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Wethouder Zijlstra geeft startsein 
voor vormgeving preventiekar

Bij de symbolische overdracht 
waren - naast uiteraard leerlin-
gen van de genoemde scholen- 
docenten,, de wethouder, con-
tactpersoon Veilig Ondernemen 
en de politie aanwezig. Als de 
preventiekar klaar is, zet de ge-
meente deze in om preventie op 
het gebied van veiligheid in de 
breedste zin van het woord on-
der de aandacht te brengen bij de 
jeugd, volwassenen en senioren. 
De komende maanden benut-
ten de leerlingen van de Praktijk-
school en Thamen om de kar om 
te vormen. Zo krijgt de preven-
tiekar een schilderbeurt, waarbij 
PPG Uithoorn de benodigde verf 

doneert. Naast de transforma-
tie van buurbeheerkar naar pre-
ventiekar, gaan de leerlingen de 
kar ook onderhouden. Ook be-
spreken docenten tijdens de les-
sen wat preventie nou eigenlijk 
inhoudt. De leerlingen visualise-
ren dit vervolgens op themakaar-
ten die straks aan de buitenkant 
van de kar opgehangen worden. 
Zo is straks in één oogopslag dui-
delijk waarvoor men in de kar te-
recht kan. 

Meerdere doelgroepen 
Zowel de gemeente als de politie 
kunnen de preventiekar straks in-
zetten voor diverse doeleinden. 

Uitgangspunt is om dicht bij de 
doelgroep te zijn en de kar daar-
om ook op verschillende plaatsen 
en evenementen in te zetten. Vin-
den in een bepaalde buurt meer 
inbraken plaats dan normaal? 
Dan kan de politie de preventie-
kar straks in de desbetreff ende 
wijk neerzetten om voorlichting 
te geven. Daarbij is het mogelijk 
dit samen met andere partijen te 
doen zoals bijvoorbeeld woning-
corporatie Eigen Haard. De pre-
ventiematerialen die daarbij ter il-
lustratie gebruikt kunnen worden 
-zoals bijvoorbeeld sloten of anti-
inbraakstrips- schaft de gemeen-
te aan met een subsidie van het 
Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Amsterdam Amstel-
land (RPCAA). 
Een andere mogelijkheid om de 
kar tijdens een evenement in te 
zetten is Ouderendag. Senioren 
kunnen dan bijvoorbeeld voor-
lichting krijgen over hoe ze bab-
beltrucs kunnen herkennen.

Uithoorn – Deze maand heeft wethouder Zijlstra van Jeugd het 
startsein gegeven voor het vormgeven van een preventiekar. In 
de komende maanden gaan leerlingen van de Praktijkschool en 
Thamen hard aan de slag om van de wagen -die tot voor kort in 
gebruik was door buurtbeheer- een preventiekar te maken. In 
april 2019 moet de preventiekar klaar zijn en stelt de burgmees-
ter als portefeuillehouder veiligheid de preventiekar offi  cieel in 
gebruik. 
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL
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De Kwakel:  Gerberalaan, Anjerlaan (295 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Inclusief eindejaars-kaartjes

Uithoorn - Onderweg tijdens het 
laatste stukje varen naar Neder-
land heeft Sinterklaas zijn boek 
verloren. Nadat de Pieten de hele 
boot ondersteboven en binnen-
stebuiten hebben gekeerd kon-
den ze het boek niet vinden. Nu 
blijkt dat het boek overboord is 
gewaaid. Zonder het boek weet 
Sinterklaas natuurlijk niet waar de 
kindjes wonen en hoe oud ze zijn. 
Dit is natuurlijk een ramp en zou 
verschrikkelijk zijn. Sinterklaas 
heeft hierop Scouting Admiralen 
Groep Uithoorn ingeschakeld om 
de Pieten mee te helpen zoeken. 
Ze zijn al heel lang aan het zoe-
ken, dag en nacht en in weer en 
wind en de vraag is “hebben de 
Scouting en de Pieten het boek 
gevonden”? En als ze hem ge-
vonden hebben zullen ze dan op 
tijd zijn om het boek weer terug 
te brengen bij Sinterklaas als hij 
aankomt in Uithoorn? Sinterklaas 

heeft er veel vertrouwen in, maar 
zegt wel dat hij niet zeker weet 
of ze op tijd in Uithoorn zullen 
zijn. Daarom vraagt Sinterklaas 
aan alle kindjes en ouders om tij-
dens de intocht op de kade hard 
te schreeuwen zodat de Pieten en 
de Scouting weten waar ze moe-
ten zijn. En als het dan lukt heb-
ben ze een heel, heel hard ap-
plaus verdient en wie weet mo-
gen de kinderen die avond dan 
al hun schoen zetten. Pff f Span-
nend we hopen maar dat ze het 
boek hebben gevonden en dat ze 
op tijd zijn, maar met jullie hulp 
kinderen moet het gewoon luk-
ken!

Sinterklaas is zijn boek kwijt!

Afsluiting N201 door onderhoud aan 
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert van 1 tot en met 3 no-
vember 2018 onderhoud uit aan 
het Amstelaquaduct (tussen de 
gemeenten Uithoorn en De Ronde 
Venen) en aan de Waterwolftunnel 
(tussen de gemeenten Aalsmeer 
en Haarlemmermeer). Het verkeer 
op de N201 wordt in de avond en 
nacht omgeleid en moet rekening 
houden met enige vertraging.
 
Afsluiting N201 
Amstelaquaduct 
De N201 wordt ter hoogte van 
het Amstelaquaduct afgesloten 
van donderdagavond 1 novem-
ber 20.00 uur tot vrijdagochtend 
2 november 05.00 uur. Het ver-
keer tussen de Middenweg Bo-

venkerkerpolder in Uithoorn en 
de aansluiting met de N196 in De 
Ronde Venen wordt met gele bor-
den omgeleid via de Amsterdam-
seweg en de N196 (en vice versa).
 
Afsluiting N201 
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt van 
vrijdagavond 2 november 19.00 
uur tot zaterdagochtend 3 no-
vember 06.00 uur afgesloten. Het 
verkeer op de N201 wordt met 
gele borden omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer. 
 
Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstro-

ming moeten het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel re-
gelmatig worden onderhouden. 
De wanden en markeringen wor-
den gereinigd en de veiligheids-
middelen worden gecontroleerd. 
Ook wordt zwerfvuil verwijderd 
en de bermen gemaaid. Meestal 
gebeurt dit terwijl de weg open 
blijft voor het verkeer. Drie keer 
per jaar is het noodzakelijk om 
het Amstelaquaduct en de Water-
wolftunnel helemaal af te sluiten. 
Dit om de veiligheid van het on-
derhoudspersoneel te waarbor-
gen en de werkzaamheden snel-
ler te kunnen uitvoeren. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinde-
ren vinden de werkzaamheden 
’s nachts plaats

Natuurwerkdag 
op Fort a/d Drecht
Uithoorn - Op zaterdag 3 novem-
ber kiest de Knotgroep Uithoorn 
dit Fort uit om mee te doen aan 
de landelijke Natuurwerkdag. 
Door het hele land heen wordt 
op 3 november op meer dan 500 
locaties gewerkt in de natuur en 
vóór de natuur. Het Fort aan de 
Drecht is een mooie plek om een 
ochtend actief bezig te zijn om 
de bijzondere natuur op het for-
teiland te behouden en verbete-
ren. Iedereen wordt uitgenodigd, 
jong en oud, om mee te werken. 
Deze ochtend hooien we het For-
teiland, zowel de keelzijde als de 
frontzijde. Het doel van het hooi-
en is het schraal houden van het 
zandige oppervlak van het fort-
terrein. Terwijl in de wijde om-
geving alleen veen en klei aan 
de oppervlakte komen, is voor 
het bouwen van het fort een gro-
te hoeveelheid zand aangevoerd 
om genoeg stabiliteit te bieden 
aan het fort. Zo is er behalve een 
uniek gebouw ook een uitzon-
derlijke grondsoort waarop bij-
zondere planten voorkomen. 
Maar dan moet wél voorkomen 
worden dat er overbemesting op-
treedt. Vandaar het schraal hou-
den.

Schoonmaken
Zaterdag 3 november krijgt het 
Fort aan de Drecht weer zijn jaar-
lijkse hooi-beurt. Het gras is een 
paar dagen eerder gemaaid. Het 
werk deze ochtend bestaat uit 
het bijeenharken van het maai-

sel en dat met berries wegdragen 
naar broeihopen. Daarin kunnen 
allerlei bijzondere dieren goed 
de winter doorkomen. De Knot-
groep verzamelt zich bij de toe-
gangsbrug aan de Grevelingen in 
Uithoorn om 9.00 uur. Rond half 
elf is er koffi  epauze met koek. 
En om 13.00 uur stoppen ze met 
een kop stevige soep. Iedereen 
die graag in de natuur werkt op 
deze bijzondere plek, is van har-
te welkom. De Knotgroep zorgt 
voor goed gereedschap, neem 
zelf mok en lepel, en stevig, wa-
terdicht schoeisel mee. Je kunt 
je aanmelden via www.natuur-
werkdag.nl voor de locatie Fort 
a/d Drecht in Uithoorn. Verdere 
informatie bij Bert Schaap, 0297-
565172 of www.knotgroepuit-
hoorn.nl.

Uithoorn - In het artikel dat vori-
ge week is geplaatst in deze krant 
over de collectieve verzekering 
die de gemeente heeft afgeslo-
ten met Zorg & Zekerheid voor 

mensen met een minimum inko-
men heeft een fout gestaan. In dit 
artikel staat dat mensen nog tot 
eind november kunnen overstap-
pen. Dit moet zijn eind december.

Rectifi catie
Collectieve zorgverzekering
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Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 
24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 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

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen 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 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

 AFSLUITING N201 DOOR ONDERHOUD AAN 
AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL

De provincie Noord-Holland voert van 1 tot en met 3 november 2018 
onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 
wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met 
enige vertraging. Meer informatie op www.noord-holland.nl 

Werk in uitvoering

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 0297-

. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci
le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op 
https zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek 
of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een ‘voorlopige voor
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 

beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. et besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een ‘voor
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf 

donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de af-
deling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn 
via (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 ok-
tober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en wer-
ken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297) 
513111.

- Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept ver-
ordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individue-
le inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en 

met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of 
K. Woltering (0297) 513111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burgemeester van Meetelenstraat 16, het realiseren van een helling-

baan om de parkeerplaats te kunnen bereiken (ontvangen 17-10-2018).
- Amsterdamseweg 29 en de Joh. Enschedeweg 11, het uitbreiden van 

het bedrijfspand (ontvangen 23-10-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, het realiseren van een reclame uiting UWTC (ont-

vangen 14-10-2018).
Dorpscentrum
- Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting van Albert Heijn (ontvan-

gen 12-10-2018).

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Boterdijk 56, het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg (ingetrok-

ken 10-10-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 10, het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van een 

kozijn (ingetrokken 22-10-2018).

 AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN 
 BEHANDELING
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het oprichten van een sauna (verzonden 19-10-2018).

Vervolg op volgende blz.

50 uitdagende workshops 
op 3e Techniek Driedaagse
Fietsen repareren, een gereed-
schapskist timmeren, een lampje 
maken en een melkrobot inspec-
teren: het kan allemaal tijdens de 
derde editie van de Techniek Drie-
daagse. Van 6 tot en met 8 no-
vember gaan bijna 3.000 leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen en de eerste klas-
sen van de middelbare scholen uit 
De Ronde Venen, Nieuwkoop en 
Uithoorn aan de slag met techni-
sche workshops. 

Enthousiaste medewerkers van 
technische bedrijven laten, sa-
men met vele vrijwilligers, de 
meest uiteenlopende technie-
ken zien uit zeven verschillende 
branches. Er is een nieuwe bran-
chegroep Agri Techniek en er zijn 
nieuwe workshops toegevoegd, 
maar de populaire workshops als 
het programmeren van een robot 
die een flesje met smarties vult, 
het metselen van het muurtje en 
het maken van een metalen sleu-
telhanger zijn bewust in het aan-
bod behouden. 
De Techniek Driedaagse wordt 
mogelijk gemaakt door meer dan 
100 bedrijven, Gemeenten De 
Ronde Venen, Nieuwkoop en Uit-

hoorn, Provincie Utrecht, scholen, 
brancheorganisaties, Onderne-
mersfonds Uithoorn, Ronde Ve-
nen Fonds, Initiatievenfonds Uit-
hoorn en Rabobankfondsen.

Open Avond op 8 november
Ouders, verzorgers, kinderen en 
belangstellenden: iedereen die 
nieuwsgierig is naar de Tech-
niek Driedaagse, is welkom op de 
Open Avond op donderdag 8 no-
vember van 17.00 tot 20.30 uur in 
de loods van F.N. Kempen aan de 
Oosterlandweg 45 in Mijdrecht. 
Bezoekers kunnen in gesprek 
met scholen en deelnemen aan 
de technische workshops. Om 
19.30 uur is de prijsuitreiking van 
de wedstrijd ‘ ouw een bewegen
de kermisattractie’. 

Parkeren
ietsers kunnen hun fi ets stallen 

op het terrein van F.N. Kempen, 
Oosterlandweg 45, Mijdrecht. Au-
to’s kunnen geparkeerd worden bij 
Het Fort, Mijdrechtse Zuwe 31 in 
Mijdrecht en Dr. Van der Haarlaan 
in Mijdrecht. Er rijden pendelbus-
sen naar de Techniek Driedaag-
se. Meer actuele informatie op 
www.technetamstelenvenen.nl

Nieuwe werkwijze inzage 
bouwarchief
Soms wilt u informatie over een 
verleende (bouw)vergunning en 
heeft u bouwtekeningen nodig. In 
het bouwarchief wordt onder meer 
bouwvergunning, (ver)bouwteke-
ningen, constructieberekeningen 
en sonderingsrapporten bewaard. 
 
Aanvraag inzien van 
archiefstukken
Wilt u bouwtekeningen inzien of 
opvragen van een woning of 
pand? Vul het aanvraagformu-
lier inzage bouwarchief via www.
uithoorn.nl/archiefaanvraag in. U 
kunt ook bellen met de gemeen-
te tijdens de openingstijden (voor 
actuele tijden zie www.uithoorn.
nl/contact) op (0297) 513 111. De 
medewerker van het KCC (Klant 
Contact Centrum) vult voor u het 
online formulier in. 

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier wordt in 
behandeling genomen. Daarna 

wordt u gebeld en indien moge-
lijk wordt alles per telefoon afge-
handeld.
 
Afspraak gemeentehuis
Als het nodig is, maakt de ge-
meente in overleg met u een af-
spraak. U kunt tijdens deze af-
spraak de archiefstukken inzien 
(en opvragen). Een medewer-
ker van de gemeente is bij de af-
spraak aanwezig om uw vragen 
over de archiefstukken direct te 
beantwoorden. 

Kosten
Volgens de legesverordening, heft 
de gemeente Uithoorn voor het 
opvragen, in behandeling nemen 
en de inzage van bouwvergun-
ningen leges. Deze kosten wor-
den altijd doorbelast. Voor de le-
ges- (€ 17,85) en kopieerkosten 
(hangt van aantal en formaat af) 
krijgt u een factuur met acceptgiro 
thuisgestuurd.

Maak kans op een gratis 
infraroodscan
Denkt u dat uw woning warmte-
lekken heeft en u daardoor onno-
dig veel energie verbruikt? Dan is 
een infraroodscan een goed mid-
del om erachter te komen of er 
warmtelekken zijn.
Het Regionaal Energieloket van 
de gemeente Uithoorn verloot 2 
gratis infraroodscans in de ge-
meente. Met een infraroods-
can worden er foto’s gemaakt in 

en rondom uw woning met een 
warmtebeeld camera om te kijken 
of er warmteverlies plaatsvindt. 
Op basis van de infraroodscan 
kan het Regionaal Energieloket u 
adviseren over welke maatrege-
len er mogelijk zijn om het warm-
teverlies te verhelpen. Maak kans 
op een gratis infraroodscan en vul 
het formulier voor 22 november in 
op www.uithoorn.nl.

Enquête toekomst Schiphol
Op verzoek van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
(I&W) houdt de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) een digitale en-
quête met als titel “internetconsul-
tatie toekomstontwikkeling Schip-
hol en omgeving”. De enquête is 
via www.uithoorn.nl in te vullen tot 
en met 15 november 2018.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN GEWEIGERD

Tegen deze weigering kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet 
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het realiseren van een carport, die voorzien is van zon-

nepanelen (verzonden 19-10-2018).

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, exploitatievergunning horecabedrijf verleend 

aan de exploitant van Plux Uithoorn (verzonden 24-10-2018)
De Kwakel
- Het Fort 20, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

(verzonden 12-10-2018).
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouw-

werk, geen gebouw zijnde, die voorzien is van zonnepanelen (verzon-
den 19-10-2018).

- Drechtdijk 89, het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een tijdelijke woning tot 31 mei 2019 (verzon-

den 19-10-2018).
- Vuurlijn 51, melding (in het kader van de paracommerciële verorde-

ning) voor het schenken van alcoholhoudende dranken op 17 novem-
ber 2018 van 19.00 tot 01.00 uur (verzonden 25-10-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 65, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw 

(verzonden 12-10-2018).
- Amstelplein 57, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de 

exploitant van Plein57 (verzonden 24-10-2018).
Thamerdal
- Colijnlaan 24, vergunning verleend voor het plaatsen van een contai-

ner, van 19 oktober t/m 26 oktober 2018 (verzonden 19-10-2018).
- Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van Hotel Lakeside (verzonden 24-10-2018).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan Winkeliersvereniging voor de 

Intocht van Sinterklaas op 17 november 2018 en de uittocht van Sinter-
klaas op 6 december 2018 (verzonden 25-10-2018)

 VASTSTELLING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN
De gemeenteraad van Uithoorn heeft voor de periode 2018 – 2022 een 
nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Het plan is ten opzichte 

van het oude plan op onderdelen aangepast en de benodigde financiering 
is opnieuw in beeld gebracht.
Verantwoordelijkheid
De gemeente Uithoorn is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren 
van huishoudelijk afvalwater en overtollige hemel- en grondwater. De ge-
meente doet dit om de volksgezondheid te beschermen en het oppervlak-
tewater en de bodem schoon te houden. Ook wil de gemeente waterover-
last voorkomen en zorgen voor ‘droge voeten’. In welke mate de gemeente 
dat doet en wat daarvoor nodig is, staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
Kosten en rioolheffing
De gemeente maakt kosten voor het beheren en vervangen van rioolstel-
sels en het uitvoeren van maatregelen als gevolg van het klimaat. Deze 
kosten worden betaald uit de rioolheffing die ieder huishouden jaarlijks be-
taalt. Uit het beleidsplan volgt dat de rioolheffing de komende jaren stijgt. 
Deze stijging is nodig omdat de gemeente extra kosten moet maken voor 
het vervangen van verouderde riolering. Daarnaast neemt de gemeen-
te de komende jaren maatregelen om regenwateroverlast te voorkomen.
Waar vind ik het beleidsplan?
U kunt het gemeentelijk rioleringsplan inzien op de website van de ge-
meente.. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeen-
te. Op het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan kunt u geen bezwaar 
of beroep aantekenen. 

W W W . U I T H O O R N . N L
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Voor jongeren is er in Uithoorn te weinig te doen
dat er meer mensen zijn die er 
tijd in kunnen steken. Daar wordt 
iedereen alleen maar beter van.”

Uw collega Evert Prinssen 
van Ons Uithoorn pleit juist 
voor minder burgerleden,
omdat hierdoor de 
herkenbaarheid van de 
volksvertegenwoordiger 
alsmede de democratische 
legitimatie afneemt. 

“Daar ben ik het niet mee eens. 
Burgerleden zitten alleen in 
de raadscommissies waar het 
de bedoeling is elkaar te infor-
meren en waar bepaalde zaken 

inhoudelijk met elkaar worden 
besproken. Met als doel bij te 
dragen aan de kwaliteit van de 
besluitvorming, maar er worden 
geen besluiten genomen; daar is 
de raad voor én die is gebaseerd 
op de verkiezingsuitslag.”

Wat vindt u er zo mooi 
aan om burgerlid te zijn?

“Dat ik zie wat er allemaal gebeurt 
in onze gemeente en welke 
dingen wij als gemeente voor 

Uithoorn kunnen doen. 
Ik heb veel meer inzicht 
gekregen in hoe alles werkt 
en wat voor effect het uitein-
delijk heeft. Soms zie ik bepaalde 
zaken terug en denk ik: hé, 
daar hebben wij voor gekozen. 
Of niet natuurlijk. Maar dat 
is heel leuk.”

Zijn er ook zaken waarvan u 
denkt: dat vind ik minder leuk?

“Er zijn ook veel zaken zijn 
waar wij als gemeente helemaal 
niet zoveel over te zeggen 
hebben, terwijl we er wel wat 
van vinden. Neem de overlast 

op Schiphol; die zou moeten 
afnemen, maar in plaats daarvan 
is de overlast toegenomen. Daar 
heeft elke burger in Uithoorn 
last van. Wij werken in de 
gemeente met een speciale 
werkgroep keihard om daar 
een signaal tegen af te geven. 
Om eruit te halen wat erin zit. 
Maar het is uiteindelijk nog 
maar de vraag of wij hier 
überhaupt invloed op hebben 
en dat is erg frustrerend.”

Welke zaken gaan u 
persoonlijk het meest 
aan het hart?

“Waar ik mij graag voor inzet 
is jongerenwerk en jeugdzorg. 
Ik hou mij bijvoorbeeld bezig 
met de vraag hoe wij preventief 
faciliteiten en activiteiten 
voor jongeren kunnen inzetten 
om problemen in de toekomst 
te voorkomen. Bovendien is 
er voor jongeren in Uithoorn 
ook niet zoveel te doen. 
Ik vind dat wij daar als gemeente 
best wel iets van mogen, nee 
moeten, vinden. Gelukkig gaat 
het voor kinderen momenteel 
best goed. Dat mag ook gezegd 
worden. Maar voor jongeren 
moet het echt beter.”

Zien we u na de volgende 
verkiezingen wél in de 
raad terug?

“Het is natuurlijk nog veel te 
vroeg om daar een uitspraak 
over te doen. Ik heb nu in 
ieder geval nog veel plezier 
in wat ik doe, maar ik 
weet natuurlijk niet hoe 
ik daar over drie jaar over 
denk. Uiteindelijk zou het 
mooi zijn als ik uiteindelijk 
toch de raad haal. 
We zullen zien.” 

Jeroen Brink is al sinds zijn studententijd politiek 
betrokken. Hij had zich verkiesbaar gesteld als 
raadslid voor de PvdA in Uithoorn -de nummer 
twee op de lijst-, maar de partij kreeg slechts een 
zetel en daarom ‘zetelt’ Brink nu als burgerlid. Iets 
wat hij gelukkig al vier jaar met veel plezier doet. 

Jeroen Brink 

R A A D S A G E N D A

Datum: 1 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raads leden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

4   Kinderpardon 19.45 uur 

Na afl oop van de raad 
vindt de gezamenlijke 
commissie over de 
begroting 2019 plaats
Datum: 8 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: Begrotingsraad 2019
1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Programmabegroting 
2019 19.35 uur

*Let op: de tijdsduur per onder-
werp is een inschatting. De eerst-
volgende raads vergadering is op 
donderdag 29 november 2018. 
Alle commissievergaderingen 
vinden plaats in de week van 
12 november 2018. Op uithoorn.nl 
kunt u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter @RaadUithoorn.

 

Voelt dat niet een beetje als 
voor spek en bonen meedoen?

“Nee hoor. Burgerleden vervullen 
een belangrijke rol. Met de inzet 
van burgerleden kan de werklast 
onderling veel beter worden
verdeeld. Dit betekent simpelweg 
dat wij op meer onderwerpen goed 
inhoudelijk discussies kunnen 
voeren. Uiteindelijk is het voor 
de kwaliteit van de besluit-
vorming van de raad erg fijn 

‘Het is de vraag of wij hier invloed op hebben 
en dat is erg frustrerend’

Vindt u het jammer dat u 
niet in de gemeenteraad zit?
“Natuurlijk. Al wist ik van tevoren 
dat het lastig zou worden. Toch 
hoopten we op meer zetels, maar 
helaas is dit er slechts een gewor-
den; anders had ik nu in de raad 
gezeten. Gelukkig haal ik veel 
voldoening aan mijn aanstelling 
als burgerlid. Ik lever op deze 
wijze toch een bijdrage en ik vind 
het erg leuk en erg interessant.”

Nederland Leest over 
voeding
Uithoorn - In november verslin-
den we boekenkasten. We lezen 
over koken, cultuur en lifestyle, 
voedingstechnologie en milieu. 
De Bibliotheek Amstelland staat 
van 1 tot en met 30 november 
namelijk in het teken van Neder-
land Leest en dit jaar is het the-
ma Voeding. Omdat we zijn wat 
we eten. Het jaarlijkse cadeau van 
de bieb voor leden én niet leden. 
Nederland Leest heeft er een ka-
kelvers nieuw ingrediënt bij: Je 
bent wat je leest, een geschenk-
boek dat exclusief in de Biblio-
theek te verkrijgen is. Een heer-
lijk boekje vol sappige verha-
len van vijf specialisten; Rosanne 
Hertzberger, Charlotte Kleyn, Ma-
rion Pauw, Joël Broekaert en Pier-
re Wind. Zij benaderen het thema 
elk vanuit hun eigen expertise en 
stijl. Het is fictie en non-fictie, met 

de nodige verfrissend informatie-
ve passages en een zoete afslui-
ter. Je bent wat je leest is tijdens 
openingstijden in de bibliotheek 
te verkrijgen.

Drie
In november zijn er allerlei sma-
kelijke en gezellige activiteiten in 
de Bibliotheek. Een greep uit het 
programma: Op zaterdag 3 no-
vember van 12.00 tot 18.00 uur 
barst het los met Food in de Vei-
ling. De hele middag staat in De 
Oude Veiling in Aalsmeer het the-
ma voeding centraal en niemand 
minder dan Heel Holland Bakt 
winnaar Hans Spitsbaard geeft 
aan het einde van de middag een 
live bakdemonstratie. Zaterdag 
10 november van 15.00 tot 16.30 
uur is het tijd voor een Snu�e Qi 
in bibliotheek Uithoorn. Linda Ba-

rens laat zien (en proeven) wat de 
invloed van je voedingspatroon is 
op je energiehuishouden en een 
fijner leven. Op dinsdag 13 no-
vember van 20.00 tot 21.30 uur 
in Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein helpt Teun van de Keuken 
je de beste keuzes te maken in de 
supermarkt.

Vroeg Eropaf’ om huisuit-
zetting te voorkomen werkt
Uithoorn - ‘Vroeg Eropaf’ werkt in 
Uithoorn. Vroeg Eropaf  is een sa-
menwerking tussen de gemeente 
en woningstichting Eigen Haard. 
De bedoeling van samenwerking 
is om vroeg probleemschulden 
in beeld te krijgen, om huisuitzet-
tingen te voorkomen en om in-
woners te ondersteunen. Dit jaar 
zijn er al meer dan 100 meldin-
gen van huurachterstand binnen 
gekomen bij de gemeente. De af-
spraak is dat Eigen Haard een ach-
terstand van de huurbetaling van 
twee maanden aan de gemeen-
te meldt. Een klantmanager van 
de gemeentelijke schuldhulp-
verlening gaat vervolgens naar 
de huurder toe om te bespreken 
hoe de huurachterstand is ont-
staan en of er hulp nodig is. Soms 
is een eenmalig financieel advies 
voldoende. Maar het gebeurt ook 
dat er meer aan de hand is en er 

meer financiële problemen zijn. 
Samen met de huurder wordt be-
sproken wat er mogelijk is. Er zijn 
volgens de gemeente ook huur-
ders die niet zitten te wachten op 
hulp van de gemeente. ,,Dan kan 
de schuldhulpverlener weinig be-
tekenen. Maar het merendeel van 
de huurders stelt hulp op prijs. Bij 
de Vroeg Erop af aanpak wordt 
dan de incassoprocedure tijde-
lijk stopgezet om tot een struc-
turele oplossing te komen. De 
voorwaarde is wel dat de lopen-
de maandhuur vanaf dat moment 
betaald wordt,” aldus een woord-
voerder van de gemeente. Vroeg 
Eropaf heeft als doel om er vroeg 
bij te zijn en zodoende meer pro-
bleemschulden en een huisuitzet-
ting te voorkomen. Vaak staat een 
betalingsachterstand van de huur 
niet op zichzelf en zijn er meer 
betalingsachterstanden bij an-

dere crediteuren. ,,Betalingsach-
terstanden kunnen snel oplopen 
door bijvoorbeeld incassokosten 
en de kosten van een gerechtelij-
ke procedure bij de kantonrech-
ter,” laat de gemeentewoordvoer-
der weten.  Vervolgt: ,,De kosten 
voor een ontruiming kunnen op-
lopen tot wel 10 duizend euro en 
komen voor rekening van degene 
die wordt ontruimd, dus bovenop 
de huurschuld. Zo ontstaat al snel 
een schuld die niet meer is te over-
zien en hier heeft niemand wat 
aan. Daarom werken Eigen Haard 
en de gemeente Uithoorn samen 
in het vroeg signaleren van finan-
ciële problemen en in het voorko-
men van huisuitzettingen.” De ge-
meente laat verder weten dat zij 
het aantal ontruimingen momen-
teel ziet dalen: ,,Vroeg Eropaf blijkt 
een goede methode om in een 
vroeg stadium bewoners te be-
naderen. Bij bijna alle Vroeg Erop 
af melding kan de huurder blijven 
wonen en worden afspraken ge-
maakt over de financiën voor de 
lange termijn.”
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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 Ho�, 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

COLOFON

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

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 06-53847419
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

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

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
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

App biedt zelfregie bij 
stress & burn-out
Regio - Stress brengt je hele-
maal uit balans en het kan een 
�ink obstakel zijn voor je levens-
geluk. Onderzoek* wijst uit dat 
1 op de 7 werknemers last heeft 
van burn-out klachten, vrouwen 
iets vaker dan mannen. 16% van 
alle verzuimde werkdagen had 
werkstress als reden. Verzuim we-
gens werkstress kostte werkge-
vers twee miljard. “Daar willen 
wij iets aan doen.” dachten onli-
ne-marketing-specialist Fleur van 
den Horn en coach Mirjam Paap 
en het idee voor SAM was gebo-
ren. 

Stap 1. 
Het levenswiel helpt je na te gaan 
of jouw leven volledig in balans 
is of aan verbetering onderhevig. 
Het leert je op welke terreinen je 
aan de slag kunt gaan om je le-
ven eenvoudig en e�ectief in ba-
lans te krijgen. 

Stap 2.
De talloze persoonlijke tips en 
uitgebreide challenges helpen 
jou patronen door te breken en 
te groeien. Met de vernieuwde 
premium challenges is het zelfs 
mogelijk online contact te heb-
ben met een professionele coach 
of therapeut. 

Stap 3. 
Behoefte aan meer? Zoek via de 
app makkelijk contact met een 
professional naar keuze; die is 
het vangnet van SAM mocht je 
dit willen. 

De kracht van SAM
Het ‘doenvermogen’ is minstens 
zo belangrijk als het denkvermo-
gen om aan de hoge eisen van 
de participatiesamenleving te 
kunnen voldoen.
De Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) 
vraagt met hun rapport ‘We-
ten is nog geen doen. Een rea-
listisch perspectief op redzaam-
heid’ (april 2017) aandacht voor 
het belang van niet-cognitieve 
vermogens, zoals een doel stel-
len, in actie komen, volhouden 
en om kunnen gaan met verlei-
ding en tegenslag.

Met SAM kun je zelf veel invloed 
uitoefenen op je gevoel van wel-
zijn en kun je oude patronen 
doorbreken en nieuwe vaardig-
heden aanleren. 
Bijvoorbeeld door concrete oefe-
ningen (challenges) te doen zo-
als: ‘met de stressschijf van 5 je 
eigen stress verminderen’, ‘coach 
jezelf bij een probleem of vraag-

stuk’ en ‘neem tijd werk af te slui-
ten, voor het afbakenen van 
werk en prive’. 
SAM is eenvoudig te gebruiken 
en laagdrempelig, mede door 
de Nederlandse taal. Fleur: “Het 
is prettig om in je eigen taal aan 
zoiets persoonlijks te werken. 
Verder is de app grotendeels gra-
tis omdat we in eerste instantie 
een sociaal doel hebben met ons 
bedrijf. Achter SAM zit geen gro-
te organisatie. We zijn een groep 
gepassioneerde mensen met op-
windende plannen en grote har-
ten, die samen een bijdrage wil-
len leveren aan een evenwichti-
gere samenleving.” 

SAM helpt
Mirjam: “Uit balans raken kan ie-
dereen overkomen. Zeker op 
momenten dat het tegenzit, zo-
als bij een scheiding of ontslag. 
Maar soms ben je ook zomaar 
even de weg kwijt, of wil je ge-
woon beter leren ontspannen of 
een andere stap zetten op het 
gebied van werk. Dat kan alle-
maal met onze app door de ho-
listische aanpak.” 
Fleur: “En door de drukke samen-
leving waarin we leven, door het 
eindeloos gebruik van onze mo-
biele telefoon en de sociale me-
dia.
Uiteindelijk blijken we daar voor-
al ongelukkiger van te worden 
als we onszelf telkens vergelijken 
met anderen, maar wat als je je 
telefoon gebruikt om iets te le-
ren wat bijdraagt aan je persoon-
lijke ontwikkeling waardoor je je 
beter gaat voelen?” 
Mirjam: “Wij willen dat mensen 
meer levensgeluk ervaren door 
in balans te komen of te blijven. 
En dat hoeven ze niet alleen te 
doen. SAM is de helft van samen. 

De mensen achter SAM
Fleur van den Horn (1969) heeft 
meer dan twintig jaar ervaring 
in de online marketing. Het was 
een lange wens en een bewuste 
keuze om het roer om te gooien 
en iets maatschappelijks te gaan 
doen. 
Mirjam Paap (1969) is coach en 
heeft veel kennis op het gebied 

van persoonlijke groei & (het 
voorkomen) van burn-outs en 
eenzaamheid. Samen hebben ze 
SAM op de wereld gezet.    

SAM-coach
Ingrid Bijlmakers: “Hoe waarde-
vol is het dat je op deze laag-
drempelige manier in contact 
kunt komen met de enorme hoe-
veelheid praktische kennis en er-
varing van vele professionele 
coaches en therapeuten? Dat het 
met deze content echt mogelijk 
is een stap te zetten in bewust-
wording en persoonlijke groei.” 

SAM-fan
Miranda Gommans: “Ik heb de 
SAM-app nu een tijdje en ik heb 
al een aantal challenges vol-
bracht. Een paar op het gebied 
van afvallen, een paar op het ge-
bied van sport en eentje om min-
der gestrest te zijn. Ik voel me 
echt geholpen. Het is zo leuk om 
iedere keer als je je telefoon pakt 
iets zinvols te doen.”

Extra Terrestrial bestaat niet
Regio - Op dinsdagavond 6 no-
vember a.s. zal Geert Kuiten-
brouwer hierover een lezing hou-
den. Geert is vrijwilliger bij Muse-
um Sterrenwacht Sonnenborgh 
te Utrecht en IVN gids Wat is le-
ven? Is er buitenaards leven en zo 
ja waar dan? Wat weten wij daar-
over? Het antwoord op deze vra-
gen is: bitter weinig tot niets. Er is 
alleen leven op onze aardbol en 
er zijn boekenkasten vol geschre-
ven over buitenaards leven, maar 
het is nog nooit aangetoond. Laat 
staan dat wij ooit contact hebben 
gehad met een buitenaardse in-
telligentie. Dan moet het wel een 
vorm van intelligent leven zijn 
die in staat is om uiterst geavan-
ceerde radiotelescopen of verge-
lijkbare instrumenten te bouwen. 
Wij kunnen dat pas enkele tien-
tallen jaren.
Vooral in de jaren ‘60 en ‘70 van 
de vorige eeuw is er een hoop 

nonsens bedacht over buiten-
aards leven op onze eigen aarde. 
Geert komt ook daarop in zijn le-
zing terug. Is leven op onze aarde 
zelf ontstaan of is het met mete-
orietinslagen op de aarde terecht 
gekomen? Als wij naar de geo-
logische geschiedenis van on-
ze aarde kijken, dan is het men-
selijk leven volgens Geert toeval: 
het bestaat pas een paar miljoen 
jaar en dat is peanuts. Als de aar-
de niet een paar periodes had ge-
kend van het massaal uitsterven 
van levensvormen, dan had de 
mensheid misschien zelfs nooit 
tot ontwikkeling kunnen komen.
De lezing begint om 20.00 uur in 
het NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er 
wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage ge-
vraagd van 2.50 euro. Voor mee 
informatie: Tinok van Hattum, tel 
0297-534562.

IVN Vogelexcursie Haarzuilens
Regio - Op zaterdag 3 november 
organiseert de vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een excursie naar Haar-
zuilens. Als de omstandigheden 
goed zijn zullen we Parkbos De 
Haar bezoeken en daar op zoek 
gaan naar vogels.
De eerste wintergasten zijn al 
binnen, dus wellicht vinden we 
tussen de vinken wel een keep. 
Ook kunnen we op de plassen 
in het bos verschillende soorten 
eenden verwachten. In de lucht 
zullen roofvogels als torenvalk en 
buizerd aanwezig zijn en met een 
beetje geluk zien we de raven die 
in deze omgeving hun territori-
um hebben. Indien de inschatting 
van gids is dat er weinig vogel in 

het Parkbos te zien zullen zijn wij-
ken we uit naar één van de ande-
re mooie gebieden rond Haarzui-
lens, zodat we hoe dan ook leuke 
vogelwaarnemingen kunnen ver-
wachten. We verzamelen om 8.30 
uur bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis 
en verwachten daar om 12.00 uur 
weer terug te zijn. Per auto mee-
rijden is mogelijk. Trek waterdich-
te schoenen aan en neem iets te 
drinken mee en vergeet de verre-
kijker niet.
De excursie is gratis. Aanmelden 
is niet nodig. Informatie: Tijs van 
den Berg tel : 06-19516230.  Zie 
voor andere activiteiten de web-
site:  ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn.

Gratis ontwikkeladvies 
voor werkende 45plusser
Regio - Je hebt het prima naar 
je zin op je werk: leuke collega’s, 
werk waar je goed in bent, ge-
schikte werktijden en een salaris 
waar je tevreden mee bent. Wel 
word je een jaartje ouder en de 
veranderingen op het werk blij-
ven doorgaan.
Denk je wel eens terug aan hoe 
het werk 10-15 jaar geleden was? 
Niet meer te vergelijken met nu. 
Was het toen beter of slechter? 
Ach, het was anders! Vraag je je-
zelf wel eens af hoe jouw huidige 
werk er over 10 jaar uit zal zien? 
Kan je jouw huidige werk tot de 
nieuwe AOW-leeftijd volhouden? 
Bestaat het werk dan nog wel? 
Hoe kan je werken leuk houden? 
Zou je misschien niet iets heel an-
ders willen? Wat zijn dan de mo-
gelijkheden? En welke stappen 
moet je dan nemen? Het Ontwik-
keladvies voor 45-plussers biedt 
de mogelijkheid om met een 
professionele loopbaanadviseur, 
over dit soort vragen na te den-
ken en een plan voor de toekomst 
te maken. Dit helpt je om tijdig en 
bewust na te denken over veran-
derend arbeidsperspectief, zodat 
je de regie op je loopbaan houdt. 
Ontwikkeladvies voor 45plussers 
is een product van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. 

Subsidie
Noloc erkend loopbaanadviseur 
Rose-Marie Lucas van Rooskleu-
rig Coaching kan deze subsidie 
voor je aanvragen en het Ontwik-
keltraject met je doorlopen. Ro-
se-Marie “tijdens een aantal ge-
sprekken zullen je persoonlijke 
kwaliteiten, behoeften, vragen, 
zorgen en kansen centraal staan. 
Na het volgen van het Ontwikkel-
traject zal je een bruikbaar Ont-
wikkelplan hebben opgesteld 
dat je meer zicht geeft over wat 
de toekomst voor je brengt. Je zal 
een beter beeld hebben van wat 
je wilt, kunt en wat de mogelijk-
heden zijn om te zorgen dat je 
werkend jouw AOW-leeftijd kan 
bereiken”. Bekijk de  mogelijk-
heden op www.rooskleurigcoa-
ching.nl of bel naar Rose-Marie 
Lucas op 06-5313 5015.

Het Ontwikkeladvies is gratis en 
beschikbaar voor je als je 45 jaar 
of ouder bent en minimaal 12 uur 
per week werkzaam bent in één 
van de volgende beroepsgroe-
pen: 
•	 Secretarieel	 personeel 	 a-

nagementassistenten, mede-
werkers data-invoer, typisten 
en tekstverwerkers m.u.v. sec-
toren Zorg & Welzijn en Rijk;

•	 atering edewerkers	 (niet	

werkzaam in de horecabran-
che) ; 

•		 erkoop edewerkers	 in	 de	
detailhandel en fysieke win-
kels in de reisbranche en me-
dewerkers logistieke centra in 
de detailhandel; 

•		 e eentea btenaren 	 werk-
zaam in de domeinen burger- 
en publiekszaken;

•		 uitengewoon	 opsporings-
ambtenaren, bedoeld in arti-
kel 142 van het Wetboek van 
Strafvordering, toezichthou-
ders en handhavers m.u.v. sec-
tor Rijk; 

•		 Schoon akers	 u v 	sectoren	
Zorg & Welzijn en Rijk; 

•		 Werkenden	in	het	 ri air	On-
derwijs; 

•		 Werkenden	in	het	 iddelbaar	
Beroepsonderwijs; 

•		 bulancepersoneel	 en	
meldkamerpersoneel ten be-
hoeve van de ambulance-
dienst. 

Let op: als u al werkloos bent, uw 
werk wegens ziekte niet meer 
kunt doen of met ontslag be-
dreigd wordt en er al een ontslag/
reorganisatie regeling voor u van 
kracht is, kunt u niet deelnemen 
aan deze subsidieregeling. Zie 
verder de advertentie verder op 
in deze krant.
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Bingo Amstelhoek
Amstelhoek - Zaterdag 3 november in Amstelhoek weer een bin-
goavond. 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 Buurt-
huis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a  Amstelhoek. De volgende bingo-
avond is 15 december.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

De knuppel in het hoenderhok
Op 11 oktober jl. gooide Bas Eenhoorn, waarnemend burge-
meester van Amstelveen, de knuppel in het hoenderhok. In 
een persbericht maakte hij zijn advies aan de Commissaris 
van de Koning openbaar om snel te gaan nadenken over 
bestuurlijke samenwerking in de regio. Hij vindt dat het mo-
ment is gekomen om open het gesprek aan te gaan over een 
versterking en verbetering van de bestuurlijke samenwer-
king tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn 
en Ouder-Amstel. Omdat de huidige situatie niet toekomst-
bestendig is. De uiteindelijke totstandkoming van één ster-
ke gemeente Amstelland sluit hij niet uit. Bij het persbericht 
is zijn notitie ‘Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van 
Amsterdam’ gevoegd, die tot stond kwam na gesprekken 
met veel bestuurders in de omliggende gemeenten.

Enkele overwegingen uitgelicht
De gemeenten die hij noemt behoren tot de deelregio Am-
stelland-Meerlanden van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Als argument voor bestuurlijke schaalvergroting stelt 
hij dat de grote gemeenten binnen de MRA (Amsterdam, Al-
mere, Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem) elkaar steeds 
meer opzoeken buiten de formele MRA verbanden. Hierbij 
worden de gemeenten binnen Amstelland uitgesloten. Dit 
lijkt mij inderdaad een belangrijk argument. Immers, uit de 
Economische Verkenningen 2018 blijkt dat de MRA tot de 
vijf sterkst groeiende regio’s in Europa behoort. En binnen 
de MRA behoort de deelregio Amstelland-Meerlanden tot 
een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Er 
staat dus nogal wat op het spel: het behouden en zo moge-
lijk verder uitbouwen van deze sterke positie. En een oude 
volkswijsheid luidt: ‘als je niet aan tafel zit, sta je zelf op het 
menu’.
Een ander argument ziet hij in de huidige ambtelijke samen-
werking tussen gemeenten. Eenhoorn pleit ervoor om stevi-
ger ambtelijk én bestuurlijk samen te werken op een grotere 
schaal. In het bijzonder op grensoverschrijdende gebieden 
als digitalisering, duurzaamheid, toerisme, woningbouw, 
sociaal domein en bereikbaarheid en mobiliteit. De nood-
zaak om op deze gebieden samen te werken wordt naar 
zijn mening steeds manifester. Toen ik dit las, dacht ik aan 
de intense discussies bij de invoering van de euro: heeft de 
euro bestaansrecht binnen een Europese Economische en 
Monetaire Unie maar zonder een Europese Politieke Unie? 
De euro bestaat nog altijd. Een politieke unie is er niet geko-
men. Wel veel gedoe, denk bijvoorbeeld aan alle perikelen 
met Griekenland en nu weer Italië.
Ook noemt Eenhoorn een bedreiging. De samenvoeging 
van verschillende kleinere gemeenten onder één bestuur 
wordt vaak gezien als bedreiging voor het behouden van 
de eigen identiteit. Hij noemt specifiek De Kwakel en Ku-
delstaart. Naar zijn mening zijn er tal van voorbeelden dat 
bestuurlijke herindelingen juist zorgen voor expliciete aan-
dacht voor kernen en steden. Het aspect van de eigen identi-
teit valt naar mijn mening niet te onderschatten en is uiterst 
actueel. Minister Kaag besteedde hier prominent aandacht 
aan in haar Abel Herzberglezing van 30 september jl. Poli-
tiek wetenschapper Fukuyama heeft zojuist een nieuw boek 
uitgebracht met de titel “Identity”. De opkomst van Trump 
en andere autoritaire leiders verklaart hij uit een gebrek aan 
erkenning van de eigen identiteit van mensen. Ook Brexit 
draait volgens hem om erkenning. Kortom, het behouden 
van de eigen identiteit verdient zorgvuldige aandacht. 

Hoe nu verder?
De eerste reacties op het advies van de burgemeester van 
Amstelveen zijn afhoudend. Dat is niet verrassend. Elke ver-
andering roept weerstand op. Toch is het belangrijk om een 
lange termijn visie te ontwikkelen: waar willen we over 5 à 
10 jaar staan in het krachtenveld van de bestuurlijke ontwik-
kelingen in de Metropoolregio Amsterdam? En hoe daar te 
komen? Het is de verantwoordelijkheid van het college en 

de gemeenteraad om hierin een 
zorgvuldige afweging te maken. 
In het belang van de inwoners en 
ondernemers van Uithoorn en 
De Kwakel. 

Jos Holla

Voorzitter 
Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

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

Dit is geen nepnieuws
Uithoorn - Nepnieuws is nieuws 
dat bewust de bedoeling heeft 
de lezer/luisteraar/kijker te mis-
leiden. Vooral op sociale media 
zoals Facebook en Google wordt 
nogal wat nepnieuws verspreid. 
Dat dit niet moeilijk is bewijst de 
poging van Eric van den Berg, 
freelance online schrijver, die on-
langs een test voor Brandpunt+ 
uitvoerde. Facebook was bereid 
advertenties te verspreiden over 
gesloten stembureaus, de beke-
ring van Mark Rutte zelf enorm 
rijk te worden van de dividendbe-
lasting. Voordat de advertenties 
online gingen, haalde Eric van 
den Berg de advertenties weer 
offline. Nepnieuws kan gevaarlijk 
zijn, zeker als een bericht klakke-
loos wordt geloofd. 
Ook de geloofwaardigheid van 
Amnesty International is afhan-
kelijk van absolute betrouwbaar-
heid van de informatie die Am-
nesty verspreidt. Hoe waarborgt 
Amnesty die betrouwbaarheid? 
En hoe kun je je als burger wa-
penen tegen nepnieuws? Waar 
moet je op letten?

Vragen
Deze vragen komen aan de orde 
op een thema-avond over nep-
nieuws op vrijdagavond 23 no-
vember 20.00 uur in kerkgebouw 
De Schutse te Uithoorn. De Am-
nesty werkgroep Uithoorn orga-
niseert deze avond ter gelegen-
heid van het 50 jarig bestaan van 
Amnesty Nederland dit jaar. NRC 
journaliste Lineke Nieber en Am-

nesty persvoorlichter Emile Affol-
ter zijn uitgenodigd om hun licht 
over het onderwerp te laten schij-
nen.
Lineke Nieber zal vrijdagavond 
23 november in een interactieve 
presentatie onder andere laten 
zien hoe je nepnieuws kunt her-
kennen, hoe de krant met (nep)
nieuws omgaat en welke gevol-
gen nepnieuws kan hebben.
Amnesty persvoorlichter Emile 
Affolter schetst hoe Amnesty zijn 
informatie waarheidsgetrouw 
houdt. Op welke wijze contro-
leert Amnesty de informatie die 
zij krijgt in woord en beeld? Hoe 
ga je te werk in landen waar het 
nieuws door de overheid gemani-
puleerd wordt?

Muziek
De muzikale omlijsting is in han-
den van jazz-zangeres Judith 
Beuse Dijkstra. Uiteraard staat 
er ook een hapje en een drankje 
voor de bezoekers klaar. 
U bent van harte welkom op vrij-
dagavond 23 november in kerk-
gebouw De Schutse aan de Me-
rodelaan 1 in Uithoorn. De avond 
begint om 20.00, vanaf 19.30 
kunt u binnenlopen. De toegang 
is gratis. Neem uw smartphone 
mee voor een interactief onder-
deel van de avond 
In verband met de catering en be-
schikbare zaalruimte wordt voor-
af aanmelden op prijs gesteld. U 
kunt dit doen via een mailtje aan: 
anja@amnestyuithoorn.nl . 

Supermarktactie Voedsel-
bank i.s.m. Jumbo
Uithoorn - Voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel organiseert 
weer een nieuwe supermarkt in-
zamelingsactie en wel op zater-
dag 3 november in samenwer-
king met Jumbo Peter de Jong in 
Zijdelwaard. Tussen 9 uur ‘s mor-
gens en 5 uur ‘s middags zijn de 
vrijwilligers van de voedselbank 
op enthousiaste wijze actief om 
klanten te informeren op wel-
ke manier zij een bijdrage kun-
nen leveren om de cliënten van 
de voedselbank van levensmid-
delen te voorzien. Nadat de klan-
ten de producten hebben afge-
rekend bij de kassa, kunnen zij 
deze producten afleveren bij de 
goederenkraam van de Voedsel-
bank bij de in- en uitgang. Er zijn 
zo’n 52 huishoudens in Uithoorn 

en de Kwakel afhankelijk van een 
voedselpakket. Het is elke keer 
weer een uitdaging om de voed-
selpakketten te vullen die de cli-
enten wekelijks krijgen. De pro-
ducten die klanten doneren zijn 
een welkome aanvulling hierop. 
In de winkel staat een produc-
tenplein opgesteld waaruit men 
producten kan uitzoeken om te 
schenken.
Denk hierbij aan lang houdba-
re producten als koffie, wasmid-
delen, limonade, conserven etc. 
Tevens zijn DE spaarpunten van 
harte welkom. Deze kunnen inge-
leverd worden bij de goederen-
kraam bij de in- en uitgang. Ook 
staat er een collectebus. Het geld 
zal volledig ten goede komen aan 
de voedselbank.

Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn heeft het komende jaar 
een begrotingstekort van 1,11 
miljoen euro. Dit heeft vooral te 
maken met hogere kosten voor 
de jeugdzorg en een aantal een-
malige uitgaven, bijvoorbeeld 
voor de nieuwe Omgevingswet. 
De gemeente laat weten dat in-
woners niks zullen merken van 
het begrotingstekort, omdat het 
tekort gedekt wordt uit het potje 
‘egalisatie reserve’ dat bedoeld is 
voor onvoorziene uitgaven.

Alle belastingtarieven -zoals de 
OZB, precariobelasting en leges 
voor huwelijk en paspoort- zullen 
ondanks het tekort niet stijgen, 
op de inflatiecorrectie na. De kos-
ten voor de afvalstoffenheffingen 
stijgen wel met ongeveer tien eu-
ro per huishouden per jaar. Dit 
heeft echter niks te maken met 
het begrotingstekort, maar door 
de kosten die gemaakt zijn voor 
de plaatsing van de ondergrond-
se containers. ,,Dit geldt ook voor 
de rioolheffing die hoger wordt. 
Inwoners gaan de komende jaren 
meer betalen omdat verouderde 
riolering-stelsels vervangen moe-
ten worden die ruim 40 jaar oud 
zijn. Ook moeten er maatregelen 
getroffen worden om waterover-
last door hevige regenval in de 
toekomst te beperken. Inwoners 
worden hierover nog apart geïn-
formeerd,” aldus wethouder Hans 
Bouma (Financiën). 

Zorg
Het begrotingstekort heeft met 
name te maken met de hoge(re) 
kosten van de specialistische zorg 
voor kinderen, de jeugdzorg. De-
ze zorgtaak is sinds 2015 over-
geheveld vanuit het Rijk naar de 
gemeente. Naast de hogere kos-
ten voor de jeugdzorg heeft Uit-
hoorn ook te maken met een aan-
tal hoge incidentele uitgaven. Bij-
voorbeeld voor de nieuwe Omge-
vingswet. Een opdracht van het 
Rijk. Met de Omgevingswet wil 
de overheid de regels voor ruim-
telijke ontwikkeling vereenvou-
digen en samenvoegen. Zodat 
het straks bijvoorbeeld makkelij-
ker is om bouwprojecten te star-
ten. Bouma gaat verder over de 

incidentele uitgaven: ,,Verder wil-
len we nu al onderzoek doen naar 
mogelijke locaties voor woning-
bouw. In dat onderzoek wordt 
gekeken waar er nog kansen lig-
gen. Ook moeten we extra capa-
citeit inhuren om te blijven inzet-
ten op de vermindering van over-
last van Schiphol. De gemeen-
te zal verder in 2019 een Duur-
zaamheidsagenda opstellen. Dit 
is nodig om op het gebied van 
duurzaamheid minimaal te kun-
nen voldoen aan Rijks- en regio-
naal beleid en wettelijke verplich-
tingen. Op basis van deze agenda 
zal een inschatting worden ge-
maakt van het benodigde bud-
get voor de komende jaren. Dit 
wordt in 2020 opgenomen in de 
meerjarenbegroting. In 2019 is er 
al een aantal wettelijke verplich-
tingen die uitgevoerd moet wor-
den, zoals gasloze nieuwbouw. 
Voor het opstellen van de agenda 
en het uitvoeren van deze nieuwe 
taken is budget nodig.”
Het komende half jaar onder-
zoekt de gemeente mogelijkhe-
den om het tekort terug te drin-
gen. Ook wordt gekeken hoe ex-
tra inkomsten gegenereerd kun-
nen worden. Bijvoorbeeld door 
de verkoop van gemeentelijk 
vastgoed. Overigens is het struc-
turele beeld na 2019 wel sluitend. 

Begrotingsapp
De gemeente Uithoorn vindt het 
belangrijk dat de begroting toe-
gankelijk is voor alle inwoners. 
Daarom is ervoor gekozen om de 
begrotingsapp te lanceren. Deze 
applicatie is beschikbaar op alle 
toestellen; computer, laptop, mo-
biel en iPad en is te vinden via ht-
tps://www.uithoorn.nl/bestuur/
publicatie/bestuurlijke-informa-
tie. (Het beste te openen via Goo-
gle Chrome en Firefox).

Raadsvergadering
Op donderdag 1 november ver-
gadert de commissie over de be-
groting. Op donderdag 8 novem-
ber is het de taak van de gemeen-
teraad om de begroting vast te 
stellen. Deze vergaderingen zijn 
openbaar en dus voor iedereen 
toegankelijk. Kijk voor de agen-
da op https://uithoorn.notubiz.nl.

‘Inwoners merken niks 
van begrotingstekort’

Uithoorn - Toneelgroep Maske-
rade heeft de Teens van de JTSU 
uitgenodigd voor de voorstel-
ling  ‘Een rits te ver’. Maskerade 
speelde voor het eerst in 55 jaar 
een klucht. Een van de moeilijk-
ste genres binnen het theater. De 
Teens van de JTSU hebben de af-
gelopen weken de beginselen 
van comedy en klucht geleerd 
enn op donderdagavond 25 ok-
tober konden ze genieten van de 
voorstelling en een kijkje achter 
de schermen nemen. Daar heb-
ben ze ontdekt dat er veel voor-
bereiding nodig is voor iets wat 
eenvoudig lijkt maar het dus niet 
is. En dat vooral timing een hele 
belangrijke rol speelt wanneer je 
een klucht speelt. Het was een in-

spirerende avond voor zowel To-
neelgroep Maskerade als de de 
Teens van de JTSU. De Teens heb-
ben enorm gelachen en zich ver-
baasd over het decor. De ont-
hulling van de goocheltruc die 
gebruikt werd in het stuk hou-
den ze natuurlijk geheim... Bij de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
krijgen de kinderen onderwijs 
in theater in de breedste zin van 
het woord. Acteren, improvisa-
tie, stemgebruik, zang en dans. Er 
zijn al theaterlessen vanaf 4 jaar. 
Bij de Jeugd TheaterSchool Uit-
hoorn kan slechts 2 keer per jaar 
worden ingestroomd; de eerst-
volgende mogelijkheid voor een 
proefles en daarna eventueel in-
stromen is op 7 januari 2019. 

Teens van JTSU op 
bezoek bij Maskerade
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Schilderijen expositie 
in de Bilderdijkhof

Regio - Het schilders Collectief 
“Biezenwaard Creatief” is een 
groep enthousiaste kunstschil-
ders die elke week samen ko-
men in Uithoorn om met hun 
hobby bezig te zijn. Het doel is 
om te werken aan de individue-
le ontwikkeling waardoor ieder in 
zijn gekozen techniek en materi-
aal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element. Tot en met vrij-
dag 11 januari 2019 bestaat de 
mogelijkheid om op werkdagen 

Uithoorn – Al gaat het nog even 
duren, de nieuwe AH van Jos 
van den Berg begint toch echt 
vorm te krijgen. De blauwe hek-
ken zijn verdwenen en het ziet er 

al mooi uit. Het geeft nu al dui-
delijk aan hoe groot en hoe mo-
dern dan nieuwe AH gaat wor-
den.. We blijven het voor u vol-
gen

Het begint vorm te krijgen

Uithoorn - Afgelopen weekend 
genoten bijna 400 bezoekers van 
de voorstelling ‘Een Rits te ver’ in 
het door Toneelgroep Maskera-
de tot theater verbouwde Alkwin 
Kollege. Onder regie van Pitt de 
Grooth serveerde Maskerade het 
publiek een avond lang lachsal-
vo’s aan de hand van de door Jon 
van Eerd geschreven klucht. 
‘Een rits te ver’ speelt zich af op 
camping De Wielewaal, harts-
tochtelijk gedreven door eige-
naar Harry Vermeulen.  De cam-

ping wordt in zijn voortbestaan 
bedreigd want er zijn anonie-
me klachten geuit over gebrekki-
ge hygiëne en seksuele wantoe-
standen. Zie hier de bron van een 
avond lang kolderieke verwikke-
lingen gedreven door de hyper-
energieke Harry Vermeulen, een 
geweldige rol van Ronnie Baur. 
Harry tiranniseert met zijn gedrag 
alle mensen in zijn omgeving. Zijn 
paniek over het mogelijk verlie-
zen van de camping drijft hem en 
de mensen om hem heen bijna 

Theater van de lach in Alkwin
tot waanzin. Degene die het het 
meest moet ontgelden is de Chi-
nese hulp Lang. Ze wordt uitge-
scholden voor sateh-stok en ba-
mibal en ook nog geslagen maar 
blijft volharden in stoicijns ge-
drag, natuurlijk met consequent 
gebruik van de ‘l’ voor de ‘r’ , want 
zo hoort dat in een klucht. Es-
ther Meijer wist in deze rol meni-
ge lach aan het publiek te ontlok-
ken.  “Ik wist niet dat jouw moe-
der zo grappig was!”, was later in 
de foyer te horen. Harry’s doch-
ter Liesje probeert haar vader in 
alle verwikkelingen telkens te-
vergeefs tot de rede te brengen, 
een lekker vlot gespeelde rol van 
Iris Slurink. Daarbij wordt ze nog 
opgejaagd door haar verloofde 
Jasper, die wil dat ze haar vader 
snel vertelt dat ze gaan trouwen. 
Leuk, die schalkse blik waarmee 
Jasper (Bas van Dijk) met Liesje in 
de coulissen verdwijnt als hij Har-
ry hoort zeggen dat ze alles mo-
gen doen als ze goed door de in-
spectie heen komen! 

Verwarring
Natuurlijk is er ook verwarring 
over de inspecteur. Eerst denkt 
Harry dat de plotseling met een 

camera en verrekijker verschij-
nende man de inspecteur is. Als 
deze man de beste tent wil heb-
ben, schroomt hij niet om de een 
tikje ordinair ogende Maya Hak 
koste wat kost uit haar tent te 
zetten. Inge van der Heijden zet 
een sterke Maya Hak neer, die 
een golfbaan wil ontwikkelen op 
het terrein van de camping. Een 
luide lach van verrassing klinkt 
door de zaal als Maya in de ene 
tent verdwijnt en uit de ander 
verschijnt. Hoe kan dat? Doordat 
er twee Maya’s zijn, zo blijkt la-
ter. Want uit de laatste tent ver-
schijnt Jennifer Terbrack in Maya-
outfit. Veel toeschouwers had-
den dat echter pas bij het afbui-
gen door. De man met de camera 
– leuke rol van Marcel Sneijder – 
is echter een vogelaar en geen in-
specteur. De inspecteur blijkt uit-
eindelijk namelijk een inspectrice 
te zijn die door Harry in zijn razer-
nij eerst voor rotte vis wordt uit-
gemaakt. Waarna hij bij haar ver-
volgens nog een hersenschud-
ding met geheugenverlies ver-
oorzaakt. Margriet Slurink schit-
terde in de rol van inspecteur en 
kreeg het publiek op haar hand 
door alles wat ze moet doorstaan. 

Ze werd in caravans geduwd, on-
der een bar getrapt en stond let-
terlijk op haar benen te tollen: de 
inspectrice had veel te verduren!  

Lach
“Een Rits te ver” heeft alles van 
een klassieke klucht: doldwaze 
ontwikkelingen, persoonsverwis-
selingen, deuren open en dicht, 
mensen die over hun toeren ra-
ken en toch werkte het ook nu 
weer: het publiek had een fantas-

tische avond waarin de lach ruim 
baan had! Maskerade toonde zich 
als toneelgroep ook in staat dit 
qua inhoud eenvoudige, maar 
qua spel veeleisende stuk op een 
fraaie manier uit te voeren. Ook 
de mis en scene en geluid en licht 
droegen hier hun steentje aan bij. 
Het decor, de muziek en het ge-
kwinkeleer van vogels op de cam-
ping, alles bij elkaar resulteer-
de het in een geweldige toneel-
avond.

70 Jaar Rode Kruis in Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn - De plaatselijke afde-
ling van het Rode Kruis werd in 
juni 1948 opgericht en bestaat 
dus dit jaar 70 jaar! Reden waar-
om het bestuur het waard vond 
om een klein feestje te organise-
ren voor (geregistreerde) vrijwilli-
gers. Jarenlang is de afdeling zeer 
actief geweest in het organiseren 
van avonden om mensen de ge-
legenheid te bieden bloed te do-
neren ten behoeve van de bloed-
transfusiedienst e.d., later over-

genomen door Sanquin. De inzet 
van dames die huisbezoeken af-
legden, handwerkgroepjes,  spel-
letjes ochtenden en seizoensvie-
ringen organiseerden, is van gro-
te betekenis geweest voor het 
gezicht van het Rode Kruis in Uit-
hoorn/De Kwakel.
Wat helaas verleden tijd is, zijn de 
‘bijzondere vakanties’ voor men-
sen die veel zorg behoefden. Al-
le hotels en de boot de ‘Henry 
Dunant’ zijn inmiddels overge-

dragen aan andere organisaties. 
Deze (en andere) activiteiten pas-
sen niet meer in het landelijke be-
leid van het Rode Kruis richting 
het jaar 2020. De vakantieweken, 
zoals de week van begin septem-
ber dit jaar, vallen niet onder de 
‘bijzondere vakanties’ maar zijn 
een initiatief van het afdelings-
bestuur.

Boottocht
Tegenwoordig heeft de afdeling 

de handen vol aan de organisa-
tie en uitvoering van de collecte-
week, de jaarlijkse boottocht, het 
zelfredzaamheid project, de net-
werkbijeenkomsten, de contact-
cirkel, de vakantieweek en acti-
viteiten ter promotie van het Ro-
de Kruis, zoals bijvoorbeeld het 
rolstoelwandelen en rolstoelfiet-
sen. Helaas is een belangrijke ac-
tiviteit, namelijk de rolstoelvier-
daagse niet doorgegaan, 10 jaar 
lang een ‘happening’ in de lanen 
van Uithoorn. Ook de groep Ro-
de Kruis Jongeren maakt een be-
langrijk deel uit van de organisa-
tie. Zij plannen en voeren bijna 
elke maand een activiteit uit ten 
behoeve van mensen met een 
beperking en/of ouderen. Om het 
feit van 70 jaar Rode Kruis in Uit-
hoorn/ de Kwakel te vieren, heeft 
een 40-tal vrijwilligers gehoor ge-
geven aan de uitnodiging om in 
het Bowling Centrum Mijdrecht 
dit feestje bij te wonen. Na het 
bowlen werd een ‘spiderpan ar-
rangement’ (een soort gourmet) 
aan de vrijwilligers aangeboden. 
Een woord van grote dank is ze-
ker op zijn plaats aan alle vrijwilli-
gers die, door de jaren heen, veel 
tijd en energie aan het Rode Kruis 
gegeven hebben. Hulde! We ho-
pen van ganser harte over 5 jaar 
het 75 jarig jubileum te kunnen 
vieren!

van 9.00 tot 17.00 uur deze jaar-
lijks terugkerende expositie te 
gaan bezoeken bij “Participe” in 
het Wijksteunpunt aan de Bilder-
dijkhof. De basis is aquarel, maar 
er wordt ook getekend met pot-
lood, pen, pastelkrijt en houts-
kool. Een aantal mensen heb-
ben voorkeur voor acrylverf. Na-

tuurlijk resulteert dit alles ook in 
werken die gemaakt zijn met ge-
mengde technieken. Een aanra-
der om een vijftigtal kleurrijke 
werkstukken wat nader te gaan 
bezien of met de komende feest-
dagen in het vooruitzicht, mis-
schien om iets bijzonders om aan 
te willen schaffen.
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Achternamen
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een 
lezing “Betekenis van Achterna-
men”   op 12 november 2018 in 
de Schutse , de Merodelaan, Uit-
hoorn van 14.00 tot 16.00 uur
De Heer Wim Huijsmans zal een 
lezing verzorgen met als onder-
werp Betekenis van achterna-
men. Hallo, ik ben... en Aange-
naam mij naam is... Het eerste wat 
je van iemand te weten komt, is 
meestal hoe hij of zij heet. Maar 

hoe is iemand aan zijn achter-
naam gekomen? In  de lezing zal 
nader worden ingegaan op de 
volgende aspecten van achter-
namen: Hoe komen wij aan on-
ze achternaam? Hoe kunnen wij 
achternamen globaal indelen? 
Wat is hun historische betekenis.
Na de pauze wordt er aandacht 
besteed aan de herkomst en be-
tekenis van een aantal opgege-
ven namen.Leden NVVH gratis. 
Niet leden € 3,-.

Eerste hulp bij terugval
Mijdrecht - Misschien ken je het 
wel. Je begint met afvallen, boekt 
resultaat en krijgt op een gege-
ven moment de smaak te pak-
ken. De spreekwoordelijke knop 
gaat om. Bij de een ‘vliegen’ de ki-
lo’s eraf, bij de ander kost het wat 
meer moeite. Maar op een gege-
ven moment bereik je allemaal je 
streefgewicht. En dan neem je je 
voor om nooit meer terug te val-
len in oude eetgewoonten. Nee, 
vanaf nu ga je het allemaal doen 
zoals het hoort, zoals het je ver-
teld is. Je wilt natuurlijk niets lie-
ver dan op gewicht blijven. 

Eet patroon
Dit is echter makkelijker gezegd 
dan gedaan. Een eetpatroon ver-
anderen is namelijk al lastig, laat 
staan het volhouden van deze 
nieuwe leefwijze. Het komt dan 
ook regelmatig voor dat het ver-
loren gewicht er met de tijd weer 
aankomt. En je durft dan vaak, uit 
schaamte, niet meer terug te ko-
men bij de gewichtsconsulent die 
je gecoacht heeft. Dat is nergens 
voor nodig, vindt Claudia van der 
Meijden, gewichtsconsulent van 
SLIMNESS. Want verleiding ligt 
overal op de loer. En een terug-
val dus ook. Zij is zich hier in gaan 
specialiseren en biedt sinds kort 
de cursus Eerste Hulp Bij Terugval 
- oftewel EHBT - aan. Een wereld 
zonder verleidingen bestaat niet, 
maar goed omgaan met deze ver-

leidingen en eventuele terugval-
len wél. Ben je bij SLIMNESS ge-
weest en zitten je kilo’s er - voor 
het grootste gedeelte - weer aan 
of ben je goed bezig, maar sta je 
op het punt om terug te vallen in 
je oude eetgewoonten, dan is de-
ze cursus voor jou bedoeld.  

Waar?
Waar en wanneer ging het fout? 
Wanneer ben ik toe gaan geven 
aan die verleiding? En wat kan 
ik doen om dit in het vervolg te 
voorkomen? Dit ontdek je tij-
dens deze cursus van SLIMNESS 
Van belang hierbij is dat je in ba-
lans bent en dat je ontdekt waar 
de valkuilen liggen. Alleen dan 
kun je een plan opstellen met als 
doel controle krijgen over wat en 
hoeveel je eet, zodat jij uiteinde-
lijk weer lekkerder in je vel zit en 
blijft. Letterlijk én �guurlijk! Slim-
ness, Bozenhoven 19a Mijdrecht, 
tel. 0297-765027, slimness.nl

Bewonersoverleg 
Buurtbeheer de Legmeer
Uithoorn - Op maandagavond 5 
november organiseert Buurtbe-
heer de Legmeer van 19.00-21.00 
uur wederom een bewonersover-
leg in de docentenkamer van de 
Praktijkschool aan het Legmeer-
plein 55.
Op de agenda staat in ieder geval 
de voortgang in de ontwikkelin-
gen rond Schiphol.

Tijdens de commissievergadering 
Wonen&Werken van de gemeen-
teraad op woensdagavond 17 ok-
tober, heeft de raadscommissie 
Schiphol belangstellenden bij-
gepraat met ene presentatie. Als 
insprekers hadden zich twee le-
den van de bewonerswerkgroep 
PUSH (Platform Uithoorn Schip-
hol Hinderbeperking) gemeld, 
Ronald Plasmeijer en Mirella Vis-
ser. Hun inbreng kunt u terugle-
zen/luisteren op de raadspagi-

na van 17 oktober  via de web-
site van de gemeente. De Om-
gevingsraad Schiphol, een over-
legorgaan waarin zijn vertegen-
woordigd overheden, de lucht-
vaartsector, bewoners en bran-
cheorganisaties, gaat op verzoek 
van de minister - lees de Tweede 
Kamer - een internetconsultatie 
doen over de ontwikkeling van 
Schiphol tot 2030.

O�cieel is het de bedoeling dat 
de Tweede Kamer beter inzicht 
krijgt van wat er onder de bevol-
king leeft op het gebied van de 
luchtvaart. Men is erg ongerust 
over het negatieve imago wat 
steeds meer lijkt te overheersen.
De gedachte die bij de bewo-
nersdelegatie van de ORS echter 
heerst, is dat men de invloed van 
de bewonersdelegatie wil uit-
hollen met de uitkomst van de-

Halloween 
muziektheaterstuk
De Kwakel - Op dinsdagavond 6 
november wordt het dorpshuis in 
De Kwakel bevolkt door spoken, 
spinnen en andere griezels. De 
muzikanten van Tavenu brengen 
een muzikaal schouwspel “Wel-
come to Halloween”. Eerst gaan 
we naar Hotel Transsylvanië. Zou 
er iemand aanwezig zijn? Daar-
na lopen we het themapark op. 

Overal klinkt gezellige muziek. 
De sfeer slaat om, we gaan naar 
het spookhuis! We komen met de 
schrik vrij en eindigen op het ge-
zellige plein. Kom op 6 november 
om 19.45 uur naar het dorpshuis 
in De Kwakel. Kom in Halloween 
out�t en je zult beloond worden 
met muizen en keutels. Kijk uit 
voor de griezels!

Ander perspectief:
Fraaie tentoonstelling 
Fotokring Uithoorn
Uithoorn - Waar denk jij aan als 
je hoort ‘ander perspectief’? Aan 
een zaak die van de andere kant 
bekeken wordt? Juist, dat is pre-
cies wat de leden van Fotokring 
Uithoorn hebben gedaan: alle-
daagse dingen gefotografeerd 
vanuit een andere hoek. De resul-
taten zijn van 5-23 november te 
bezichtigen in het gemeentehuis 
van Uithoorn.
Soms wordt dat wel kikkerper-
spectief genoemd: liggend op de 
grond omhoog fotograferen. Of 
juist vogelperspectief: vanuit de 
hoogte omlaag bekeken. Maar 
natuurlijk zijn de leden nog crea-
tiever dan alleen deze twee per-
spectieven. Een afbeelding van 
iets dat twee heel verschillende 
onderwerpen toont.
Een afbeelding van een spie-
geling. Een afbeelding van een 
voetstap op een plein. Een vogel 
die onder zich de stad ziet. Kort-
om: 36 verrassende, boeiende fo-
to’s. De afwisseling is ook ditmaal 
weer groot. 

Traditie
Het is inmiddels een traditie dat 
in het najaar een fraaie tentoon-
stelling te zien is in het gemeen-
tehuis. Ook is het traditie dat de 
kring naast de maandelijkse club-
competities een jaarwedstrijd 
heeft waar alle leden een bijzon-
dere fotogra�sche uitdaging aan-
gaan. Dit jaar om een Beatles-
song af te beelden. Ook is het tra-
ditie dat we 2 kringavonden be-
steden aan series van 5 foto’s. En 
dat er een wintercafé en een len-
tecafé zijn waar de leden onge-
dwongen aan kleinere tafeltjes 
met elkaar praten over hun foto’s. 
Misschien is dat wel de kracht van 
de fotokring: op veel verschillen-
de manieren met foto’s bezig zijn. 
Bent je nieuwsgierig? Bezoek on-
ze website www.fotokringuit-
hoorn.nl en loop zeker even bin-
nen in het gemeentehuis. De ten-
toonstelling is gratis te bezoe-
ken gedurende de openingstij-
den van  het gemeentehuis. (Fo-
to: Will de Jong)

Gezondheidsmonitor 
Uithoorn vraagt om aandacht
Uithoorn - Leden van de fractie 
van Gemeentebelangen brengen 
regelmatig werkbezoeken aan 
bedrijven en instellingen die van 
belang zijn voor de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. 
Deze keer was het de beurt aan 
Sjaak Verhaar en Herman Bezuij-
en.
Zij bezochten fysiotherapie/
sportschool “MOTION” aan de 
Wiegerbruinlaan in Uithoorn.
De reden hiervan was om de er-
varingen te delen die deze instel-
ling ondervindt met de samen-
werking met de WMO-ambtena-
ren in het gemeentehuis. 
Sjaak en Herman raakten in ge-
sprek met de oorspronkelijk uit 
Limburg afkomstige (mede) ei-
genaresse Caroline Smeets. Een 
enthousiaste en enorm betrok-

ken persoonlijkheid die het ge-
hele spectrum van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning 
(WMO) een meer dan warm hart 
toedraagt.

Praktijk
Uiteraard bevat haar praktijk 
naast de spreekkamers en kan-
toorruimte twee ruimtes die grof-
weg verdeeld kunnen worden in 
een therapeutisch gedeelte (zorg 
die via de zorgverzekering wordt 
geleverd) en een sport gedeelte, 
waar sporters aan hun conditie of 
spiertraining kunnen werken on-
der begeleiding van een deskun-
dige sportbegeleider.
Dit lijkt op een standaard sport-
school met de normale commer-
ciële belangen, maar naast de-
ze activiteiten die vanuit een be-

Ongelofelijk bedrag bij 
Kwakelse veiling
De Kwakel - De eerste avond van 
de Kwakelse Veiling heeft het on-
gelofelijke bedrag van € 38.764 
opgeleverd. Nooit eerder in de 
voorgaande 58 edities van de 
Kwakelse Veiling was op een eer-
ste avond zo’n hoog bedrag ge-
veild. In 1992 was de hoogste op-
brengst tot nu toe over beide vei-
lingavonden van € 67.873. Vorig 
jaar kwam de veiling er al heel 
dichtbij met een opbrengst van 
€ 67.023. Gaat dit record sneu-
velen? Wie dat mee wil maken 
moet zaterdag 3 november naar 
de kantine van de sv KDO aan de 
Vuurlijn in De Kwakel komen. Om 
19.45 uur beginnen daar de kin-
derronde. Afgelopen zaterdag 
was de jongste bieder 21 maan-
den en hij bood onder bege-
leiding van zijn opa op een he-
le grote roze opblaas�amingo. 
Ook werd er een drumstel ge-
veild, waaraan muziekvereniging 
Tavenu spontaan 10 drumlessen 
koppelden. Helemaal nieuw op 
de veiling was de koop om een 
game te mogen spelen tegen 
de beroemde Uithoornse gamer 

Royalistic. En natuurlijk was er 
ook weer het konijn.
Kinderronde
Na de kinderronde gingen de 
overige 260 kopen onder de ha-
mer van de veilingmeesters Arn-
oud Overwater en Mathijs van de 
Knaap. Natuurlijk de traditione-
le pondjes paling, kazen en plan-
tenbakken. Maar ook een hele 
reeks aan uitjes, gereedschappen 
voor de echte klussers en eten-
tjes. De rode draad kavel van de 
eerste avond was een 3 gangen-
diner bij Zaai, Kweek en Eet voor 
4 personen. De kavel werd 7 keer 
geveild en bracht telkens tussen 
de € 300 en € 400 op. Niet alle ko-
pen waren zo duur. Ruim de helft 
van de kavels gingen voor een 
bedrag onder de € 100 de deur 
uit. De opbrengst van de Kwakel-
se Veiling gaat voor 100% naar 
het Kwakels verenigingsleven, 
dat door de inzet van de vele vrij-
willigers en een �nancieel steun-
tje in de rug van de Kwakelse Vei-
ling een bloeiend bestaan leidt. 
Waar een klein dorp groot in kan 
zijn.

paalde �loso�e wordt bedreven is 
Caroline erg begaan met de wat 
oudere inwoners van Uithoorn. 
Dit betekent vaak bezoek aan 
huis in plaats van dat de patiënt 
naar de praktijk komt.
In de thuissituatie behandelt Ca-
roline niet alleen, maar let ze 
ook op onder welke condities 
de persoon woont. Daarbij helpt 
zij mensen zo veel mogelijk een 
“normaal” leven te lijden (langer 
thuis wonen) door bv. lichte aan-
passingen te adviseren die de pa-
tiënt beter helpen met de handi-
cap te kunnen functioneren.

Valpreventie
Ook doet Caroline veel aan val-
preventie, wat een heel belang-
rijk gezondheidsaspect aan het 
worden is als gevolg van het lan-
ger thuis wonen.
In Uithoorn kwamen in 2015 al-
leen al 422 mensen in het zie-
kenhuis terecht als gevolg van 
een val. Dat is gemiddeld ruim 1 
per dag. Caroline hoort dan vaak 
dat dit komt door weg- of trot-
toir problemen, maar verreweg 
de meeste valongelukken gebeu-
ren in huis. Caroline geeft dan 
ook regelmatig cursussen waar-
bij geleerd wordt hoe het vallen 
te voorkomen is.
Caroline maakt zich ook zorgen 
om overgewicht in Uithoorn. 
Waar zij het JOGG (Jongeren op 
gezond gewicht) programma 
van harte ondersteunt en gewel-

dig vindt, constateert zij ook dat 
het met de volwassenen ook wat 
minder goed gaat. In Uithoorn 
heeft 51% van de bevolking over-
gewicht (een Body Mass Index 
van meer dan 25) terwijl dat per-
centage landelijk op 49%ligt en in 
de regio zelfs op 45% ligt.
Als het gaat om Obesitas (Bo-
dy Mass Index van boven de 30) 
scoort Uithoorn 16% (hetzelfde 
als het landelijk cijfer), terwijl de 
regio op 12% scoort.
Caroline werkt erg prettig samen 
met de afdeling WMO van het ge-
meentehuis.

Extra waarnemingen
Deze extra waarnemingen en 
werkzaamheden worden niet al-
tijd vergoed, maar daar is het Ca-
roline dan ook lang niet altijd om 
te doen. Ze investeert liever in 
haar bedrijf, zoals recentelijk een 
hypermoderne loopband met 
een groot scherm waarmee op 
de band allerlei situaties gesimu-
leerd kunnen worden. 
Caroline geeft aan dat voor de be-
woners van Uithoorn de samen-
werking tussen ALLE zorgverle-
ners en de gemeente nog verder 
geoptimaliseerd kan worden
Sjaak en Herman komen tot de 
conclusie dat hier een bevlogen 
therapeute bezig is die geeft om 
de inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel en graag een steentje bij-
draagt om het leven in onze ge-
meente aangenamer te maken. 
Dat zij vervolgens de samenwer-
king met de WMO -ambtenaren 
als bijzonder plezierig ervaart is 
daarbij extra positief.
Voor de gezondheidsmonitor zie:  
https://www.ggd.amsterdam.nl/
beleid-onderzoek/gezondheids-
monitors/amstelland-gm2016/

ze consultatie. Deze consultatie 
heeft een veel groter bereik dan 
alleen de mensen die direct hin-
der van Schiphol hebben. Men 
hoopt een positiever geluid te 
krijgen van mensen die geen en-
kele hinder van de vliegtuigen 
hebben en die wel goedkoop wil-
len vliegen; maar ook van men-
sen die belang bij Schiphol heb-
ben, bijvoorbeeld omdat ze er 
werken, of het op een andere ma-
nier nodig hebben. 

Laat van u horen
De bewonersdelegatie kan en wil 
deze consultatie niet negeren, 
want dan weten we zeker dat het 
geluid van de mensen die belang 
bij Schiphol hebben de boven-
toon zal voeren.
Daarom roepen we iedereen in 
onze regio op om via deze con-
sultatie ons geluid te laten ho-

ren!! De internetconsultatie kunt 
u invullen t/m 20 november, via 
de link https://www.omgevings-
raadschiphol.nl/geef-uw-me-
ning/. Als u onderaan de pagi-
na op de button ‘reageren’ drukt, 
dan komt u in de vragenlijst.

Een tweede onderwerp op de 
agenda van het bewonersoverleg 
is de stand van zaken rond het 
‘Legmeerbos’ en de aanleg van 
Tiny Forests.
Het SLS-fonds heeft voor dit initi-
atief een behoorlijk bedrag gere-
serveerd en zoals u misschien in 
de plaatselijke media heeft gele-
zen is recent een overeenkomst 
ondertekend tussen de gemeen-
te en het IVN om vier Tiny Fo-
rests te realiseren in Uithoorn. 
Hiervoor is o.a. contact gezocht 
met de plaatselijke IVN en Groen-
groep om ons te helpen de plan-
nen te realiseren.

De eerste Tiny Forest wordt aan-
gelegd op de hoek Faunalaan/
Randweg in de Legmeer. U bent 
van harte welkom om het bewo-
nersoverleg bij te wonen.
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De Kwakel – Het jaarlijks terugke-
rende Kwakelse evenement  Qua 
Kunst & Ambacht is ook dit jaar 
weer doorslaand succes te noe-
men. Zaterdag en zondagmid-
dag was het weer een komen en 
gaan van bezoekers bij de maar 
liefst weer 15 bezoek plaatsen. Je 
kon genieten van een grote diver-
siteit en kunst, hobby, schilderen, 
beeldhouwen, bloemsierkunst, 
kerstdecoraties enz enz enz. On-
ze redactie had helaas niet de tijd 
om alle vijftien te bezoeken, maar 
ruim de helft is bezocht en bij al-
len was het steeds opnieuw, druk 

of gezellig druk. Bij de een wer-
den we met open armen ontvan-
gen en bij een helaas werd ons de 
toegang met camera geweigerd. 
Maar dat mag de pret niet druk-
ken. 
Het was weer een genot om te 
zien hoe vaak amateurs gewel-
dige werken maken. Bijvoor-
beeld Biezenwaard creatief. Zij 
hadden hun werken tentoonge-
steld in hun clubhuis ( het club-
gebouw van Honk en Softbal ver-
eniging Thamen. Elke maandag-
avond komen daar de leden bij 
elkaar . Speciaal voor dit week-

end hadden de leden een geza-
menlijk kunstwerk gemaakt  met 
als thema ‘ Nostalgie’. Ook bij Bi-
stro 9 Next Door waren weer de 
prachtigste keramieken te be-
wonderen van Lonny van Rijn 
en Annemieke Rozenberg. In het 
Dorpshuis was werk te bewonde-
ren  van Atelier de Kwakel en ook 
Nico van Oosten en Ton Bocxe ex-
poseerden hier hun schilderijen 
en keramiek. Inner Art werd be-
zocht, de Hofstede Nooitgedacht 
en de Rigaranch. Teveel om op te 
noemen. Bijgaande foto’s zeggen 
verder genoeg

Qua Kunst & Ambacht De Kwakel:

Weer een weekend vol 
gezelligheid
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Geld weg na inbraak
Uithoorn - Op dinsdag 23 okto-
ber is tussen vijf uur in de middag 
en negen uur ‘s avonds ingebro-
ken in een woning aan de Willem 
Klooslaan. Via het dak van de ga-
rage hebben dieven zich toegang 
tot de eerste verdieping verschaft. 
Het badkamerraam is geforceerd. 

Het hele huis is doorzocht en de 
inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met een geldbedrag. Agenten zijn 
na de inbraak direct de wijk inge-
gaan en hebben inwoners pre-
ventietips gegeven om een in-
braak te voorkomen. Hier was 
veel waardering voor.

Poging inbraak in kantine
Uithoorn - Op woensdag 24 ok-
tober is tussen vier uur en half vijf 
in de nacht opnieuw getracht in 
te breken in de kantine van UWTC 
aan de Randhoornweg. Met een 
hamer hebben de dieven gepro-
beerd zich toegang te verschaf-
fen. Omdat het alarm afging, heb-

ben zij zich waarschijnlijk snel uit 
de voeten gemaakt. De kantine 
zijn de dieven niet in geweest. De 
politie heeft een onderzoek ge-
houden in de omgeving. Hierbij is 
de hamer gevonden die zo goed 
als zeker is gebruikt om in te bre-
ken. Er zijn sporen veilig gesteld.

Portefeuille uit sloot gevist
Uithoorn - Op donderdag 25 ok-
tober heeft vermoedelijk een in-
sluiping plaatsgevonden in een 
woning aan de Noorddammer-
weg. De bewoners waren aan 
het werk in de loods en had-
den de achterdeur niet afgeslo-
ten. De vermissing van de porte-
feuille met geld en een rijbewijs 
werd pas later opgemerkt. Lang 

hebben de bewoners hun eigen-
dommen niet hoeven missen. 
Op vrijdag 26 oktober is door de 
politie een tas met inhoud uit 
de sloot langs de Randweg ge-
vist. Hierin werd onder andere 
de portefeuille en het rijbewijs 
van de bewoners gevonden. Er 
is 100 euro uit de portemonnee 
gestolen.

Inbraak woning Klaproos
Uithoorn - Tussen 16 en 27 ok-
tober is ingebroken in een wo-
ning aan Klaproos. Via de voor-
zijde hebben de dieven zich toe-
gang tot het huis verschaft. Er is 

een raam open gebroken. De ge-
hele woning is doorzocht. Diver-
se kasten en laden werden open 
aangetroffen. Onbekend is wat er 
is gestolen.

Fiets gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 27 okto-
ber is tussen half een ‘s nachts en 
vijf uur in de middag een heren-
fiets gestolen. De fiets is van het 
merk Vogue, type transporter plus 

en zwart van kleur. Opvallend de-
tail zijn de bruine handvaten. Het 
registratienummer eindigt op 
133. De fiets was door de eige-
naar ‘geparkeerd’ bij de Zijdelweg.

Naar ziekenhuis na aanrijding
Uithoorn - Op woensdag 24 ok-
tober om tien over zeven in de 
ochtend heeft een aanrijding 
plaatsgevonden in de Wieger 
Bruinlaan. Een 49-jarige vrouw 
uit Uithoorn stak met haar hond-
je de weg over. De aankomende 

automobiliste, een 62-jarige Uit-
hoornse, merkte de vrouw te laat 
op. Door de klap kwam de 49-jari-
ge ten val en liep een hoofdwond 
op. Zij is per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. Ook het 
hondje is licht gewond geraakt.

Spoedactie na insektenbeet
Uithoorn - Op vrijdag 26 okto-
ber zijn de hulpdiensten rond 
half zeven in de avond gealar-
meerd om met spoed naar Ko-
renbloem te gaan. Een 37-jarige 
vrouw was gebeten door een in-
sect in haar mond en er werd ge-

vreesd voor een allergische re-
actie. De vrouw is per ambulan-
ce direct naar het ziekenhuis ver-
voerd. De traumaheli heeft nog 
even boven de wijk gevlogen, 
maar landen om hulp te bieden 
bleek niet nodig.

Paddenstoelenspeurtocht
Uithoorn - Ben jij tussen de 8 en 
14 jaar kom dan 10 november 
paddenstoelen speuren in het Li-
bellebos. Want wist je dat het Li-
bellebos een echt sprookjesbos is. 
Je kunt zo maar oog in oog staan 
met Heksenboleten, Dodemans-
vingers, Duivelseieren, en elfen-
bankjes. Of wie weet, durf jij het 
wel aan, om een Judasoor te eten. 
Een paddenstoel maar natuurlijk 
niet giftig. En onder het tapijt van 
bladeren zullen we ook tal van bo-
demdiertjes zien, die lusten ook 

wel een stukje paddenstoel. Ben 
jij zo’n speurneus en hou je van 
lekker buiten zijn meld je dan aan 
door een mailtje te sturen naar 
adekruijf@hccnet.nl. De bijeen-
komst wordt begeleid door twee 
IVN natuurgidsen; Lia Rademaker 
en Anja de Kruijf. Ze verwachten 
je op 10 november om 13.30 uur 
bij het ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaaan in Uithoorn. 
De bijeenkomst is gratis en je ou-
ders kunnen je om 15.30 uur weer 
ophalen.

Collecte Brandwonden 
Stichting groot succes
Uithoorn - In de week van van 7 
tot en met 13 oktober collecteer-
den in heel Nederland meer dan 
50.000 vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stich-
ting. Ook in Uithoorn en de Kwa-
kel gingen de collectanten langs 
de deuren. En met succes! Door in 
totaal 69 collectanten werd een 
totaalbedrag van €5781,33 opge-
haald. Al meer dan 40 jaar voert 
de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar strijd tegen brand-
wondenlittekens. Dit doet zij op 
drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren 
van de behandeling (door onder-
zoek) en het bevorderen van de 
psychosociale nazorg en bege-
leiding. De opbrengst van de col-

lecte stelt de Brandwonden Stich-
ting in staat om haar werk voor 
mensen met brandwonden voort 
te zetten. De plaatselijke collecte-
organisatoren danken alle collec-
tanten en alle gulle gevers in Uit-
hoorn en de Kwakel!.
Volgend jaar is er weer een col-
lecte in oktober. Wilt u helpen? 
U kunt zich aanmelden door te 
bellen met 06-50445100 of via 
de website van de Brandwon-
denstichting. Wij zoeken mensen 
die een uurtje kunnen helpen bij 
de collecte, én wij zoeken men-
sen die voor de wijken Legmeer 
en Legmeer-west de collecte-or-
ganisatie willen doen. Bel gerust 
als u meer informatie daarover 
wilt hebben.

KDO gunt André 
Wetzel geen punt
De Kwakel - Na twee onnodige 
nederlagen op rij in de competi-
tie, kwam afgelopen zondag kop-
loper HVV op bezoek in De Kwa-
kel. Tegen deze Haagse ploeg kon 
trainer Raymond de Jong niet be-
schikken over de geblesseerden 
Sven Vlasman (knie) en Mathijs 
van Rijn (hamstring). Doordat de-
ze basisspelers ontbraken, startte 
o.a. Thomas Stevens en Mika van 
der Weijden vanaf de aftrap.Van 
meet af aan was het een boeiend 
duel in De Kwakel. KDO, gesteund 
door de midweekse 3-0 beker-
overwinning op MSV’19, liet di-
rect zien voor een goed resultaat 
te willen gaan. In een 4-3-3-for-
matie werden regelmatig de 
Kwakelse buitenspelers gevon-
den, wat ook tot leidde tot gevaar 
voor het Haagse doel (o.a. een bal 
op de paal in de 2e minuut). In 
de 11e minuut kwamen de Kwa-
kelaars alsnog op voorsprong via 
Thomas Stevens. De jonge Kwa-
kelse rechtsbuiten zag zijn eer-
ste schot nog gekeerd worden 
door de doelman van HVV, maar 
in de rebound was het alsnog 
raak, 1-0. De Hagenezen, met de 
ervaren trainer André Wetzel (o.a. 
Willem II, VVV en ADO Den Haag) 
op de bank, waren voetballend 
bij vlagen beter dan KDO. Diver-
se malen stuitte HVV echter op de 
hechte Kwakelse verdediging en 
kon zodoende amper gevaarlijk 
worden. Met een 1-0 stand werd 
de rust bereikt. 

Blunder
Vlak na rust profiteerde KDO op-
timaal van een blunder van de 
Haagse keeper Nagtegaal. Een 
corner vanaf de rechterkant wist 
de sluitpost namelijk niet goed 
te verwerken, waardoor hij de bal 
losliet. Jim Klijn zag dit gebeu-
ren en kon vervolgens eenvoudig 
de 2-0 binnenschieten. Het ef-
fect van de twee wissels van An-
dré Wetzel in de rust, werd hier-
mee gelijk teniet gedaan. Na de 
tweede Kwakelse treffer kwam 
KDO in de 50e minuut wel goed 
weg toen een kopbal van HVV-
er Janssen op de lat uiteenspat-
te. De Kwakelaars, die vorig sei-
zoen twee keer van deze Haagse 
ploeg verloren, bleven als team 
strijden en kregen steeds meer 

ruimte om te voetballen. De ver-
dediging van HVV was minder 
hecht dan verwacht op basis van 
de dertien punten in de eerste vijf 
wedstrijden van dit seizoen. Uit-
eindelijk gaf de individuele klas-
se van Jesse Stange in de 85e mi-
nuut de doorslag in de wedstrijd. 
Na een afgemeten lange bal van 
achteruit nam Jesse de bal, in 
het zestienmetergebied, goed 
aan. Vervolgens omspeelde hij 
één tegenstander, week uit naar 
de rechterkant, maar verraste de 
Haagse doelman alsnog met een 
schot in de korte hoek, 3-0. Met 
tien man (geen wissels meer voor 
handen, terwijl de schouder van 
Timo Kas uit de kom ging) moest 
KDO in de slotfase één tegen-
doelpunt incasseren. De 3-1 voor-
sprong kwam echter geen mo-
ment meer in het gedrang.

Tweede
Kortom, de tweede overwinning 
van KDO van dit seizoen werd 
een feit en HVV moest afstand 
nemen van de koppositie in de 2e 
klasse C. KDO staat nu op de ne-
gende plaats, waarbij aangete-
kend dient te worden dat er één 
wedstrijd minder gespeeld werd. 
Volgende week mogen de Kwa-
kelaars het op gaan nemen tegen 
promovendus Altior. De ploeg uit 
Langeraar verloor zijn eerste drie 
wedstrijden, maar de daaropvol-
gende drie wedstrijden werden 
gewonnen. Met andere woorden, 
de plankenkoorts van de tweede 
klasse hebben zij overwonnen en 
KDO kan zijn borst nat gaan ma-
ken in deze burenruzie. De wed-
strijd begint om 14.00 uur op 
Sportpark Altior en wij hopen op 
jullie komst!

Legmeervogels laat 
punten liggen in Uitgeest
Uithoorn - Bij de rust heeft Leg-
meervogels in het duel tegen de 
FC Uitgeest nog een 0-1 voor-
sprong. Een voorsprong die al in 
de 2e minuut tot stand is geko-
men. Het is dan Puck Postma die 
ver kan doordringen in de ver-
dediging van de thuisclub. Zijn 
voorzet vanaf de achterlijn wordt 
op een fraaie manier ingekopt 
door Yasin Poyraz. Na deze snel-
le treffer wil Legmeervogels mee. 
Legmeervogels proberen dan 
met namen via de vleugels ver-
warring te stichten in de verde-
diging van FC Uitgeest. Dit lukt 
dan aardig maar de beslissende 
pas is te onnauwkeurig waardoor 
er telkens wel enkele verdedigers 
is van de FC Uitgeest er een been 
tussen krijgt waardoor het direc-
te gevaar wordt voorkomen. 
Aan de andere kant zijn er ook 
mogelijkheden voor de FC Uit-
geest. Een corner van Kick Smit 
wordt door Mike Olgers maar 
niet over gekopt. Vlak voor het 
rustsignaal zwak ingrijpen van 
de doelman van Legmeervo-
gels waardoor Stan Vrouwe van 
FC Uitgeest een uitgelezen mo-
gelijkheid krijgt om nog voor de 
rust FC Uitgeest naast Legmeer-
vogels te schieten. Gelukkig voor 
Legmeervogels komt Mitchell 
Verschut zijn doelman te hulp en 

weet staande op de doellijn de in-
zet te keren. De rust gaat dan ook 
in met de kleine voorsprong voor 
Legmeervogels. Na de rust een 
sterk spelende FC Uitgeest en 
de verdediging van Legmeervo-
gels moet dan alle zeilen bijzet-
ten om de gelijkmaker te voorko-
men. Een matige uittrap van de 
Legmeervogels doelman Halil Su-
zulmus wordt opgepikt door Les-
ter Half en vervolgens Max Dek-
ker een niet te missen mogelijk-
heid bood om de gelijkmaker te 
score. Oog in oog met Halil Suzul-
mus faalt hij niet en brengt de FC 
Uitgeest op gelijke hoogte met 
Legmeervogels 1-1. In de reste-
rende tijd zijn er nog mogelijk-
heden voor beide elftallen om als 
winnaar van het veld te stappen. 
Maar geen van beide ploegen 
weet soms fraaie aanvallen doel-
treffend af te ronden. Het is 1-1 en 
het blijft 1-1. In de laatste 10 mi-
nuten is het scheidsrechter Stra-
ver die een hoofdrol voor zich op-
eist. In 10 minuten tijd toont hij 6 
maal een gele kaart uit zijn borst-
zakje en was er voor Legmeer-
vogels ook nog eens een rode 
kaart. Mitchell Verschut was hier 
het slachtoffer van. Aanstaande 
zondag om 14.00 uur speelt Leg-
meervogels om 14.00 uur thuis 
tegen AGB.

Downstemming bij BVK
De Kwakel - De betrekkelijk-
heid van een slagje meer of min-
der aan de bridgetafel werd deze 
week maar weer eens keihard aan-
getoond. In het verslag van vori-
ge week werd de aandacht geves-
tigd op de opmars van paar Wil van 
der Meer-Sjaak Koeleman. Stijf bo-
venaan in de B-lijn wachtte hen 
promotie naar de A-lijn in hun eer-
ste gezamenlijke jaar bij de BVK. 
Aan die opmars kwam een zeer ab-
rupt eind toen Wil op zondag 21 ok-
tober volslagen onverwachts over-
leed, slechts 68 jaar oud. In de 3 jaar 
dat Wil bij onze club actief was werd 
hij na een aarzelende start een ge-
zien lid, die zeker in ‘de 3e helft’ ste-
vig zijn partijtje meeblies en vaak 
tot in de kleine uurtjes lekker kon 
napraten over wat opvallende spel-
len en andere actuele gebeurte-
nissen. Penningmeester Wim Be-
ijer herdacht Wil op waardige wijze, 
besloten met een respectvolle mi-
nuut stilte. We zullen hem missen 
en wensen zijn nabestaanden heel 
veel sterkte. Vervolgens werden de 
kaarten toch gewoon opgepakt en 
waren er wat opmerkelijke resulta-
ten. Niet eens zozeer de 1e plaats 
in de A-lijn van Joop den Blanken 
met invalster Lia Guijt met 62,8%, 
gevolgd door Christa Leuven en Ri-
ta Ritzen met 61,9% en Tiny en Adri-
aan Kooyman met 60,71%. Neen, 
het venijn zat hier in de staart, waar 
regerende clubkampioenen Nel-
ly Vork en Andre Verhoef een his-
torisch lage score noteerden, die 
ik hier om de familieband intact te 
houden verder niet zal noemen. Van 
Nelly weet ik het niet, maar van An-
dre weet ik zeker dat dit de laagste 
score uit zijn al 40 jarige bridgecar-
rriere was. Zij komen ongetwijfeld 
wel weer terug. Crista en Rita staan 
met nog 1 ronde te gaan bovenaan 
in de totaalstand met geringe voor-

sprong op de nummers 2 en 3. On-
derin lijken 2 paren al niet meer te 
kunnen ontkomen aan degradatie 
en zijn er nog 4 andere kandidaten 
voor de 3e degradatieplaats. In de 
B-lijn een 1e plaats voor Rees en Ge-
rard van der Post met 58,33%. Wim 
Maarschalk en Ton Scholte scoor-
den een fraaie 2e plaats met 58,04% 
en Ruud Doeswijk en Kees Overwa-
ter een 3e plaats met 54,17%. Ria en 
Hans verkeren in een (ongetwijfeld 
tijdelijke) vormdip. Zij eindigden als 
16e van de 16. In de totaalstand een 
opmerkelijk beeld: van de 17 paren 
scoren er slechts 6 een gemiddel-
de boven 50%. Nico Koning en Jan 
Streng kan promotie niet meer ont-
gaan en ook Wim Röling en Adrie 
Voorn eigenlijk niet. 3 paren strij-
den nog voor de 3e promotieplek. 
Onderin is 1 paar wel zeker van een 
stapje terug en zijn 5 paren nog niet 
zeker van handhaving in de B-lijn. In 
de C-lijn zagen we na een afwezig-
heid van een aantal weken Ploon en 
Fons Roelofsma gelukkig weer eens 
verschijnen in Dorpshuis De Quakel 
en zij pakten gelijk uit met een sco-
re van 62,15% die alle andere paren 
te machtig was. Tiny Rijpkema en 
Riet Koot deden met 58,68% goed 
mee. Op eerbiedige afstand eindi-
gen Marjan en Ben v.d. Broek als 3e 
met 52,08%. Toos Boelage en An-
nie Lauwers kunnen zich opmaken 
voor een terugkeer naar de B-lijn. 
Voor de andere 2 promotieplaatsen 
lijken nog maar 3 paren in aanmer-
king te komen. Spanning tot het 
eind dus. Na afloop werd door de 
vaste nablijvers nog eens extra stil 
gestaan bij het overlijden van Wil, 
die juist toen extra gemist werd. 
Een onwerkelijke en niet te bevat-
ten gebeurtenis. Niet Schoppen, 
Harten, Ruiten of Klaveren maar 
Verslagenheid was dus troef deze 
avond. 

Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels zo.2 
heeft het uitstekend gedaan in 
Utrecht tegen het thuis altijd las-
tige sva Papendorp (het oude 
Magreb’90) bij het ingaan van de 
rust heeft Legmeervogels al een 
0-3 voorsprong genomen. maar 
dan komt de thuisclub toch nog 
terug tot 2-3. Werd spannend in 
de slot minuten. Ook in deze mi-
nuten zijn er kansen voor Leg-
meervogels om de wedstrijd de-

finitief in slot te gooien. Dit lukt 
dan niet waardoor het tot het 
eind spannend bleef. Legmeer-
vogels zondag 2 is nu samen met 
KFC 2 koploper in de res.1ste klas-
se. aanstaande zondag komt het 
Amsterdamse SDZ 2 naar Uit-
hoorn. SDZ staat op een gedeel-
de 4e plaats met slecht 3 punten 
minder dan Legmeervogels. Leg-
meervogels zo.2 – SDZ zo.2 be-
gint om 12.00 uur.

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel - Voetballiefhebbers 
opgelet, wegens overweldigend 
succes herhaald!
Op vrijdag 23 november a.s. 
wordt er voor de zesde keer een 
voetbalquiz georganiseerd in de 
kantine van KDO. Onder leiding 
van de enthousiaste quizmasters 
Theo en Hein Leliveld zal er deze 
avond worden bepaald wie zich 
de grootste voetbalkenners uit 
de regio mogen gaan noemen! 
Voor €10,- per koppel kun je sa-
men met je beste voetbalvriend(-
in) vrijdag de 23e vanaf 20.30 uur 
meestrijden om deze felbegeer-
de titel en kans maken op de leu-
ke prijzen. Er zullen acht rondes 
gespeeld gaan worden, waarbij 
de focus zal liggen op nationa-
le en internationaal gerelateer-
de voetbalvragen. Je kunt het zo 
gek niet bedenken, maar alles 
kan aan bod komen tijdens deze 
spraakmakende avond. Vanspel-

regelvragen, het raden van spe-
lerspaspoorten tot en met de EK-
historie van het Nederlands da-
meselftal. Om zeker te zijn van 
je deelname op deze avond, kun 
je je hiervoor vanaf nu als twee-
tal aanmelden via de website 
van KDO. Op de avond zelf is het 
ook mogelijk om je aan te mel-
den. Het inschrijfgeld zal vrijdag 
23 november ter plekke betaald 
dienen te worden. Wacht dus niet 
langer, schrijf je snel in en zorg 
ervoor dat je goed voorbereid in 
de kantine komt deze avond. Wij 
zijn ervan overtuigd dat het we-
derom een fantastische avond 
gaat worden! Wanneer? Vrijdag-
avond 23 november 2018. Waar? 
In de kantine van KDO (Vuur-
lijn 51, 1424 NN De Kwakel). Hoe 
laat? Inloop vanaf 20.00 uur, de 
quiz begint om 20.30 uur. Kos-
ten? €10,- per koppel. Opgeven? 
Via www.kdo.nl.
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Tussenstand bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de derde avond pa-
renbridge komt er al enige teke-
ning in de strijd over zes avonden 
om promotie en degradatie. In 
de C-lijn maakte Herman Vermu-
nicht, deze keer met grote hulp 
van Greet van de Bovenkamp, 
een reuze sprong door 66,73% 
te scoren. Anneke & Bram van 
der Zeeuw zagen ook het licht en 
werden tweede met 56,85%. Atie 
de Jong & Cathy Troost deelden 
de score van 56,25% met Henriët-
te Omtzigt & Cora de Vor als der-
de/vierde en Anneke Houtkamp 
& Marianne Jonkers deden goe-
de zaken door met 55,95% vijf-
de te worden. De voorlopige pro-
movenda zijn in volgorde: Tom 
de Jonge & Herman Vermunicht, 
An Greven & Joyce Udema, Atie 
de Jong & Cathy Troost en Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jon-
kers. In de B-lijn met zowel pro-
motie als degradatie kandida-
ten komt traditioneel de mees-
te stress voor. Zo niet voor Johan 
le Febre & Wim Slijkoord die deze 
avond met maar liefst 68,75% het 
voortouw namen en zo ook op 
het beste resultaat van de avond 
konden bogen. Op twee �nishten 
heel knap An van Schaick & Ria 

Verkerk met 62,64% en ook paar 
drie, Anja de Kruijf & Rob Bakker, 
haalde �ink uit met 62,15%. Frou-
kje Kraaij & Rini Tromp kwamen 
daar een heel stuk achter met 
51,39% maar werden er wel vier-
de mee van de vijftien paren. 

Kruimels
Met Marianne & Huub Kamp als 
vijfde en 50% precies waren de 
positieve procenten geheel op 
en bleven er voor de rest de krui-
mels over. Niet geheel verrassend 
gaan hier Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord voorop met een toren-
hoog gemiddelde van 63,35%. 
Op gepaste afstand volgen An-
ja De Kruijf & Rob Bakker, An van 
Schaick & Ria Verkerk en Tonny 
& Otto Steegstra die allen in de 
56% gemiddeld staan. Onderaan 
wordt het oppassen voor Maria & 
Klaas, Elly & To, Tini & Jo en ande-
re Tini & Jeanet. Maar op de top 
na zijn de verschillen hier klein 
en is dus nog van alles mogelijk. 
In de A-lijn gaat het bovenin na-
tuurlijk om de slimste van de club 
te worden. Daarin slagen tot nu 
toe Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp het beste door met 55,31% 
over drie avonden, hoewel nipt, 

Afsluiting wegen in Mijdrecht 
en De Hoef op 4 november
Regio - Op zondag 4 november 
wordt door Atletiekvereniging De 
Veenlopers de Zilveren Tur�oop 
georganiseerd.  Om alle lopers op 
tijd aan de start te krijgen, is ruim-
te nodig rond het start/�nishge-
bied. De gemeente De Ronde Ve-
nen heeft een vergunning afge-
geven om het kruispunt Roer-
domp-Hoofdweg af te sluiten en 
het deel van de Hoofdweg tussen 
de rotonde Oosterlandweg en de 
C. Beerninckstraat tussen 8.00 uur 
en 15.00 uur. Mijdrecht Zuid blijft 
bereikbaar via de Dr. v.d Haarlaan 
en de Viergang. Verkeersrege-
laars zullen verkeersdeelnemers 
de richting van bovengenoemde 
straten wijzen.

Veilig
Om de deelnemers aan de ZTL 
veilig te kunnen laten deelnemen 
hebben wij met de gemeente af-
spraken gemaakt om een deel 
van het parcours auto- en �etsvrij 
te houden. 
Tijdens het evenement zijn de 

volgende wegen niet toeganke-
lijk tussen 10.30-13.00 uur:
•	 De	 Hoofdweg	 vanaf	 rotonde	

Oosterlandweg  t/m de krui-
sing Molenland/Hoofdweg;

•	 Westerlandweg	vanaf	kruising	
Molenland t/m kruising Oude 
Spoorbaan (de Hoef );

•	 De	 Hoef-Oostzijde	 (route	
langs de Kromme Mijdrecht) 
vanaf de Hoofdweg t/m Oude 
Spoorbaan (brug bij de Hoef );

•	 Fietspad	 Oude	 Spoorbaan	
(brug bij De Hoef ) t/m Ooster-
landweg;

•	 De	 Schatterkerkerweg	 vanaf	
De Hoef Oostzijde t/m de Oos-
terlandweg.

Ook hier zullen verkeersrege-
laars alternatieve routes kunnen 
toelichten. Aanwonenden en be-
stemmingsverkeer houden de 
mogelijkheid hun bestemming te 
bereiken. 

Start
De start van de Rabo GeZZinsloop 
is om 10.00 uur. De start van de 

“De Rooij” Dames Biljart 
toernooi in De Hoef
Regio - Het jaarlijkse “De Rooij” 
dames biljarttoernooi zal dit jaar 
plaats vinden op vrijdag 2 en za-
terdag 3 november. Vrijdagavond 
om 19.30 uur treden er 14 dames 
aan en zullen een onderling toer-
nooi afwerken. Vanwege het aan-
tal deelnemers zal er in 2 pou-
les gespeeld worden. Dus iede-
re dame zal minimaal 6 keer aan 
moeten treden. Deze wedstrijden 
zijn verdeeld over de beide da-
gen. Zaterdag om 10.30 uur zal 
het spektakel een vervolg heb-

ben, waarna er een kruis�nale ge-
speeld zal worden tussen de win-
naars van de poules en de num-
mer 2 die uit gaan maken wie de 
opvolgster van Caty Jansen de 
winnares van 2017 wordt. Ook dit 
jaar worden de prijzen beschik-
baar gesteld door zand en grind-
handel “De Rooij”, die al van be-
gin af aan de sponsor is van dit 
toernooi. Heeft u interesse om 
dit spektakel te aanschouwen? 
Schroom niet u bent van harte 
welkom op één of beide dagen

Goud voor UWTC bij district-
kampioenschap veldrijden
Regio - Zaterdag 27 oktober kon-
den alle veldrijders uit Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland 
zich melden op de Uithof in den 
Haag voor het DK veldrijden. De 
amateurs gingen om 10.30 uur 
als eerste van start. Daarvoor leek 
het even winters toen een aardi-
ge hagelbui in regio den Haag 
neerviel en dit zorgde voor het 
eerst voor modder tijdens de 
wedstrijd. Al na de eerste ron-
de ontstond een kopgroep van 
3 renners: Tommy Oude Elferink, 
Bart de Veer en Mattijn Motsha-
gen. Dit moesten de UWTC-ers 
uit kunnen spelen. Motshagen 
deed een goede poging om aan 
te vallen, maar dat werd kundig 
teniet gedaan. Vlak hierna plaats-
te Tommy een aanval, Bart ging 
in het wiel van Motshagen zit-
ten die een gaatje moest laten 
en weg was Tommy. Met nog 2 
rondes te rijden ging Bart volle 
bak ervandoor toen Motshagen 
een slippertje maakte. En toen 
waren de podiumplaatsen ver-
deeld. Bas reed naar de 5e plaats 
en Dennis werd 33e. Trainingslid 
Koen Warnier werd 12e. Ook de 
UWTCX dames wisten 2 podium-
plaatsen te scoren, Elleke Claes-
sen 2e en Laura Gorter 3e, Judith 
v Maanen 11e, Rebecca Cornelis-
se 15e, en trainingsleden Mari-
anne v Leeuwen werd 10e, Ingrid 
Margres 16e en Heidi Snoek 17e. 
Bij de 40+ werd Mark Touwen 14e 
en Frank Jansen 25e. Bij de mas-
ters 50+ werd Sjon vd Berg 21e en 
trainingslid Willard Gerritsen 23e. 
En ook bij de junioren was UWTC 
present. Ian vd Berg werd 10e en 
Sven Buskermolen 15e. De winst 
ging hier met overmacht naar 
trainingslid Owen Geleijn, broer 
Tristan Geleijn werd 7e.

Tour de Faso
UWTC-er Steven Stenekes is vrij-
dag 26 oktober van start gegaan 
in de Tour de Faso. De meest aan-
sprekende Afrikaanse meerdaag-
se telt een tiental etappes. De 
van origine Zaankanter Stenekes 
maakt deel uit van de Nederland-
se gelegenheidsploeg Global cy-
cling.  In de 100 kilometer lan-
ge eerste etappe van Ouagadou-
gou naar Manga maakte Stene-
kes deel uit van de kopgroep van 
11 man. Ploeggenoot Smits toon-
de zich vervolgens de rapste. Ste-
ven Stenekes passeerde de eind-
streep als achtste. (bron website 
Westfrisia)

Uitslag clubcrosscompetitie 
bij UWTC(28 okt)
40-: 1 Michael v Meerland
40+: 1 Louis Oude Elferink, 2 
Frans v Heteren, 3 Maarten de 
Jong, 4 Gerard de Veer, 5 Peter 
Wiebes, 6 Bart v Montfoort, 7 Re-
ne Wiebes, 8 Gijs Kostman, 9 Mar-

cel Versteeg, 10 Rene Oudshoorn, 
11 Wim Veenboer, 12 Leen Blom, 
13 Peter Achterberg, 14 Jan Wil-
lem Wahlen. Joop Winter ging 
na een valpartij geblesseerd naar 
huis, hopelijk valt het mee.
jeugd 12-14 jr: 1 Teun Wahlen

Veldrit Almelo
Zondag 28 oktober ging een 
kleine groep UWTC leden naar 
het verre Almelo. Bij de dames 
scoorde Elleke Claessen weder-
om een mooie tweede plaats en 
trainingslid Marianne van Leeu-
wen werd 13e. Bij de amateurs 
was het een hele snelle wedstrijd 
waarbij Bas, Tommy en Bart in de 
eerste fase van de wedstrijd mee 
waren in de kopgroep. In de der-
de ronde reden vd Kruisweg en 
Groenen weg. Tommy probeerde 
aan te sluiten maar dat lukte net 
niet. Runhart en Bart sprongen 
weer naar Tommy toe en gingen 
er gelijk overheen. Maar het gat 
met de twee koplopers werd niet 
dicht gereden. Bart werd 4e, Tom-
my 6e en Bas 8e. Ook Dennis haal-
de vandaag zijn eerste NK plaat-
singspunten (ondanks pech met 
de �ets), Dennis werd 29e. De 
helpers in de wisselpost moesten 
wel even wennen aan de koude 
Oostenwind na al het mooie weer 
van de afgelopen weken.

Amsterdamse cross competitie
De ACC ging dit weekend naar de 
Waarderpolder bij Haarlem. Een 
kort en snel rondje rondom ma-
nege Schoteroog. Bij de oudste 
jeugd wist UWTC lid Rens Gröm-
mel het podium te behalen, een 
derde plaats. Alle uitslagen van 
de UWTC leden:
jeugd A: 12 Morgan Hartveldt, 20 
Tom Derogee
jeugd B: 3 Rens Grömmel, 8 Mike 
Derogee, 16 Lars Hopman, 19 
Nees Wahlen, 29 Jari Buskermo-
len, 37 Siem van Smoorenburg
40+: 20 Peter van Capel, 39 
Wilfred Zijerveld, 42 Sjon vd Berg, 
44 Wilfried Burgmeijer, 45 Vincent 
Derogee, 46 Frank Jansen, 47 Pe-
ter vd Aar, 64 Marcel Plasmeijer, 
40-: 4 Menno van Capel, 22 Ian vd 
Berg, 36 Sven Buskermolen, 39 
Danny Plasmeijer
dames en nieuwelingen: 32 Ro-
my Snel

Sportief herfstkamp voor jeugd 
IJsclub Nooit Gedacht
Regio - Na  het succesvolle herfst 
kamp een jaar geleden, heeft IJs-
club Nooit Gedacht opnieuw een 
kamp georganiseerd voor haar 
jeugd van de schaatstrainings-
groep en het jeugdschaatsen.
Van vrijdag 19 tot en met zondag 
21 oktober is er drie dagen ge-
schaatst, getraind, en gezwom-
men en dat was bij elkaar een 
mooie start van het schaatssei-
zoen. Voor de meeste kinderen 
was het tevens de eerste keer dat 
ze weer op de schaats stonden. 
De week ervoor was het schaat-
sen niet mogelijk vanwege sub-

tropische weersomstandighe-
den. Nu was het weer vooral lek-
ker om te schaatsen. 
In totaal waren er 20 kinderen va-
riërend in de leeftijd van 10 tot 
en met 15 jaar. Het schaatskamp 
startte op vrijdag aan het eind 
van de middag bij restaurant Het 
Voordek met pannenkoeken . Na 
deze smakelijke start, werd koers 
gezet richting Utrecht, alwaar een 
schaatstraining was op de Vecht-
sebanen.
Daarna ging de club richting Am-
stelveen, waar aan de rand van 
het Amsterdamse Bos, het on-

derkomen was voor het week-
end. Het weer was helder en dat 
nodigde uit tot een avondspel 
in het bos. Hierna was de eerste 
dag voorbij en moest er gesla-
pen worden, maar daar dachten 
de deelnemers heel anders over!

Looptraining
De volgende dag stond na het 
ontbijt een lichte looptraining op 
het programma. Met elastieken 
en loopladders werd daarbij spe-
ci�ek getraind voor de schaats-
houding. ‘s Middags werd er ge-
schaatst op de overdekte ijsbaan 

in Hoorn. Het was niet zo druk 
op de baan, zodat de kinderen 
alle ruimte hadden om aan de 
schaatstechniek te werken. Ook 
het rijden met een transpon-
der viel erg in de smaak. Hier-
mee konden de rijders hun ron-
detijden zien op het scorebord 
en dat nodigde uit tot een fana-
tieke strijd wie het snelste rond-
je kon schaatsen. Na de training, 
terug in Amstelveen, was het tijd 
om te ontspannen met een leuke 
animatie�lm.
Daarna was het direct bedtijd, 
want de volgende dag moest er 
al heel vroeg een wedstrijd ge-
schaatst worden. Om 5:45 uur 
liep al de wekker. Nog half suf 
van de slaap werden de schaats-
pakken aangetrokken en met een 
licht ontbijtje in de maag werd 
de auto gepakt richting de Jaap 
Edenbaan. Het eerste startschot 
was al om 7.00 uur, maar inmid-
dels was iedereen wel voldoende 
wakker.
De weersomstandig waren goed 
en dat leverde gelijk een heleboel 
persoonlijke records (PR’s) op, 
maar liefst 31. Ook een deel van 
de leiding deed mee aan de wed-
strijd en dat leverde hen ook nog 
eens twee PR’s op.
Tot slot werd het kamp afgeslo-
ten in zwembad de Meerkamp in 
Amstelveen.
Moe van al dat schaatsen was het 
bubbelbad het meest in trek om 
het kamp mee af te sluiten. Al 
met al een zeer geslaagd week-
end voor de Nooit Gedachters en 
een mooie start voor een succes-
vol schaatsseizoen.

de lijst aan te voeren. Deze keer 
brak de zon �ink door voor Ben 
ten Brink & z’n vakantie uitgerus-
te maatje Jan Bronkhorst, die met 
57,29% de concurrentie aftroef-
den. Dat waren Arnold Heuzen & 
Theo Klijn en Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter met 54,51%, Janny 
Sreng & Francis Terra met 53,47% 
en Joop van Delft & Lijnie Tim-
mer en Jan Egbers & Ben Rem-
mers met 53,13%. Op de bodem 
van deze lijn begint het moeilijk 
te worden voor: Hannie & Hein, 
Stenny & Herman, Heleen & Mees 
en Geke & Margo.

Volgende week even geen pa-
renbridgespanning want er gaat 
twee maal geviertald worden. 
Wilt u hier ook van proeven, kom 
dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer, dat als een van de wei-
nige de mogelijkheid biedt om 
het viertallen spelenderwijs on-
der de knie te krijgen. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540. Er wordt elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur 
gespeeld in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn.

Zilveren Tur�oop is vanaf 11.00 
uur. Het is mogelijk om te kie-
zen voor één van de drie afstan-
den: 5 km, 10 km en 16,1 km. In 
de sporthal De Phoenix vindt  de 
inschrijving plaats, er is een mo-
gelijkheid tot omkleden en een 
bewaakte tassenopslag.
Daarnaast is het ook mogelijk 
om online in te schrijven: www.
inschrijven.nl  Meedoen met de 
acht lopen in de regio van het 

Zorg en Zekerheidcircuit? Kijk 
op www.hetcircuit.net. De orga-
nisatie verwacht op 4 november 
veel deelnemers, dus kom op tijd 
en het liefst lopend of op de �ets. 
Uiteraard kunnen deelnemers en 
publiek gebruik maken van de fa-
ciliteiten die de sporthal biedt. 
Er is ook een horecavoorziening 
aanwezig.
Voor meer informatie www.zil-
verentur�oop.nl.
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Twirlers scoren goed op 
eigen wedstrijd!
De Ronde Venen – Het was zover. 
De eerste eerste eigen twirlwed-
strijd van de NBTA in Mijdrecht!. 
In totaal deden 121 sporters mee 
en waren er 165 optredens ge-
pland. Er was zelfs een deelnemer 
uit Engeland aanwezig. Ook was 
er een �lmploeg van de locale tv 
zender aanwezig. Die heeft ver-
schillende opnamen gemaakt en 
werden leden geïnterviewd.

Dan de scores voor TwirlPower:
Sanne mocht eerst op met haar 
1-baton routine. Deze liep erg 
goed. De uitgangspunten wa-
ren 78,5 dat is heel hoog!. Na af-
trek van de strafpunten bleef er 
76,2 over. Een gouden medaille 
en genoeg punten voor NK plaat-
sing in een hogere divisie! Nao-
mi mocht met haar 2-baton rou-
tine de vloer op. Deze begon heel 
goed en zij liet mooie hoge tricks 
zien. Met 2 batons heb je natuur-

lijk meer kans op het laten vallen 
van de baton. Met uitgangspun-
ten van 67,5, hield ze na aftrek 
van de strafpunten 64,7 over. En 
een gouden medaille! Hierna wa-
ren Sanne en Liza aan de beurt 
met hun duo twirl. Liza had haar 
dag niet, met ‘pap’ benen pro-
beerde ze het, maar het wilde 
niet lukken. Met uitgangspunten 
van 67,5 hielden ze na aftrek van 
alle strafpunten 61,5 over! En een 
zilveren medaille.

Kids
Toen was het de beurt aan alle 
kidstwirlers. Ook TwirlPower had 
2 leden die dit onderdeel doen. 
Juvenile Femme behaalde een 8,0 
en een zilveren medaille. Preteen 
Jedidja behaalde een 6,5 en ook 
een zilveren medaille. Hierna 
kwam Sanne met een nieuw on-
derdeel, namelijk showtwirl. Dit is 
twirlen met de baton en daarbij 

andere accessoires om het thema 
van de show te verduidelijken. Zij 
behaalde hiermee 71,7 punten, 
een gouden medaille, en plaatste 
zich hiermee voor het NK. Daarna 
kwam het duo Femke en Jedidja 
met hun Minion show. De regio-
nale tv �lmde hun show en na af-
loop hebben de dames ook nog 
een interview gegeven. Er waren 
geen drops in de show. De uit-
gangspunten waren 63,5 en na 
aftrek van de strafpunten bleef 
62,9 punten over. Een zilveren 
medaille.

Duo
Snel daarna het volgende duo 
van TwirlPower, Melissa en Sanne. 
Met hun Avatar show nam Melis-
sa afscheid van deze duo show. 
Zij stopt met twirlen na het NK 
van de groep. Deze laatste keer 
zetten de dames een zeer goede 
show neer. Maar 1 drop! Met als 
uitgang 69,1 punten bleef er na 
aftrek van strafpunten 68,4 pun-
ten over. Een gouden medaille 
en plaatsingspunten voor het NK 
en dus een mooie afsluiting voor 
dit duo! Nog voor de pauze was 
team A van TwirlPower al aan de 
beurt. Nina deed ondanks haar 
pijnlijke blessure mee. De dames 
hadden zich de vorige wedstrijd 

al geplaatst voor het NK maar 
ze gingen er weer voor! Er werd 
weer een mooie show neerge-
zet. Jammer van de 5 drops. De 
uitgangspunten waren 70. Na af-
trek van de strafpunten bleef 68,7 
punten over. Alweer plaatsings-
punten voor het NK en een gou-
den medaille! Na de pauze was 
als 4e al snel aan de beurt, Femke. 
Met haar Jungle Book show zet-
te zij weer een vrolijke show neer. 
En geheel zonder drops! Met een 
uitgang van 63 punten, hield zij 
62,6 punten over. Een zilveren 
medaille voor Femke. En als laat-
ste van TwirlPower was Sanne aan 
de beurt. Met haar nieuwe swin-
gende show ging zij de uitda-
ging aan, want deze show vergt 
veel conditie en concentratie. De 
show liep niet helemaal soepel 
en dit was terug te vinden in haar 
drops, dit waren er 6. Maar voor 
een tweede keer uitvoering van 
deze show waren de uitgangs-
punten hoog. 76 Punten en na af-
trek van de strafpunten bleven er 
nog 72,6 punten over. TwirlPower 
kijkt terug op een geslaagd eve-
nement wat zeker voor herhaling 
vatbaar is! Met 5 gouden medi-
alles, en 4x een zilveren medail-
le heeft Twirlpower goede zaken 
gedaan op een mooie wedstrijd.

Argon in slechte 
wedstrijd toch naar winst
Mijdrecht - De haan kraaide wel 
victorie bij Victoria in Loosdrecht 
voor Argon maar gezien het wed-
strijdbeeld was het spel drama-
tisch. De bal overspelen naar ie-
mand van een shirt in dezelfde 
kleur ging moeilijk en het eerste 
doelpunt dat Argon moest incas-
seren had een hoog knulligheids-
gehalte. Ilias Latif scoorde wel 
tweemaal maar kreeg in blessu-
retijd op een onnodige plaats zijn 
tweede gele kaart en kon vlak 
voor tijd vertrekken. Scheidsrech-
ter Roozenboom deelde ook mee 
in de malaise, ‘vergat’ een paar 
strafschoppen toe te kennen en 
stuurde een toeschouwer achter 

het doel vandaan en gaf een an-
der toeschouwer een vermaning. 
Het werd uiteindelijk een 1-2 
winst voor Argon. Argon begon 
wel fel, Epi Kraemer zijn schot 
werd tot hoekschop verwerkt, het 
vervolg werd door Dennis Filippo 
naast het doel gekopt. Daarna za-
gen we een schot van Lorenzo 
Zorn dat door keeper Santangelo 
werd gestopt. Ook Victoria zorg-
de daarna voor onrust in de Ar-
gondefensie maar ook daar was 
het Zorn die de bal uit de doel-
mond kegelde. Daarna een fase 
waarbij Argon onder druk stond. 
Romero Antonioli greep goed in 
na een kopduel en ook een schot 

Tim Steij (wit shirt) in actie. Foto Hans van Gelderen 

van Stijn Westerhout pareerde 
Antonioli goed. Maar na een klein 
half uur ging het toch helemaal 
mis bij Argon een voorzet vanaf 
rechts werd door drie spelers en 
de keeper op een knullige ma-
nier in verdedigend opzicht ver-
prutst waardoor Rik Langhout 
kon intikken. Maar binnen twee 
minuten stond het toch weer 
gelijk, een voorzet van Kraemer 
werd door een Victoria verdedi-
ger via zijn schouder tegen de lat 
geplaatst, Ilias Latif stond op de 
goede plaats om in te koppen. 
1-1. De thuisploeg werd wel een 
paar gevaarlijk, maar erg drei-
gend was het vlak voor rust alle-
maal niet, Dennis Filippo werk-
te wel een bal weg uit de doel-
mond en Langhout jaagde tot 
tweemaal toe de bal voorlangs 
het Argondoel, de mogelijkheid 
die Dylan Bergkamp kreeg schoof 
ook voorbij het doel. De tweede 
helft ging het ietsje beter met Ar-
gon, Stan van Scheppingen ver-
ving de geblesseerde Zorn. In 
de beginfase stuitte Kraemer en 
Bergkamp op de Victoria keeper. 
Zelfs op een meter afstand stuit-
te Kraemer nog op de keeper die 
de bal tot hoekschop verwerk-
te. Even daarna schoot Tim Steij 
de bal zuiver voor het doel waar 
de vrijstaande Ilias Latif vervol-
gens fraai inkopte 1-2. Daarna za-
gen we nog verschillende pogin-
gen aan beide kanten. Kraemer 
werd vervangen door Romario 
Aroma. Een vrije trap van Victo-
ria werd tot hoekschop verwerkt 
maar die kans werd even later 
over het doel van Antonioli ge-
kopt. Argon verzuimde in die fase 
de wedstrijd op slot te gooien, La-
tif schoot op aangeven van Berg-
kamp wel knap in maar het lever-
de alleen een hoekschop op. Een 

actie van Tim Steij onderging het-
zelfde lot. OP aangeven van Ma-
di kopte Latif recht op de keeper 
af en een actie van Dylan Berg-
kamp, alleen voor de doelman le-
verde een hoekschop op maar die 
werd niet toegekend. Ook toen 
Romana onreglementair werd af-
gestopt werd dit niet door de ar-
biter gehonoreerd. Aan de ande-
re kant kopte Yannick van Doorn 
de bal van de doellijn na een vrije 
trap voor Victoria en ook zat het 
niet echt tegen toen de bezoe-
kers tegen de paal kopte. In bles-
suretijd liep Latif dan tegen zijn 
tweede gele kaart op.

Zaterdag a.s. gaat Argon naar 
Leusden op bezoek bij Roda’46

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 25 ok-
tober werd door 44 liefhebbers 
deelgenomen aan de wekelijkse 
kaartavond in de Schutse.  Ook 
ditmaal werd de strijd om de ere-
plaatsen op het scherpst van de 
snede gestreden. De uiteinde-
lijke winnaar werd deze avond 
Piet Luijten met een totaal van 
7155 punten. Als tweede eindig-
de Maus de Vries met 6936 pun-
ten  terwijl Klaas Post met 6770 
punten beslag wist te leggen op 
de derde plaats. Al met al een la-
ge score deze week. Johan Zel-
denthuis kwam deze avond he-
lemaal moeilijk op gang. Met pijn 
en moeite wist hij deze keer 5298  
punten bij elkaar te sprokkelen 
waardoor de poedelprijs zijn deel 
werd. Om het leed toch enigs-
zins te verzachten mag hij de vol-

gende kaartavond een �es over-
heerlijke wijn in ontvangst ne-
men. De marsenprijzen bestaan-
de uit prachtige, door DUOplant 
verzorgde boeketten bloemen, 
werden gewonnen door Corrie 
van Bemmelen, Hans Heere, Do-
ra v.d. Steen en Egbert Ykema ter-
wijl de cadeaubonnen, eveneens 
te besteden bij DUOplant, in het 
bezit kwamen van Ria Smit, Joke 
Rietbroek, Jozef Lebesque en Riet 
de Beer. Flessen wijn gingen  deze 
avond als marsenprijs naar Bettie 
Verhaeghe, Gerard Compier, Hans 
Heere, Willem Hogervorst en 
Louis Franken. Alle winnaars van 
harte pro�ciat.  De eerstvolgende 
klaverjasavond wordt weer ge-
speeld op donderdag 1 novem-
ber  in de Schutse aan de Mero-
delaan 1 te Uithoorn. 

Klaverjaskaarten geschud 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Op vrijdag 26 okto-
ber waren weer vele naar het 
clubhuis van Legmeervogels ge-
komen. Het was immers de laat-
ste vrijdag van de maand oktober 
2018 en dit is dan de klaverjas-
avond bij Legmeervogels. Na een 
4-tal rondes te hebben gespeeld 
is door de telcommissie de stand 
opgemaakt en konden de prijzen 
worden uitgereikt. Hoewel Cor 
de Beer het minste aantal pun-
ten 4793, deze avond heeft be-
haald is er toch enkele klein prijs-
jes voor Cor de Beer en natuur-
lijk de felicitaties. Wie haalt er im-
mers 4793 punten? Met iets meer 
punten als Cor de Beer is de der-
de plaats deze avond voor Marian 
van Gastel 7069 punten. De twee-

de plaats met 7141 punten is ge-
gaan naar …… Johan Zelden-
thuis.  Maar de grote winnaar de-
ze avond is geworden Joseph Le-
besque met het ongeloo�ijk aan-
tal punten van 7419 punten. Nu, 
zo hoog is dit ook niet, maar deze 
avond toch genoeg voor de 1ste 
prijs. De volgende klaverjasavond 
bij de Legmeervogels is op vrij-
dagavond 30 november 2018. Op 
deze avond is ook uitgenodigd 
Sinterklaas, Hij is immers in ons 
land gearriveerd en misschien wil 
hij en zijn Zwarte Pieten wel eens 
aanschuiven deze vrijdagavond? 
Als u ook komt op vrijdag 30 no-
vember kunt u gelijk zien of Sin-
terklaas en zwarte Piet de uitno-
diging hebben geaccepteerd.

B.V.U. scores aan de 
matige kant
Uithoorn - Maandag 29 okto-
ber 2018 werd met 36 paren de 
3e ronde van de 2e parencom-
petitie van Bridgevereniging Uit-
hoorn (B.V.U) gespeeld in de  bar-
zaal van sporthal De Scheg.
In deze 3” ronde ging in de A-lijn 
de 1e plaats naar Jan v. Beurden 
& Henk v/d Schinkel met 60,83% 
op de 2e plaats eindigde Theo 
Vermeij & Rob Fasten met 57,50% 
en op de 3e plaats Marjan & Ben 
v/d Broek met 57,08 %. In de de 
B-lijn ging de 1e plaats naar Riet 
& Wim Beijer met 60,92% op de 
2e plaats eindigde Cees Harte & 
Jos v. Leeuwen met 60,33% en op 
de 3”plaats eindigde Nel Bakker & 
Lia Guijt met 56,08%. In de C-lijn 
ging de 1e plaats naar Til Etten & 
Bets Romkema met 62,14% op de 
2e plaats eindigde Joke v/d Berg 
& Yvonne de Mare met 59,53% op 
de 3e plaats eindigde Lisa Antoni-
oli & Bertha de Jong  met 55,63%. 
De voorlopige tussenstand in 
de A-lijn is op de 1e plaats Jan v. 
Beurden  & Henk v/d Schinkel op 
de 2e plaats Hans Wagenvoort & 

Nico v/d Meer  en op de 3e plaats 
Marjan & Ben v/d Broek. In de B-
lijn staan Nel Bakker & Lia Guijt 
op de 1e plaats gevolgd door Riet 
& Wim Beijer en op de 3e plaats 
Cees Harte & Jos v. Leeuwen. In 
de C-lijn staan op de 1e plaats 
Joke v/d Berg & Yvonne de Mare 
op de 2e plaats Til v. Etten & Bets 
Romkema en op de 3e plaats Jac-
queline Beukers & An Volkers.
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 0297-521190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

Te koop:
10 Boeken €9,50. 5 Dozen legpuzzels 
1000 st. €5,-. Verrekijker €20,-. 
Tel. 0297-564561
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare 
kleding, schoenen, dekens enz. 
Inleveradres: ma. t/m za. tussen 08.00-
20.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen. 
Op zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-366244
* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde horloge-
maker. Reparatieplaats voor mechani-
sche uurwerken. Tel. 0297-564845

* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend 
portret van uzelf of een dierbare, 
geschilderd op doek in acrylverf. Mail 
naar: keessendevries@gmail.com 
of bel: 06-31939057 voor info.
* Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. Auto’s, 
schepen, treinen en motorrijders e.a. 
oud mechanisch speelgoed. Defect 
geen bezwaar. Tel. 06-22885528
Gezocht:
Oude stereo apparatuur uit de jaren 
70 en 80 pioneer Akai Bose Technics 
Revox Bang&Olufsen voor hobbyist. 
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp’s 
singeltjes pop muziek jaren 50-60 
gevonden neem ze tegen betaling 
van u over. Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoeding) . Tel. 
06-25384205

Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs voor 
ansichtkaarten en foto’s van neder-
land en Nederland-Indië´ van voor 
1960. Tel. 06-15451873
Gezocht:
Oude omega herenhorloge. Tel. 
06-53346064
Gevraagd:
Antieke treinen en of stoommachines. 
Tel. 06-22885528
Gezocht:
Medailles vaantjes stempelkaarten 
ijskaarten etc. Van toertochten op de 
schaats. Hoort tot ons cult. Erfgoed. 
Tel. 0346-241819
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-366244
Te koop:
Jam of sap: braam, pruim, vlier, aal, 
zwart, kruisbes, mango, ananas 
€1,- p.pot. Staat buiten voor Kika. 
Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. Tel. 
0297-331433






