helaas en werd 8e in de B fi-
nale. Max Kroon kon in de manches 
nog goed meekomen, maar moest 
genoegen nemen met een 5e plaats 
in de B-finale, Jochem van der Wijn-
gaard ging als een speer van start 
en won alle manches met een fraaie 
5e plek in de A-finale bij boys 14. 
Jens van Diemen werd uiteinde-
lijk vijfde. Maarten van der Mast 
won alle manches, halve en A Fi-
nale soeverein en was de terechte 
kampioen. 

Niet doorzetten
Izar kon de sterke lijn van de man-

ches niet doorzetten en miste net 
de A-finale, Jimmy maakte goed 
gebruik van de fouten van anderen 
in zijn rit en reed sterk naar de 4e 
plaats. Bij boys 17 zijn veel rijders 
aan elkaar gewaagd en waar Joey 
Nap al weken de eerste plek voor 
zich opeiste was vandaag Arjan de 
sterkste in de finale en Joey twee-
de en Jordy en Kevin volgde kort 
daarna. Thomas, Bas, Michiel, Sven 
en Lars redden het net niet om in 
de finale te komen,  Dan hadden we 
nog de cruisers met de 26-inch wie-
len, waar Jesse Versteeg zich dap-
per verweerde met een derde plek 
tot gevolg. Ook Bas, en de broers 
Sven en Lars gingen er snel vandoor 
met mooie klasseringen in de A fi-
nale. De 40+ers (en zelf een 60+er) 
maakten het elkaar lastig in de crui-
ser klasse. Al met al een lange maar 
geslaagde dag. Volgend jaar moet 
het wel lukken de “West” in Uit-
hoorn te organiseren als de leden 
de handen uit de mouwen komen 

Afsluiting wegen in Mijdrecht 
en De Hoef zondag a.s.
De Ronde Venen - Op zondag 5 
november wordt door Atletiekver-
eniging De Veenlopers de Zilveren 
Turfloop georganiseerd.  Om alle lo-
pers op tijd aan de start te krijgen, 
is ruimte nodig rond het start/finish-
gebied. De gemeente De Ronde Ve-
nen heeft een vergunning afgege-
ven om het kruispunt Roerdomp-
Hoofdweg af te sluiten en het deel 
van de Hoofdweg tussen de roton-
de Oosterlandweg en de C. Beer-
ninckstraat tussen 8.00 uur en 15.00 
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. Om 
de deelnemers aan de ZTL veilig te 
kunnen laten deelnemen hebben 
wij met de gemeente afspraken ge-
maakt om een deel van het parcours 
auto- en fietsvrij te houden.Tijdens 
het evenement zijn de volgende we-
gen niet toegankelijk tussen 10.30-
13.00 uur: De Hoofdweg vanaf ro-
tonde Oosterlandweg  t/m de krui-
sing Molenland/Hoofdweg;
Westerlandweg vanaf kruising Mo-
lenland t/m kruising Oude Spoor-
baan (de Hoef);
De Hoef-Oostzijde (route langs de 

Kromme Mijdrecht) vanaf de Hoofd-
weg t/m Oude Spoorbaan (brug bij 
de Hoef);
Fietspad Oude Spoorbaan (brug 
bij De Hoef) t/m Oosterlandweg 
en de  Schatterkerkerweg van-
af De Hoef Oostzijde t/m de Oos-
terlandweg. Ook hier zullen ver-
keersregelaars alternatieve rou-
tes kunnen toelichten. Aanwonen-
den en bestemmingsverkeer hou-
den de mogelijkheid hun bestem-
ming te bereiken. De start van de 
Rabo GeZZinsloop is om 10.00 uur. 
De start van de Zilveren Turfloop is 
vanaf 11.00 uur. Het is mogelijk om 
te kiezen voor één van de drie af-
standen: 5km, 10 km en 16,1 km. In 
de sporthal De Phoenix vindt  de in-
schrijving plaats, er is een mogelijk-
heid tot omkleden en een bewaak-
te tassenopslag. Daarnaast is het 
ook mogelijk om online in te schrij-
ven: www.inschrijven.nl De organi-
satie verwacht veel deelnemers, dus 
kom op tijd en het liefst lopend of 
op de fiets. Uiteraard kunnen deel-
nemers en publiek gebruik maken 
van de faciliteiten die de sporthal 
biedt. Er is ook een horecavoorzie-
ning aanwezig. Voor meer informa-
tie www.zilverenturfloop.nl.

Henk en Fonds pakken 
hoogste score
Regio - Maandagavond 23 oktober 
werd in de bridgezaal van sporthal 
De Scheg de tweede zitting van de 
tweede parencompetitie van Brid-
gevereniging Uithoorn (BVU) ge-
speeld. In de B-lijn namen Fons 
Roelofsma en Henk van der Schin-
kel revanche op zichzelf en poets-
ten de slechte score van vorige 
week weg door nu met 66,08% de 
hoogste score van de avond te pak-
ken. Heel knap werden Jacqueline 
Beukers en An Volkers tweede met 
58,67%. Bep Braakman en Jeanet-
te Das hadden een dipje en werden 
laatste. In de totaalstand gaan Ri-
ki Spook en Hans Geels nog steeds 
op kop met gemiddeld 57,05%, staan 
Thea Slot en Mirjam Nieuwenhuizen 
tweede met 55,80% en zijn Fons en 

Henk nu naar de derde plaats ge-
stegen met 54,78%. In de A-lijn pak-
ten Anke Reems en Tineke van der 
Sluis de winst door met 64,68% eer-
ste te worden. Op redelijke afstand 
gevolgd door Greet en Henk Stol-
wijk die 58,58% scoorden. Derde 
werden Rob Fasten en Theo Verme-
ij (nu wel aanwezig) met 57,08%. Ri-
neke van Pesch en Thea Stahl had-
den niet echt hun avond en sloten 
de rij. Door hun goede score van 
vorige week gaan Ellen Hengeveld 
en Yvonne Splinter met gemiddeld 
59,58% nog steeds aan kop in de 
totaalstand van de A-lijn. Lambert 
Koeter en Huib van Geffen volgen 
met 55,57%, terwijl de derde plaats 
bezet wordt door Anke en Tineke 
(53,96%).

steken om te helpen! Want er is nog 
veel werk aan de winkel. De vereni-
ging UWTC werd weer overall kam-
pioen en veroverde de Piet Ende 
BMX wisselbokaal. Gelukkig maar 
want door de verhuizing was de-
ze beker nog niet gevonden. Gino, 
Brad, Max, Maarten en Joey wer-
den dus BMXThophee West kam-
pioenen 2017. Arjan werd tweede in 
zijn klasse. Jessy, Jochem, Jordy en 
Sven werden derde in hun klasse.
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Jos de Zwart wint 
Jokercompetitie 2017
Uithoorn – Deze wat afwijkende 
competitie werd voor de 21e keer 
gespeeld. Het bijzondere aan de-
ze competitie is dat niet het aantal 
winstpartijen bepalend is, maar het 
totaalaantal gescoorde punten. Een 
winst partij levert dus 13 punten op. 
Verlies je met 12-13, dan krijg je 12 
punten, dus heb je nauwelijks iets 
verloren. In totaal zijn er tien speel-
avonden in de periode februari-ok-
tober. Per avond worden twee par-
tijen doubletten mêlee gespeeld. Bij 
aanvang van elke speelronde wordt 
de partijsamenstelling door de com-
petitieleider bekend gemaakt. Wan-
neer je een speelavond verhinderd 
bent, dan kan je de volgende speel-
avond op één van de twee partij-
en een joker inzetten. Het punten-
aantal dat je in die partij haalt wordt 
dan verdubbeld. Je geeft bij melding 
aan in welke partij, een of twee, je 
de joker inzet. Je hebt dan dus nog 
geen weet wie je partner is en je te-
genspelers zijn. Het is een populai-
re competitie waar zo’n 70% van de 
leden aan deelnemen. Jos de Zwart 
werd dit jaar winnaar van deze com-
petitie en mag in 2018 de titel Joker 
dragen. Jos heeft vanaf meet af aan 
de koppositie ingenomen. Van de 
twintig gespeelde partijen won hij er 
dertien. Tijdens de slotavond moest 
hij slechts vijf punten scoren om de 
titel binnen te halen. Dat werd nog 
even spannend, maar in de eerste 
partij van de slotavond scoorde hij 
ma een 1-10 achterstand toch nog 
tien punten en werd hij het veertien-
de lid dat de Jokercompetitie won.
De volgende Jokercompetitie start 
op dinsdag 6 februari 2018.

De top tien in de eindstand:
1 Jos de Zwart 223 pnt
2 Roberto Atanes 216 pnt
3 Hans v/d Wal 210 pnt
4 Jelle Pekelharing 208 pnt
5 Ina Hoekstra 206 pnt
6 Rob Scheewe 203 pnt
7 Henk van Rekum 198 pnt
8 Anno v/d Wal 193 pnt
9 Günther Jacobs 190 pnt
10 Tine Siegel 187 pnt

Op de helft bij Bridgeclub 
de Legmeer
Regio - Na de derde avond pa-
rencompetitie komt er langzamer-
hand enige tekening inde strijd. 
In de A- lijn veroverde Cora de 
Vroom, nu met grote steun van in-
valler Hans Slagboom, fraai de eer-
ste plaats met 60,65%. Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord volgden keurig 
op twee met 59,90% en sloegen zo 
een gaatje met paar nummer drie. 
Dat paar bestond weer uit de ver-
trouwde samenstelling van Frans 
Kaandorp & Joop van Delft, waar-
bij laatst genoemde liet zien het, on-
danks, nog niet verleerd te zijn ge-
zien hun 56,25%. Op vier eindigden 
Mieke van den Akker & Lijnie Tim-
mer met 53,54% en als vijfde van 
de top kwamen Ankie Bots & Ag-
nes Kroes door met 51,56%, waar-
bij ze nummer zes met twee tienden 
net voor bleven. In de B- lijn een top 
avond voor Cora de Vor & Bep de 
Jong die met 59,58% allen te slim af 
waren. Jan Egbers & Ben Remmers 
schudden op hun beurt Tini Geling 
& Jo Wevers met miniem verschil 
van zich af als tweede en derde met 
56,67 om 56,60%.
Ook Gijs de Ruiter & Joyce Udema 
trokken de vierde plek nipt naar zich 

toe door Stenny & Herman Limburg 
met 54,58 tegenover 54,51% net de 
baas te blijven, hoe zo spannend! 
In de C-lijn viel de hoogste score 
van de avond, behaald door Greet 
van de Bovenkamp & Ria Wezen-
berg die 61,67 procenten ophaal-
den. Map Kleingeld & Mieke Pee-
ters kwamen zeer goed uit de verf 
met een mooie 57,92% en ook Mieke 
Jongsma & Anneke Wijmans deden 
als derde met 56,67% goed mee. Het 
zelfde kan opgemerkt worden voor 
Ludy Bonhof & Anneke Buskermo-
len die zich met 53,33% als vier-
de ook in de kijker speelden. Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt slo-
ten de top vijf af met 50% precies 
en hadden dus nog net recht op de 
eervolle vermelding. Volgende keer 
start na de jaarvergadering de eer-
ste avond viertallen competitie het-
geen weer een iets andere aanpak 
vergt. Wilt u weten welke, kom dan 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Iedere woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor nadere inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 06-83371540.

Het “De Rooij” Dames 
Biljarttoernooi
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij” 
dames biljarttoernooi zal dit jaar 
plaats vinden op vrijdag 17 en za-
terdag 18 november. Vrijdagavond 
om 19.30 uur treden zeven dames 
uit onze omgeving aan, en zullen 
een onderling toernooi afwerken. 
Iedereen zal een wedstrijd tegen el-
kaar spelen, dus iedere dame zal to-
taal 6 keer aan moeten treden. De-
ze wedstrijden zijn verdeeld over de 
beide dagen. Zaterdagmiddag om 

12.00 uur zal het spektakel een ver-
volg hebben, totdat bekend is wie 
de opvolger van Betty van de Mars 
is, die vorig jaar het kampioen-
schap op eiste. Ook dit jaar worden 
de prijzen beschikbaar gesteld door 
zand en grindhandel “De Rooij”, die 
al van begin af aan de sponsor is 
van dit toernooi. Heeft u interesse 
om dit spektakel te aanschouwen? 
Schroom niet u bent van harte wel-
kom op één of beide dagen. 

Een vrije speelochtend bij 
de Amstel Bridgeclub
Regio - Donderdagmorgen 26 ok-
tober werd er na zes spannen-
de competitierondes weer een vrije 
ronde gespeeld. De bridgeparen die 
promoveerden konden even wen-
nen in de A-lijn en omgekeerd. Het 
was ook leuk tegen andere paren te 
kunnen bridgen. 

A-lijn
In de A-lijn scoorden Els en Alice 
erg hoog met bijna 70%. Ze speel-
den graag de tegenpartij down en 
het liefst twee of drie down. Dit luk-
ten hen aardig goed bij de spellen 
18, 21 en 22, waardoor hun score 
steeds 100% was. Spel 11 was voor 
Henk & Greet niet echt een suc-
cesspel. Hun geboden 2 sans atout 
contract ging maar liefst 5 down, 
hetgeen dit paar een nul oplever-
de. Maar dat was gezien de ande-
re uitslagen niet zo gek. Bij de ande-
re paren heeft steeds de tegenpar-
tij gespeeld en die hadden samen 
een mooie, lange klaverenkaart. Ci-
ny en Herman hebben vast gedacht, 
laat ze maar spelen, dat redden ze 
nooit! Datzelfde deden ze bij Wies & 
Marthe, die 3 down gingen bij spel 
5. Ook hier hadden Ciny & Herman 
een lange kleur die dat tegenpaar 
de das omdeed. 
De gepromoveerde paren hadden 
het duidelijk moeilijker.

B-lijn
In de B-lijn lieten Henny & Lucas 
even zien dat ze uit de A-lijn kwa-
men. Ze werden eerste met 64%. Te-
gen de paren Ada & Roelie, ook uit 
de A-lijn gekomen, en Joke & Ge-

rard behaalden zij aan die tafels een 
gemiddelde van 75%. Leny & Phini 
behaalde een mooie score bij spel 
5. Zij boden een 2 ruitencontract en 
maakten +2. Geen enkel paar heeft 
zo hoog gescoord bij dit spel en één 
paar ging zelfs nog 1 down, een ver-
schil van 3 slagen mensen. Bij spel 
4 was het moeilijk kiezen tussen rui-
ten of harten. Beide kleuren waren 
goed, maar bedenk dan, dat een 
behaald hartencontract beter “be-
taalt” dan een ruitencontract. Joke 
& Gerard hebben 4 harten gehaald 
en scoorden daarmee 100%. Spel 6 
was een spel met een lange mooie 
ruitenkaart. Miep & Madelon maak-
ten zelfs 5-ruiten + 1, een slem dus. 
Toch was het geen 100%, want Lu-
cas & Henny maakten 3 sans atout 
+4, een groot slem, maar helaas niet 
uitgeboden. Ook is een paar bij dit 
spel op 2 ruiten blijven zitten, wat 
jammer is, want er werd wel 5 ge-
maakt nog. 

De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn  
1. Els & Alice  69,58% 
2. Ria & Joop        62.33% 
3. Addy & Jeannet 55,33%
B-lijn
1. Henny & Lucas 64,17%
2. Gerda & Lotte  55,83%
3. Aja & John  55,00% 

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 563901. 
Wij spelen op de donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur in het Buurt-
nest.

Succesvol weekeind voor 
UWTC
Uithoorn - Zaterdag 28 oktober 
hebben de UWTC leden Dennis 
Moolhuijsen, Menno van Capel en 
Bart de Veer de veldrit van de Uit-
hof (Den Haag) gereden. De baan 
was goed te berijden, weinig mod-
der, maar het ‘rolde’ niet zo gewel-
dig. De start was ergens in het ach-
terveld, dan verwacht je lekker de 
ruimte...maar vlak na de start moes-
ten de renners een vrij smalle car-
rousel in. De renners voorin had-
den hier niet zoveel last van, maar 
achterin stond de boel gewoon stil. 
Bart had een prima start en reed 
voor in de koers, helaas miste Bart 
in de tweede ronde de aansluiting 
toen Freek de Jong uit Vught, Kees 
van Noppen uit Ridderkerk, Mattijn 
Motshagen uit Nijkerk en Tom Da-
vids uit Nijmegen een gaatje wis-
ten te pakken. Tom kreeg pech zo-
dat Freek, Kees en Mattijn voor de 
podiumplekken mochten strijden. 
Hierachter wist Bart in de laatste fa-
se van de wedstrijd beetje bij beet-
je bij Bas van Dalen uit Ede weg te 
rijden, en zo de vierde plaats voor 
zich op te eisen. Menno van Capel 
reed in een groepje om de 7e tot 10e 
plaats, en in de laatste twee rondes 
kreeg Menno het wat lastiger. Toch 
een knappe 10e plaats voor Menno 
en Dennis reed naar plaats 36. Bij 
de masters 40+ heeft Frank Jansen 
meegedaan, hij werd 26e en behaal-
de hiermee enkele punten voor het 
regelmatigheids klassement. Coach 
Gerard Keijzer was samen met Elle-
ke Claessen naar de internationale 
Grote prijs van Brabant bij het Auto-
tron in Rosmalen. Helaas kreeg El-
leke te maken met een lekke band 
en zonder reservefiets was het ein-
de wedstrijd.

ACC Wheelerplanet
Zondag 29 oktober is de derde wed-
strijd van de ACC competitie verre-
den bij HSV de Kampioen op de 
baan van Wheelerplanet. Diverse 
UWTC leden haalde hier weer een 
mooie klassering.
Bij de jeugd A is Siem van Smooren-
burg goed op dreef, hij pakte van-
daag weer een mooie 2e plaats. 
Nees Wahlen werd 8e en Tom De-
rogee 15e.
Bij de jeugd B ook een mooi start-
veld. Mike Derogee vierde vandaag 
zijn 12e verjaardag, maar de visite 
moest nog even wachten totdat hij 
klaar met de cross was. Een mooie 
zesde plaats voor Mike, 7e Mees 
van Smoorenburg, 12e Rens Gröm-
mel, 14e Lars Hopman. Bij de 40- 
reed Menno van Capel in de voorste 
gelederen, maar hij kreeg een lekke 

band en ging uit koers. 15e Ian van 
den Berg. Bij de 40+ stonden weer 
zo’n 70 renners aan de start. Peter 
van Capel deed het weer super en 
werd 16e. Frank Jansen behaalde 
hier dezelfde klassering als gisteren 
in den Haag, 26e. Vincent Derogee 
werd 33e, Sjon van den Berg 41e, 
Marcel Plasmeijer 55e. Bij de nieu-
welingen had Danny Plasmeijer een 
superdag en hij reed naar een hele 
mooie tweede plaats en Sven Bus-
kermolen werd 6e

Nationale veldrit Almelo
Op zondag 29 oktober reden de 
amateurs Dennis Moolhuijsen, Tom-
my Oude Elferink en Bart de Veer, 
van het UWTCX team, een wedstrijd 
in Almelo. Helaas kreeg Dennis te 
maken met een defect schakelme-
chanisme en hij reed de wedstrijd 
hierdoor niet uit. Mattijn Motshagen 
uit Nijkerk was aan de leiding en 
vlak hierachter een groepje van vier 
renners met Bart de Veer en Tom-
my Oude Elferink. Tommy sprong 
als enige van dit groepje niet over 
de balkjes, maar nam deze lopend. 
Hierdoor moest hij steeds weer een 
gaatje dichtrijden en uiteindelijk het 
groepje laten gaan. Atse ten Brin-
ke uit Lichtenvoorde kwam uit het 
achterveld opzetten en naderde 
in rap tempo het groepje van Bart. 
Toen Bart doorkreeg dat Tommy er 
niet meer bij zou komen gooide hij 
een tempoversnelling in de strijd en 
reed weg van de andere renners. 
Hij kwam wel dichterbij de kopman, 
maar de afstand was net te groot. 
Het werd nog spannend vlak voor 
het ingaan van de laatste ronde toen 
Bart een foutje maakte, hij in het lint 
vast kwam te zitten en tot overmaat 
van ramp ook de ketting er nog af-
liep. Atse ten Brinke was vlak bij 
hem toen hij de fiets weer aan de 
praat  had gekregen. Met verve ging 
Bart weer verder en wist de tweede 
plaats veilig te stellen. Tommy werd 
zesde. Weer een mooi succes voor 
het UWTCX team uit Uithoorn. 

UWTC Goes international
Naast de mooie tweede plaatsen 
voor Siem, Danny en Bart was er 
het weekend van 28-29 oktober nog 
meer succes voor UWTC! Bij de de 
Socal Cross in Corriganville (nabij 
Los Angeles) was de winst voor zo-
wel Bas de Bruin als Rebecca Cor-
nelisse. Bas en Rebecca combi-
neren vaak hun vakantie met een 
sportief fiets evenement. En dat was 
dit weekend weer zeer succesvol. 
Het podium had trouwens wel een 
hoog Halloween gehalte.

Legmeervogels collectief 
legt AFC’34 zijn wil op
Uithoorn - De winst van Legmeer-
vogels op titelkandidaat AFC’34 is 
vooral te danken aan het hardt wer-
kend Legmeervogels en het opere-
ren als collectief. 
De eerste 10 minuten van dit leven-
dige duel, komt mede door het niet 
pietlullig fluiten van scheidsrechter 
Persoon, golft het spel op en neer. 
Met kansen voor beide partijen om 
al vroeg in het duel op voorsprong 
te komen. De eerste echte moge-
lijkheid om de score te openen is 
voor Arsenio Dihalu van AFC’34 
maar zijn inzet wordt keurig ge-
pakt door Michel Dijkstra de doel-
man van Legmeervogels. Even later 
een kans voor Legmeervogels. Een 
vrije trap toegekend aan Legmeer-
vogels wordt genomen door Dennis 
Bakker. Deze vrije trap zorgt voor 
veel onrust in het 16 metergebied 
van AFC’34 maar levert geen treffer 
op. Uit de counter die dan ontstaat, 
is er een kans op de openingstref-
fer voor Iker Yilmaz. Maar ook zijn 
inzet wordt goed verwerkt door Mi-
chel Dijkstra. Er volgens dan twee 
corners op rij voor de gastheren 
en even zoveel keer is de verdedi-
ging van Legmeervogels de aanval-
lers van AFC’34 de baas. In de 27ste 
minuut heeft Legmeervogels al het 
geluk van de wereld als een com-
binatie tussen Stefan mal en Gio-
vanni Dors eindig met een schot op 
de paal. Dan is het woord aan Leg-
meervogels. In de 32ste minuut een 
aanval van Legmeervogels Tim Cor-
reia levert een pas af op maat aan 
Yasin Poyraz en deze weet dan doel-
treffend uit te halen en brengt Leg-
meervogels op een 0-1 voorsprong. 
Een voorsprong die zeker verdiend 
is. AFC’34 is dan even aangeslagen 
en krijgen Bakker en Van de Deijl 
mogelijkheden om de voorsprong 
van Legmeervogels te vergroten. 
Maar dan ontbreekt er een beet-
je geluk. AFC’34 lukt het ook niet te 
score en gaat Legmeervogels ver-
dient de rust in met een 0-1 voor-
sprong. 

Spectaculair
Dan begint de tweede helft gelijk 
spectaculair. De eerste mogelijkheid 
is voor Yorick v.d.Deijl die een kans 

krijgt om te score voor Legmeervo-
gels en even later is het aan de an-
dere kant is het Luc Schuffelen die 
AFC’34 op gelijke hoogte kan bren-
gen. Het lukt hem wel om doelman 
Michel Dijkstra te passeren maar 
dan is er nog altijd Mitchell Ver-
schut op de doellijn staande die 
weet te voorkomen dat AFC’34 op 
gelijke hoogte komt. In de 52ste mi-
nuut een uitgerekende mogelijk-
heid voor Tim Correia om de voor-
sprong van Legmeervogels te ver-
dubbelen. Maar zijn inzet is veel te 
zacht om Joey Wiese de AFFC’34 
doelman te verrassen. In de 56ste 
komt dan welk de verdiende twee-
de treffer van Legmeervogels. Het is 
Yorick van der Deijl die weet te sco-
re. Na deze treffer zijn er felle pro-
testen van AFC’34 want de inzet van 
Van der Deijl zou de doellijn niet ge-
passeerd zijn. De treffer werd des-
ondanks toch goedgekeurd me-
de op advies van as scheidsrech-
ter S Abouijd. Die op de achter-
lijn staande heeft gezien dat de bal 
door de AFC’34 doelman van ach-
ter de doellijn werd weggehaald. 
0-2 voor Legmeervogels. Zes minu-
ten later valt de beslissing als Den-
nis Bakker van zeker 35 meter doel-
treffend weet uit te halen. Via de on-
derkant van de lat verdwijnt de bal 
in het doel. Op deze inzet was doel-
man Joey Wiese kansloos. Legmeer-
vogels waren heel dicht bij de 0-4. 
Een vrije trap genomen door Dennis 
bakker wordt op maat afgeleverd 
bij Kenneth van der Nolk van Gogh. 
Helaas voor Legmeervogels gaat 
zijn inzet via de paal naast het doel. 
Ver in blessure tijd komt er toch nog 
een treffer van AFC’34 op het score 
bord. Eindstand is dan 1-3 voor Leg-
meervogels. Bij AFC’34 was de te-
leurstelling enorm groot en kon men 
zich ook niet geheel vinden in het 
optreden van scheidsrechter Per-
soon. Deze scheidsrechter liet erg 
veel toe. Toen de elftallen daar aan 
gewend waren ontstond en een le-
vendig duel. Een duel van geven en 
nemen. Daar waar de spelers geen 
moeite hadden met het fluiten van 
scheidsrechter Persoon, had de 
bank van AFC’34 daar wel heel veel 
moeite mee.

Stef Omtzigt in actie.

Sporthal tot vechtarena omgetoverd

Stef Omtzigt in finales Rings 
League in De Bloemhof
Regio - Zaterdag 11 november is 
sporthal De Bloemhof voor even 
géén handbaltempel, maar een ech-
te vechtsport-arena. Vanaf 18.30 
uur staan de Finales van de Rings 
League op het programma, met an-
dere woorden: de beste K-1 talen-
ten van Nederland vechten voor de 
titels. Met onder meer de Aalsmeer-
der Stef Omtzigt in de klasse tot 
86kg.

Platform
De Rings Finals, zoals het evene-
ment genoemd wordt, is al jaren hét 
platform voor aanstormend kick-
bokstalent. Veel grote kampioe-
nen van nu zijn groot geworden bij 
Rings. De organisatie is al ruim 20 
jaar verantwoordelijk is voor profes-
sionele evenementen (gala’s). De-
ze organisatie stond dan ook als 
voorbeeld voor de recent opgerich-
te ‘Vechtsportautoriteit’, die momen-
teel toeziet op de organisatie van 
vechtsportevenementen.

Dames klasse
Het finale-evenement in sporthal 
De Bloemhof kan altijd rekenen op 
een grote belangstelling, omdat de 
vechters in een ‘viermanstoernooi’ 
voor de titel gaan. Dit jaar staan de 
gewichtsklassen -70, -79, -86 en 
zelfs een Damesklasse -70 kilo op 
het programma. Voor het eerst kent 

de Rings League ook een dames-
klasse.

Aalsmeerder Stef Omtzigt
De finalisten komen uit alle delen 
van het land, maar ook enkele lo-
kale vechters hebben zich weten te 
plaatsen. Zo zijn broer en zus, Lars 
(-72 kg)  en Deirdre Jaarsma (-70 
kg Dames), afkomstig uit Vinke-
veen, door de voorronden gekomen 
en geldt Aalsmeerder Stef Omtzigt 
tot één van de kanshebbers in de 
klasse tot 86 kg. Deze klasse wordt 
echter wel door de insiders als ijzer-
sterk betiteld. Zijn mede-finalisten 
staan bekend als echte ‘knock-ou-
ters’, dus Omtzigt is gewaarschuwd.

Jeroen Post
Sporthal De Bloemhof zal worden 
omgetoverd tot een vechtsporta-
rena, voorzien van een licht en ge-
luidshow en een mega-grootbeeld-
scherm waarop alle gevechten tot in 
de detail te zien zijn. De presentatie 
is in handen van Jeroen Post, de be-
kende DJ/VJ die op alle grote vecht-
sportgala’s als ‘ringannouncer’ op-
treedt.
Het evenement staat onder auspi-
ciën van de ‘sectieringcontactspor-
ten’ dat onderdeel uitmaakt van 
NOC*NSF. Kaarten voor het evene-
ment zijn online te bestellen via de 
website www.rings.nl.



Leuke wedstrijddag voor 
Judoschool Blaauw
Regio – Op zondag 29 oktober 
hebben leerlingen van Judoschool 
Blaauw meegedaan aan het Fuyia-
ma judotoernooi in Abcoude en aan 
de afdelingskampioenschappen pu-
pillen B in Zaandam.

Abcoude
In Abcoude werd het eerste Fuyiama 
toernooi van het seizoen 2017/2018 
gehouden. Gedurende het seizoen 
zijn er vier wedstrijddagen waaraan 
meegedaan kan worden. De eerste 
wedstrijddag werd zoals gebruike-
lijk gehouden in de Kees Bon zaal in 
Abcoude. Voor dit gezellige toernooi 
hadden zich ongeveer 251 judoka’s 
ingeschreven van jong tot oud. Voor 
Judoschool Blaauw hadden 33 deel-
nemers, van 6 t.m. 52 jaar, zich in-
geschreven voor deze wedstrijddag. 
De bedoeling van dit toernooi is om 
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring 
op te laten doen. Naast een prijs 
voor de eerste en tweede plaats 
kregen ook de overige deelnemers 
in de poule een prijs voor de der-
de plaats. 
Aan het eind van deze wedstrijd-

dag waren er 7 eerste plaatsen en 4 
tweede plaatsen gewonnen. 
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Cal-
vin Kikken, Joey de Hondt, Julius 
Muller, Liza Bakker, Mecx Burg, Ro-
an van der Burch, Wouter Kootwijk.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Boyd Smit, Marley Smit, Peter Lauf-
fer, Sam van der Jagt.
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
prijs voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.

Zaandam
Amy Dekkers, Bas Zeinstra en Kyan 
van der Toorren hebben meegedaan 
in Zaandam aan de afdelingskampi-
oenschappen in Zaandam voor ge-
boortejaren 2006 en 2007. Ze heb-
ben alle drie goed hun best gedaan 
en veel ervaring opgedaan en Kyan 
van der Toorren heeft zich geplaatst 
voor de districtskampioenschappen 
die op 5 november worden gehou-
den in Beverwijk.

V.V. Atalante dames 2: 
Niet schoon toch fris
Regio - Afgelopen vrijdag speel-
de het tweede damesteam na een 
weekje herfstvakantie haar vijfde 
wedstrijd van het seizoen. Er stond 
een topper op het programma; da-
mes 2 staat op de eerste plek en 
kreeg de nummer 2, Gemini S uit 
Hilversum op bezoek. Mede dank-
zij het publiek dat vooral in de vier-
de set zich luid liet horen bleven alle 
vijf de punten in Vinkeveen en staat 
het team nog steeds zonder setver-
lies bovenaan.
De eerste set kwam Atalante niet 
heel soepel uit de startblokken. De 
pass liep niet heel goed en al snel 
moest er een wissel komen vanwe-
ge een lichte blessure bij een van de 
Atalante speelsters. De wissel lever-
de eerst extra onrust op, maar pak-
te daarna goed uit. Atalante kwam 
beter in haar spel en nam de lei-
ding in de set. Een terugwissel le-
verde dankzij een goede service nog 
meer punten op, maar ook Gemini 
hield goed stand. Hun middenaan-
valsters hadden een goede blokke-
ring en maakten het de aanvalster 
van Atalante moeilijk. Atalante had 
nog een wissel nodig om de beno-
digde puntjes op de i te zetten, maar 
deed dat wel. Het spel was niet al-
tijd mooi om te zien, maar wel effec-
tief en heel nipt ging set 1 met 25-
23 naar de thuisploeg.
Set 2 liet een totaal ander spelbeeld 
zien. De Vinkeveense libero ging er 
in deze set in voor de buitenaan-
valsters in plaats van voor de mid-
dens en dit had direct effect. Ata-
lante speelde netter, sneller, greti-
ger en ging vooral beter serveren. 
Wat servicereeksen zorgden voor 
een zeer comfortabele voorsprong 
en deze set was er geen vuiltje aan 
de lucht. Atalante bleef netjes vol-
leyballen en pakte overtuigend de 
winst met 25-10.
In de derde set koos de coach van 
Gemini voor een andere spelver-
deelster, waardoor het tempo aan 
Hilversumse zijde omhoog ging. 
Atalante had echter veel vertrou-
wen gekregen van de tweede set 
en was niet uit het veld te slaan. 

Wel was het spel soms wat slordig 
en technisch niet altijd even mooi 
om te zien. Er moest heel hard ge-
werkt worden voor ieder punt en er 
moest soms meerdere keren gesla-
gen worden voordat er een punt ge-
maakt werd. Gelukkig bezat Atalan-
te een lange adem en wist het team 
knap stand te houden. De voor-
sprong aan het begin van de set 
werd niet meer weggegeven en met 
25-18 ging de winst in de wedstrijd 
wederom naar dames 2.
De vierde set liet een totaal an-
der beeld zien. De nieuwe spelver-
deelster had een pittige service en 
wist veel punten te scoren, waar-
door Atalante direct tegen een gro-
te achterstand aankeek. Daarnaast 
wisten ook de aanvalsters van Ge-
mini de verdediging van de thuis-
ploeg vaak te verrassen en het luk-
te Atalante maar niet om grip op het 
spel van Gemini te krijgen. Er waren 
veel slordige momenten en aan bei-
de kanten van het net werden veel 
technische fouten gemaakt. 
Een wissel aan Vinkeveense zijde 
gaf het team iets meer vertrouwen 
en Atalante kwam puntje voor punt-
je terug in de set. De grote omme-
keer kwam echter pas aan het ein-
de van de set; het publiek ging mas-
saal achter de Vinkeveense ploeg 
staan en een wisseling binnen de 
lijnen verraste de Hilversumse gas-
ten compleet. De diagonaal en spel-
verdeelster wisselden van positie, 
waardoor er ineens drie aanvalsters 
tegenover de blokkering van Gemi-
ni stonden. Het kwaad was voor de 
dames van Gemini al geschied toen 
zij hierachter kwamen en met 25-23 
ging ook set vier naar Atalante.

Dankzij deze vijfde cleane overwin-
ning staat dames 2 fier aan kop in 
de tweede klasse. Het team gaat 
volgende week zaterdag om 13.00 
uur op bezoek bij Spaarnestad D9, 
dat op dit moment op de negende 
plaats staat met maar liefst 18 pun-
ten minder. Atalante gaat er alles 
aan doen om de ongeslagen status 
te behouden.

Bingo
Regio - Zaterdag 4 november is in Amstelhoek weer een bingoavond. 
We spelen 10 rondes en er zijn mooie prijzen te winnen. De toegang en 
het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. We beginnen om 20.00 uur en de 
zaal gaat om 19.00 uur open. Tot dan in Buurthuis ‘Ons Streven’, Engel-
laan 3a,  Amstelhoek. De volgende bingoavond is 16 december.

CSW vecht zich naar 
overwinning
Regio - CSW heeft zaterdag op ei-
gen veld weer eens een overwin-
ning weten te behalen. Na 4 achter-
eenvolgende nederlagen in de com-
petitie werd er nu weer eens ge-
wonnen. Gemakkelijk ging dat ech-
ter niet tegen het technisch vaardi-
ge WVHEDW maar CSW trok met 
hangen en wurgen een 2-1 over-
winning over de streep.
Het was deze week weer puzzelen 
voor trainer Servinus om de juis-
te elf het veld in te sturen.  Zater-
dagmorgen haakte verdediger Jel-
le v.d. Bosch af met een blessure en 
in de warming up was het de beurt 
aan Oscar Leune die niet kon spe-
len. Na wat omzettingen kwam er 
een getergd CSW binnen de lijnen 
dat bereid was om voor elke meter 
te knokken. Dat moest ook wel want 
voetballend gezien is WVHEDW 
een prima ploeg, dat ook het mees-
te balbezit had en geduldig zocht 
naar een opening in de defensie van 
CSW. WVHEDW kreeg wat hoek-
schoppen te nemen die wel gevaar-
lijk voor het doel kwamen maar ge-
lukkig voor CSW zonder schade. 
CSW kreeg zelf een prima kans toen 
Mike Cormelisen werd bereikt bij de 
tweede paal maar zijn inzet naast 
zag gaan. CSW kwam na 20 mi-
nuten spelen wel op een 1-0 voor-
sprong toen na een knap lopen-
de aanval Mike Cornelissen de vrij-
staande Bram Bode wist te berei-
ken. Bode prikte de bal heel beke-
ken langs de doelman. Niet veel la-
ter was de stand echter alweer ge-
lijk. Bij een snelle aanval werd de 
bal vanaf links voor het doel ge-
bracht en geheel vrijstaand kon de 
spits van WVHEDW ongehinderd 
binnenkoppen. CSW liet de koppies 

niet hangen en bleef vechten voor 
elke meter. Na 35 minuten spelen 
mocht CSW op rechts een vrije trap 
nemen. De linksbenige Elroy Baas 
krulde de bal in de doelmond en die 
werd achterwaarts door een verde-
diger van WVHEDW in eigen doel 
gekopt en zo kon CSW met een 2-1 
voorsprong aan de thee. 

Gelijkmaker
Na rust ging WVHEDW verbeten 
op jacht naar de gelijkmaker. Het 
was heel veel in balbezit maar col-
lectief verdedigen aan de kant van 
CSW maakt het voor WVHEDW bij-
zonder lastig om een kans te creë-
ren. Voorzetten vanaf de zijkanten 
waren net iets te hoog of werden 
weggekopt. Halverwege de tweede 
helft een enorme pegel van afstand 
die zo in de kruising leek te verdwij-
nen maar met een katachtige reac-
tie tikte doelman Giovanni Santan-
gelo de bal onder de lat vandaan. In 
de omschakeling had CSW met iets 
meer precisie zich wat lucht kunnen 
verschaffen. Zo werd Dave Corne-
lissen op links weggestuurd maar 
zijn voorzet was net iets te scherp 
om door Vincent van Hellemondt 
te worden afgerond. Een prima ac-
tie van Mike Cornelissen binnen de 
zestien had meer verdiend maar 
werd goed verdedigd. Het slotoffen-
sief van WVHEDW was inmiddels in 
gang gezet een even leek het ge-
lijk te worden maar de kopbal ver-
dween rakelings naast het doel en 
bij een aantal situaties was Santan-
gelo alert. Het laatste fluitsignaal 
van de prima leidende scheidsrech-
ter was voor CSW een enorme op-
luchting want eindelijk werd weer 
eens een overwinning behaald.

Een (beker) week verder
Regio - Deze week moet ik begin-
nen met een correctie op het stuk-
je van vorige week. Daarin had ik 
geschreven over “de mannen van 
de Lachende Ruiter”. Daarbij had 
ik over het hoofd gezien dat ook 
de dame uit het team, Sophia Oost-
veen, gespeeld had (oeps). Er had 
dus moeten staan “de mannen én 
de dame van de Lachende Rui-
ter”. Gelukkig voor mij heeft Ber-
tus Oostveen, naar wat ik er ge-
hoord heb, daar meer last van ge-
had dan ik maar ik hoop van harte 
dat dit met deze correctie ook weer 
rechtgezet is.
Terug naar het biljarten. Daar stond 
weer een bekerronde op het pro-
gramma. Dat is inmiddels ronde 
drie en de verschillen in de tussen-
stand zijn nog niet heel groot. Dat is 
door het Belgische puntensysteem, 
waarin bijna ieder carambole telt, 
ook niet zo snel mogelijk en daar-
door blijft het spannend.
Het verloop van de wedstrijden. 
Bovenaan de speellijst stond 
Bar Adelhof 1 tegen de Kromme 
Mijdrecht 2. De Adelhoffers zijn lek-
ker op stoom. Zowel in de competi-
tie of in de beker, ze draaien boven-
in goed mee. Dat lieten ze ook de-
ze week weer zien. Drie van de vier 
partijen werden gewonnen maar 
ook in de verlies partij werd goed 
gescoord en dat voegt 44 punten 
aan het totaal toe. Tegenstander de 
Kromme Mijdrecht 2 moest het met 
34 doen. Wedstrijd nummer 2 was 
de Springbok 1 tegen ASM. De gas-
ten beten zich vanaf de eerste par-
tij in de tegenstander vast en lie-
ten ook eigenlijk niet meer los. Hen-
nie Versluis deed een flinke duit in 
het zakje door zijn partij in 21 beur-
ten uit te maken. Gelukkig voor de 
Springbok hebben zij het geheime 
wapen, Jan van Veen, in huis die in 
20 beurten de enige winstpartij voor 
de Springbok binnenhaalde, 30-38. 

Geen kans
Verenigingsgenoot Lutis/de Spring-
bok 1 ontving twee biljarttafels daar-
naast Bar Adelhof 2. Lutis gaf hun 
tegenstander geen kans, wonnen 
alle vier de partijen en dat zijn weer 

48 punten. Bar Adelhof bleef helaas 
op 26 steken. Stieva /de Kuiper 1 en 
De Springbok 2 beleven dicht bij el-
kaar in de buurt. Er werd door bei-
de teams flink voor de punten ge-
streden. Die strijd viel op het einde, 
met 38-40, net in het voordeel van 
de Springbok 2 uit. Een mooie sco-
re voor beide teams. Hen Kandelaar 
(Springbok) legde hier de hoog-
ste serie van de week, 10 carambo-
les en 34,48% op het groene laken. 
Op het ander biljart in café Stee Inn 
ontving Stieva/ de Kuiper 2 de Me-
rel/Heerenlux 1. De Merel is goed in 
vorm en zij trokken die vorm ook de-
ze week in de beker weer door. Al-
len Ruud Brayen (Stieva) wist zijn 
partij te winnen maar de Merel won 
de andere drie en vertrok met een 
31-43 overwinning weer huiswaarts. 
DIO haalde tegen de Merel/Heeren-
lux 2 flink uit en haalde de 100% sco-
re. Dat houdt in dat de Merel zoveel 
mogelijk caramboles moest maken 
om toch nog een goede score bin-
nen te halen. Dat verliep zeker niet 
slecht maar zoveel als bij winst zat 
er niet in, 48-29. De Merel/Heeren-
lux 3 nam het deze week op tegen 
The Peanutbar 2. Dorus van de Meer 
en Wim Berklaar (beiden de Merel) 
verloren weliswaar van Rohan Jan-
maat en Broer Persoon (beiden the 
Peanut) maar daar stond de ruime 
winst van Caty Jansen (18 beurten 
en de kortste partij!) en Cor van Wijk 
(beiden de Merel) tegenover. In die 
partijen werd dan ook de basis ge-
legd voor de 40-32 winst. The Pea-
nutbar 1 was gastheer van CenS. De 
gasten zijn in de competitie lekker 
bezig maar hadden deze week ken-
nelijk een “bekerdipje”. Slechts een 
winstpartij (Sander Pater) is niet ge-
noeg om te winnen dus dat deed 
gastheer the Peanutbar 1, 45-34. 
Rest nog de Biljartmakers tegen de 
Kromme Mijdrecht 1. Het wil de Bil-
jartmakers nog maar niet lukken om 
een grote score neer te zetten. Aan 
de andere kant houdt dat de wed-
strijden wel spannend. Zo ook de-
ze keer. Het bleef, over de hele wed-
strijd gezien, lekker bij elkaar in de 
buurt waarbij de thuisploeg net aan 
het langste einde trok 35-33.

Hertha JO11-1 wint 
midweekse bekerwedstrijd
Regio - Op woensdag 25 oktober 
stond de (inhaal)bekerwedstrijd van 
de Hertha JO11-1 tegen De Vecht 
JO11-1 op het programma. Om 17.45 
werd gestart aan de wedstrijd. Zo-
wel Hertha als De Vecht waren bei-
de nog ongeslagen. In een rommeli-
ge wedstrijd met meerdere overtre-
dingen was het Hertha die uitein-
delijk met een 4-1 overwinning van 
het veld stapte. De sterk keepen-
de Mike Nieuwenhuis en goed ver-
dedigende Sam Langendorff waren 
deze week de uitblinkers.

In het begin tasten de teams wat af 
en gaat het spel heen en weer rond 
het middenveld. Het is de Vecht die 
uiteindelijk de eerste kleine kans 
creëert. Het schot gaat naast. Van-
uit de daaropvolgende opbouw be-
land de bal via Loek bij Kick aan 
de rechterkant. De voorzet komt bij 
Mats die de bal vol raakt. De keeper 
weet met een ultieme redding de 
bal net over de kruising te werken. 
De corner die volgt beland voor de 
voeten van Kick en met links schiet 
hij de bal tussen iedereen door te-
gen het net aan. Na 4 minuten staat 
het 1-0.  Hertha voert de druk wat 
verder op en is duidelijk de bete-
re ploeg. In de zesde minuut is het 
weer Kick die een grote kans krijgt. 
Zijn schot beland, na een sprint 
langs de verdediging van De Vecht, 
op de paal. Halverwege de eer-
ste helft verdubbelt Hertha alsnog 
de score. De keeper van De vecht 
schopt de bal naar voren. Kick weet 
deze te onderscheppen en loopt sa-
men met Mats naar voren. De ver-
dediger van De Vecht moet kiezen 
en loopt naar Mats waardoor Kick 
extra ruimte krijgt en de 2-0 binnen 
schiet. Dan lukt het ook de Vecht 
om meer de aanval te pakken. Goed 
verdedigen van Bram voorkomt een 
schot. Kort erna loopt de speler van 
De Vecht over links naar voren. Zijn 
voorzet gaat langs iedereen en be-
land zomaar op de paal. Mike is er 
als de kippen bij om de bal snel te 
pakken. Vlak voor rust is het nog en 
keer De Vecht die de laatste actie 

van de eerste helft maakt. Mike kijkt 
de bal langs de buitenkant van de 
paal en de scheids fluit af voor rust. 

Scherpte weg
De tweede helft geeft een vergelijk-
baar spelbeeld alleen is de scherp-
te wel weg. Veel passes misluk-
ken of worden tegen iemand aan-
geschoten. Uiteindelijk is het Sam 
die een vrij trap recht in de voe-
ten van Kick krijgt. Zijn schot wordt 
echter door de keeper gepakt. Di-
rect erna is het weer Sam, maar de-
ze keer stuurt hij Thiago weg aan 
de linkerkant. De voorzet van Thia-
go wordt door de Vecht achter ge-
werkt.  Mike vindt het blijkbaar wat 
saai worden en maakt een “Ona-
na”. Hij kapt eenvoudig de tegen-
stander uit en geeft daarna een har-
de pass naar Loek. Na 10 minuten 
krijgt De Vecht een vrije trap op zo’n 
20 meter recht voor de goal. Mike 
redt geweldig en speelt de bal snel 
uit. De counter resulteert helaas niet 
in een derde goal. Het is Mike die 
Hertha in de wedstrijd houdt. Een 1 
op 1 situatie weet hij rustig te ke-
ren door zijn goal goed klein te ma-
ken waardoor de bal naast gaat. En 
dan is het toch Hertha die weet te 
scoren. Raslen ziet zijn eerste schot 
nog gekeerd maar is er snel bij de 
terugkaatsende bal alsnog in de 
goal te werken. 3 minuten later is 
het Raslen die de wedstrijd beslist. 
Een prachtig uitgespeelde aanval 
die begint bij Mats. Vanuit het mid-
den stuurt hij Kick aan de rechter-
kant weg. Hij loopt op en spelt Thia-
go aan die links mee is opgekomen. 
In plaats van zelf te schieten speelt 
Thiago, Raslen aan die er nog beter 
voorstaat. Raslen blijft rustig en tikt 
eenvoudig de 4-0 binnen. Met nog 
9 minuten is de wedstrijd gespeeld 
en is Hertha zeker van de volgen-
de ronde in de beker. In de laatste 
minuut is het De Vecht die alsnog 
een goaltje meepikt. De eindstand 
van 4-1 staat op de borden. Met 9 
punten uit 3 wedstrijden is Hertha 
niet meer in te halen van de overi-
ge teams.

Hertha boekt verdiende 
vierde competitiezege
Regio - Om 14.30 uur werd er op 
Sportpark de Molmhoek afgetrapt 
tegen FC Portugal uit  Amsterdam. 
Het initiatief lag in de beginfase niet 
bij Hertha. FC Portugal speelde een 
stuk feller. De strijd om de 2de bal 
werd te vaak verloren. Een opsta-
peling van verkeerde keuzes leidde 
de 0-1 in. Een vrije trap op de mid-
denlijn werd terug gespeeld op kee-
per Baarslag, welke de bal wat on-
gelukkig inspeelde op Horsman. 
Horsman leed balverlies, waardoor 
de spits van Portugal kon overne-
men. De Groot en Baarslag konden 
de tegengoal niet meer voorkomen. 
Het was niet de eerste keer dit sei-
zoen dat Hertha een achterstand 
moest gaan goed maken. Na de te-
gengoal lag het initiatief wel bij de 
thuisploeg. Er werd met meer druk 
vooruit gespeeld wat in de 30ste mi-
nuut resulteerde in 1 van de vele 
corners. Verdedigers Zeldenrijk en 
de Ruiter stonden gepositioneerd 
voor de goal. Weinreich wist de bal 
goed in te brengen. Na wat gekluts 
voor de goal wist Zeldenrijk, met het 
nodige geluk, de bal bij Mike Nus-
se te krijgen, die de score weer ge-
lijk trok. 1-1. In de 40ste minuut was 
het Rehbach die heel sportpark de 
Molmhoek liet zien wat hij in huis 
had. De verdediging van FC Portu-
gal kon de bal niet lekker wegwer-
ken. De bal belande op de slof van 
de net 18 jaar geworden Rehbach. 
Met een geweldige volley wist hij de 
bal vanaf een meter of 18 over de 
keeper te krullen. 2-1.
In de 2de helft was het ook Hertha 
die het betere van het spel had. Na 
een minuut of 20 was het weer Mike 
Nusse die richting de goal van Por-

tugal ging. De rappe Nusse was een 
plaag voor defensie van Portugal. 
Met een sliding werd de bal gemist 
en moest Nusse op springen om 
er zo voor te zorgen dat hij zonder 
krukken het veld kon verlaten. De 
scheids legde de bal op de 11 meter 
stip. Weinreich stuurde de keeper 
de verkeerde hoek in en wist de bal 
geplaatst in de hoek achter de doel-
lijn te krijgen. De 3-1 zorgde voor 
de nodige zekerheid. Trainer Duns-
bergen moest vandaag gebruik ma-
ken van al zijn wissels. Na 75 minu-
ten was het Versluis die met de no-
dige klachten het veld verlaten. Fer-
di Balte kwam erin op de linksback 
positie. De Ruiter schoof door naar 
het centrum en Zeldenrijk nam de 
rechtsback positie over. De defensie 
stond onder leiding van de Groot, 
met uitzondering van de eerste 20 
minuten, goed te voetballen. Jes-
se Kroon en Maikel Meinsma kwa-
men in de plaats van Sep Rehbach 
en Donny Nusse. Het was een wis-
sel die goed uit pakte want niet veel 
later was het Jesse die een assist le-
verde aan Meinsma. Meinsma wist 
de bal met een uitgemeten schot 
langs de keeper te krijgen. Niet 
veel later was het Ferdi die de bal 
knap bij Klesman wist te krijgen. 
Helaas stond de keeper in de weg. 
In de resterende minuten gebeur-
de er niet veel meer en bleef het 4-1 
in het voordeel van de blauwwitten 
uit Vinkeveen. Hertha staat op een 
verdienstelijke derde plaatst met 1 
punt achter beide koplopers. Vol-
gende week moet tegen RKSV RO-
DA ‘23 gewonnen worden om aan-
sluiting te houden en in de race te 
blijven voor de periodetitel.
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