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ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN
VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET!
www.kunstuitleen-timeless.nl

voor het officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

Tankstation
Zijdelwaard

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

GRATIS WINTERCHECK

Fietspad fietsbrug over de
Randweg omgelegd
Uithoorn - De vroegere op- en afrit van het fietspad bij de Randweg
naar/van de fietsbrug over de N201
in het verlengde van de Noorddammerweg achter de V.V. Legmeervogels, is verlegd. Het fietspad, dat de
afgelopen twee jaar veelvuldig in
het nieuws is geweest vanwege de
gevaarlijke afrit naar de Randweg,
is ongeveer 25 meter verderaf van
de fietsbrug komen te liggen. Om
dit te realiseren moest er een stukje van het naastliggende gemeentelijk grond- en baggerdepot opgeofferd worden. Dat is gebeurd en in de
loop van dit jaar is de omlegging van
het fietspad gerealiseerd. Dat heeft
nu een ’slingertje’ gekregen en een
andere aansluiting op de randweg.
Doel daarvan is meer veiligheid te
creëren voor de fietsers die van de
fietsbrug af komen en hun weg via
de Randweg willen vervolgen. Op
zich is dit een goed idee. Immers,
‘de snelheid moest eruit’ vanaf het

steile talud. Maar of dat nu het geval is? Het slingertje geeft weliswaar
aanleiding tot afremmen, maar of elke fietser dat (tijdig) doet? Een enkele sportfietser die aan het einde
van de afrit gezien werd, had toch
nog een behoorlijke (maar niet gevaarlijke) snelheid bij het opdraaien
van de Randweg. Het rode paaltje
aan de voet van de afrit draagt niet
bij tot snelheidsvermindering. Verder kan het ’s winters ook glad zijn
op het pad en dan is er met twee extra bochten meer kans op een valpartij. Opvallend is ook dat de ‘snelheidsremmer’ (paaltje op betonblok) op de weg onder de fietsbrug
voor de autoverkeer nog steeds op
de oude locatie staat waar tot voor
kort de afrit was. Zou het niet handig zijn dit in de richting van de huidige afrit/oprit te verplaatsen? Voordeel is wel dat het zicht op de Randweg een stuk is verbeterd. Verder
heeft de fietser ook een eigen ver-

antwoordelijkheid in het wegverkeer
en bij het afdalen over het fietspad
om snelheid te minderen. Overigens is het de vraag of de omlegging van het fietspad recht doet aan
de kosten die ermee zijn gemoeid.
Het bestemmingsplan moest aangepast worden, een deel van het baggerdepot diende te verdwijnen, een
sloot werd gegraven, een Milieu Effect Rapportage (MER) moest worden uitgevoerd, een dijklichaam gemaakt, een pad aangelegd en geasfalteerd etc. Dat heeft wat gekost!
Het is als kostenpost daarom in een
meerjarenplanning van de gemeente opgenomen. Nu maar hopen dat
fietsers veilig van het fietspad gebruik zullen maken en gemotoriseerd verkeer rekening zal houden
met de fietsers die van de afrit komen. Misschien kan een waarschuwingsbord met ‘Fietsers!’ erop daarbij helpen. Kan nooit veel méér kosten dan nu al het geval is.

op 8 november 2014
MijnKia Testdag 9.00 - 16.00 uur

Klokkenbergweg 15, Amsterdam
Robijnlaan 2B, Hoofddorp

Weten wat uw auto waard is?
Doe nu een gratis inruilscan op
www.kia-amsterdamzuidoost.nl

Afscheid van twee
brandweermannen
Uithoorn - Vrijdag 31 oktober was
een speciale dag voor Berend Smit
en Adrie Bijl. Deze dag was hun
laatste officiële dag dat ze in dienst
waren van brandweerkazerne Uithoorn. Er werd vrijdagavond een
laatste brandje aangestoken voor
de mannen. Ze werden opgepiept
voor een buitenbrand met gepaste
spoed. Bij aankomst werden zij opgewacht door collega’s, familie en

vrienden. Ze mochten samen hun
laatste brand blussen. Na afloop
was er op de kazerne een afscheid.
Berend Smit neemt na 30 jaar vrijwilliger afscheid van de kazerne.
drie Bijl neemt afscheid na 35 jaar.
Namens de Brandweer Uithoorn
heel erg bedankt voor de vele gezellige jaren!
Foto: Ronald van Doorn

Vrijwilligers diep en diep teleurgesteld

Gemeenteraad laat Buurtbeheer
langzaam doodbloeden
Uithoorn - Afgelopen donderdag
bood de werkgroep Buurtbeheer
Nieuwe Stijl haar Notitie Buurtbeheer 2014 ter ondertekening aan
aan het College van burgemeester
en wethouders. Moeijes en Roseboom namen plechtig plaats achter de voorzitterstafel in de raadzaal. Zij glommen van trots. Het was
hun na veel heen-en-weergepraat
uiteindelijk gelukt de Notitie als bijlage in de Participatienota te laten
opnemen.
Thans was het de beurt aan de
Raad om hierover hun licht te laten schijnen. Buurtbeheer is maatwerk, zo stelt de Notitie. Waar het
dan met name om draait, zijn de financiën. Naast het vaste jaarlijkse budget was er nog een zogenaamd flexbudget. “Was”, want het
elastiek was er snel uit na toezegging van extra geld voor de door
de verschillende buurtbeheren bedachte projecten, die zij voor ogen
hadden. Vervolgens is men aangewezen op een ‘Participatiefonds’, dat
nog in het leven zal worden geroepen. Ter bewaking wordt een ‘participatiemakelaar’ aangesteld. Zijn of
haar taak is om de hand op de knip
te houden, want een makelaar is er
niet om lukraak cadeautjes weg te
geven, maar vooral om consciëntieus uitgaven doen, die het beoogde rendement opleveren. Daarbij
kan worden gemeten met twee maten, als het gaat over buurtbeheren
die wél worden gefaciliteerd bij hun
projecten en andere níet.

Website
Het verschil zit ‘m vermoedelijk in
het feit dat het ene buurtbeheer
wél en het andere níet is verenigd
in een stichting of soortgelijke privaatrechtelijke constructie. De gedachte dat het geld terechtkomt bij
een wettelijk gedragen organisatie is meer geruststellend dan dat
een stel loslopende vrijwilligers met
geld, waarvoor geen onderbouwde
bestemming is, aan de haal gaan.
Bedoeld of onbedoeld duwt de gemeente de buurtbeheren, of zoals u
wilt bewonersorganisaties, tezamen
of elk afzonderlijk, in de richting van
een wettelijke verenigingsvorm. Is
de vraag of de gemeente dit fysiek
en financieel wil ondersteunen. Ook
een website is daarbij van groot belang. Een website die de gemeente niet van plan is te faciliteren. Na
een wat onbeduidend vraag- en
antwoordspelletje kwam de klapper
van de avond. Op de vraag of buurtbeheer in de toekomst mogelijk zal
ophouden te bestaan, antwoordde de portefeuillehoudster met een
duidelijk en volmondig “ja”. Buurtheer zal vermoedelijk nog 1 of 2 jaar
stuiptrekken en tenslotte aan haar
verwondingen overlijden. De raadscommissie besloot dat de Notitie
naar de stemmingen in de volgende raadsvergadering gaat. Dat betekent dat hij is aangenomen. Alle moeite en tijd ten spijt, de Notitie
zal tot in lengte van dagen een bijlage uitmaken van de Participatienota, maar geen bestuurder zal zich er

www.schoenmakerhoofddorp.nl

nog druk om maken. Immers de Notitie zegt dat de gemeente een terughoudende rol is toebedeeld en
die rol is op haar lijf geschreven.
Dan vergaat je het lachen wel.

Cadeautje voor IKC Thamerdal
Uithoorn - Veronique van der List
en haar collega Belinda Cornax van
PPG Industries aan de Amsterdamseweg (het vroegere Sigma Coatings), hebben onlangs 821 euro bij
hun bedrijf weten los te krijgen. Een
en ander in het kader van het PPG
Global Charitable Contributions
Program. Het geld is bestemd voor
de aanschaf van een nieuw speeltoestel – een duikelrek – dat buiten in de speelruimte van het Integraal Kind Centrum Thamerdal aan
de Kuyperlaan zal worden geplaatst
nadat het pand is opgeleverd. Dat
zal omstreeks eind november/begin december zijn. Op deze nieuwe ‘brede school’ wordt met ingang
van 5 januari 2015 door basisschool
De Regenboog gestart met lesgeven. De cheque met het bedrag
werd vrijdagmiddag 31 oktober aan
de directeur van De Regenboog,
Petra Goesten (midden op de foto), door Veronique (links) en Belinda (rechts) overhandigd. Zij deden dat met behulp van hun kinderen, te weten Levi en Noah van Veronique en Zara en Eva van Belinda die daar maar al te graag even
voor gingen zitten. Wat was de aanleiding? “Onze kinderen zitten hier
op school. Die gaat straks over naar
het nieuwe gebouw. Wij kregen een
berichtje dat de school nog sponsors zocht voor het inrichten van de

buitenruimte. Belinda en ik dachten
dat het wellicht een idee was om bij
ons op de zaak eens te vragen of
men er wat voor voelde daar een
bijdrage aan te verlenen. Dat is gelukt. We hebben het sponsorbedrag
op een cheque geschreven, zodat
we die officieel konden aanbieden
aan de directeur van De Regenboog”, laat Veronique desgevraagd
weten. “Het speeltoestel kan met
dat geld besteld en gemaakt worden. Het is een cadeautje van PPG
voor de nieuwe school en omdat wij
er werken hebben we het ook mo-

gen aanbieden.” Directeur Petra
Goesten zei bijzonder in haar nopjes te zijn met dit cadeau dat zij als
een goed voorbeeld ziet van de participatiegedachte. Zij verwacht dat
het toestel op het speelterrein bij de
kinderen in goede aarde zal vallen
en bedankte beide initiatiefneemsters van harte voor hun inzet en de
overhandiging van de cheque. Het
zou prachtig zijn als dit goede voorbeeld een vervolg krijgt. Het comité dat de inrichting van de binnenen buitenruimte op zich heeft genomen zal het zeer op prijs stellen.
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COLOFON

www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Vervanging kastanjes
Roodhalsgans/Canadese gans
Vanaf 10 november tot ongeveer begin december 2014 vervangen wij 28
kastanjebomen aan de Roodhals-

gans en Canadese Gans voor Moeraseiken en Magnolia’s. De kastanjebomen zijn allemaal ziek.

Nieuwsbrief 9 Dorpscentrum
In oktober 2014 is de laatste nieuwsbrief uitgekomen over de plannen in
het Dorpscentrum Uithoorn. U leest
hier meer over het Cultuurcluster dat
nieuw gebouwd wordt aan het Marktplein en leest u meer over de tijdelijke inrichting van de Koningin Máximalaan.

Bent u geïnteresseerd in de plannen? De nieuwsbrief ligt bij het Informatiecentrum Dorpscentrum, de bibliotheek en bij het gemeentehuis.
Op www.uithoorn.nl/dorpscentrum
leest u meer over de deelprojecten
in het Dorpscentrum en kunt u hier
de laatste nieuwsbrief downloaden.
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Leden Participatieplatform gezocht
De komende periode verandert er veel op het gebied van zorg
en ondersteuning. De gemeente richt per 1 januari 2015 een
Participatieplatform Sociaal Domein op. Het draagt bij aan de
participatie van inwoners en hun betrokkenheid bij het beleid.
Het is de taak van het Platform om het college gevraagd en
ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid op het brede
terrein van het Sociaal Domein. Het college is op zoek naar minstens
negen nieuwe leden en doet daarom een beroep op iedereen die
kritisch met het college mee wil denken en zijn of haar ideeën en
suggesties wil delen over hoe het beleid voor zorg en ondersteuning
eruit moet zien.
Het Participatieplatform Sociaal Domein wordt het formele
adviesorgaan van het college op de uitvoering van de Participatiewet,
de Wmo en de Jeugdzorg. Het Participatieplatform vervangt de
huidige Wmo- raad en de cliëntenraad WWB. De leden worden door
het college benoemd
Het college is op zoek naar:
- Minimaal 9 nieuwe leden voor het
Participatieplatform Sociaal Domein
- drie cliënten, en/of vertegenwoordigers,
ten behoeve van de Participatiewet;
- drie cliënten, en/of vertegenwoordigers,
ten behoeve van de Wmo;
- drie jeugdigen, en/of vertegenwoordigers,
ten behoeve van de Jeugdwet.
- Eén onafhankelijke voorzitter
Waar gaat u over adviseren?
Bij de Participatiewet gaat het om onderwerpen als het reintegratiebeleid of bijvoorbeeld de verordeningen die worden
opgesteld. Gaat het over de Wmo, dan kunt u gevraagd worden
om mee te denken over onder andere het uitvoeringsprogramma
Wmo en de transformatie van de nieuwe taken die vanaf 2015
naar de gemeente worden overgeheveld. Met betrekking tot de
Jeugdwet zoekt het college naar leden die kennis hebben van
speciaal onderwijs, preventief jeugdbeleid en ambulante jeugdhulp.
U wordt vanuit deze onderwerpen gevraagd om te adviseren
over bijvoorbeeld de beleidsregels jeugd en de verbeteringen

in de uitvoering en de transitie van jeugdzorg naar gemeenten.
Tot slot kan het gaan om onderwerpen als armoedebeleid en
schuldhulpverlening.
Het college vraagt nadrukkelijk om oog te hebben voor de onderlinge
samenhang tussen de onderwerpen waarover met u in gesprek wordt
gegaan.
Wat verwacht de gemeente van u?
Het college nodigt u van harte uit contact met ons op te nemen
wanneer u voldoet aan het volgende functieproﬁel:
- U hebt kennis van of ervaring met zaken op gebied van het
Sociaal Domein die spelen in onze gemeente, en/of wilt hier ook
meer kennis over krijgen;
- U bent representatief voor een groep burgers/belanghebbenden
binnen de relevante zaken;
- U bent in de mogelijkheid tijd vrij te maken voor het platform;
- U woont bij voorkeur in gemeente Uithoorn.
Het lidmaatschap van het Participatieplatform is niet verenigbaar met:
- Lidmaatschap van de gemeenteraad;
- Beroepsmatige functies bij instellingen of organisaties die
zich bezig houden met of betrokken zijn bij de Wmo, de
Participatiewet en/of de Jeugdwet in gemeente Uithoorn;
- Beroepsmatige functies binnen het Sociaal Domein bij de
gemeente Uithoorn.
Het college kan afwijken van bovenstaande voorwaarden.
Heeft u belangstelling voor de functie van voorzitter?
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het proces binnen het
Participatieplatform en de kwaliteit van de uit te brengen adviezen.
Aanvullend op de voorwaarden die gevraagd worden van de leden,
verwachten we van de voorzitter:
- Een inspirerende en proactieve houding;
- Een representatieve invulling in de rol van de voorzitter als
aanspreekpunt en woordvoerder van het Participatieplatform;
- Bestuurlijke ervaring.
Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Reus
(tel.nr. 0297-513111). Ook kunt u via haar uw interesse telefonisch
laten blijken of, bij voorkeur, een korte motivatiebrief sturen naar
lisanne.reus@uithoorn.nl Kijk ook op www.uithoorn.nl/sociaaldomein
voor meer informatie

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

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-

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

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van reclame-uitingen op de voor- en zijgevel. Ontvangen 27 oktober 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff Deelgebied B4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen. Ontvangen 30 oktober 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Buitendijks 2 t/m 8, 22 en 24 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het oprichten van 6 woningen. Bezwaar: t/m 11 december 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan en omgeving, vergunning kabels en leidingen voor het
vervangen van het LS-net en MS-net. Bezwaar t/m 10 november 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aan de Molenvliet. Wijziging op de vergunning aan de heer Putters voor het
plaatsen van voorwerpen op de openbare weg van 3 t/m 24 november 2014.
Bezwaar t/m 12 december 2014.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

WWW.UITHOORN.NL
Navigatie uit auto weg

Telefoondief in Libellebos

De Kwakel - In de avond of nacht
van donderdag 30 op vrijdag 31 oktober is ingebroken in een in de Begonialaan geparkeerde auto. Uit de
wagen is het navigatiesysteem en

Uithoorn - Op vrijdag 31 oktober
om twee uur in de middag heeft een
straatroof plaatsgevonden in het Libellebos, nabij de Wieger Bruinlaan.
Een inwoner zat hier op een bankje met in zijn hand zijn telefoon. Er
kwam een man van Noord-Afrikaanse afkomst aan en griste de
mobiel uit zijn handen. De man rende vervolgens hard weg. De jongen heeft de achtervolging inge-

een zonnebril gestolen. De totale schade bedraagt zo’n 1000 euro.
De diefstal heeft tussen zeven uur in
de avond en acht uur in de ochtend
plaatsgevonden.

Woninginbraken via bovenramen
De Kwakel - Op woensdag 29 oktober werd ontdekt dat er is ingebroken in een woning op de Boterdijk. Via het bovenraam aan de
voorkant van het huis hebben de
dieven zich toegang verschaft. De
voor- en de achterdeur zaten beiden goed op slot. Vooralsnog is niet
bekend wat er meegenomen is. In
ieder geval zijn alle kasten en lades
geopend.
Op vrijdag 31 oktober is tussen

twaalf uur in de nacht en zes uur
in de morgen in nog een woning
aan de Boterdijk ingebroken. Ook
hier zijn de dieven middels een ladder door het slaapkamerraam op de
eerste verdieping naar binnen gegaan. Het hele huis is overhoop gehaald, alle lades en kasten zijn geopend. Uit de koelkast zijn blikjes
bier gestolen, deze zijn direct door
de inbrekers opgedronken en leeg
op de grond achtergelaten.

Scooterrijder glijdt onderuit
De Kwakel - Dinsdagmiddag 4 november omstreeks 13.00 uur is er
een ongeluk gebeurt op de Vuurlijn. Politie en ambulance zijn direct onderweg gegaan. Ter plaatse bleek een scooterrijder onderuit gegleden te zijn. Twee jonge dames, die het ongeluk hebben zien

gebeuren, hebben de hulpdiensten
gebeld. Het slachtoffer is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft de scooter
naar huis gebracht van het slachtoffer gebracht.
Bron vermelding: AS Media

zet. Hierop heeft de man de mobiel
weggegooid. De jongen heeft zijn
telefoon teruggevonden. De politie
is direct gealarmeerd en is met vijf
auto’s ter plaatse gegaan. De man
is niet meer aangetroffen.
Het betreft een magere man met
kort zwart naar voren gekamd haar,
licht getinte huidskleur en hij droeg
een donkerblauwe jas.

Geld uit bestelbus weg
De Kwakel - Op woensdag 29 oktober is tussen 03.40 en 03.55 uur
ingebroken in een bestelbus op de
Vuurlijn. De bedrijfsbus stond op
het terrein bij de woning. De bewoonster is wakker geworden van
het blaffen van honden en heeft

een man weg zien fietsen met een
reflecterende jas met capuchon
aan. Uit het dashbordkastje is een
behoorlijk geldbedrag weggenomen. Bij het huis hangen camera’s. De beelden zijn bij de politie
en worden nader bekeken.

Veranderingen in de zorg
COLOFON
Elke maand besteden we op deze
pagina aandacht aan de nieuwe
ondersteuningstaken waarvoor de gemeente
de verantwoordelijkheid krijgt. Maar ook aan
de hulp, zorg en ondersteuning die nu al onder
de gemeente vallen. We noemen het geheel
aan diensten, ondersteuning, hulp en zorg:
het sociaal domein.

Voorzitter Participatieplatform Sociaal Domein gezocht!
De komende periode verandert er veel op het
gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente
Uithoorn vindt het belangrijk dat de mensen om wie
het gaat, zelf betrokken zijn bij de veranderingen.
Daarom richt de gemeente per 1 januari 2015 een
Participatieplatform Sociaal Domein op. Het draagt bij
aan de participatie van inwoners en hun betrokkenheid
bij het beleid. Twee weken geleden is een oproep
gedaan om lid te worden van het Participatieplatform
Sociaal Domein. Hier kan nog steeds op gereageerd
worden. Wij zijn echter ook op zoek naar een
voorzitter!

Heeft u belangstelling voor de functie van
voorzitter?
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het
proces binnen het Participatieplatform en de kwaliteit
van de uit te brengen adviezen. Aanvullend op de
voorwaarden die gevraagd worden van de leden,
verwachten we van de voorzitter:
Een inspirerende en proactieve houding;
Een representatieve invulling in de rol van de
voorzitter als aanspreekpunt en woordvoerder
van het Participatieplatform;
Bestuurlijke ervaring.

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Lisanne Reus bereikbaar via 0297-513111 of kijk voor
de hele functietekst op www.uithoorn.nl
(zie onderdeel nieuws en informatie) Indien u
interesse heeft in de functie kunt u vóór 14 november
2014, bij voorkeur, een korte motivatiebrief sturen
naar lisanne.reus@uithoorn.nl of telefonisch met haar
contact opnemen.

Concept beleidsregels Jeugd, Wmo, Participatiewet en
Participatieplatform Sociaal Domein klaar voor inspraak
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe
verantwoordelijkheden op het gebied van
jeugd(hulp), maatschappelijke ondersteuning en
werk. De wetswijzigingen die gepaard gaan met
deze verandering treffen iedere inwoner. Iedereen
die zorg of ondersteuning zelf kan regelen of
betalen, wordt geacht dit te doen.

in de Raad. De verordeningen zijn inmiddels uitgewerkt
in beleidsregels. Deze beleidsregels zijn bestuurlijk
vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd
om op de concept beleidsregels te reageren.

Nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om
te regelen wie er wel in aanmerking komt voor de
diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom
zijn afgelopen zomer de verordeningen Jeugd, Wmo,
Participatiewet en de verordening Participatieplatform
Sociaal Domein Uithoorn 2015 opgesteld. In de
verordeningen zijn de algemene kaders vastgelegd.
Donderdag 23 oktober zijn de verordeningen behandeld

Inspraakperiode
De inspraakperiode voor de concept beleidsregels loopt
van 22 oktober t/m 3 december 2014. De beleidsregels
zijn via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken.
Verder liggen de beleidsregels ter inzage op het
gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn).
Na de inspraakronde gaan de beleidsregels opnieuw
naar B&W en de Raad, samen met de reacties uit de
samenleving.
Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 3 december schriftelijk worden
gestuurd naar Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v.
verordeningen Jeugd, Wmo, Participatiewet. Reacties
kunnen ook per e-mail worden verzonden naar:
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. verordeningen Jeugd,
Wmo en Participatiewet.

Mantelzorg
Steunpunt wordt
Mantelzorg & Meer
Mantelzorg & Meer, de nieuwe naam voor
een vertrouwd adres voor iedereen die met
mantelzorg te maken heeft. Een nieuwe naam,
omdat zij meer doen dan de oude naam deed
vermoeden. Meer voor mantelzorgers, meer voor
vrijwilligers, meer voor werkgevers en meer
voor organisaties.
In het zonnetje
De Nationale Dag van de Mantelzorg op 10
november 2014 is voor Mantelzorg & Meer dé
gelegenheid om mantelzorgers in het zonnetje te
zetten. Daarom worden in de week van 10 tot en
met 17 november activiteiten georganiseerd. Voor
sportievelingen een golfclinic, bowlen en een Beach
Sport clinic. Voor creatievelingen workshops zoals
kaarsen maken, taart versieren en keramieken.
Daarnaast zijn er rondleidingen bij ondermeer
het Ford Museum, de Amsterdam Arena en een
wijnproeverij.
Op de hoogte blijven
Ingeschreven mantelzorgers ontvangen regelmatig
relevante informatie. Ook kunnen mantelzorgers bij
Mantelzorg & Meer terecht voor informatie en advies,
praktische en emotionele ondersteuning, cursussen
en bijeenkomsten en inzet van zorgvrijwilligers. Bent
u mantelzorger en woont u in de gemeente Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel,
Uithoorn of Stadsdeel Amsterdam-Zuid?
Staat u nog niet bij Mantelzorg & Meer inschreven?
U kunt zich aanmelden, of voor meer informatie
contact opnemen, telefoon 020-3335353,
e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op
www.mantelzorgenmeer.nl.

Sociaal domein 2015

Uithoorn maken
we samen!
Bij alle veranderingen in de zorg en
ondersteuning die vanaf 1 januari 2015 ingaan,
gaat de gemeente Uithoorn uit van de kracht
van de samenleving waarbij iedereen een
bijdrage levert en we naar elkaar omzien. Dat
betekent dat de aanspraak op professionele
zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015
minder vanzelfsprekend wordt. En hulp uit de
omgeving wordt daarmee steeds belangrijker.
Maar wie écht niet zonder professionele
ondersteuning kan, moet die ook krijgen.
Tijdelijk als het kan en langdurig als het moet!
Maak kennis met de vrijwilligers van Uithoorn!
Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat
anderen, die wat extra hulp nodig hebben, ook
kunnen meedoen in onze samenleving. Iedereen
kan iemand anders helpen, of u nou 1 uur of 30 uur
beschikbaar hebt. Elkaar helpen geeft energie, dus
wie hulp nodig heeft, moet niet schromen om hulp
te vragen! Door middel van een aantal interviews

in dit katern willen we u een indruk geven van de
verschillende vrijwilligers die in Uithoorn actief zijn.
Wilt u helpen of heeft u hulp nodig?
Heeft u ondersteuning nodig bij het doen van
boodschappen, vervoer en kleine klussen in
en rond het huis? Het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg (vrijwillige hulpdienst) bemiddelt tussen de
vraag van een inwoner en het aanbod van een
vrijwilliger. Het loket is op werkdagen te bereiken
op telefoonnummer 0297-513 131 van 8.30 –
12.00 uur. U kunt het loket ook bellen als u graag
aan de slag gaat als vrijwilliger voor het doen
van boodschappen of helpen bij vervoer. Op de
website http://debuurtverbinding.nl/ kunt u zich
aanmelden als u hulp kunt gebruiken bij kleine en
tijdelijke klussen of als u contact wil maken met
anderen uit uw buurt. U kunt er ook terecht als
u hulp wilt bieden. Of meld u aan bij één van de
vrijwilligersorganisaties die actief is in de gemeente
Uithoorn (zie gemeentegids).

“Ik blijf vrijwilliger tot ik er
geen lol meer in heb!”
In juli 2009 ging Gerrit Roseboom met de vut. Een
mooi moment om wat te gaan doen in zijn buurt.
Hij meldde zich aan bij buurtbeheer Zijdelwaard.
“Ik vind het belangrijk om mijn buurt te kennen.
De mensen die er wonen en de problemen die zij
hebben. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen
aan een prettige leefomgeving.”
Buurtendag
Twee keer per jaar gaat hij met bewoners in gesprek
om te horen welke dingen er spelen in de buurt.
Aan het einde van het jaar organiseren ze een
buurtendag. “Omdat het belangrijk is om elkaar
te kennen. Ik ben opgegroeid in een dorp waar
iedereen elkaar kende. We spraken elkaar aan
met de voornaam. Ik zeg iedereen die ik op straat
tegenkom gedag. Niet iedereen groet terug, maar als
je maar lang genoeg volhoudt, dan groeten mensen
vanzelf terug,” lacht hij.

om ook langs te komen. Gewoon voor een praatje
of omdat ze bijvoorbeeld een vraag hebben aan de
buurtregisseur.

Mensen leren kennen
Buurtbeheer heeft een eigen buurtwagen. Elke
eerste dinsdag van de maand staat deze bus
van half elf tot half een in het winkelcentrum van
Zijdelwaard. Gerrits is daar dan ook altijd te vinden.
Iedereen uit de Zijdelwaard is van harte uitgenodigd

“Waarom ik mij inzet voor mijn buurt? Dat vind ik een
lastige vraag om te beantwoorden,” zegt Gerrit, “ik
vind het erg leuk om te doen. Ik hou ervan om in mijn
buurt rond te zwerven en na te denken over wat er
hier allemaal nog kan verbeteren. En ik leer er veel
mensen door kennen en dat is altijd leuk!”

“Nadat ik stopte met werken, wilde ik toch graag anderen blijven helpen”
Toen Ankie Verberg in juli vorig jaar met
pensioen ging, wilde ze ‘iets’ gaan doen.
Vrijwilligerswerk waarbij ze iets voor
anderen kon betekenen. Haar hele leven
heeft ze met jeugd gewerkt, onder andere
als onderwijsassistent, daarom koos ze nu
voor ouderen. Sinds september vorig jaar
begeleidt ze elke woensdagmiddag ouderen
(80 plus) die bij Vita Welzijn en Advies bij elkaar
komen in twee ontmoetingsgroepen. “Op
school begeleidde ik kinderen met spraak- en
taalproblemen en nu help ik 80plussers die
woordvindingsproblemen hebben. Het woord zit
wel in hun hoofd, maar ze komen er niet meer

op. En daar kan ik ze dan mee helpen”, vertelt
Ankie.
De ouderen in de ontmoetingsgroep hebben
allemaal een bepaalde vorm van dementie of
alzheimer. Ankie vult aan: “Nadat ze ‘s ochtends
gymnastiek hebben gehad, haal ik een van de
bezoekers uit de groep en ga apart met hem of
haar zitten. We doen een spelletje, maken een
praatje of ze mogen een puzzel van zichzelf op de
IPad maken. Ik help hen met de taal. Ik heb altijd
al iets met taal gehad. Dat komt denk ik, omdat
ik opgegroeid ben in een gezin met vier dove en
slechthorende kinderen. Dan moet je wel duidelijk

praten en taal staat dan altijd centraal. Daarnaast
ben ik ook actief binnen het Alzheimercafé.
Dat is speciaal bedoeld voor mantelzorgers
en familieleden. Zij kunnen daar hun vragen
stellen. Het Alzheimercafé wordt vijf keer per jaar
georganiseerd”.
Ankie: “Ik kan iedereen aanraden om iets te doen
waarbij je de ander helpt. Dat geeft een heel ﬁjn
gevoel. Soms is het ook prettig voor jezelf. Als je je
bijvoorbeeld een beetje eenzaam of verdrietig voelt,
dan is het prettig om met anderen een praatje te
kunnen maken. De grappen vliegen bij de bejaarden
over tafel. Ik krijg er dus veel voor terug: ik ga altijd
weer blij de deur uit!”
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Open Dag 9 november
met gratis Workshops

Ontdek nieuwe machines en
koffiesoorten bij Karsten
Uithoorn - Woensdag 12 en donderdag 13 november a.s. kunt u vrijblijvend van 10.00 tot 18.00 uur op
de koffie komen bij Karsten Facility
Services (KFS) aan de Amsterdamse weg 13d (naast de motorenzaak).
Dan organiseert men twee Open
Dagen in de sfeervolle showroom.
Aanleiding is dat er elk jaar weer
nieuwe trends, nieuwe machines
en nieuwe smaakcombinaties in de
markt worden gezet. Karsten wil belangstellenden daar kennis mee laten maken. Kom zelf kijken, proeven
en ontdekken. Een ontdekkingsreis
door koffieland!
Of u nu privé als inwoner komt of
namens een bedrijf, de aangeboden
koffie zal er net zo lekker door smaken. Veel inwoners zegt de naam
misschien niet zoveel, maar in het
regionale bedrijfsleven is Karsten
een begrip. Karsten Facility Services is namelijk de grootste dealer
van Jura-koffiemachines in de regio voor particulier en zakelijk gebruik. Het merk Jura is wereldwijd
marktleider in volautomatische koffiemachines waarbij men innovatie
hoog in het vaandel heeft staan. Tevens heeft Karsten bijzondere koffiesoorten. Er zijn koffiemachines
én diverse koffiesoorten voor zakelijk gebruik, maar ook als particulier kunt u hier heel goed terecht
voor een koffiemachine en natuurlijk koffie. Daarbij is keuze uit verschillende merken koffiebonen, gemalen koffie en gevriesdroogde koffie. U bent dan ook vrijblijvend van
harte welkom tijdens de open dagen bij KFS. Geniet van de bijzondere koffie en de demonstraties die
u krijgt voorgeschoteld. Professionele demonstranten laten op beide
dagen zien hoe u een perfecte cappuccino of een latte machiato kunt
maken. Maar u kunt ook van andere koffiepresentaties en serveermogelijkheden kennis nemen. Tevens
zijn demonstraties van de ‘barista’ met de beste tips & tricks niet te
versmaden. Een ‘barista’ is iemand
die gespecialiseerd is in het maken van koffiespecialiteiten. Hij kan
u leren hoe u bijvoorbeeld de lekkerste cappuccino kunt maken en
om die op een bijzondere manier te
presenteren. Voor alle doelgroepen
interessant! Daar komt bij dat elke
bezoeker een kanskaart krijgt waarmee hij/zij na invulling van naam en
adres kans heeft op het winnen van
een Jura Ena Micro 1 Espressomachine ter waarde van 659 euro!
Jacu bird koffie
Paul Karsten is al langer dan 25 jaar
actief in de koffiebranche. Hij runt
zijn bedrijf samen met zijn vrouw
Sylvia die net zoals Paul een goed
aanspreekpunt voor allerlei vragen

is. Paul: “Ik durf in volle overtuiging te zeggen dat wij niet alleen de
beste koffiemachines leveren, maar
daarbij ook de beste koffie! Daaronder zijn hele bijzondere. De koffie wordt altijd vers gezet want het
zijn bonenmachines. Behalve Jura zijn wij ook leverancier van andere merken machines, zoals Delonghi, Bosch, Bravilor, Siemens en
Animo. Verder hebben wij een eigen
onderhoud- en reparatieafdeling
voor koffiemachines met gespecialiseerde vakmensen. We verlenen hoogwaardige service en geven
adviezen hoe je met een koffiemachine moet omgaan om steeds de
beste koffie te kunnen blijven maken, hoe je een machine moet reinigen en onderhouden met speciale onderhoudsmiddelen die wij ook
leveren. Dat vertellen wij allemaal
op onze Open dagen.” Paul laat weten dat hij met enkele partijen bezig
is om zelf een nieuwe koffiemelange samen te stellen die te zijner tijd
gunstig geprijsd wordt aangeboden.
“Wat wel een heel unieke en zeldzame koffiesoort van dit moment is,
is de Jacu bird koffie. Zo genoemd
naar een zeldzame inheemse bosvogel, de Jacu bird, die in Brazilië
voorkomt. De Jacu bird is een vogel
met ‘de beste snavel’ voor koffiebonen ter wereld! Hij speelt een belangrijke rol in het productieproces
van de koffie die zijn naam draagt,”
weet Paul. De Jacu bird scharrelt zijn
kostje op slechts twee koffieplantages in Brazilië bij elkaar. De vogels
lopen daar vrij rond en ze eten uitsluitend de mooiste en rijpste koffiebessen. De bessen verteren en
de bonen zitten in de uitwerpselen.
Die worden door medewerkers van
de plantage verzameld en schoongemaakt. Vervolgens worden ze op
een speciale manier opgeslagen,
gedroogd en gebrand. Met deze bonen wordt een heerlijke koffie gezet met een bijzonder smaakprofiel:
zoet en vol, iets fris met een hint van
kaneel en zwarte peper. Sommigen
hebben het over de smaak van donkere chocolade. Meer weten of deze koffie? “Wij hebben deze zeldzame koffie op voorraad en belangstellenden kunnen bij ons tijdens
de Open Dagen de koffie ook proeven. Op onze website www.kopkoffie.nl is meer informatie over ons bedrijf te vinden. Niet alleen tijdens de
Open Dagen bent u van harte welkom, ook ervoor en erna kan iedereen binnenlopen die belangstelling
heeft voor ons aanbod aan koffie en
koffiemachines,” aldus Paul. Of bel
voor een afspraak: 0297-561119; email info@kopkoffie.nl.
Voor meer info zie advertentie elders
in deze krant.

Expositie in de Bilderdijkhof
Uithoorn - Wanneer u één dezer
dagen door de gang van het Vitagebouw loopt kunt u het schilderen tekenwerk bewonderen van zeven vriendinnen. Ze werken al jaren
met elkaar en willen daar graag iets
van laten zien. U ziet werk van Betty van Roessel, Cathy Troost, Emmy
Fontijne, Gon Hageman, Jeanet Vermeij, Loes Voss en Nelleke Pels. Het
bekijken van deze mooie expositie is
echt genieten. Vanaf nu tot 2 januari
is de tentoonstelling op werkdagen

van 9 uur tot half vijf te zien bij Vita
Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Griezelen bij halloween
kinderdisco Col’inkidz
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het dan eindelijk zover! Het team
van Buurtbeheer Meerwijk begon in
de ochtend al, samen met Axel en
Heleen van Dans en Partycentrum
Colijn, met de opbouw voor het geweldige Halloween Discofeest! Allereerst werd door Marjolein Wevers
een gigantische spin van ballonnen
gecreerd, de kinderen dansten onder de poten van de spin, heeeeel
scary natuurlijk. Maar Heleen had
nog een plannetje; in de kleine zaal
werd een echt spookhuis gebouwd,
met kerkers, spinnen, grafstenen,
kandelaars en schaarse verlichting
en.....echte acteurs. Om 19.00 uur
ging de deur open en echt bijna alle kinderen hadden zich prachtig
verkleed, de een nog enger dan de

ander. Het duurde even voordat alle 250 kinderen binnen waren maar
toen kon het feest ook echt losbarsten. Er werd geopend met een
prachtige dansdemo van de balletleerlingen van Danscentrum Colijn, ook zij waren naturlijk vakkundig omgetoverd tot zombies. Daarna
ging het spookhuis ook open; eerst
voor de jongere kinderen en later op
de avond ook voor de oudere kinderen.
Dat hebben ze geweten! Wat een
gegil dankzij de geweldige acteurs
in het spookhuis. Het was voor de
kinderen maar ook voor de organisatie een avond om nooit meer te
vergeten; Lekker dansen, griezelen in het spookhuis, gratis tattoo’s,
hairextensions en cupcakes!

Uithoorn - Tijdens de Nationale
Kunstweek van 1 t/m 9 november
2014 zijn overal in het land activiteiten in het kader van de kunst. Als
gebruikers van het gebouw Centriek 86 aan de Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn openen wij de deuren van onze ateliers op 9 november
van 13-17 uur. Je kunt gratis deelnemen aan workshops om de ateliers
in actie mee te maken. Tussen door
is er koffie en thee, en tijd voor een
gesprek met de kunstenaars en hun
werk. In het Atelier3 van Jack Allick en Pascale Bazille zijn schilderijen te zien. In Atelier De Rode Draad
is werk te zien van Joke Zonneveld
(aquarellen) en Mariska Steensma
(vilten) In de ruimte van Judith Pijpers en Carin Velstra is informatie
te krijgen over onze natuurlijke ontwikkeling in houding en beweging.
De kunst van het Vilten:
RizzzKreations verzorgt leuke en
leerzame viltworkshops van beginners tot gevorderden. Van kleine
viltwerkstukjes zoals een telefoonhoesje of windlicht tot shibori werk
(met inbindtechnieken), alles is mogelijk! Er wordt onder leiding van
Mariska Steensma gewerkt met diverse vezels, o.a. zijde, katoen, ba-

nanenvezels en wol in een scala van
kleuren. Vilt een bloem van wol en
ervaar of vilten ook iets voor jou is.
Van 13-14.15 uur.
De kunst van het Bewegen:
Hoe beweeg jij met jezelf en de wereld om je heen? Onder leiding van
Judith Pijpers en Carin Velstra van
Praktijk Pijpers & Velstra ervaar je
eigen bewegen door de afwisseling
van specifieke speelse en dan weer
geconcentreerde oefeningen en bewegingen en wat dat doet aan je
waarnemingen. Ontdek een stukje van de wereld van de natuurlijke
ontwikkeling in houding en beweging. Van 14.15 tot 15.15 uur.
De kunst van het Tekenen:
Joke Zonneveld neemt je mee in het
tekenen met houtskool in haar Atelier De Rode Draad. Eerst ervaar je
dat je ‘anders dan anders’ kan tekenen, en vanuit allerlei experimenten
kom je bij eigen beelden. Ervaring
gaat voor resultaat, doen voor denken. Wie weet met wat voor spannende tekening jij naar huis gaat!
Maximaal 10 deelnemers, van
15.30-16.30 uur. Je hoeft niet van te
voren in te schrijven voor de workshops, meld je tijdig ter plekke.

Nu ook veel speelplezier
bij Blokker Amstelplein
Uithoorn - Sinds kort heeft Blokker
behalve een uitgebreid assortiment
apparatuur en onmisbare artikelen
voor het huishouden, ook een complete speelgoedafdeling. Vanaf Lego tot Playmobil en van knutsel en
hobby tot gezelschapsspellen. Voor
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van nul tot twaalf jaar. Bij
Blokker in winkelcentrum Amstelplein omvat dat ongeveer een derde
van de winkelruimte. “Wij hebben
daar een prachtig basis assortiment
speelgoed neergezet in een brede
variëteit. Onze klanten hebben in de
loop van de tijd al zo vaak gevraagd
of we geen speelgoed hadden. Om
tegemoet te komen aan hun wens
is dat is er nu in overvloed. En mooi
op tijd, want voor Sint Nicolaas en
de komende feestdagen kunnen zij
volop bij ons terecht om speelgoed
voor hun kinderen uit te zoeken.
Prachtig toch om kinderen met zo’n
cadeautje te verrassen. En wat meer
is, Blokker geeft tot en met dinsdag 11 november 15 procent korting op het totale assortiment speelgoed. Als men toch in het winkelcentrum boodschappen doet is het
een kleine moeite even bij ons binnen te stappen en van dat voordeeltje gebruik te maken. Scheelt toch
aardig wat euro’s in deze tijd waarbij iedereen wat meer op de centjes let,” vertelt Victor Arts. Samen
met zijn vrouw Cherry en een enthousiast team van medewerksters
– Ans, Maris, Marjet, Kim en ‘onze
Romy’- presenteren zij ‘hun Blokker winkel’ in optima forma. Cherry en Victor zijn franchisers in deze Blokkervestiging en willen het
onderste uit de kan halen voor hun
klanten. Klantvriendelijkheid, betrokkenheid en een deskundig advies staan daarbij hoog in het vaandel. Dat dit zeer wordt gewaardeerd
blijkt maar al te vaak. In verhouding
behoort deze Blokker winkel niet tot
de grotere vestigingen, maar onderscheidt zij zich wel door een verfijnd
aanbod én personeel dat een hoog
gehalte aan kantvriendelijkheid, behulpzaamheid, flexibiliteit en plezier
in het werk ten toon spreidt. Het is
ten slotte ‘hun eigen Blokker’ en dat
straalt af op de wijze waarop bezoekers in de winkel worden benaderd.

“De klant staat bij ons centraal en
die begroet je ‘s morgens met een
lach en niet anders,” aldus Victor.
Familiebedrijf
“We zijn een echt familiebedrijf dat
hart voor de zaak heeft. Niet alleen
is dat bij ons beiden zo. Ook onze
medewerkers hebben dat in zich.
Als er letterlijk werk aan de winkel
is, bijvoorbeeld om die opnieuw in
te richten, dan helpen hun partners
daar ook vrijwillig aan mee. Als er
leuke acties zijn die een extra handje vergen om die in gang te zetten,
zijn ze er ook. Vaak hoef je ze niet
eens te vragen, ze staan paraat als
er wat moet gebeuren. Allemaal
werken ze achter de schermen gewoon mee. Het is een echt dreamteam,” vult Cherry haar man aan.
“En we gaan ook op zondag open
als daar reden toe is. Zodra bijvoorbeeld Sinterklaas met zijn zwarte
pieten aangekomen is, openen wij
onze deuren van twaalf tot vijf. Dat
hebben we vorig jaar ook gedaan
en het liep als een trein. Voor ons
is het cadeautjestijd en dan draaien we. Het assortiment speelgoed
van nu is gericht op de decembermaand. In het voorjaar en de zomermaanden komt er weer ander speelgoed in de winkel. Er is dus een wisselend aanbod. We hebben ons totale assortiment moeten aanpassen
om het speelgoed in de winkel een
plek te kunnen geven. Dat was even
wrikken en doen om het voor elkaar
te krijgen, maar het is op tijd gelukt.
Kortom, iedereen is bij ons van harte
welkom het speelgoedparadijs voor
kinderen te komen bekijken.”
Victor en Cherry staan niet vooraan
met commentaar als het gaat om de
herinrichting van het Amstelplein.
Ze zijn erg pragmatisch en wachten
eerst de plannen af die duidelijkheid moeten geven wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Op dat moment
is het volgens hen vroeg genoeg om
daar op in te haken. Het speelt nog
niet echt. Immers het heeft ook op
het Zijdelwaardplein ruim 12 jaar
geduurd voordat er iets ging gebeuren nadat de eerste plannen waren
gepresenteerd. Dat zal met het Amstelplein wellicht niet anders zijn, zo
is de gedachte.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Prachtige avondzon

www.lijfengezondheid.nl

Uithoorn - Deze foto is woensdag 29 oktober gemaakt van het
bruggetje aan het eind van Gooimeer. Ik noem het: genieten van de
avondzon. Deze week was ik heerlijk aan het fietsen met mijn hond.
De zon was bijna onder en de koeien stonden mooi in het avond zonnetje. Wat wonen we toch mooi in Uithoorn!!

Keelamandelen

Marja Kruijswijk uit Uithoorn

Braderie het Hoge Heem
Uithoorn - Zaterdag 8 november is
er een braderie in Het Hoge Heem.
Van 11.00 tot 16.00 uur kunt u terecht aan de Wiegerbruinlaan 29 in
Uithoorn. Er is een uitgebreid aanbod van kramen. Zelfgemaakte jam
en appeltaartjes van De Morgenster,
handgemaakte zeepjes, luxe handdoeksetjes, alles om kaarten te maken, Wereldwinkel spulletjes, unieke kerstcadeautjes, bloemstukjes,
tweedehands boeken en nog meer.
Zowel Het Rode Kruis als de Stichting Stofwisselkracht hebben een

plek om hun spullen voor het goede
doel te verkopen. Naast verkopen
is er ook kans om iets te winnen.
Naast de kraam waar u enveloppen
kunt trekken zijn er weer meerdere rondes van het Rad van Avontuur
waar mooie prijzen te winnen zijn.
In het restaurant kunt u van alles
te eten of te drinken bestellen. Van
koffie met appeltaart tot een heerlijke vers gemaakte kom snert. De
opbrengst die voor Het Hoge Heem
overblijft wordt gebruikt voor activiteiten in 2015.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

Gratis driver training
Zandvoort of TomTom
bij autorijopleiding
Regio - In november geeft Alblas
gratis Young Driver trainingen en
TomTom navigatiesystemen weg
aan elke kandidaat die zich aanmeldt in deze maand voor een autorijopleiding.
De leerling kan zelf aangeven wat
hij/zij prefereert. Na het behalen van
het auto rijbewijs bij Alblas wordt
dit overhandigd. Deze actie mag in
combinatie met andere acties gebruikt worden.

COLOFON

Alblas werkt met deze actie samen
met BMW Driving Experience Slotemakers in Zandvoort. Na het behalen van het rijbewijs kan de jonge bestuurder leren omgaan met
een slippende auto. Zo ben je echt
volledig voorbereid, als je de weg op
gaat. Daarnaast is het erg leuk om
dit te doen! Deze training bestaat uit
3 onderdelen en duurt ongeveer 3
uur. De onderdelen zijn: Uitwijken,
remmen en de gladde bocht. Mocht
de kandidaat hier geen interesse
in hebben kan er gekozen worden
voor een gratis TomTom navigatiesysteem. Het betreft de TomTom Start
EU 22 3,5 inch t.w.v. 120.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in dit blad

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Spelletjes middag
Iedere dinsdag (behalve de 2e van de maand) kunt u tussen 13:30 en
16:00 uur hebben we een spelletjes middag. Heeft u eens zin in een
gezellig potje rummikub, triominos of klaverjassen? Of heeft u andere wensen zoals sjoelen of knutselen, alles kan en mag deze middag.
Kosten voor deelname bedraagt slechts 1,00 excl. koffie/thee.
Hulp bij het gebruik van de i-pad in
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Op dinsdagmiddag ( behalve de 2e dinsdag van de maand) is er de
mogelijkheid om hulp te krijgen bij het gebruik van uw i pad. Naast
de 10 wekelijkse cursus zilver online, waar men leert wat een i pad is
en wat je hier allemaal mee kunt, bied Vita welzijn en advies nu ook
deze dienst aan. Heeft u vragen of vindt u het leuk om eens met elkaar tips uit te wisselen over het gebruik van een i pad of tablet, dan
bent u deze middag tussen 13.30 uur en 16.00 uur , van harte welkom. De entree is 1euro excl. koffie/thee.
Mocht u vragen hebben of heeft u belangstelling om als vrijwilliger
deze middag te ondersteunen, kunt u altijd even binnen lopen aan
de bilderdijkhof nr 1.
Voor meer informatie kunt ook het wijksteunpunt bellen: Tel: 567209
of mailen naar m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Alzheimer Café Uithoorn
Wij nodigen u graag uit om donderdag 6 november naar het Alzheimer Café Uithoorn te komen. Deze avond is een mantelzorger onze
gastspreker. We zien u graag in ons wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De inloop is vanaf 19.00 uur, de gastspreker
begint 19.30 uur. Tot donderdag!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Kerklaan: Grote gecastreerde zwart-witte kater.
Zijn kop is helemaal zwart behalve zijn mond.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd.
Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
Gevonden:
- De Kwakel, Fort: Blonde Labrador. Gecastreerde reu
met rode halsband.

Mijmeringen

Fast food

Mijn allereerste herinnering aan fastfood
was de komst van Mac Donalds in Nederland ergens in de vorige eeuw. Ik at
daar een hamburger en dronk een milkshake banaan. En hoe simpel, vet en goedkoop de fastfood is, op dat
moment was het iets magisch. Ik kan me die smaak nog zo goed herinneren (misschien omdat het niet bij die ene keer bleef?). Het broodje
hamburger daar was zo anders en zo lekker maar mijn vader vond het
belachelijk. Een klef broodje met een dun lapje vlees mocht van hem
het predicaat hamburger niet dragen. Achteraf gezien moet ik hem gelijk geven, het is misschien voedsel maar je maag vullen doet het niet.
Dichtbij
Moest je vroeger nog een grote stad in om een fastfoodrestaurant te
vinden. Inmiddels zijn ze overal te vinden. Had ik als kind nog het bijzondere gevoel erbij, ook dat is niet meer. Als je eenmaal zelf kinderen hebt, kun je de grote, gele M wel vervloeken. Een groot deel van
de marketing strategie is gericht op kinderen, getuige het happy meal
met speeltje. Bij mijn kinderen heb ik al lang het donkerbruine vermoeden dat het meer om het speeltje gaat dan het eten. Het is een vluchtige bevrediging van trek en iets willen maar het voldoet niet. Maar bij
elke teken van het restaurant, die grote, gele M wordt er op de achterbank geschreeuwd “MACCIE MAC!!!”.
Vestiging N201
Waarschijnlijk weet iedereen het al, er gaat een vestiging van Mac Donalds verschijnen. Men noemt het Amstelveen Zuid, in mijn beleving
is het gewoon Uithoorn. Er komt gewoon een fucking Mac Donalds in
Uithoorn. Is een bezoekje aan deze keten voor mij normaal voorbehouden aan onderweg zijn (met name vakantie) en wil ik dit zo veel mogelijk beperken. Nu staat er straks zo’n ding zo goed als in onze achtertuin. Lekker dan, bedankt gemeente Amstelveen!
Politiek
Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat 1) Mac Donalds überhaupt hier
wil zitten 2) dat je een dergelijk restaurant wat eigenlijk 24/7 open wil
zijn, zo dicht bij de woningen plaatst en 3) het allerbelangrijkste, wat
is er gebeurd met alle intenties om gezondheid (denk aan kinderen
en overgewicht) voorop te zetten voor de jeugd. Hier past maar een
spreekwoord bij en dat is de kat op het spek binden. Het draait allemaal om geld, geld, geld. Alles wordt glad gestreken met mooie babbels over werkgelegenheid. Maar dat straks alle scholieren hier langs
fietsen en groepen jongeren wellicht straks een nieuwe hangplek hebben, dat maakt kennelijk niet uit. Nee, dan is het eigen verantwoordelijkheid van de jeugd en hun ouders om gezonde keuzes te maken.
Dat de politiek zelf niet de gezonde keuzes maakt, daar hebben we het
even niet over.
Bezuinigen
In heel Nederland moet er al jaren bezuinigd worden, de zorg is nu
volop bezig en er vallen harde klappen in die sector. En als ik dan dit
soort politieke beslissingen hoor, word ik pisnijdig. Het is allemaal korte termijn denken en de argumenten zo manoeuvreren dat het voor
een grote groep gunstig lijkt. Wanneer gaat politiek Nederland eens
naar het grote plaatje kijken en neem dan ook de marktwerking mee.
Moet je altijd maar ja zeggen tegen grote concerns die een vestiging
binnen bepaalde gemeente grenzen willen hebben. Je kunt ook denken aan de mogelijke, schadelijke gevolgen op de lange termijn van je
bevolking en hun gezondheid. Misschien is er dit keer wel een onderzoekje op zijn plaats, een nulmeting van gezondheid en gewicht bij de
jeugd nu en dan doen we het over 5 en 10 jaar nog een keer. Kijken
hoe het er dan voor staat en als er niets aan de hand mocht zijn, dan
heb ik niks gezegd.
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Gemeenteraden hebben het laatste woord

Eerste stap naar ambtelijke
samenwerking
Uithoorn/De Ronde Venen - De
colleges van B&W van de gemeenten Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Diemen en Uithoorn hebben
dinsdag 28 oktober besloten de gemeenteraden in hun vier gemeenten
voor te stellen om een stap te zetten in ambtelijke samenwerking. De
colleges stellen de raden voor gezamenlijk te investeren in een nieuwe
ICT-omgeving.
In het voorjaar vindt besluitvorming
plaats over mogelijke samenwerking op andere bedrijfsvoerings- en
uitvoeringstaken.
De vier colleges zien in ambtelijke samenwerking mogelijkheden
om te komen tot een efficiëntere
en meer robuuste organisatie. Dat
is nodig omdat door veranderende
wetgeving en de overheveling van
taken van het Rijk naar gemeenten
er steeds meer op het bordje van de
gemeente komt te liggen. Tegenover die verzwaring van taken staan

niet meer financiële middelen. Door
ambtelijk samen te werken, ontstaat de mogelijkheid efficiënter te
werken en de kwaliteit van het werk
te verbeteren. Het ligt voor de hand
te starten met ICT vanwege de omvang van de investeringen die daarmee gemoeid zijn, de specialistische
kennis en het feit dat deze ICT nodig
is als basis voor verdere samenwerking. De beoogde startdatum van
de nieuwe ICT-omgeving is 1 januari 2016.
Zelfstandig
Uitgangspunt bij deze stap is dat de
gemeenten samenwerken waar het
kan en lokaal blijven werken waar
het moet. Op deze manier blijven de
vier gemeenten dichtbij de inwoners
staan en kunnen zij optimale dienstverlening blijven leveren. De gemeenten blijven zelfstandig, houden
eigen gemeenteraden en colleges
omdat zij zelf weten wat er in hun

gemeente speelt en daarop beleid
maken. Voor bewoners verandert
er niets. Zij kunnen ook straks gewoon in hun vertrouwde gemeentehuis terecht voor de diensten van
hun gemeente.
27 november
De vier gemeenteraden wordt in
hun vergadering van donderdag 27
november 2014 gevraagd een besluit te nemen over het aangaan
van een gemeenschappelijke regeling. Hierin is juridisch geregeld
hoe de gemeenten samenwerken.
Daarnaast wordt de raad gevraagd
om een budget beschikbaar te stellen om de ICT-voorzieningen voor te
bereiden.
De gemeenten willen gaan samenwerken onder de naam DUO+: de
uitvoeringsorganisatie plus. De plus
staat voor de voordelen die gezamenlijke uitvoering de vier gemeenten op termijn biedt.

Nieuwe expositie Fotokring Uithoorn
Uithoorn - November is expositiemaand voor Fotokring Uithoorn.
Ook dit jaar hebben alle leden een
foto uit hun collectie geselecteerd
voor de expositie in het gemeentehuis. Fotokring Uithoorn bestaat uit
een dertigtal vrijetijdsfotografen uit
Uithoorn en omstreken die één keer
in de twee weken bij elkaar komen.
Naast het bespreken van elkaars foto’s en de persoonlijke inbreng, zijn
er ook avonden waarop een vakfotograaf uitgenodigd wordt voor een
presentatie en zijn er ‘doe-avonden’.
Vrijetijdsfotografen die na het bekijken van de expositie belangstelling voor een lidmaatschap hebben,
kunnen zich via de website melden
om vrijblijvend een keer een kringavond mee te maken. Raakt een foto u dusdanig dat u hem graag thuis
aan de muur wilt hebben? Neem
ook dan contact op met de Fo-

tokring want voor de meeste leden
behoort verkoop tot de mogelijkheden. www.fotokringuithoorn.nl.
De expositie is de gehele maand

november te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
(van 8.30-17.00 u. Op woensdag tot
20.00 u en vrijdag tot 12.00 u).

Supermarktactie Voedselbank
De Kwakel - Zaterdag jl. heeft
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel
een supermarktactie gehouden bij
AH Zijdelwaard. Aan het eind van
de dag waren 67 kratten gevuld en
zat er €77,76 in de collectebus. Van
dit geld en geld uit eerdere acties
zijn dit keer na de actie 33 flessen
limonade en 60 dozen eieren extra gekocht. Dit is weer een prachtig resultaat waar we met zij allen
heel trots op zijn. Voor de ingang
van AH Zijdelwaard gaven 2 vrijwilligers boodschappenlijsten aan de
mensen met de vraag of zij een paar
producten op deze lijst wilde kopen
voor de voedselbank. In AH hadden
medewerkers een stelling gemaakt
waar deze producten in stonden. Bij
deze stelling stond ook een vrijwilli-

Poppen- en
berenbeurs
Regio – In Sportcentrum Uitgeest
wordt op zaterdag 8 november de
poppen(huizen)- en berenbeurs gehouden. U vindt hier marktkramen
gevuld met álles op het gebied van
poppen, beren en poppenhuizen.
Materialen, gereedschapen, nieuwe en antieke poppen, miniaturen,
poppen- en berendokter, kleding,

gers om toelichting te geven of om
gewoon even gezellig een praatje te maken. Nadat de producten
bij de kassa betaald waren konden
deze bij de kraam afgegeven worden. Vanaf het begin om 9 uur tot
17.00 liep het storm en dat heeft geresulteerd in een prachtig resultaat.
Met dit resultaat ondersteunen wij
tussen de 55 en 60 gezinnen waarvan ongeveer 140-150 personen gebruik van maken. Dit alles wordt gedaan door enthousiaste vrijwilligers
die zich hebben aangemeld voor de
vrijwilligerspoule. Deze poule is al
aardig groot maar er kunnen er altijd meer bij. U kunt op onze website www.voedselbankuithoorn.nl lezen hoe u dat kunt doen. U bent van
harte welkom!
Rebornpakketten, kunstenaarspoppen en kunstenaarsberen: allemaal
te zien op de beurs. De poppen- en
berendokter houdt overigens de gehele dag spreekuur! Voor de beurs
wordt 4 euro toegang geheven; kinderen tot 12 jaar (onder geleide)
mogen gratis naar binnen. Parkeren kost niets. De beurs is toegankelijk van 10.30 tot 16.30 uur. Locatie: Zienlaan 4, Uitgeest.
Meer weten? www.hobbyfestival.nl
of 030-7370855 (Heins & Hobby’s).
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Opbrengst Kwakelse Veiling
over 2,25 miljoen in 55 jaar

Jazz aan de Amstel akoestisch
Uithoorn - Op zondag 9 november, is er een akoestische versie
van Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer/songwriter Shyla
Zoet van Sweet & Co kunt u genieten van eigen stukken, evergreens
en bekende jazz/pop songs, uitgevoerd door o.a. de veelbelovende
zangeres Sarah Fairfield. Jazz aan
de Amstel is een initiatief van Shyla
Zoet en Sjiek aan de Amstel. Tot nu
toe een succesvolle formule waarbij
er 2 keer maand op zondagmiddag
lustig wordt gemusiceerd op hoogstaand niveau. Door de variatie van
artiesten, muziekkeuze en pretti-

ge sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor
een breed publiek. Zoet treedt 9 november op met Marcus Olgers (piano), Xander Buvelot (contrabas),
en Arthur Lijten (percussie/drums).
De veelbelovende singer/songwriter Sarah Fairfield bekend van o.a.
‘When I think of you’ (commercial)
en ‘Heart of Mine’ (hitserie The Fosters) en haar protegé Michael Webbers met prachtige Frank Sinatra
sound zijn deze middag te gast. Locatie Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30
uur. De entree is gratis.

Gratis Kia wintercheck
bij Van Kouwen
Regio - Ook dit jaar organiseren de
Kia dealers weer de mijnKia Testdag op zaterdag 8 november. Van
Kouwen in de plaatsen Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer maakt
er weer een feestelijke dag van met
gratis soep en een leuke goodiebag.
Als onderdeel van de MijnKia Testdag geeft Van Kouwen de auto’s van
haar klanten een uitgebreide Kia
Wintercheck, waarbij de gespecialiseerde monteurs van de gerenommeerde Kia-dealer de auto’s op tien
belangrijke punten controleren: motorolie, wielophanging, stuurinrichting, verlichting, banden, koelsysteem, accu met bijbehorende klemmen, remsysteem, het zicht voor de
inzittenden en de uitlaat met de op-

hangrubbers. Komt u langs op de
Kia Testdag? Dan krijgt u een gratis
Kia powerbank, een handige, compacte externe accu voor al uw mobiele elektronische apparaten. Zo
bent u onderweg altijd voorzien van
stroom met de Kia mobiele noodlader. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt en op = op.
Bovendien maakt u door het laten
uitvoeren van deze controle gratis
kans op twee tickets voor de jaarlijkse Kia-klantenreis naar Seoul.
Van Kouwen heeft tijdens de mijnKia
Testdag en in de hele maand november een superscherpe winterbanden
actie: Elke 2e Vredesteinband voor 1
euro! De aanbieding geldt voor de
meest gangbare maten.

Brede School Legmeer
viert zijn eerste lustrum
Uithoorn - Afgelopen woensdag
heeft de Brede School Legmeer
haar eerste lustrum gevierd. Het
feest werd gevierd samen met ruim
900 kinderen van kinderopvang Solidoe en de basisscholen De Kwikstaart, Toermalijn en De Dolfijn. De
festiviteiten vonden plaats in alle
gedeeltes van het gebouw. Zo wist
een poppenspeler de allerjongste
kinderen te boeien met zijn prachtige voorstelling. De kinderen van de
verschillende scholen in het gebouw
werkten samen aan knutselwerkjes.
Ze traden voor en met elkaar op in
de beide gymzalen, die na de brand
helemaal zijn hersteld en weer volledig kunnen worden ingezet voor de
gymlessen. Daarnaast werd voorgelezen met muziek, mochten kinderen zich laten schminken en werd
in het atrium het feestlied van Kinderen voor Kinderen gezongen. Natuurlijk was er een geweldig grote
taart van bakker Versteeg, waarvan
ieder kind, maar ook alle aanwezige
hulpouders en medewerkers, een
stukje mocht proeven. Maar boven-

al werd er samen gefeest. Het was
mooi te zien dat opnieuw duidelijk
werd dat, ondanks alle eigen bijzonderheden en onderlinge verschillen, het samen delen en samenwerken bij iedereen een grote glimlach opleverde! De Brede School
Legmeer werd in oktober 2009 geopend door toenmalig burgemeester Berry Groen. In vijf jaar tijd heeft
de Brede School Legmeer zich ontwikkeld tot een gebouw waarin van
alles gebeurt en veel ambities zijn
verwezenlijkt. Zo heeft men succes
geboekt op het gebied van het delen van elkaars expertise, waaronder die van het speciaal basisonderwijs, het gezamenlijk gebruik van
het kenniscentrum en de voor- tussen- en naschoolse opvang zoals
wordt verzorgd door Solidoe. Daarnaast wordt in het gebouw van de
Brede School Legmeer logopedie en
fysiotherapie gegeven, als ook sociale vaardigheid- en dyslexietrainingen. Sinds kort heeft ook MOC ’t
Kabouterhuis een plekje gevonden
in de Brede School Legmeer.

Kienen in het KNA-gebouw
Uithoorn - Op zaterdagavond 8 november organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Op de-

ze avond kunt u weer vele mooie en
leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs één van onze bekende enveloppen. De opbrengst van deze avond is
bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

Jaagpad wordt straks weer David de Musical in
prachtig graasland
1 nacht in De Schutse!

Uithoorn/De Kwakel - Bij het
Jaagpad in De Kwakel veranderen de weilanden in een rap tempo van kleur. De zwarte modder is
afkomstig van baggerwerkzaamhe-

den in de ringvaart. Het ziet er nu
nog vreemd uit, maar als de werkzaamheden afgerond zijn kunnen
de koeien er weer gewoon grazen.
Foto: Ton Kamminga.

Uithoorn - Op zondagochtend 9
november a.s. zal een groep van 20
jongeren en 5 begeleiders tijdens
een speciale kerkdienst een zelfgemaakte musical opvoeren over koning David in al zijn grootsheid en
in al zijn kleine menselijkheid. Dit
belooft een spetterende uitvoering
te worden met zelf geschreven teksten, zelf bewerkte muziek en zelf
gemaakte decors en dat allemaal in
1 nacht! Alle deelnemers zijn vanaf zaterdagmiddag bij elkaar in De
Schutse en werken dan de hele

nacht door om alles te schrijven, te
oefenen, te bouwen en uiteraard tot
een prachtig geheel te maken. In de
afgelopen 5 jaar hebben de jongeren bewezen dat dat kan met musicals over Petrus en over Jacob, dus
we weten zeker dat het hen nu weer
gaat lukken. Graag nodigen we iedereen van harte uit om deze spetterende musical mee te beleven.
Welkom op zondag 9 november om
10 uur in deze bijzondere kerkdienst
in kerkgebouw De Schutse, Merodelaan 1 in Uithoorn.

PCOB in “De Schutse”
Keuze uit 1 km, 5 km, 10 km en 16,1 km

Doe mee aan de Ringvaartloop
Regio - Waarschijnlijk heb je afgelopen weekend de Zilveren Turfloop
in De Ronde Venen gelopen? Als de
afstanden waaruit je kon kiezen je
bevielen, dan is er eind november
een mogelijkheid om je tijd te verbeteren! Op zondag 30 november
is namelijk weer de jaarlijkse Ringvaartloop in Aalsmeer. De route zal
hetzelfde lopen als vorig jaar. De
10EM (16,1 km) route loopt geheel
door Aalsmeer, maar er is natuurlijk
ook een stuk langs de Ringvaart in
het parcours opgenomen. Naast de
10EM is er ook nog de keuze uit een
5 km en een 10 km. Voor de kinderen staat er een 1 km kidsrun op het
programma, deze wordt om 10.30
uur gestart. Om 11.00 uur wordt de
10 Engelse Mijl gestart, en 10 minuten later mogen de 5 en 10 km lopers hun afstand starten. Voor alle afstanden wordt er gebruikt ge-

maakt van elektronische tijdsregistratie, de IPICO loopchip. Direct
nadat de laatste loper is gefinisht
wordt hierdoor de uitslag met netto-tijden op internet gepubliceerd.
Voor-inschrijven voor één van de afstanden kan t/m 27 november via
de website www.ringvaartloop.nl.
Daarna kan het alleen nog op de
dag zelf tot 20 minuten voor aanvang van een afstand. Op de website vind je tevens meer informatie
en een goed overzicht van de verschillende routes met alle kilometer-punten.
De start en finish van alle afstanden is bij atletiekvereniging AVA
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Op
de hoofdafstand, de 10EM, zijn er
tegoedbonnen te winnen, daarnaast
kun je op de andere afstanden een
beker winnen.

Uithoorn - Op woensdag 12 november komt de PCOB (Protestant
Christelijke Ouderen Bond) afdeling
“De Ronde Venen” (waarvan ook
een flink aantal leden uit Uithoorn
komt) met een mooi programma in
“De Schutse “De Merodelaan 1, Uithoorn. De heer K.J. Snijders uit Ter

Aar, komt ons dan laten genieten
van zijn nieuwste programma van
geweldige dia’s, voorzien van passende teksten en muziek. We beginnen de middag om 14.30 uur, maar
de koffie of thee staat vanaf 14.15
uur al voor u klaar. Iedereen is van
harte welkom, dus ook niet leden.

www.lijfengezondheid.nl
Herfstweerstand met extra vitamine C

De Kwakel - De Kwakelse Veiling
werd dit jaar voor de 55e keer gehouden en in al die jaren is er meer
dan 2,25 miljoen euro opgehaald
voor het Kwakels verenigingsleven. Afgelopen zaterdag 1 november werd om 23.33 uur de grens van
de 2,25 miljoen euro gepasseerd. Dit
gebeurde tijdens het veilen van de
gemeenschappelijke kavel van burgemeester Oudshoorn en wethouder Zijlstra. De burgemeester bood
en zelfgemaakte taart ter veiling
aan en de wethouder een zelfgemaakte duurzame tas. De kavel zelf
bracht 100,- euro op. In totaal gingen er deze avond 325 kavels onder de hamers van de beide veilingmeesters Arnoud Overwater en Mathijs van der Knaap door. Alle kopen
die geveild werden zijn ingebracht
door bewoners en bedrijven in De
Kwakel en Omgeving. Het waren er
zoveel dat veel ingebrachte spullen gecombineerd moesten worden
om de lijst van kavels niet te lang
te maken. De meeste favoriete kavels waren afgelopen zaterdag het
middagje Poldersport met BBQ, dat
maar liefst twee keer 1.000,- euro op
bracht; het bezoekje aan de Mercedes fabriek in Bremen dat voor 950,onder de hamer ging; en de pizza-

bakker die voor 700,- euro voor 75
man aan huis pizza’s komt bakken.
Maar er gingen ook koopjes voor lagere bedragen weg, zodat er uiteindelijk voor iedereen wel een koop
onder de 50,- euro te bemachtigen
was. Het was dan ook reuze gezellig
in de kantine van de SV KDO, waar
sinds jaar en dag de Kwakelse Veiling gehouden wordt. Uiteraard ontbraken ook deze veiling de traditionele pondjes paling en de grote ronde kazen niet. De geveilde dieren
bleven dit jaar beperkt tot een konijn en een toom kippen. Er werden
kaartjes geveild voor voorstellingen in het Crown Theater Aalsmeer,
maar ook jaarabonnementen voor
de diverse verenigingen in De Kwakel en bijzondere evenementen zoals het Polderfeest, de kermisoptocht en het Kwakels Open Golftoernooi. De totale opbrengst van 2014
bedroeg na twee avonden 54.891
euro en dat is 500 euro meer dan
afgelopen jaar. Op 28 november zal
tijdens een feestelijke avond voor
alle vrijwilligers die meegewerkt
hebben aan het slagen van de Kwakelse Veiling 2014 de verdeling van
de opbrengsten onder de verenigingen plaats vinden. Het is weer een
goed jaar in De Kwakel.

15 november concert:

A music night out
Uithoorn - Klarinettiste Tineke
Beuse en dirigent Gerhart Drijvers
in gesprek over het concert van 15
november ‘A Tropical Music Night
Out’ van muziekvereniging KnA.
Tineke Beuse speelt sinds 1977
klarinet bij het harmonie orkest
van muziekvereniging KnA. Toen
haar zoon Ferdinand bij de harmonie ging spelen leek het Tineke
ook erg leuk om een instrument
te gaan spelen. Zij kreeg klarinetles van Theo Groot. Vanaf dat moment is zij niet meer bij KnA weggegaan. “Het samen spelen en het
clubverband is het leukste”, vertelt Tineke. Gerhart wil graag dat
de orkestleden door roeien en ruiten gaan. “In de tijd dat Tineke lid
is geworden was het veel vanzelfsprekender dat er iets voor een
vereniging gedaan werd. Het was
een hele andere tijd.” Sinds 2013
is Gerhart dirigent bij Muziekvereniging KnA. “Het orkest zit in een
proces waarbij mensen die niet
zo’n prominente positie in het orkest hadden die nu wel moeten
nemen. Ook moeten zij een leidende rol innemen, mensen zijn
hier soms nog wat zoekende in.
Maar ik merk dat het orkest zijn
weg steeds meer aan het vinden
is.” Als mensen thuis oefenen is
het op een repetitie een stuk makkelijker om alles goed onder elkaar te krijgen. “Als dat gebeurt
kan je muziek maken waarvoor
het is bedoeld; geraakt worden
door de muziek.”
Interactie
“Tijdens een concert heb je interactie met het publiek, op zo’n moment krijg je waardering voor het
studeren en repeteren”, vertelt Tineke. “Het maakt niet uit of het
een groot of een klein concert is,
het is erg leuk om daarvoor te studeren.” Orkestleden worden gedreven en vinden het leuker als er
optredens zijn. Er wordt vaak gezegd dat een generale repetitie erg
belangrijk is. Gerhart verteld: “Een
generale repetitie is meer voor de
balans in het orkest. In zo’n repetitie kan er niks meer gedaan worden. Als er dan nog dingen fout
gaan is het echt veel te laat. Het is

even wennen en acclimatiseren.”
“Helaas merk je dat mensen wel
gespannen zijn tijdens het concert, het kan zijn dat er dan nog
wel eens iets blijft liggen”, vertelt
Gerhart. “De ingrediënten van een
succesvol concert zijn voor het orkest: dat ze het maximale uit zichzelf gehaald hebben en als je de
zaal op zijn kop kan zetten of de
zaal ontroeren.”
Verlengstuk
Waarom is een instrument bespelen goed voor een mens? “Een instrument is een verlengstuk van
jezelf. Je wordt er blij van. Als ik
met hoofdpijn naar het orkest ga,
kom ik zonder hoofdpijn thuis.”, aldus Tineke. “Samen muziek maken is een ongelooflijke intense ervaring. Het zou goed zijn als
mensen in verenigingsverband
muziek gaan maken omdat het
veel aspecten van je kunnen aanspreekt: lezen, luisteren, motoriek
en sociale vaardigheden. Ik denk
als mensen muziek maken dat de
minder fraaie dingen in de wereld minder zouden gebeuren”,
daar is Gerhart van overtuigd.
Maar waarom zou u naar A Music Night Out komen op zaterdag
15 november in het Crown Theater
in Aalsmeer? Volgens Tineke: “Het
is een eyeopener; bekijk wat mensen in harmonieverband in hun
vrije tijd voor elkaar krijgen en hoe
fantastisch het is dat ze deze muziek over kunnen dragen”. Volgens
Gerhart: “Om te horen waartoe
een amateurorkest toe in staat is
als iedereen met passie zijn hobby beoefend.
Het zal zo’n niveau hebben dat
het de schuifdeuren ontstijgt.”
Het thema van dit jaar is ‘A Tropical Music Night Out’. Heerlijk
swingende muziek waarbij je echt
niet stil kunt blijven zitten op de
stoel! Brazil, Copacabana, de Antonio Carlos Jobim Medley (bekend van The Gril van Ipanema),
A Latin Jouney en Hot Latin. Zin in
een swingende avond? Koop uw
kaarten voor het concert op: www.
amusicnightout.nl. Wij maken er
graag met u een fantastisch concert van om niet snel te vergeten!

Iedereen kan zingen!
Regio - Makkelijker gezegd dan
gedaan. Toch is het zo. Het begint
allemaal met weten wat je moet
doen. Net zoals met elk ander instrument. In deze 4- delige cursus
zangtechniek legt zangdocente Carolien Goeman precies uit wat je
moet doen en hoe je moet oefenen
om je stem op een gezonde manier
te gebruiken. Heesheid ,een kriebel
op de keel ,pijn of spanning bij het
zingen zijn allemaal dingen die helemaal niet nodig zijn .Mits je maar
weet wat je dan wel moet doen. De
zangmethode die gebruikt wordt is
Complete Vocal Technique (CVT).
CVT is ontwikkeld door de Deense
Cathrine Sadolin en is gebaseerd op
anatomie. Als we allemaal hetzelfde “instrument” hebben zouden we
er ook allemaal op moeten kunnen
“spelen” toch? CVT is een heldere
,positieve manier om elke zanger te
helpen, ongeacht het niveau of stijl
. Zowel rock ,pop of klassiek . Dat
CVT werkt is al vele malen bewezen.

In deze 4 avonden volgt zowel een
uitleg van de werking van de stem
en ook ruim gelegenheid om te oefenen/uitproberen. Dmv zangoefeningen en er worden enkele nummers uit de top 100 ingestudeerd.
De lessen worden gegeven in
Aalsmeer. Info? Mail ;carolien.goeman@planet.nl / www.zangschoolcaroliengoeman.com

12 Nieuwe Meerbode

• 5 november 2014

Climax parencompetitie
BVK nadert

Legmeervogels doet
zichzelf de das om

De Kwakel - Nog 2 speelavonden
in een serie van 7 te gaan en er begint nu enige tekening te komen in
de totaalstanden in de 3 lijnen. In de
A lijn vraagt men zich weleens af of
er nog een uitdaging ligt voor Rita en Wim Ritzen na alle successen
die zij de laatste jaren al gehad hebben, dus geef je hen als verslaggever wel eens een voorzetje om te kijken of die ingekopt wordt. Zo werd
er vorige week melding gemaakt
van de hoogste score tot dan toe dit
seizoen in de A lijn en die was niet
voor Rita en Wim. Dat was hun eer
te na en prompt verpletterden zij dat
record deze week door 65,49% te
scoren en daarmee hun gemiddelde
op te vijzelen naar 59,78%! Anneke
Karlas en Jaap Verhoef leverden een
puike prestatie met 57,99%, goed
voor de 2e plaats en Elly en Jaap van
Nieuwkoop deden daar met 56,81%
niet veel voor onder, wat hen de 3e
plaats opleverde. Piet-Hein Backers
en Huub Kamp hadden hun avond
niet en zij sloten de rij.

Uithoorn - Legmeervogels is er niet
in geslaagd om de vierde overwinning op rij te behalen, Dat dit niet
is gebeurd heeft het elftal van Jack
Honsbeek alleen maar aan zichzelf te danken. Ook in dit duel heeft
Legmeervogels en dan vooral in de
eerst 20, 25 minuten zoveel mogelijkheden gehad om op voorsprong
te komen maar men verzuimd dit
dan te doen. De doelman van Wasmeer heeft weer een makkelijke
middag gehad. Je vraagt je wel eens
af waarom wordt er niet op doel geschoten? De combinaties gaan bijna door tot op de doelijn. Op deze
manier kom je er niet. Er is dan altijd wel een been van de tegenstander die dan een treffer weet te voorkomen. In deze fase van de strijd is
Legmeervogels duidelijk de bovenliggende partij en komt Wasmeer
er eigenlijk niet aan te pas. Na deze
stormloop laat Legmeervogels zich
meeslepen in het spel van de gastheren en zakt het spelpijl naar een
bedenkelijkpeil. Wasmeer krijgt nu
ook een paar mogelijkheden weten
gelukkig ook het net niet te vinden.
De rust gaat dan ook in met de brilstand op het scorebord.

B-lijn
In de B lijn eveneens een hoge score voor de winnaars Rie Bezuyen en
Gerbrand van Nigtevegt die 64,93%
bijeen wisten te kaarten en de felbegeerde promotieplaatsen komen daarmee in zicht. Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh werden keurig 2e met 56,6% en het podium werd gecompleteerd door de
weer terug gekeerde Riet Doeswijk

met partner Joop den Banken met
54,17%.Die zin we de volgende cylus wel terug in de A lijn.
Voor Janny Snabel en Vrony van
Veen geldt dat duidelijk niet. Zij scoren wat wisselvallig deze cyclus en
deze keer werden zij 15e van de 15
paren.
C-lijn
In de C lijn de 3e 60+er van deze
week en die was voor Riet en Wim
Beijer met 62,42%. Da paar gaat ook
glorieus aan kop in de totaalstand
met 57,27% gemiddeld. Ook Jan
Streng en Cor Hendrix lijken vastbesloten de C lijn zo spoedig mogelijk te ontstijgen. Hun 56,7% van
deze avond draagt aardig bij aan
dat loffelijke streven, want het betekende niet alleen de 2e plaats deze avond maar ook de 2e plaats in
de totaalstand met een tamelijk geruststellende voorsprong op plek
5. Helen Conijn en Herman Koperdraad zijn nog niet zover, maar door
hun 55,92% en een 3e plaats deze
avond houden zij nog wel een beetje
uitzicht op een hoge eindklassering
omdat de slechtste scores afvallen.
Nog 2 avonden dus en nog lang niet
alles is beslist. Sommige paren mogen zich al wel rijk rekenen en andere juist arm, maar voor de ‘lagere’ promotieplaatsen en ‘hogere’ degradatieplaatsen komen nog aardig
wat paren in aanmerking. U hoort er
nog van.

Monsterscore KDO G1
tegen Roda 23
De Kwakel - De thuiswedstrijd tegen Roda stond gepland om 9.00
uur. Al vrij snel werd duidelijk, dat
Roda met een niet al te sterke tegenstander was; binnen 10 minuten
stond KDO met 4-0 voor. De coach
besloot er 3 bepalende spelers uit te
halen, zodat andere spelers nu goed
tot voetballen konden komen en het
spel op een iets gelijkwaardiger niveau zou brengen. Echter in de rust
was de stand opgelopen tot 7-0.
Na de rust startten de beiden teams
weer fris. Voor KDO was het een uit-

Uithoorn - Zaterdag 25 oktober jl.
was hockeyclub Qui Vive even omgetoverd in een prachtige feestlokatie. Op die dag vond het gala plaats
waarmee het lustrumjaar werd afgesloten. Het was een echt Qui Vive feest voor jong en oud. De A/B
jeugd, het Qui Vive heren 1 en dames 1 team, spelers van allerlei seniorenteams, recreanten, ouders
van spelers, lustrumcommissieleden en bestuursleden: meer dan
400 gasten waren aanwezig. En wat
zagen alle feestgangers er prachtig uit! Facebook is gevuld met foto’s van vriendengroepen, teams en
complete gezinnen die in gala aanwezig waren en van het moment gebruik maakten om dat op foto vast
te leggen. Wat een mooie plaatjes
leverde dat op.
Terras
Op het terras voor het Qui Vive
clubhuis stond zaterdag een witte
feesttent, aangekleed met prachtige bloemen, waar heerlijk gedanst
werd. Er was sfeervolle muziek van
“Lily was here” , daarna zorgden
de band Cotha en DJ Paul voor een
heuse partysfeer begeleid door een
lichtshow van Ruud. De dansvloer
stroomde vol en de voetjes gingen
van de vloer. Voortreffelijke hapjes
van het Qui Vive horecateam kwamen rond. Degenen die even tot
rust wilden komen, konden terecht
bij Sheeda, een heuse handlezeres.
Spannende verhalen over ieders
toekomst werden verteld. En ook
goochelaar Rini zorgde voor veel
vermaak met een aantal ongelooflijke trucs. De pooltafel was de hele
avond druk bezet.

Officieel
In de loop van de avond was er
een kort officieel moment: de tribune werd officieel geopend door de
voorzitter van de lustrumcommissie.
De tribune was eerder in het lustrumjaar mogelijk geworden door
de opbrengst van de lustrumveiling!
Ook een gedenkwaardige avond.
De bestuursvoorzitter bedankte
aansluitend de lustrumcommissie
voor de activiteiten en inzet. Op deze plaats is daarnaast een bedankje aan de sponsoren en alle vrijwilligers die dit lustrumjaar en dit galafeest mogelijk maakten zeker op zijn
plaats. Wat een top club, sponsoren
en leden!
Taart
Als slagroom op de taart bleek dat
op de wedstrijdzondag na het gala zowel Heren 1 als Dames 1 hun
wedstrijden winnend afsloten. Een
heerlijk Qui Vive lustrumjaar komt zo
tot een eind: een jaar waarover nog
lang wordt nagepraat. Want wat was
het fantastisch: het jaar begon met
reüniediner voor alle (oud-)leden. Er
was een feestzondag, een zeer succesvolle veilingavond met de Kwakelse veilingmeester en de Paasralley voor jong en oud. En tot slot dus
dit hoogtepunt: een galafeest als afsluitende feestavond. Stuk voor stuk
gezellige Qui Vive clubactiviteiten.
Op www.quivive.nl staat een link
naar alle foto’s van het lustrum. Ook
is daar uiteraard informatie te vinden over hockey bij Qui Vive. Wie
weet tot ziens op onze 50 jaar jonge club!

gelezen kans om in deze wedstrijd
alle veldspelers een doelpunt te laten maken, wat ook gelukt is. Het
was mooi om te zien hoe rustig en
vol goede moed Roda bleef voetballen. Zonder overtredingen, boos
of gefrustreerd te raken, streden zij
tot het eind, wat Roda ook nog een
doelpunt opleverde. Ook de keeper
van Roda heeft in de slotfase nog
heel wat ballen uit het net weten te
houden. Veel respect voor het positieve spel en leuke sfeer in dit team.
Eindstand: 16-1.

Houdini-act op hoofdveld
Legmeervogels
Uithoorn - Na de spannende finale van “Heel Holland Bakt” afgelopen zondag, stond er zaterdag 1 november opnieuw een enerverende
strijd op het programma: Legmeervogels C2 - Argon C2. Weer een
grote hindernis in de voortdurende race naar het najaarskampioenschap. Of het aan de hoge temperatuur lag, het feit dat de jongens op
het hoofdveld mochten aantreden
of het slechts ongezonde wedstrijdspanning betrof was niet duidelijk,
feit was dat de jongens uitermate
nerveus aan de wedstrijd begonnen.
Waar je zou verwachten dat Argon
met bibbers in de buik zouden starten tegen de ongeslagen koploper,
waren het de Vogels die opvielen
door onnodige fouten. De Argonauten begrepen er niets van, maar ze
namen de kadootjes enthousiast in
ontvangst en leidden na een kwartier met 0-2. Het massaal opgekomen publiek was verbijsterd door
deze onverwachte wending, hoe nu
verder ? Bij de oudere kijkers kwamen herinneringen naar boven van
kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal uit de jaren ‘ 80 tegen
Ierland en Oost-Duitsland, waar na
een dergelijke achterstand de mouwen werden opgestroopt om uiteindelijk toch te winnen. Benjamin, onwetend van deze historische voetbalveldslagen, besloot aan te zetten voor een rush die bij de achterlijn eindigde. Na een harde voorzet
zag de verdediger van Argon geen
andere mogelijkheid dan de bal in
eigen doel te werken, de rust werd
bereikt met een stand 1-2. In de
rust werd het publiek getrakteerd

Spetterend gala bij Qui Vive

op een spontaan optreden van YesR, die toevalligerwijs op ons sportpark aanwezig was. De tweede helft
namen de Vogels het initiatief volledig over. Uit een afgeslagen corner wist Davey een dieptepass op
Benjamin te geven, die bij de tweede paal Chahid zag inlopen, die bekwaam afrondde: 2-2.
Vrije trap
Een effectvolle vrije trap van Tim
was te lastig voor de grabbelende Argon-keeper, 3-2 ! Als kers op
de taart (om maar in “Heel Holland Bakt”-termen te blijven) wist
het trio Tim, Nicky en Jules een perfecte combinatie in de Y-vorm gekopieerd uit de vele trainingsoefeningen, op de mat te leggen. Jules wist de keeper daarna op eenvoudige wijze te verschalken, eindstand 4-2. Waar Van Basten, Koeman en Gullit een dergelijke ontsnappingsact a la Houdini uitvoerden in Dresden en Dublin, lieten onze jongens dit zien in Uithoorn aan
de Amstel. Geen Ruud, Ronald of
Marco, maar Lars, Sam, Jessy, Morris, Davey, Chahid, Tim, Lars, Jaimy,
Nicky, Benjamin, Nick, Jules, Sem,
Mike (uit de D1) en Selaxadin (ook
D1) wisten deze truc uit te halen.
Hans Klok schijnt al geinformeerd te
hebben of hij deze truc mag gebruiken in zijn Kerstshow in Carre. Technisch duo Gregory en Wouter wisten
dit zo te waarderen, dat de spelers
na afloop als dank een flesje sportdrank kregen.
Volgende week de match tegen de
enig overgebleven ongeslagen concurrent, in en tegen FC Breukelen.

Kort
Over de tweede vijfenveertig minuten kunnen wij kort zijn. Het wordt
in deze periode ook wat fysieker en
daar weet Legmeervogels niet goed
mee om te gaan. Dit leverde Leg-

meervogels een 4-tal gele kaarten
op waarvan er twee gaan naar een
speler en deze mag dan ook met
een rode kaart het veld verlaten.
Legmeervogels staan dan de laatste
vijftien minuten met tien man en dat
bij een 2-0 achterstand. In de vierenvijftigste minuut en in de tweeenzestigste minuut weten de gastheren wel te score maar worden
daarbij wel erg goed geholpen door
Legmeervogels. Het is tenslotte Mitchell Verschut die op aangeven van
Lulinho Martins de eer weet te reden voor Legmeervogels. Gelijk na
deze treffer fluit de scheidsrechter
voor het eind van deze wedstrijd.
Legmeervogels leidt dan een nederlaag welke de ploeg alleen maar aan
zichzelf heeft te wijten. Als je voor
de kansen niet benut, de doelman
niet uittest en cadeautje weg gaat
geven dan kom je aan de verkeerde kant van de score te staan Aanstaande zondag komt Meteoor op
bezoek. Dit is ook een elftal wat fysiek contact niet uit de weg gaat
daar zal je mee moeten leren leven. Voetbaltechnisch is Legmeervogels een van de beter elftallen in
de competitie, maar als de tegenstander komt met wat meer fysieke kracht dan delft Legmeervogels
vaak onnodig het onderspit. aanstaande zondag Legmeervogels 1 –
Meteoor 1, aanvang 14.00 uur. Het
trainingspak heb ik inmiddels betaal
uit de maandagavondbiljartpotje

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Op dinsdag 11 november a.s. organiseren de Ouderenbonden ANBO en KBO hun gezamenlijke Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te
Uithoorn. Aanvang 14 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is
Hanny Kampen.
Ook niet ANBO-KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezelli-

ge middag ! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen , bovendien zijn de
consumpties redelijk geprijsd. Kom
eens kijken,doe mee en geniet van
de gezellige sfeer die er altijd op
zo’n bingomiddag heerst. En… de
toegang is gratis !! De volgende (
extra ) bingomiddag van de Ouderenbonden is op dinsdag 9 december aanstaande.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 30 oktober, werd de
laatste competitie ronde, van de
eerste cyclus gespeeld. Op vier na
werden 52 deelnemers door de
bar- vrijwilligster Ria, die inviel voor
Henk, sfeervol onthaald met koffie.
Men was wat opgewonden onder
het bridgen en het was erg rumoerig. Het kwam er nu op aan: degraderen of promoveren. Ieder deed
zijn uiterste best, om de hoogste
percentages te scoren. In de A lijn
werden Corry en Ria, eerste met
59,58 % tweede werden Ciny en
Hetty, met 58,75 % en derde werden
Ada en Roelie, met 57,50 %
De laatste vier paren degraderen

van de A naar de B lijn, waarvan
twee paren jarenlang niet in de B
lijn gespeeld, wat zullen die de komende cyclus ontspannen spelen. In de B lijn werden Els en Alice,
eerste met 66,32 % tweede werden
Lyda en Jan met 57,99 % en Corry
en Netty, die nu derde werden met
56,94 %. De eerste vier paren promoveren van de B naar de A lijn Helaas voor Els en Alice, die wel bovenaan eindigden maar niet promoveren, omdat zij maar 4 keer van de
6 hebben gespeeld.
Voor allen geld: nieuwe ronde nieuwe kansen, we zullen het zien na de
tweede cyclus.

Schrijf je nu in voor de
voetbalquiz bij KDO
Halloween bij TC Qui Vive
De Kwakel - Al een aantal jaar organiseert Qui Vive het Halloween
toernooi, dit jaar werd het toernooi
voor het eerst samen met TCU georganiseerd. En met succes! Er deden zo’n 50 jeugdleden mee aan
het toernooi. Alle kinderen werden
eerst opgevangen in de kantine van
het clubhuis dat voor de gelegenheid was omgetoverd in een griezelig spookhuis, vol skeletten, afgehakte handen en griezels. Na de
eerste kennismaking met een beker

bloedrode limonade werden er wedstrijdjes getennist, een clinic gevolgd bij de tennisleraren, patatjes
gegeten en als klap op de vuurpijl
werden er pompoenen omgetoverd
in Halloween lampionnen. Aan het
eind van het toernooi gingen alle
kinderen moe, maar met een prachtige lampion weer naar huis toe. De
organisatie kijkt terug op een zeer
geslaagde avond en een succesvolle samenwerking tussen beide Uithoornse Tennisverenigingen.

De Kwakel - Vrijdag 14 november
2014 wordt er voor de tweede 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 5 euro per
koppel kun je samen met uw beste voetbalvriend (-in) vrijdag de 14e
vanaf 20:30 uur meestrijden om deze felbegeerde titel en kans maken op de leuke prijzen. Er zullen
acht rondes gespeeld gaan worden,
waarbij de focus zal liggen op nationale en internationaal gerelateerde voetbalvragen. Je kunt het zo gek
niet bedenken, maar alles kan aan
bod komen tijdens deze spraakmakende avond.

Van spelregelvragen, het raden van
clublogo’s tot en met de WK-historie van het Nederlands elftal. Om zeker te zijn van uw deelname op deze
avond, kun je je hiervoor per direct
als tweetal aanmelden via de website van KDO. Door te klikken op de
grote banner die centraal op de homepage staat, kun je je eenvoudig
verzekeren van een plekje als koppel in de kantine. Op de avond zelf is
het ook mogelijk om je aan te melden. Het inschrijfgeld zal vrijdag 14
november ter plekke betaald dienen
te worden. Wanneer? Vrijdagavond
14 november 2014. Waar? In de
kantine van KDO (Vuurlijn 51, 1424
NN De Kwakel). Hoe laat? Inloop
vanaf 20.00 uur, de quiz begint om
20.30 uur, slechts 5 euro per koppel:
www.kdo.nl.

KDO E4 pakt
punt in nieuwe
shirts AH Jos
van den Berg

De Kwakel - Afgelopen zaterdag speelden de jongens van
KDO E4 hun eerste wedstrijd
in de nieuwe shirts van sponsor AH Jos van den Berg . Resultaat was een 3-3 gelijkspel
tegen de leeftijdgenoten van
Hoofddorp. Een prima resultaat.

14 Nieuwe Meerbode

• 5 november 2014
diplomeerde trainers zullen je helpen
om sterker te worden en een betere conditie te krijgen. Na een periode
van 11 weken ben je zeker in staat
om tijdens Uithoorns Mooiste de afstand van 5 kilometer te overbruggen en voor een aantal is de afstand
van 10 kilometer haalbaar.

Goede voorbereiding op Uithoorns
Mooiste loop bij AKU
Uithoorn - De loop die AKU al
meer dan 30 jaar organiseert onder
de naam ’10 EM van Uithoorn’ gaat
vanaf dit jaar verder onder de naam
‘Uithoorns Mooiste- loop’. De organisatie is heel blij dat met de mogelijkheid om de oude N201 ( nu
N196) over te steken, alle afstanden

door de mooiste plekjes van Uithoorn en de Kwakel afgelegd zullen worden.
Als voorbereiding op deze loop, die
dit jaar op zondag 25 januari zal
worden georganiseerd, start volgende week een clinic op de atletiekbaan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan
geleerd. Bij AKU leren we jou hardlopen. Op dinsdag 4 november starten wij op de atletiekbaan van AKU
een clinic voor beginnende en gevorderde lopers. Iedereen is welkom,
ongeacht je leeftijd of ervaring. Ge-

Uithoorns Mooiste
Op een prestatie volgt een beloning. Dat is naast de voldoening,
het aandenken dat je krijgt aan de
finish van de loop die plaatsvindt
op zondag 25 januari op. Naar deze loop werken we met zijn allen toe. Maar de allergrootste beloning krijg je in de vorm van een
gezond en sterk lijf, meer energie en zelfvertrouwen. Waar: Atletiekbaan AKU op Sportpark Randhoorn. Wanneer: van dinsdag 4 november tot en met dinsdag 22 januari. Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur
op dinsdag- en donderdagavond.
Kosten: 40,- en dat is inclusief het
startbewijs voor Uithoorns Mooiste.
Voor meer informatie kunt u de trainers die de clinic verzorgen, benaderen: Peter Klooster cloitre@live.
nl. Rene Noorbergen rene.noorbergen@gmail.com, Jaap Bouwmeester bouwmeester.j@live.nl

Viertallen met bridgeclub
De Legmeer
Uithoorn - Het is zoiets als met een
vierspan rijden, bridgen met teams
van vier tegen vier. Als bij een van
de weinige verenigingen in Uithoorn
is dit bij De Legmeer vaste traditie
en erg leuk om te doen. De organisatie, weer onder voortreffelijke leiding van Lijnie Timmer is er in geslaagd om drie lijnen samen te stellen bestaande uit twee maal acht
en één maal zes. Per avond zijn er
maximaal 20 punten te verdienen
wat dan ook inhoudt dat de tegen
partij er dan nul heeft en dat moet
dus voorkomen worden, toch? In
de A- lijn lukte de twintig bijna het
team van captain Ger Quelle die
met 19 tegen 1 team Tromp aan de
rand van de afgrond bracht. Team
Ten Brink was met zijn equipe ook
goed op dreef en bezorgde zo met
15 tegen 5 team Timmer een moeilijke avond. Team Egbers maakte op
zijn beurt het team de Vroom knap
lastig en trok met 14 tegen 6 aam
het langste eind. Bruine de Bruin
ondervond wat meer tegenstand
maar besliste de zitting tegen Vis-

ser toch in hun voordeel met 12 tegen 8 punten. In de B- lijn waren de
uitslagen wat meer verdeeld. Team
van Schaick scoorde 13 - 7 tegen
team Belderink en de zelfde uitslag
had team van Maarseveen tegen
team van Wijk. Team Kamp volgde
als derde met 12 – 8 tegen team van
Praag en de Jonge bleef met 11 – 9
team Selman net de baas. In de Clijn stak de score van team Breggeman er boven uit. Ze maakten het
team Houtkamp wel heel erg lastig
met een eindstand van 19 tegen 1.
Aanvoerder Ko Bijlsma leidde zijn
groep tegen team Verrips naar een
mooie overwinning van 14 tegen 6
en de teams van de Jong en Janssen kwamen, onder voorbehoud, uit
op een gelijkspel van 10 tegen 10.
Ook nieuwsgierig geworden, kom
dan een langs op de woensdagavond bij bridgeclub De legmeer in
Dans & Party Centrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl
of telefonisch 0297 567458.

Qui Vive jongens 11-14
kampioen
De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde het team jongens Qui Vive
11-14 jaar de laatste wedstrijd van
de najaars-tenniscompetitie. Het
was een spannende dag, want om
directe concurrent TV Diemen voor
te blijven moesten zoveel moge-

lijk punten in de wacht worden gesleept. Joshua, Matthijs, Mark en invaller Thijs hebben alles gegeven.
Dit resulteerde in een prachtig 5-1
overwinning op TV Aemstelburgh,
wat genoeg was om het kampioenschap te gaan vieren!

Leiden H1-Qui Vive H1
De Kwakel - Afgelopen zondag
mocht Qui Vive op bezoek bij Leiden. Een ploeg die 3 punten achterstand had op Qui Vive. De mannen uit de Kwakel wilden na 2 gewonnen wedstrijden graag de goede reeks doorzetten. Een iets wat
onrustig trainingsweekje: 2 geblesseerden, 2 zieken, het begint lekker
fris te worden tentamens zijn voor
een groot deel van selectie begonnen en vermoeide beentjes van de
weken ervoor. Het eerste veld begint
nu langzaam weer op een varkensstal te lijken. Maar: ‘What doesn’t
kill you makes you stronger’ zo zongen enkele Amerikaanse artiesten. Wij moeten ze daarin uiteraard
gelijk geven. Vanaf het begin is de
wedstrijd gelijkwaardig. Beide ploegen creëren 1 a 2 kansen en verder
speelt het spel zich tactisch op het
middenveld af. Leiden hanteert een
goede hoge druk. Het antwoord van
Qui Vive is het spelen van de hoge
lange bal, deze bal komt veel aan bij
de spitsen van Qui Vive alleen maken die daar verder geen grote kansen van. Leiden maakt uit 4 strafcorners 2 doelpunten waardoor Qui Vive tegen een 0-2 achterstand aankijkt. Binnen de hockeysport is dat
geen gespeelde wedstrijd aangezien 2 ( liever 3) goals zo gemaakt
zijn. Op het fluitsignaal van de rust
versiert Erik Otto een strafcorner.
Dat kunnen we al een paar seizoenen zonder problemen over laten aan het Kwakelse Cornerkanon
Mark Weber, afgelopen week nog
geveld door een hardnekkige pinda, zondag was die alweer sterker

dan ieder kind kan worden van Calvé Pindakaas, Hij pusht hard en onberispelijk de 1-2 binnen en kunnen
beide teams aan de verdiende rustpauze beginnen.
Tweede helft
Qui Vive veranderd wat in de tactiek zowel aanvallend als verdedigend. Hierdoor pakt Qui Vive het
initiatief over van Leiden die de rest
van de wedstrijd nog 2 kansen kunnen creëren maar Peter van Ooik
redt knap en later helpt Martijn Bots
een handje door de bal van de lijn
te pareren. De 2-2 komt uit een snel
opgezette aanval waar Wouter Haremaker een oplettende Erik Otto kan vinden in de cirkel, Erik Otto loopt vervolgens makkelijk de
bal in Leidense goal en is de stand
weer gelijk getrokken, 2-2. Qui Vive
is sterker en een overwinning hangt
in de lucht. Deze overwinning komt
er ook want Mark Weber pusht de
bal hard op de voetjes van de lijnstop. Er is op dat moment maar 1
rechtvaardige beslissing over; de
strafbal! Erik Otto gaat achter de bal
staan, ademt nog is goed in en uit,
kijkt goed naar de keeper en pusht
de bal keurig door de beentjes. Een
terechte 2-3 voorsprong voor Qui
Vive, knap, na 2-0 achter te hebben gestaan! Qui Vive wint van Leiden en pakt hierdoor de 3e overwinning op rij. Zondag aanstaande spelen de mannen thuis tegen Huizen,
een ploeg waar Qui Vive al 5 seizoenen op rij tegen mag spelen. En die
altijd zorgt voor spanning en sensatie, mis dit niet!!

Legmeervogels 2 strijden
om eerste periode
Workshop met scheidsrechter Serdar Gözübüyük
Uithoorn – Vorige week heeft de
scheidsrechter betaald voetbal Serdar Gözübüyük workshops gegeven
aan leerlingen van 3 Havo over respect en ambitie. Serdar is ambassadeur van Sport Connecting Us en

heeft zijn droom waargemaakt om als
eerste scheidsrechter van niet Nederlandse origine Scheidsrechter Betaald
Voetbal te worden. Hij is een voorbeeld voor alle (allochtone) jongeren
die het beste uit zichzelf willen halen.

Uithoorn - Legmeervogels 2 was in
de strijd om de eerste periode. Wilde men deze binnen halen dan moet
er gewonnen worden van De Meern.
Legmeervogels 2 begint te slap aan
dit duel en dit komt Legmeervogels
op een 2-0 achterstand te staan.
Legmeervogels komt dan nog wel
terug naar 2-2 maar verder laat De
Meern het niet komen. Eindstand is

2-2. niet genoeg, er had gewonnen
moeten worden, om de 1ste periodetitel binnen te slepen. Deze 1ste periodetitel is nu gegaan naar SDO 2 dat
een beter doelsaldo heeft dan VVIJ
2. Legmeervogels staat nu op een 3e
plaats met 1 puntje achterstand op
SDO 2 en VVIJ 2. Aanstaande zondag is het Legmeervogels 2 tegen
Roda’23 2, aanvang 12.00 uur.

Geslaagde klaverjasavond
bij Legmeervogels
Uithoorn - Op de laatste vrijdag
van de maand is er bij Legmeervogels traditie getrouw de maandelijkse klaverjasavond. Deze klaverjasavond mag zich verheugen in een
steeds grotere belangstelling. Ook
deze keer was er grote belangstelling voor de klaverjasavond. Ruim
70 personen bevolkte de kantine.
Een voordeel van deze maandelijkse klaverjasavond is dat er geen
tombola is. Er geen competitieranglijst wordt bijgehouden en na elke
avond gelijk de prijsuitreiking.
De poedelprijs op de vrijdagavond
is gegaan naar mevrouw Corrie Smit

met 5319 punten. Dit is dan 1329
punten per ronde.
Mevrouw Van Bemmelen is met de
derde prijs huiswaarts gekeerd. Zij
behaalde 6618 punten. De bijna
eerste plaats, dus gewoon de tweede plaats, is gegaan naar Marco
Huel met 6636 punten. En de kampioen van deze vrijdagavond is geworden Dhr Leen van Bemmelen
met 6676 punten. Is gemiddeld dus
1669 punten per ronde. Er worden
per avond vier klaverjasronden gespeeld. De volgende maandelijkse
klaverjasavond is op vrijdag 28 november aanstaande.

Tweemaal winst voor
UWTC in het veld
Uithoorn - UWTC- lid Bas de Bruin
heeft zaterdag 1 nov het districtkampioenschap veldrijden in Enkhuizen gewonnen bij de amateurs.
Bas had gelijk in de eerste ronde al
de koppositie ingenomen en gedurende de wedstrijd een voorsprong
van zo’n 15 seconde opgebouwd.
Dat was genoeg om de wedstrijd
gecontroleerd te kunnen uitrijden.
In dezelfde klasse was er voor Dennis Moolhuijsen een 14e plaats.
Wisselende weersomstandigheden
maken de uitdaging in het veldrijden groot, maar de bijna zomerse
omstandigheden deze zaterdag was
voor de supporters wel erg lekker.
Lorena Wiebes eindigde met een 3e
plaats keurig op het podium bij de
nieuwelingen meisjes. Bart de Veer
behaalde een 7e plaats bij de junioren, waar de junioren uit Zuid-Holland toch een maatje te groot waren voor de Noord-Hollandse junioren. Bij de masters 40+ was er een
8e plaats voor Pieter Heidema en
een 16e plaats voor Sjon van den
Berg. Bij de masters 50+ reed Ben
de Bruin naar de 17e plaats en Rene
Wiebes naar de 20e plaats.
Nes aan de Amstel
De tweede overwinning ging op
zondag 2 november naar jeugdlid Mees van Smoorenburg. Mees
reed tijdens de Amsterdamse cross
competitie in Nes aan de Amstel
naar de winst bij de jongste jeugd.
Ook broertje Siem van Smoorenburg deed mee in de klasse met lokale jeugd. En Siem is ook een talentje, want hoe klein hij ook is ten
opzichte van zijn concurrenten, reed
Siem gewoon naar de 5e plaats!
Het was topdrukte vandaag in Nes
aan de Amstel met bijna 200 deelnemers in de verschillende categorieën. Bij de oudste jeugd reed Ian
van den Berg mooi in de middenmoot naar de 14e plaats. Een zeer

groot startveld bij de 40- en nieuwelingen/dames. Tommy Oude Elferink was hier vandaag de beste
UWTC-er met een 4e plaats bij de
40- gevolgd door Bart de Veer op
de 9e plaats en Joost Spring intVeld op plaats 16. Bij de nieuwelingen/dames ook een mooie 4e plaats
voor Menno van Capel en Stijn Ruijter werd 13e. Lorena Wiebes gaf na
een paar rondjes op. Het DK van zaterdag en de clubwedstrijd van zondagochtend zaten nog in haar benen. Ook bij de 40+ staan er iedere week weer veel renners aan de
start. UWTC lid Jauko Hartveldt doet
het erg goed in deze klasse, vandaag een 12e plaats voor Jauko, 28e
Gerard Keijzer, 31 Sjon van den Berg
en 33 Ben de Bruin. Volgende week
wordt de ACC verreden bij Ulysses
in Amsterdam-Noord.
Clubcross
Renners die dichterbij huis willen crossen in het veld kunnen iedere zondagochtend terecht bij
UWTC. Rondom sportpark Randhoorn is weer een leuke wedstrijdbaan uitgezet waarin enkele klimmetjes en een trap zijn opgenomen.
Om 10.30 uur starten de wedstrijden
voor zowel jeugd als overige categorieën. Uitslag clubcross 2 november: Jeugd 8-9 jaar: 1 Esmee de Rijk.
Jeugd 10-11 jaar: 1 Sem Knook, 2
Joyce de Rijk. Jeugd 12-14 jaar: 1
Moreno Blom
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Michael
van Meerland, 3 Lorena Wiebes, 4
Roberto Blom, 5 Robin Leijgraaf, 6
Bart van Montfoort, 7 Lars Wiebes,
dnf Jeroen van Pierre
40+: 1 Frans van Heeteren, 2 Marcel Versteeg, 3 Cock Fangmann,
4 Maarten de Jong, 5 Wilfred Zeijerveld, 6 Gerard de Veer, 7 Marcel Janzing, 8 Peter Wiebes, 9 Rene Wiebes, 10 Leen Blom, 11 Joop
Winters.

Sterk acterend KDO 1 in
tweede helft benadeeld
De Kwakel - Na de 3-2 thuisoverwinning van vorige week tegen
Bloemendaal, mocht het eerste afgelopen zondag afreizen naar Haarlem-Noord voor de uitwedstrijd tegen DSS. Op het sportpark Pim Mulier kon trainer Raymond de Jong
niet beschikken over zijn aanvoerder Sven Vlasman, die nog herstellende is van een lichte hersenschudding, die hij vorige week opliep. Midweeks wonnen de Kwakelaars knap van 3-2 van zaterdag
tweedeklasser Argon, waardoor
KDO met een goed gevoel aan de
wedstrijd kon beginnen.
Het toegenomen zelfvertrouwen
aan Kwakelse zijde was direct zichtbaar in de beginfase tegen DSS. De
thuisploeg, spelend in een opvallend roodgroen tenue, werd teruggedrongen en uiteindelijk wist KDO
in de 11e minuut de openingstreffer te maken. Na een prachtig uitgespeelde Kwakelse aanval was spits
Mathijs van Rijn het eindstation. Via
de binnenkant van de paal schoot
Mathijs fraai de 0-1 tegen de touwen. Twintig minuten kon KDO van
de voorsprong genieten, want toen
wist de thuisploeg gelijk te maken.
Een steekbal werd door de Kwakelse defensie verkeerd beoordeeld,
waardoor de spits van DSS de 1-1
kon aantekenen. Met deze stand
werd ook de rust bereikt.
Combinaties
In de tweede helft bleef KDO goed
voetballen en via diverse leuke combinaties waren de Kwakelaars minimaal gelijkwaardig aan subtopper DSS. De wedstrijd kwam echt
tot leven toen DSS in de 70e minuut een makkelijk gegeven penalty
kreeg na een vermeende handsbal
van KDO. De strafschop werd benut, zodat het 2-1 werd. Trainer Raymond de Jong reageerde direct op
deze achterstand door middenvelder Joris Kortenhorst te vervangen

voor aanvaller Rick Kruit. Met vier
aanvallers gingen de Kwakelaars op
jacht naar de gelijkmaker. Even later
moest KDO echter een domper te
verwerken toen Doron Borger ‘potje haakte’ bij zijn tegenstander. De
scheidsrechter, die in de eerste helft
naar behoren floot, beoordeelde dit
als natrappen, waardoor Doron met
rood naar de kleedkamer werd gestuurd.
Tien man
Met tien man bleef KDO goed meedoen in de wedstrijd en claimde een
in de 85e minuut een penalty toen
Joeri Stange om zijn mannetje heen
ging en moedwillig werd geblokkeerd in het zestienmetergebied.
De scheidsrechter, die steeds minder controle kreeg over het levendige duel, wuifde dit voorval weg, tot
grote verbazing van het Kwakelse
kamp. Toch leek Jim Klijn in de 90e
minuut de zo verdiende gelijkmaker
te maken, maar ook in deze situatie
wist de scheidsrechter op een negatieve manier voor KDO zijn stempel
drukken. Jim Klijn, die duidelijk achter de bal stond, kreeg een breedte
bal op een presenteerblaadje aangespeeld en schoot de 2-2 binnen.
De rapen waren voor KDO gaar,
want de scheidsrechter honoreerde
een vlagsignaal was de DSS-grensrechter, waardoor het doelpunt van
Jim werd ten onrechte werd afgekeurd wegens buitenspel. In de
daaropvolgende aanval wist DSS
wel te scoren, zodat er een 3-1 eindstand op het scorebord verscheen.
Met een beetje meer geluk had
KDO vanmiddag goede zaken kunnen doen in het klassement, maar
niks bleek minder waar. Aankomende zondag kan het eerste gelukkig
op orde zaken stellen als Blauw-Wit
Amsterdam naar De Kwakel toekomt. Om 14:00 uur spelen de Kwakelaars dan tegen de nummer laatst
van de derde klasse C.
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Voormalig hoofdredacteur komt
uitgebreid aan bod in jubileumboek
Het verhaal van meester Roosjen
Vorig jaar bestond weekblad de Nieuwe Meerbode
125 jaar, een feit dat niet onopgemerkt voorbij is
gegaan. In het jubileumboek met als titel ‘Van politiek
orgaan tot vriend aan huis’ is de rijke geschiedenis
van de krant uitvoerig belicht in woord en beeld.
Belangrijke medewerkers komen in het boek aan bod.
Onder hen Folkert Roosjen, tegenwoordig een bijna
vergeten naam in Aalsmeer maar destijds alom gekend.
Tijd voor een herinnering aan meester Roosjen.

Vlug van geest, joviaal, energiek, geacht en
geliefd, een gemakkelijk spreker en schrijver;
de lofuitingen aan het adres van Folkert
Roosjen geven een eenduidig beeld. De
hoofdonderwijzer van de christelijke school
was in Aalsmeer buitengewoon populair. Niet
in de laatste plaats dankzij zijn tomeloze inzet
als hoofdredacteur en uitgever van De Nieuwe
Meerbode.
Roosjen kwam op 1 november 1861 ter wereld
in Woudsend, een plaatsje midden tussen
de Friese meren. Hij studeerde in Groningen
voor onderwijzer en bekleedde die functie in
achtereenvolgens Groningen, Zeist, Dordrecht
en Woudsend. In 1885 kreeg Roosjen een
aanstelling als schoolhoofd in Exmorra, nabij
Bolsward. Daar bleef hij tot zich drie jaar later
een kans voordeed in Aalsmeer. Uit achttien
sollicitanten werd Roosjen benoemd tot hoofd
van de nieuwe protestant-christelijke school aan
het Kegelpad (nu Kanaalstraat). De school begon
in oktober 1888 met 119 leerlingen. Roosjen
ging er werken voor een salaris van ƒ 900,per jaar en betrok de voor de school gelegen
onderwijzerswoning.
Enkele maanden voor de komst van Roosjen
had een tiental protestant-christelijke mannen
uit Aalsmeer en Haarlemmermeer een krant
opgericht: De Nieuwe Meerbode. Het blad
moest een tegenwicht bieden aan de bestaande
liberale krant ‘De Meerbode’. In deze verzuilde
tijd waren kerk, school, politiek en krant nauw

met elkaar verbonden. Praktisch vanaf het
begin moet hoofdonderwijzer Roosjen dan
ook betrokken zijn geweest bij De Nieuwe
Meerbode. Toen de eerste hoofdredacteur,
dominee Jan Wieten, Aalsmeer in 1890 verliet,
was er dan ook maar één logische vervanger.
Roosjen kreeg daarmee de leiding in handen
van een krant die slechts met grote moeite
het hoofd boven water wist te houden. De
opbrengst uit abonnementen en advertenties
was nauwelijks voldoende om de tweewekelijkse
verschijning te rechtvaardigen.
Dat dit toch lukte, mag in belangrijke mate
worden toegeschreven aan de nieuwe
hoofdredacteur. Hij was de stabiele factor in
een periode waarin de krant verschillende
drukkers versleet en een moeizaam bestaan
leidde. Pas tegen het einde van de eeuw kwam
hierin verbetering, toen Roosjen samen met
collega-schoolhoofd Titi Hendrik van der Veen
en de politicus Gerrit Knaap, beiden uit de
Haarlemmermeer, het uitgaverecht van de krant
overnam. De heren begonnen hierop een eigen
drukkerij in de Zijdstraat.
“Meester Roosjen”, zoals iedereen hem
kende, leek onvermoeibaar. In zijn werk als
hoofdonderwijzer was hij niet alleen geliefd
maar leidde hij ook de gestage uitbreiding van
de christelijke school in goede banen. Daarnaast
gaf hij les aan de Rijkstuinbouwwinterschool
en vervulde hij tal van maatschappelijke
functies. Zo was Roosjen kerkvoogd, oprichter

De Zijdweg (later Zijdstraat) omstreeks 1900. In het tweede pand aan de rechterkant bevond zich de
drukkerij van De Nieuwe Meerbode van 1897 tot 1912. Ter oriëntatie: later kwam op deze plek de
ﬁetsenzaak van Daan Spreij.

en bestuurslid van woningbouwvereniging
Volksbelang, secretaris van het Witte
Kruis, bestuurslid van de Oranjevereniging,
erevoorzitter van de Christelijke
Jongelingsvereeniging Gideon, voorzitter van
de Commissie tot Wering van Schoolverzuim en
correspondent voor de Nederlandse Militairen
Bond. Tot zijn politieke activiteiten behoorden
het voorzitterschap van de antirevolutionaire
kiesverenigingen in Aalsmeer én in het district.
Van al zijn nevenfuncties nam De Nieuwe
Meerbode echter de belangrijkste en meest
tijdrovende plaats in. Voor Roosjen was de krant
méér dan een bijbaan. Het was een roeping,
een middel om de christelijke boodschap waarin
hij geloofde breeduit te verkondigen. ‘Juist het
bewustzijn, dat ook op politiek terrein Gods
naam alle eer waardig is, maakte hem tot een
onvermoeid strijder voor het orgaan van de
partij’, schreef Simon Roosjen, één van de elf (!)
kinderen van Roosjen en zijn vrouw Trijntje van
der Meulen.
Het graf van meester Roosjen op het
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg.

Het werk voor de krant was voor Roosjen een
tweede natuur. In commentaren en artikelen
bleek zijn gave van het woord. Bevlogen
en soms fel behandelde hij kwesties die
antirevolutionairen in die dagen bezighielden,
zoals de discussie over gelijkstelling binnen
het onderwijs, een onderwerp dat hem
als onderwijzer nauw aan het hart lag.
Onder zijn leiding maakte de krant een
gunstige ontwikkeling door. In 1912 leidde
dit tot een belangrijke stap: de verhuizing
naar de Kanaalstraat. Opnieuw speelde de
verwevenheid van kerk, school en krant een
rol. Door de toename van het aantal leerlingen
kampte de christelijke school met ruimtegebrek.
Het schoolbestuur besloot daarom tot de bouw
van een nieuwe school met onderwijzerswoning
aan de Schoolstraat. In een deel van het
bestaande schoolgebouw aan de Kanaalstraat
vond De Nieuwe Meerbode onderdak. Hier zou
het tientallen jaren blijven.

DROEVE PLECHTIGHEID
Woensdag 6 februari 1924 voltrok de
begrafenis van meester Roosjen zich onder
een overweldigende belangstelling. Niet
alleen uit het dorp maar uit het hele land
kwamen vrienden, collega’s, oud-leerlingen
en notabelen om de hoofdonderwijzer en
krantenuitgever de laatste eer te bewijzen.
‘Voor deze droeve plechtigheid openbaarde
zich een belangstelling, als hier nog nimmer
te voren is aanschouwd’, schreef De Nieuwe
Meerbode. Vanuit de onderwijzerswoning
in de Schoolstraat werd de eikenhouten kist
met het lichaam van de overledene op een
lijkkoets gehesen. ‘Uit het publiek sloten zich
vele honderden achter den stoet aan, die den
ontslapen “Meester” mee naar de laatste
rustplaats wenschten te brengen. Ook langs
den weg, dien de stoet volgde (Schoolstraat,
Dorpsstraat, Zijdstraat, Stationsweg) zag het
zwart van menschen, en werd door zeer velen
eerbiedig het hoofd ontbloot.’

Nadat de heren Knaap en Van der Veen in de
loop der jaren waren uitgetreden, werd Folkert
Roosjen vanaf 1919 alleen eigenaar van zowel
krant als drukkerij. Nog meer dan voorheen lag
de verantwoordelijkheid voor de onderneming
in zijn handen. Roosjens takenpakket was zo
veelzijdig dat hij zich volgens zoon Simon op
een bepaald moment kon noemen: redacteur,
administrateur, kassier, colporteur, corrector,
verslaggever en eigenaar van De Nieuwe
Meerbode.

Aangekomen op het Boomkwekerskerkhof
droegen personeelsleden van De Nieuwe
Meerbode en leden van de antirevolutionaire
kiesvereniging de kist naar het graf. Kinderen
van de christelijke school zongen een lied.
Daarna was dominee Jan Wieten de eerste
die sprak: ‘De arbeid door hem verricht in den
dienst des Heeren, in Gods koninkrijk, zal niet
vergeten worden. (...) Trouwe vriend en broeder
Roosjen, die het aangedurft hebt voor Gods eer
te staan, rust zacht in vrede.’

Groot was de ontgoocheling toen Folkert
Roosjen op 3 februari 1924 na een kort ziekbed
overleed in het Diaconessenhuis in Amsterdam.
Hij werd 62 jaar. In Aalsmeer verliep het leven
die week een beetje trager dan normaal. Op
school, in de kerk, bij de krant, in de politiek
en het verenigingsleven: overal werd het
overlijdensbericht ervaren als een schok.
Meester Roosjen dood! Het was nauwelijks te
bevatten.

Het gezin Roosjen, v.l.n.r.: Folkert, Johannes, Nicolaas, Sierd, Wiebe, Hijlko, Anton, Tjeerd, Keimpe,
Simon, dochter Hillegonda en vader en moeder Roosjen.

Een uitgebreide versie van deze tekst
en meer verhalen over en beelden
uit de geschiedenis van de Nieuwe
Meerbode staan in het jubileumboek
‘Van politiek orgaan tot vriend aan
huis’. Het boek van auteur Constantijn
Hoﬀscholte is voor €20,- te koop bij
Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12.

Die woensdag volgend op het weekend waarin
hij overleed, staarde Folkert Roosjen de lezers
van De Nieuwe Meerbode aan vanaf een
groot portret op de voorpagina van de krant.
Een statige heer met witgrijze haren en een
borstelige snor. De ogen nog vol levenslust
en mildheid, een éminence grise in zijn beste
pak. Treﬀend was de reactie van concurrent De
Meerbode, het blad waarmee Roosjen zo vaak
strijd voerde. Ook hun “in memoriam”, omlijnd
met een dikke zwarte rand, besloeg het grootste
deel van de voorpagina.

in Aalsmeer. Elke
De Nieuwe Meerbode is een begrip
nieuws, van de
week staat de krant boordevol lokaal
het rijke Aalsmeerse
plaatselijke politiek tot berichten over
nog maar weinig mensen
verenigingsleven. Wat tegenwoordig
als politiek orgaan. In
weten, is dat het weekblad ooit begon
was de krant niets minder
de eerste zeventig jaar van bestaan,
dat in de wijde omgeving
dan een antirevolutionair bolwerk
werd verspreid en gelezen.
Meerbode is de
Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe
Aalsmeerse
geschiedenis van de oudste nog bestaande
over idealen en
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal
water houden onder
confrontaties, over het hoofd boven
roemruchte medewerkers
moeilijke omstandigheden en over
Chris van den
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen,
En natuurlijk is het
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze.
dorp waar De Nieuwe
ook een verhaal over Aalsmeer, het
mee verbonden is.
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk

lokale (kranten)lezer.

D AAN HUIS

nis van een
In dit boek leest u de bijzondere geschiede
illustraties is het een
Aalsmeerse krant. Mede door de vele
in de boekenkast van de
naslagwerk dat niet mag ontbreken

SINDS 1888

POLITI EK ORGAA N TOT VRIEN
125 JAAR NIEUW E MEERB ODE VAN

‘O, zoo kort geleden nog - was het niet
Donderdag - was hij door velen nog gezien,
opgewekt, met zijn veerkrachtigen tred,
schoon niet zonder teekenen van den in
aantocht zijnden ouderdom. Hoevelen zou
hij dien dag nog zijn jovialen groet gebracht
hebben? Want of men naast of verre van
hem stond, hoe hoog de scheidsmuren van
politiek en godsdienst ook mochten zijn, in
den burgerlijken omgang als die hoogere
geestelijke dingen niet aan de orde zijn, die
dingen, die zoo kunnen samenbinden, maar
die ook zoo kunnen scheiden, dan was hij
den jovialen man, ingeburgerd Aalsmeerder,
die voor ieder een vriendelijken groet, een
welwillend woord had.’

125 JAA R

VA N PO LIT IEK OR GA AN
TO T VR IEN D AA N HU IS
1888

Constantijn Hoﬀscholte

5 november 2014

• Nieuwe Meerbode

Zilveren Turfloop 2014
weer een grooT succes
De ronde venen - Op zondag 2 november werd
voor de 24e keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Ook dit jaar was de
Turfloop de eerste wedstrijd in het Zorg en Zekerheid circuit. De weersomstandigheden waren tijdens
deze editie prima, met een
vrolijk zonnetje leek het
meer voorjaar dan najaar.
In de polder hadden de lopers wel last van een stevige zuidwestenwind, kracht
vier. Voor het eerst in de
historie van de Zilveren
Turfloop werd gestart én
gefinisht op de Hoofdweg.
Zo hadden de lopers tot op
de laatste meters de ruimte
de strijd te winnen van de
tegenstander, of hun persoonlijk record te verbeteren. De toeschouwers hadden alle ruimte op het fietspad om de lopers aan te
moedigen.
rabo geZZinsloop
Als eerste mochten de kinderen van start voor hun
Rabo GeZZinsloop. Dit jaar
mag de Twistvliedschool
opnieuw de sportiefste
school van de gemeente
De Ronde Venen genoemd
worden, 90 kinderen stonden in hun gele shirts aan
de start. Ook de groene
shirts van de kinderen van
de Proostdijschool gaven
de GeZZinsloop kleur, bijna
50 kinderen van de Proostdijschool hadden hun hardloopschoenen aangetrokken. Uit de wijde omgeving van Mijdrecht kwamen
de overige lopertjes van de
GeZZinsloop. In totaal kwamen er ruim 250 kinderen
over de finish. Daar stonden trotse supporters ze
op te wachten. De kinderen
kregen een prachtige medaille en een goed gevulde
‘goodie-bag’.
De winnaars waren:
Jongens t/m 12 jaar,
Milan Biesheuvel
Meisjes t/m 12 jaar,
Paulien Idema
Jongens 7 t/m 9 jaar,
Nick Duinkerken
Meisjes 7 t/m 9 jaar,
Daphne Oosterlee
Jongens 4 t/m 6 jaar,
Philip Wolvers
Meisjes 4 t/m 6 jaar,
Danielle Kapitein
prestatielopen
Rond 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 5
en de 16,1 kilometer van
start. Het parcours liep grotendeels door de polders
rondom Mijdrecht en langs
het riviertje De Kromme
Mijdrecht. De deelnemers
genoten van de stralende
zon en de prachtige herfstkleuren.
De 5 km werd bij de dames gewonnen door Silke Schmidt uit Leiden, gevolgd door Larissa Mulder
van Voorschoten ‘97 en op
de derde plaats Sandra v.d.
Berg van HRR.
Bij de heren 5 km kwam
Hans van Hateren, van AV
De Spartaan als eerste over
de finish, gevolgd door Jaron Tooren uit Harmelen.
De derde plaats was voor
Sjoerd Heemskerk van AKU.
De 10 km werd bij de dames
gewonnen door Marlies
Jongerius van AV Olympus
’70. Tweede werd Nathalie Klaassen van AAV ‘36 en
derde werd Ruda van Zeist
van loopgroep Aart Stigter.
Bij de heren 10 km kwam
Said Kanfaoui van AV Gouda als eerste over de finish
gevolgd door Wilfred Verhagen van Running 2000
en Lennard Elenbaas van
Atletiek Maastricht.
De 16,1 km of 10 EM is de
langste afstand van de Zilveren Turfloop. Bij de dames werd Mariska Visser uit
Ter Aar eerste, in 1.08.33

min. gevolgd door Nanda Clarisse uit Woerden en
derde werd Bianca van Bree
uit Leiden. De Veenloper
Michael Woerden had zijn
zinnen gezet op de overwinning in zijn thuiswedstrijd, maar hij werd nipt
verslagen door Nico Altorf
van de Noordwijkse strandlopers. Nico liep de 16,1 km
nog net binnen de 56 minuten: 00.55.59. Derde werd
Martijn de Groot uit Waverveen in precies 59 minuten.
Business loop
Voorafgaand aan de editie 2014 was al bekend dat
het dit jaar een spannende strijd zou gaan worden.
PK Sport 1 was al twee keer
de winnaar op de 10 km en
Multifull 1 deed ditzelfde op
de 5 km. Als deze teams dit
jaar zouden winnen, mochten ze allebei de grote wisselbeker in hun eigen prijzenkast tentoon stellen. Er
werd enorm hard gelopen,
door de deelnemers van
beide teams, maar was het
voldoende voor de overwinning? Helaas voor Multifill had het team van HVR
Bouw 1 een betere tijd, dus
zij mogen dit jaar de wisselbeker meenemen naar het
bedrijf. De uitslag van de
5 km was als volgt: eerste
werd HVR Bouw 1, tweede
Multifill 1 en derde het VLC
team 2. En ook PK Sport 1
kon de hoge verwachtingen niet waar maken, zij
eindigden dit jaar op de
derde plaats. De tweede
plaats was voor Ons Tweede Huis, en de business
loop 10 km werd gewonnen
door het VLC team 1. Alle teams van harte gefeliciteerd en de organisatie rekent op jullie deelname volgend jaar tijdens de 25e Zilveren Turfloop.
Alle overige uitslagen staan
vermeld op www.zilverenturfloop.nl. Prachtige foto’s van de start, en van de
GeZZinsloop kunt u terugvinden op www.sportinbeeld.com
fotobus
Vele lopers letten tijdens
hun loop en bij het passeren van de finish op de tijdwaarneming. De tijd speelt
een belangrijke rol in ieders leven. De tijd gaat snel
voorbij. We vragen ons wel
eens af of we wel genoeg
om ons heen kijken? Hebben wij tijd voor elkaar?
Wanneer was het de laatste
keer dat je tegen jezelf of je
partner zei “Die (persoon)
moet nodig eens een bezoek ontvangen”. Dit thema werd belicht door Zorg
en Zekerheid in hun fotobus. Deelnemers aan de
ZTL werd gevraagd of er iemand is “voor wie ze meer
tijd vrij zouden moeten maken”. Iemand die ze een tijd
niet gesproken hebben en
daar misschien geen goed
gevoel over hebben. Iemand die er in de hectiek
van alle dag ‘een beetje bij
ingeschoten is”. In de fotobus konden de bezoekers op de foto gaan, en
deze foto werd de voorkant van een ansichtkaart,
die de deelnemers zelf konden versturen. Zo werd het
deelnemen aan de Zilveren Turfloop niet alleen een
prestatie van de deelnemer
zelf, maar was er ook aandacht en tijd voor anderen.
De Zilveren Turfloop 2014
was weer een groot succes,
mede dankzij alle vrijwilligers die zich hebben ingezet van het grootste sportevenement van De Ronde
Venen een enorm succes te
maken. Volgend jaar zal de
25e Zilveren Turfloop gehouden worden op 1 november. Zet het alvast in
uw (hardloop)agenda!
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