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VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

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

Uithoorn - Op dinsdag 17 novem-
ber a.s. organiseert de VVD Uit-
hoorn-De Kwakel een open bijeen-
komst over de plannen voor het 
doortrekken van de tram Amstel-
veenlijn naar Uithoorn. Inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel zijn van 
harte uitgenodigd, de raadsleden en 
de wethouder van verkeer zijn ook 
aanwezig. Er is dus uitgebreid gele-
genheid om van gedachten te wis-
selen over de plannen. De bijeen-
komst vindt plaats in Hotel-Restau-
rant Het Rechthuis aan den Amstel 
(Schans 32, Uithoorn) en start om 
20.00 uur. Op woensdag 11 novem-

ber a.s. is er in het gemeentehuis 
een presentatie over de huidige sta-
tus van de plannen, tijdens de com-
missievergadering Wonen & Wer-
ken. Dan pas is er meer inzicht in 
de concrete plannen voor de tram-
lijn en kan op basis van deze infor-
matie een inhoudelijk gesprek met 
de inwoners gevoerd worden. 

De VVD vindt het heel belangrijk 
dat het huidige voorzieningenni-
veau, dat nu wordt verzorgd door 
buslijn 170, op zijn minst in stand 
blijft en liefst nog verder verbetert. 
Dat wil zeggen dat, ook na aan-

leg van een eventuele tramlijn, de 
voor Uithoorn belangrijke plaat-
sen, zoals de scholen in Amstelveen 
Zuid, Plein 1960, VU ziekenhuis en 
Leidseplein, goed en frequent wor-
den aangedaan zonder allerlei over-
stapmomenten. Daarin staan ze als 
VVD Uithoorn-De Kwakel gelukkig 
niet alleen, aangezien ook Amstel-
veen groot belang hecht aan de OV-
route door Noord Amstelveen. Wilt 
u zich vooraf s.v.p. wel even aanmel-
den, zodat zij weten hoeveel gas-
ten zij op 17 november kunnen ver-
wachten. Dit kan via fractie@vvduit-
hoorn.nl.

VVD bijeenkomst over 
tramlijn op 17 november

De Kwakel - Zaterdag 31 oktober 
was de eerste avond van de 56e 
editie van de Kwakelse Veiling. En 
ook dit jaar waren er weer honder-
den Kwakelaars naar de kantine van 
de sv KDO gekomen. De veiling be-
gon om 20.00 uur met de kindervei-
ling. Hierbij houdt de veilingmeester 
goed in de gaten of de opgezwaaide 
arm wel goedgekeurd wordt door 
pa of ma. Als een kind vooraan in de 
zaal zit en papa achter aan de hang-
tafel, spreekt hij met hem af: “Als zij 
zwaait, dan knik jij als het goed is”. 
Als papa bij �50 de grens legt, wordt 
hij verrast door oma die het goed-
keurende knikje overneemt, want zo 
gaat dat in De Kwakel. De kinder-
veiling bood ook nu weer taferelen 
van verdriet bij het missen van de 
koop, tot grote stralende gezichten 

als een volgende koop wel binnen-
gesleept werd. Menig ouder heeft 
deze avond goed inkopen kunnen 
doen voor de volgende verjaardag 
van hun spruit. Alle kinderen die 
een kleurplaat ingeleverd hadden 
kregen aan het eind van de kinder-
veiling een tasje vol verrassingen.
Elke �2.500 is er een premie op de 
winnende kavel. Zo rond kwart over 
negen werd de mijlpaal van de pre-
mie voor het eerst bereikt. De win-
nende bieder kreeg er een week-
endje cabrio rijden bij cadeau. An-
dere premies waren deze avond 
een drone, een koffi ebonenmachi-
ne en een smart TV. Het tempo op 
de Kwakelse Veiling is hoog want er 
moeten iedere avond rond de 325 
kavels doorheen. De hoogste op-
brengst deze avond op één kavel 

was �520 voor een damesfi ets. Maar 
het merendeel van de kavels ging 
weg voor een bedrag onder de �100, 
waardoor het voor iedereen wel mo-
gelijk is om een koopje op de Kwa-
kelse Veiling te bemachtigen. Rond 
kwart over twee ging de laatste ka-
vel onder de hamer: een dagje in de 
sauna, waar �120 voor werd gebo-
den. 
Voor de vierde keer sinds de in-
voering van de euro kwam de op-
brengst van de eerste avond met 
�25.912 boven de �25.000 grens 
uit. Dat belooft veel goeds voor de 
tweede veilingavond die plaatsvindt 
op zaterdag 7 november, wederom 
in de kantine van de sv KDO aan 
de Vuurlijn in De Kwakel. Ook de-
ze avond begint weer om 20.00 uur 
met een kinderveiling.

Kwakelse veiling opent met 
€ 25.912 op de eerste avond

Uithoorn - Kort geleden is het vol-
tallige bestuur van ANBO afdeling 
Uithoorn/De Kwakel afgetreden. 
Om de gevolgen van dit aftreden en 
verdere consequenties met de le-
den te bespreken werd op dinsdag 
27 oktober jl. een bijzondere leden-
vergadering gehouden.
Voorzitter Henk Elserman schets-
te in een uitvoerig betoog allereerst 
de reden van aftreden: door het AN-
BO Verenigingskantoor in Woerden 
zijn eind september totaal onver-
wacht de rekeningen van alle AN-
BO afdelingen in Nederland geblok-
keerd. De ledenadministraties on-
dergingen hetzelfde lot. Ook wer-
den in persberichten van de ANBO 
bestuursleden als graaiers en onbe-
trouwbare bestuurders weggezet. 
Daar bovenop kwam nog de me-
dedeling, dat alle ANBO afdelingen 
per 1 juli 2016 zullen worden opge-
heven.
Niet alleen penningmeester Van der 
Broek voelde zich geschoffeerd, ook 
de andere bestuursleden waren fu-
rieus. Het bestuur heeft echter niet 
alleen hierdoor besloten af te tre-
den. Er is veel meer aan voorafge-
gaan.

Afgelopen jaren 
De afgelopen jaren is de landelij-
ke ANBO op weinig democratische 
manier bezig geweest de zelfstan-
digheid van de afdelingen te beper-
ken. Deze betuttelende manier van 
doen (“wij weten wat goed voor jul-
lie is”) heeft bij velen kwaad bloed 
gezet. Alternatieve ideeën en po-
sitieve kritiek werden totaal ge-
negeerd, sommige leden werden 
daarom zelfs geroyeerd. Zo is lang-
zamerhand een situatie ontstaan 
waarin veel afdelingen en de leiding 
van de ANBO niet meer met elkaar 
willen communiceren. Het weder-
zijds vertrouwen is tot een absoluut 
minimum gereduceerd. Bovendien 
werd door de landelijke ANBO ook 
nog de samenwerking met de ande-
re Ouderbonden KBO en PCOB be-
eindigd, terwijl die juist in veel re-
gio’s zeer succesvol is. 
Al deze zaken hebben geleid tot het 
aftreden van veel besturen en het 
uittreden van nogal wat afdelingen. 
Kort geleden hebben de interviews 
in de sociale media van ANBO di-
recteur Lianne den Haan de slechte 
relatie nog meer op scherp gesteld. 
Zij was in die interviews steeds zeer 
negatief over afdelingsbestuurders 
en vrijwilligers en bagatelliseerde de 
vele problemen die er zijn ontstaan.

De toekomst
Hoe gaat de ANBO afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel nu verder? Henk 
van Gelderen gaf op de bijeenkomst 
uitleg over de mogelijkheden die er 
nog zijn. Daarna kozen de leden een 
tijdelijk bestuur dat tot 1juli 2016, 
de opheffi ngsdatum, in functie blijft. 
Dit tijdelijke bestuur bestaat uit 
Hanny Kampen, Tineke Bouma en 
Henk Elserman.
De afgetreden bestuurders Henk 
van Gelderen, Peter van den Hoog-
en, Matthijs van der Broek en Piet 
Wagemaker zullen tot 1 januari, in-
dien nodig, hand- en spandiensten 
verlenen. Drie van deze bestuurders 

zullen binnenkort hun lidmaatschap 
van de ANBO opzeggen.
Op een vraag uit de zaal of men 
ANBO lid moest blijven, antwoord-
de voorzitter Elserman dat dit ieders 
eigen beslissing is, waarop het be-
stuur geen invloed wil uitoefenen. 
Op andere vragen kwamen (samen-
gevat) de volgende antwoorden:
-  De samenwerking met de KBO 

blijft bestaan. Na het opheffen 
van de ANBO afdeling streeft 
men naar een nieuwe vorm van 
samenwerking

-  Bingo en Soos gaan gewoon 
door, evenals de Kerstviering van 
dit jaar.

-  Het gezamenlijk uitgegeven 
Maandblad zal helaas in de-
ze vorm verdwijnen, het wordt 
waarschijnlijk vervangen door 
een losbladige mededelingenfol-
der.

-  De belastingservice is tot juli 
2016 gegarandeerd, daarna niet 
meer.

-  Bij het opzeggen van het ANBO 
lidmaatschap, vervallen een aan-
tal voordelen, zoals korting op 
energiekosten en ziekteverzeke-
ringen. Deze kunnen echter ook 
op andere manieren worden ver-
kregen.(bijvoorbeeld via de Con-
sumentenbond).

Slotconclusie
Men kan tenslotte stellen dat er in 
dit confl ict tussen ANBO leiding 
en afdelingen alleen maar verlie-
zers zijn. De grootste verliezers zijn 
de ouderen die straks o.a. de bin-
ding van een afdeling zullen missen. 
Hun vaste steunpunten vallen weg 
en kunnen hoogstwaarschijnlijk niet 
worden vervangen.
Terwijl men alom decentraliseert, 
doet de landelijke ANBO het te-
genovergestelde en trekt alle macht 
naar zich toe. De koers die de AN-
BO nu gaat varen lijkt voor het ou-
derenwerk niet de juiste.

ANBO bestuur Uithoorn/
De Kwakel afgetreden

Oud-voorzitter en tijdelijk 
bestuurder: Henk Elserman

Tijdelijk bestuurslid: Hanny Kampen

Regio - In het weekend van 6 tot 
en met 8 november 2015 wordt de 
Waterwolftunnel onder de Ringvaart 
tussen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer twee nachten af-
gesloten voor verkeer. De afslui-
ting is nodig voor het uitvoeren van 
geplande onderhoudswerkzaam-
heden. Verkeer op de N201 wordt 
deels omgeleid en moet rekening 
houden met enige vertraging. Van-
wege de onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Waterwolftunnel, is de 
tunnel afgesloten van vrijdag 6 no-
vember (19.00 uur) tot zaterdag 7 
november (06.00 uur) en van zater-
dag 7 november (19.00 uur) tot zon-
dag 8 november (06.00 uur). Door 
de afsluiting kan het verkeer geen 
gebruikmaken van de N201 tussen 
de Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer. Met behulp van 
borden worden de omleidingsrou-
tes aangegeven. 

Regulier onderhoud
Om de veiligheid en doorstroming 
van de Waterwolftunnel te kun-
nen garanderen, is het noodzake-
lijk dat de tunnel regelmatig onder-
houden wordt. Dit onderhoud vindt 
deels plaats terwijl de tunnel open 
blijft voor verkeer. Drie keer per jaar 
dient de tunnel echter afgesloten 
te worden om de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel te kunnen 
garanderen en te zorgen voor een 
snel verloop van de onderhouds-
werkzaamheden. De werkzaamhe-
den zijn niet alleen voor preventief 
onderhoud, zoals het wassen van de 
tunnelwanden en het reinigen van 
de wegmarkeringen, maar ook voor 
inspecties en testen, zoals controles 
op veiligheidsmiddelen. 

Om het verkeer zo min mogelijk te 
hinderen worden de onderhouds-
werkzaamheden in de nacht uitge-
voerd.

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud

De Kwakel - Op 15 juli waren bij 
een insluiping in een woning aan 
Buitenhof in De Kwakel de sleutels 
van een bestelbus gestolen. Vervol-
gens was de dief weggereden in de 
Volkswagen transport. De bestelbus 
is een maand later retour gevon-

den in Mijdrecht bij een pand waar 
een groep mensen woont. Voordat 
de bus retour ging naar de recht-
matige eigenaar heeft de politie een 
sporenonderzoek gehouden. En nu 
is er een DNA-match. Op grond 
hiervan is dinsdag 3 november in 

Inbreker in kraag gevat Mijdrecht een 30 jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats aan-
gehouden. De man is een bekende 
van de politie. Hij is meerdere keren 
bij verdachte omstandigheden ge-
zien. Onder andere bij autoinbraken 
en diefstal van benzine. De man zit 
voorlopig vast. De politie verwacht 
dat de 30 jarige via de Vreemdelin-
gendienst het land uitgezet wordt.



Uithoorn - In de week van 7 tot en 
met 15 november wordt in het hele 
land in musea, galeries en creatie-
ve centra de Nationale Kunstweek 
gehouden . Deze kunstweek is be-
doeld om mensen bekend te maken 
met de activiteiten, die plaatsvinden 
op deze creatieve plekken. Ook Ate-
lier de Penseelstreek doet mee met 
deze Kunstweek. Op 7 november 
a.s. zal er van 15.00-17.00 uur in het 
Atelier open huis zijn en kan men 
informatie krijgen over schildercur-
sussen, workshops en verjaarspar-
tijtjes die gegeven worden.  Tijdens 
deze middag zullen enkele leerlin-
gen aanwezig zijn, die kunnen ver-
tellen over het schilderen in het 
atelier. Ook zal er een korte gratis 
workshop zijn en voor de kinderen 
is er een creatieve verrassing. Het is 
mogelijk je op te geven voor de kor-

te cursussen van 5 keer, die in ja-
nuari zullen starten. Alle bezoekers 
ontvangen een set van 2 kunstkaar-
ten. Hartelijk welkom in Atelier de 
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te 
Uithoorn. Voor meer informatie: in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl of 0297540444 zie ook: www. 
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Uithoorn - November is expositie-
maand 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 Uit-
hoorn en omstreken die één keer 
in de twee weken bij elkaar komen. 
Naast het bespreken van elkaars fo-
to’s en de persoonlijke inbreng, zijn 
er ook avonden waarop een vakfo-
tograaf uitgenodigd wordt voor een 
presentatie en zijn er ‘doe-avonden’. 
Vrijetijdsfotografen die na het be-

kijken van de expositie belangstel-
ling voor een lidmaatschap hebben, 
kunnen zich via de website melden 
om vrijblijvend een keer een kring-
avond mee te maken. Raakt een fo-
to u dusdanig dat u hem graag thuis 
aan de muur wilt hebben?
Neem ook dan contact op met de 
Fotokring want voor de meeste le-
den behoort verkoop tot de moge-
lijkheden. www.fotokringuithoorn.nl 
De expositie is van 2 november tot 
en met 4 december te zien tijdens 
de reguliere openingsuren van het 
gemeentehuis. 
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

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

Eetclub 
Iedere dinsdag kunt om 11.45 
uur aanschuiven voor een drie-
gangenmenu. Er wordt vers ge-
kookt door 2 enthousiaste vrij-
willigers. De kosten zijn 6,50 
euro (inclusief een glaasje fris). 
Aanmelden kan tot maandag 
12.00 uur.

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de 
maand kunt u mee doen met 
geheugenfitness. Dit is van 
10.00-11.30 uur. Hierbij kunt u 
uw geheugen op peil houden 
en zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spel-
letjes op het gebied van geheu-
gentraining in groepsverband. 
Kosten 1 euro exclusief koffie/
thee. 

Mijmeringen
ENG
Afgelopen weekend was het Halloween. 
Halloween is een feestdag die vooral in 
Ierland, Engeland, Amerika en Canada 
wordt gevierd. Maar de laatste jaren doet 
Nederland steeds meer mee met de Hal-
loween traditie. Steeds meer mensen zien 
er de lol van in om lekker te griezelen op wat voor manier dan ook, dus 
zie je de Halloweenfeesten, tochten en spookhuizen overal opduiken. 
Griezelen is in, en ik weet wel waarom.

Wat is Halloween ook al weer?
De naam Halloween is afgeleid van All Hallows Eve (allerheiligen-
avond), de avond voor Allerheiligen op 1 november. In de Iers-Kelti-
sche kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was hun 
oudjaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het vol-
gende jaar lag klaar en dus was er tijd voor een vrije dag, het Keltische 
nieuwjaar ook wel Samhain genoemd. Samhain was bijzonder, om-
dat de Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorve-
nen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend 
lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Traditie
In de negende eeuw was er een Europees christelijk gebruik. Op Aller-
zielen (2 november) gingen in lompen gehulde Christenen in de dor-
pen rond en bedelden voor zielencake (brood met krenten). Met Aller-
zielen worden de overledenen herdacht, werd de mis opgedragen en 
werden er bloemen geplaatst op het graf. Een soortgelijk ritueel wordt 
in Mexico gevierd op 1 en 2 november, het Fiesta de los Muertos ofte-
wel het dodenfeest. De deuren van de huizen staan die dag wagenwijd 
open voor de doden. Veel feesten hebben vaak dezelfde oorsprong, of 
er zijn verschillende verhalen die toch best wel op elkaar lijken. 

Griezeltocht
In Nederland is er vooral aandacht voor het onderwerp van Halloween, 
en dat is het onderwerp griezelen. De aandacht wordt gegeven aan de 
geesten en de spoken. Datgene wat ongrijpbaar is of je er nu in ge-
looft of niet. Halloween is voor mij in ieder geval een traditie geworden 
om samen met andere enthousiaste Halloweenliefhebbers een grie-
zelspeurtocht te organiseren. Een paar weken van tevoren beginnen 
we met onze ideetjes, verzamelen we spullen, plannen een route maar 
vooral bedenken we waar we de schrikeffecten kunnen komen. Deze 
tocht was voor een groep jongens van groep 6 en 7. De kunst is dan 
ook om het spannend te maken, maar ook niet weer te spannend. 

Pret
De voorpret die wij elke keer beleven is al een beloning op zich. De 
tocht zelf is genieten, maar ook hard werken (vlug van ene naar ande-
re schrikplek verplaatsen). Ik maak niet alles mee, dus ik hoor vooral 
ook achteraf hoe ze het vonden. Natuurlijk zie je de spanning bij ze en 
het bravoure waarmee ze zeggen dat het helemaal niet eng is. De an-
dere kant van de medaille is dat degene die dat het hardst roept, niet 
vooraan durfde te lopen. De monsters denken dan toch stiekem “mis-
sie geslaagd”. 

Nabeschouwing
Ook dit jaar werden we weer geholpen door een groepje familie en 
vrienden, maar dit keer kwam er ook hulp uit onverwachte hoek. De 
vissers die daar rustig zaten te vissen, maar graag mee wilde helpen 
voor het betere schrikeffect (super bedankt mannen), Hotel Hengel-
sport die ook zijn locatie ter beschikking stelde voor een groep uitge-
laten jongens en omwonenden die het prima vonden dat er werd ge-
spookt in hun achtertuin. Kennelijk heeft Halloween ook in zich dat het 
mensen verbroedert in de zin van kinderen (en volwassenen) een leu-
ke, spannende tijd laten beleven. Het echte leven is immers al eng ge-
noeg en vol angst. De monsters op een Halloweentocht zijn niet echt 
en leveren een fijne schrik op. En misschien is dat net wat we nodig 
hebben in ons bestaan.
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ANBO-KBO 
bingo
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 10 
november organiseren de Ouderen-
bonden ANBO en KBO weer hun 
gezamenlijke Bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. Aanvang 14.00 
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook 
niet ANBO-KBO leden zijn van har-
te welkom op deze gezellige mid-
dag! Er zijn bijzonder mooie prij-
zen te winnen, bovendien zijn de 
consumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken, doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n bin-
gomiddag heerst. En de toegang 
is gratis! De eerstvolgende ANBO/
KBO bingo is op dinsdag 8 decem-
ber aanstaande. 

Nieuwe expositie 
Fotokring Uithoorn

Zondagbijeenkomst
Uithoorn - Zondag 8 november 
wordt er weer een zondagochtend-
bijeenkomst gehouden bij Inner-
Art. Ieder die steun, voeding, ont-
moeting, verdieping zoekt en ant-
woorden op belangrijke levensvra-
gen hoopt te vinden, is van harte 
welkom! We spreken dit keer over 
de betekenis van de 7 parels gevon-

den bij de piramides en oude tem-
pel Jabusimbil van Egypte. Welk be-
lang heeft dat voor ons? De dienst 
begint 10 u en duurt tot 11u. Hierna 
is er de mogelijkheid om bij de kof-
fie tot 12u. na te praten en van ge-
dachten te wisselen.
Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS De 
Kwakel. Tel. 0297-563753

Mooi resultaat voedselbank 
Uithoorn- de Kwakel!
Uithoorn - Het was zaterdag 31 
oktober jl. een prachtige dag voor 
Voedselbank Uithoorn/De Kwakel, 
die dit keer in samenwerking met 
supermarkt Deen een inzamelings-
actie voor levensmiddelen organi-
seerde. Mede door de behulpzaam-
heid en assistentie van de werkne-
mers van Deen en natuurlijk de gul-
le giften van het winkelend publiek 
is deze dag weer geslaagd te noe-
men. Met een team van enthousias-
te vrijwilligers stonden we klaar om 
klanten van Deen te vragen produc-
ten te doneren die opgesteld ston-
den in een kraam vlakbij de ingang. 
En daar werd gehoor aan gegeven! 
Dit heeft een resultaat opgeleverd 
van 55 kratten met levensmidde-
len en 177,93 euro in de collectebus. 
Hier zijn we heel blij mee! De le-
vensmiddelen zullen gebruikt wor-
den om de voedselpakketten aan 
te vullen voor de inmiddels 70 huis-
houdens in Uithoorn en De Kwakel. 

Het geld zal ten goede komen aan 
het sinterklaasfeest dat wij voor kin-
deren van de voedselbank organise-
ren op 25 november aanstaande. U 
kunt nog steeds geld doneren voor 
dit evenement. U kunt het overma-
ken op: NL49 RABO 0130833355  
t.n.v. Stichting Voedselbank Uit-
hoorn/De Kwakel o.v.v. “Sinter-
klaasfeest”. Als u het leuker vindt 
om een sinterklaascadeautje te ko-
pen voor een kind van de voedsel-
bank, dan mag dat uiteraard ook. 
We zijn met name op zoek naar ca-
deautjes voor de leeftijdscatego-
rie 9 t/m 12 jaar. U kunt het afge-
ven op donderdagmiddag tussen 
14.00-16.00 uur in ons uitgiftecen-
trum aan de Johan de Wittlaan 83 in 
Uithoorn. Naast doneren kunt u ook 
vrijwilliger worden bij de voedsel-
bank Uithoorn/De Kwakel. U bent 
van harte welkom! Als u interesse 
heeft, kunt u mailen aan: bestuur@ 
voedselbankuithoorn.nl

ZAZI met nieuw 
programma ‘Supernova’
Uithoorn – Zondagmiddag 15 no-
vember a.s. om 14.30 uur in de 
Thamerkerk aan de Amstel explo-
deert ‘Supernova’, een wervelen-
de muziekshow van ZAZI met twin-
tig nieuwe liedjes. Het is het derde 
SCAU-evenement van dit seizoen 
en het belooft een hemels mooie mix 
te worden van chanson, folk en pop. 
Na twee eigen liedprogramma’s en 
een theatertournee met Hans Dor-
resteijn betreedt ZAZI opnieuw het 
podium. Gefascineerd door de on-
eindigheid van het heelal en de 
mysterieuze schoonheid van een 
supernova, zetten de drie vrouwen 
hun muzikaliteit in om het publiek 
een aanstekelijke middag te bezor-
gen. Dafne Holtland, Margriet Plan-
ting en Sabien Bosselaar bespelen 
een groot spectrum aan instrumen-
ten en zingen de sterren van de he-
mel met hun meerstemmige samen-
zang. ZAZI is onder andere bekend 
van hun radiohit Turn Me On en van 
optredens bij Pauw en de Top 2000 à 
Gogo. De basis voor Trio ZAZI wordt 
gelegd in de Franse hoofdstad Pa-
rijs. Tijdens een schooltrip ontmoe-
ten Sabien en Dafne per toeval Mar-
griet, die daar als model werkt. Via 
een wederzijdse vriend komen ze 
met elkaar in contact en belan-
den ze op de trappen van de Sa-
cré-Coeur, waar ze voor de came-
ra van die vriend een Frans drank-
lied zingen. Trio ZAZI is geboren en 
gaat liedjes maken in een stijl die ze 

zelf ‘eigenzinnige pop-folk, met een 
vleugje chanson en soms een jaz-
zy randje’ noemen. Daarbij bespeelt 
het drietal verschillende instrumen-
ten: Sabien speelt accordeon en pi-
ano, Dafne piano en ukelele, Mar-
griet cello en mandoline. De diver-
siteit van deze dames komt ook tot 
uiting in de taal waarin ze zingen. 
In het Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Nederlands en zelfs Noors verove-
ren ze in rap tempo binnen- en bui-
tenland met geweldige optredens. 
Het trio maakt vaak covers van be-
staande nummers en gooit er een 
compleet eigen sausje overheen. 
Met deze muziek schrijven ze zich 
in voor het Concours de la Chanson 
van de Alliance Française (2009). 
Dit concours betekent de definitie-
ve geboorte van ZAZI: het trio wint 
de prijs en kiest er vanaf dat mo-
ment definitief voor om helemaal 
voor de muziek te gaan. Voor het 
nieuwe liedjesprogramma SUPER-
NOVA werken ze samen met muzi-
kaal adviseur Rob Veugelaers en re-
gisseur Gijs de Lange. Kaarten voor 
het muzikale universum van ZAZI 
zijn te koop voor aanvang van het 
concert (vanaf 14.00 uur) en bij de 
boekhandels Bruna (winkelcentrum 
Amstelplein) en Ten Hoope (winkel-
centrum Zijdelwaard). Ze kosten 12 
euro; jongeren tot 16 jaar betalen 
slechts 6 euro. Meer informatie is te 
vinden op de websites: www.scau.nl 
en www.zazimusic.com

Nationale Kunstweek in 
Atelier de Penseelstreek

Zijdelwaard begroet 
Alexanderhoeve Noten & Kaas
Uithoorn - Behalve de nieuwe win-
kel van schoenmakerij, sleutel- en 
graveerservice DenNis, opent zijn 
next door buurman, Alexanderhoe-
ve Noten & Kaas op donderdag 5 
november eveneens een nieuwe 
winkel in de centrale passage van 
winkelcentrum Zijdelwaardplein. 
Het winkelcentrum wordt dus an-
dermaal verrijkt met een speciaal-
zaak. Het zal niet de laatste zijn, 
want meer ondernemers zullen zich 
met hun nieuwe winkel binnen-
kort in het winkelcentrum presen-
teren. Maar bij deze winkel kunt u 
vanaf donderdag alvast terecht. Met 
meer dan honderd soorten Holland-
se kaas afkomstig van verschillen-
de fabrieken trakteert de winkel 
van Alexanderhoeve u op een uitge-

breid assortiment. Het aanbod be-
staat verder uit een scala aan boe-
renkaas, afkomstig van boerderijen 
uit het Groene Hart. Kruidenkaas, 
lightkaas, geiten- en schapenkaas 
vormen samen met de Holland-
se en alle buitenlandse kazen een 
breed aanbod aan smakelijke kaas 
van hoge kwaliteit. Verder is er een 
heerlijk aanbod aan (versgebrande) 
noten. Arie en Marga de Bruin zijn 
uw gastheer en gastvrouw in deze 
winkel die grote gelijkenis vertoont 
met andere winkels van Alexander-
hoeve, o.a. met die in het centrum 
van Mijdrecht (foto). Dan hebt u 
even een indruk. U bent natuurlijk 
van harte uitgenodigd eens kennis 
te komen maken met Arie en Marga 
en hun nieuwe winkel.





Regio - Het ziet er naar uit dat 
er volgend jaar over het hele tra-
ject van de A2, van Amsterdam tot 
Utrecht, 130 km per uur mag wor-
den gereden. VVD parlementari-
er Barbara Visser heeft het voorstel 
onlangs bij de Tweede Kamer inge-
bracht Vanaf 1 januari 2016 mag dat 
dan vanaf 19.00 uur tot 06.00 uur. In 
de loop van het jaar zou dat over-
dag ook moeten. Het plan wordt ge-
steund door regeringspartij PvdA 
(!) waardoor er een meerderheid in 
de Tweede Kamer is. Barbara Visser 
heeft het voorstel ingediend op de 
dag dat de Tweede Kamer zich bezig 
hield met de begroting van het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu. 
“Automobilisten hebben het idee 
dat ze in slow motion op een weg 
moeten rijden waar een Boeing zou 
kunnen landen,” aldus een letterlij-
ke uitspraak van de parlementariër. 
Nu het voorstel al heeft post gevat 
bij veel automobilisten, denken die 
dat ‘het gas’ er nu al op kan. Maar 
dat is nog niet aan de orde. Voor-
alsnog blijven de huidige snelheids-
beperkingen met name ter hoog-
te van Abcoude en Vinkeveen van 
kracht. Hardrijders krijgen een for-
se boete en dat levert op dat stuk-
je weg jaarlijks een bedrag van 50 
miljoen euro op voor de staat. Kas-
sa! Volgens Barbara Visser gaat de 
hele operatie wel de nodige miljoe-
nen kosten. Zo moeten er bijvoor-
beeld meer geluidsschermen langs 
de weg komen. Er wordt gesproken 
over 15 miljoen dat uit een ‘speciaal 
potje’ komt. 
De vraag rijst echter of de ver-
keersmaatregel zo maar kan wor-
den doorgevoerd. Er zijn destijds 
duidelijke afspraken gemaakt met 

de omliggende gemeenten, waar-
onder toen nog Abcoude, De Ron-
de Venen, Stichtse Vecht en Maars-
sen over de voorwaarden waaron-
der de A2 kon worden verbreed. 
Die gelden nog steeds. Er moeten 
goede argumenten worden aange-
dragen, bijvoorbeeld met resulta-
ten van onderzoeksrapporten waar-
uit duidelijk blijkt dat bij verhoging 
van de snelheid de gemeten waar-
den onder de wettelijk vastgestel-
de normen blijven. Daar komt bij dat 
toen ook is afgesproken om plaat-
sing van eventueel meer geluids-
schermen kostenneutraal uit te voe-
ren, terwijl er nu bijna 15 miljoen 
mee gemoeid is.

Afspraken
De gemeente De Ronde Venen 
heeft nooit enige zeggenschap ge-
had over de aanleg van de A2. Ab-
coude als toenmalige zelfstandige 
gemeente had dat wel omdat die 
grond afstond voor de verbreding 
van de weg. Na de herindeling be-
hoorde die plaats tot De Ronde Ve-
nen. Met zowel Abcoude als de an-
dere gemeenten langs de A2 zijn 
indertijd duidelijke afspraken ge-
maakt. Toen was er ook al spra-
ke van dat de A2 op de nominatie 
stond om er 130 km/u te mogen rij-
den. “Op basis van de vergunnin-
gen die destijds door Abcoude zijn 
verstrekt om de weg te mogen ver-
breden zijn afspraken gemaakt dat 
daar niet harder gereden mag wor-
den dan 100 km per uur. Dat vloeit 
voort uit wettelijke normen en eisen 
van geluidsoverlast en luchtkwaliteit 
die gelden voor het gebied in de na-
bijheid van de rijksweg. Dat alles is 
vastgelegd in het Wegaanpassings-

besluit (WAB). In het kader daarvan 
is bijvoorbeeld het geluidscherm 
aan de kant van Abcoude aange-
bracht,” vertelde ex-burgemees-
ter Jan Streng van Abcoude toen. 
En formeel is dat niet veranderd. In 
die context is ook de nieuwe woon-
wijk Winkelbuurt op de kaart gezet 
waar binnenkort de eerste wonin-
gen worden gebouwd. De wijk ligt 
op pakweg 600 meter van de A2. 
Zomaar eenzijdig afspraken opzeg-
gen zonder de omliggende gemeen-
ten daarin te kennen kan gewoon 
niet. Dan zou er sprake zijn van een 
onbetrouwbare overheid en kan je 
de totale regelgeving wel overboord 
zetten. Het gaat bovendien om Eu-
ropese regelgeving op het gebied 
van geluidsoverlast en luchtkwaliteit 
waar de aanleg van de A2 aan vast 
zit. Harder rijden betekent een ver-
hoging van die waarden. De minis-
ter moet volgens ingewijden eerst 
met harde cijfers kunnen aantonen 
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Privé verkopen in uw eigen 
winkel bij Jouw Marktkraam
Uithoorn - Sinds eind september is 
in de voormalige winkelruimte van 
Smit Bedden op de hoek van de 
Prinses Irenelaan/Dorpsstraat een 
bijzonder bedrijf gevestigd, name-
lijk Jouw Marktkraam Uithoorn. Het 
opende op 6 oktober officieel haar 
deuren.
Een heel leuk bedacht en kenne-
lijk zeer gewild concept wat lijkt op 
een kringkoopwinkel, maar dan in-
gevuld door particulieren die er hun 
eigen ‘winkelruimte’ hebben, gevuld 
met eigen spulletjes die ze zelf ook 
beheren. In deze winkel, die inmid-
dels druk wordt bezocht, zijn hou-
ten stellingen geplaatst met daar-
in ruimten van 100 cm breed, ruim 
200 cm hoog en 60 cm diep die als 
‘marktkraam’ functioneren. Zo’n 
ruimte kan men privé voor een klein 
bedrag per week en/of langer hu-
ren. De ruimte kan worden gebruikt 
om allerlei spullen aan te bieden 
voor verkoop. Dat varieert van huis-
houdelijke artikelen in de breedste 
zijn van het woord, woondecora-
ties, speelgoed, bordspellen, knuf-
fels, boeken, tijdschriften, eigen cre-
aties, zoals handwerken, schilderij-
tjes, kunstbloemstukjes en andere 

kunstuitingen, lingerie, kleding, le-
derwaren, schoenen, gereedschap 
en noem maar op wat je zelf alle-
maal niet meer wilt of hoeft te ge-
bruiken, maar goed genoeg is voor 
een tweede leven of waar je een 
ander veel plezier mee kan doen. 
Er zijn wel voorwaarden: opgezet-
te dieren, seksartikelen en levens-
middelen mogen niet worden ter 
verkoop worden aangeboden. Een 
ideale winkel voor kleine en grote-
re cadeautjes in het zicht van de ko-
mende feestdagen (vooral schoen-
cadeautjes voor Sinterklaas!) tegen 
leuke prijsjes!

Netto opbrengst
In de eigen marktkraam kunnen de 
artikelen op een aantrekkelijke ma-
nier worden uitgestald en te koop 
aangeboden. Men moet daar zelf 
voor zorgen. Dat gaat in samen-
werking met Jouw Marktkraam Uit-
hoorn. Die biedt de privé winkel-
ruimte aan, maar je vult die zelf met 
‘koopwaar’. Op elk moment van de 
dag mag je de kraam inrichten of 
veranderen, spullen eruit halen en/
of vervangen door nieuwe. Jouw 
Marktkraam zorgt voor stickers met 

een persoonlijke barcode waarmee 
de artikelen zelf kunnen worden 
geprijsd. Bezoekers die iets hebben 
gekocht uit een kraam rekenen dat 
af via de kassa. De barcode geeft 
aan van wie het artikel is.
Na afloop van de huurperiode krijgt 
u het volledige bedrag van alles wat 
er uit uw kraam is verkocht netto 
op uw bankrekening overgemaakt. 
Of regelmatig tussentijds als u de 
kraam langer huurt en voldoen-
de artikelen voor verkoop ‘op voor-
raad’ heeft. Op de ‘Jouw Marktraam 
app’ kan men dagelijks de verkoop 
van spullen uit zijn kraam volgen. 
Vanzelfsprekend moet men zelf bij-
houden wat er aan koopwaar in de 
kraam is geplaatst. Wie zijn verkoop 
wenst te beëindigen neemt aan het 
eind van de huurperiode zijn spul-
len uit de kraam weer mee. De le-
ge kraamruimte wordt dan opnieuw 
aan iemand anders verhuurd.

Zoveel leuks
Dit winkelconcept is heel populair 
aan het worden. Er zijn al meer dan 
25 Jouw Marktkraam vestigingen in 
Nederland. Over het algemeen be-
heerd door franchisers, waaron-

der Jurgen Zaal uit Aalsmeer die de 
winkel in Uithoorn in beheer heeft. 
Edith van der Laarse werd door hem 
gevraagd om het exploiteren van 
de winkel op zich te nemen. Samen 
met haar drie enthousiaste collega’s 
Nicole, Jacqueline en Melissa zorgt 
zij voor de personele bezetting van 
de winkelruimte. “Onze winkel heeft 
zoveel leuks te bieden. Daar wordt 
iedereen die hier komt vrolijk van. 
Het is heel ongedwongen. Er is van 
alles te koop van particulieren te-
gen heel aantrekkelijke prijzen,” al-
dus Edith die zich helemaal in haar 
element voelt. “De winkel telt zo’n 
160 kramen waarvan het merendeel 
is verhuurd en dat is best veel na 
pas een maand open te zijn.
Er is inmiddels een wachtlijst van 
mensen die hier een kraam willen 
huren met het oog op de komen-
de feestmaand. Kennelijk zijn er 
veel particulieren die er gebruik van 
willen maken. Aan de andere kant 
trekt het ook veel kopers als je ziet 
hoe druk het hier vaak is. Het valt 
dus in de smaak. We krijgen er he-
le leuke reacties op. Er is een grote 
tafel waar je aan kan zitten met een 
kopje koffie en er heerst een gezel-
lige ontspannen sfeer. Bij ons ont-
popt zich dat als typisch een plaats 
waar veel mensen elkaar kunnen 
ontmoeten tijdens het shoppen. Ie-
dereen is hier welkom.
De locatie is in mijn beleving echt 
een verrijking voor Uithoorn en 
goed bereikbaar mede vanwege het 
parkeerterrein voor de deur.” Waar 
beneden kleingoed wordt verkocht 
is er op de eerste verdieping ruim-
te om bijvoorbeeld allerhande meu-
bilair voor de verkoop neer te zet-
ten. Aan de achterkant van het pand 
kan men daarvoor laden en lossen. 
Alleen moet men het wel zelf via de 
trap naar boven (en weer naar be-
neden) brengen. Edith wijst erop dat 
wie dit te moeilijk vindt ook via een 
aankondiging op het prikbord in de 
winkel het meubelstuk ter verkoop 
kan aanbieden.

Wie zich wil aanmelden kan dat 
doen via e-mail: uithoorn@jouw-
marktkraam.nl of loop binnen bij 
de winkel. Openingstijden dins-
dag t/m zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Maandag gesloten. 
Meer weten? Bel dan met 0297-
548340 of kijk eerst op de website  
www.jouwmarktkraam.nl.

Nu ook in Uithoorn:

M.O.C. ‘t Kabouterhuis
Uithoorn- Het is al vaak benoemd. 
De decentralisatie en transformatie 
Jeugdzorg is zowel voor Gemeenten 
als voor specialistische jeugdzorgin-
stelling M.O.C. ‘t Kabouterhuis een 
uitdagende en complexe operatie. 
Het vraagt om een andere manier 
van samenwerken. Het moet pro-
fessioneler, dichterbij en veel meer 
samen met andere organisaties. Lili-
an Tham, ruim een half jaar geleden 
aangesteld als de nieuwe Directeur-
Bestuurder van M.O.C. ‘t Kabouter-
huis voert een aangescherpte stra-
tegie door waarbij het onder andere 
de ambitie is om lokaal nadrukkelij-
ker aanwezig zijn in de regio’s waar-
binnen zij actief is. M.O.C. ’t Kabou-
terhuis heeft al 7 expertisecentra 
voor het Jonge Kind in de regio Am-
sterdam-Amstelland en Haarlem-
mermeer. De opening van M.O.C. 
’t Kabouterhuis op 4 november a.s. 
in Uithoorn is hierop een welkome 
aanvulling. In Uithoorn wordt M.O.C. 
’t Kabouterhuis onderdeel van het 
multifunctionele schoolgebouw ‘De 
Brede School Legmeer’. 

Actiief
“M.O.C. ‘t Kabouterhuis is al langer 
actief binnen de regio”, geeft Anne-
lies de Leeuw, die nu naast Amstel-
veen ook de vestigingsmanager van 
Uithoorn is. “De opening van een lo-
kale vestiging van M.O.C. ’t Kabou-
terhuis in Uithoorn is een logische 
keuze aangezien het al langer een 
wens van de Gemeente Uithoorn en 
omgeving is én het is veel gestelde 
vraag van onze cliënten in deze re-
gio. M.O.C. ’t Kabouterhuis kent de 
lokale infrastructuren en weet wat 
er speelt in de verschillende buur-
ten”. Lilian Tham benadrukt aanslui-
tend, “Dat maakt dat lokaal maat-
werk bieden aan gemeenten, de 
zorginkopers van vandaag de dag, 
mogelijk is. Specialistische zorg kan 

dan gerichter ingezet én aange-
sloten worden op dat wat er lokaal 
speelt. Vanzelfsprekend ambulant 
georganiseerd: in eerste plaats niet 
bij ons, maar thuis, op de kinderop-
vang of op school”.
Daarnaast zorgt aanwezigheid in 
de regio ervoor dat effectieve sa-
menwerking en afstemming met het 
voorveld (wijkteams, kinderopvang, 
(voor)scholen, huisartsen, kinder-
artsen etc.) en andere zorgaanbie-
ders beter tot stand komt en in be-
weging blijft. De experts van M.O.C. 
’t Kabouterhuis bieden een laag-
drempelige ingang voor het voor-
veld voor advies, consultatie en/of 
doorverwijzing. Specialistisch wordt 
pas ingezet als nodig is, maar wel 
direct, met korte lijnen op het juiste 
moment. Kinderen die met hun pro-
blematiek thuishoren in de specia-
listische jeugdzorg kunnen zonder 
omzwervingen (waarbij hun proble-
matiek verergerd) geholpen wor-
den. 

Expertise
“Met onze expertise in de buurt dra-
gen we bij aan het gezamenlijk cre-
eren van een sterke en brede peda-
gogische basis in Uithoorn en om-
geving. Met primair als uiteinde-
lijk resultaat een gezonde, socia-
le en emotionele ontwikkeling van 
het jonge kind. Ieder kind verdient 
ten slotte een gelijke kans om ge-
zond en veilig op te groeien. Daar-
voor is een belangrijke maatschap-
pelijke rol weggelegd voor de Ge-
meenten, het voorveld en M.O.C.  
’t Kabouterhuis met haar diepgaan-
de kennis van ‘t Jonge Kind om dit 
te waarborgen. En dan zijn we met 
alle spelers in de buurt op weg naar 
een effectief, vernieuwd zorgstelsel 
voor het Jonge Kind”. Concludeert 
Lilian Tham, Directeur-Bestuurder 
van M.O.C. ’t Kabouterhuis. 

CPA brengt flexibiliteit en 
ondernemingsruimte
Regio - In Aalsmeer is sinds kort 
Customized Payrolling Aalsmeer, 
kortweg CPA, gevestigd. Het is een 
initiatief van Jacqueline Wakker-
Eveleens. Zij verleent payrollservi-
ces aan ondernemers in de regio 
Aalsmeer.
Werkgevers kunnen het juridisch 
werkgeverschap aan CPA overla-
ten, met alle administratieve ver-
plichtingen die daarbij horen. “Dat 
geeft ondernemers de ruimte om 
makkelijk en flexibel personeel in 
te zetten”, aldus Jacqueline Wakker. 
“Ook hebben zij minder administra-
tieve lasten en juridische risico’s.” 

De dienstverlening kan volledig op 
de wensen en eisen van het bedrijf 
worden afgestemd. Codewoord van 
CPA is kwaliteit. Kwaliteit van de ad-
ministratie, de adviezen en de per-
soonlijke service.
Ervaring
De in Aalsmeer geboren en getogen 
Jacqueline Wakker begon haar car-
rière in de werving & selectie. Sinds 
1991 is zij werkzaam in de uitzend-
branche, de laatste veertien jaar als 
zelfstandig ondernemer. De start 
van payrollbedrijf CPA is voor haar 
een nieuwe uitdaging op een be-
kend terrein.

Geen achterblijvers
in de kunst

De Kwakel - Met veel genoegen 
hebben we in deze krant ruime aan-
dacht besteed aan het evenement 
Kunst & Ambacht De Kwakel dat in 
het weekend van 24 en 25 oktober 
jl. bij 14 ondernemers veel belang-
stelling van het publiek trok. In zijn 
algemeenheid veelomvattend, met 

tal van mooie kunstuitingen. Zoveel, 
dat enkele daarvan van kunstenaars 
bij ‘Christa Snoek Bloemsierkunst’ 
en ‘In den Ossewaerd’ figuurlijk van 
de pagina zijn gevallen. Omdat zij 
ook recht hebben óm te worden be-
keken hier alsnog de twee afbeel-
dingen.

Vanaf 1 januari toch 130 
km per uur op de A2?

dat de kwaliteitsnormen bij snelhe-
den tot 130 km/u niet worden over-
schreden, pas dan kan er gepraat 
worden met de gemeenten. De ge-
meenteraden van zowel De Ron-
de Venen en die van Stichtse Vecht 
hebben drie jaar geleden zelf una-
niem gekozen voor handhaving van 
de 100 km/u snelheidslimiet. 

Geen voorstander
Omdat de wethouders van Stichtse 
Vecht en Maarssen al direct in het 
geweer kwamen bij het vernemen 
van het voorstel, vroegen wij wet-
houder David Moolenburgh (o.a. 
wethouder Ruimte) van de gemeen-
te De Ronde Venen om een eerste 
commentaar. “Bij de verbreding van 
de A2 is destijds de snelheidslimiet 
gesteld op 100 km per uur. Dit be-
sluit is zorgvuldig tot stand geko-
men. Die limiet is niet voor niets: 
verhogen van de snelheidslimiet 
verhoogt de uitstoot van stikstof, 
fijnstof en versterkt het geluid. Daar 
zijn wij uiteraard niet voor,” aldus de 
wethouder. “Het betekent voor onze 
inwoners een verslechtering van de 
leefbaarheid.
En voor onze ondernemers, waar-
onder ook veel agrariërs, een gro-
te inperking van hun ontwikkeling- 
en uitbreidingsmogelijkheden. De 
gemeente De Ronde Venen ligt in 
een kwetsbaar gebied met een voor 
stikstof gevoelig natuurgebied vlak-
bij Amsterdam en Schiphol (Bots-
hol, red). Nu al - op basis van de 
huidige uitstoot - zijn de ontwikke-
lingsmogelijkheden zeer beperkt. 
Het is uiteraard aan het ministe-
rie een besluit te nemen. De situa-
tie is echter niet gewijzigd. Wij zien 
dan ook geen reden om van de ge-
maakte afspraken af te wijken.” Wel-
licht vanwege de destijds gemaak-
te afspraken is de zaak momenteel 
onder de rechter. Die moet zich er 
over uitspreken of de overeenkom-
sten in relatie tot het recente voor-
stel al dan niet geschonden worden. 
Wordt vervolgd dus.





Regio - Op zaterdag 7 november 
gaat de maandelijkse vogelexcur-
sie van de Vogelwerkgroep van IVN 
naar de Amsterdamse waterleiding-
duinen. Vogels die we tegen kun-
nen komen zijn vele mezensoorten, 
vinkensoorten inclusief de kruisbek 
en natuurlijk veel watervogels. Zul-
len de eerste wilde zwanen al gear-
riveerd zijn? Horen we nog water-
rallen of zien we misschien wel een 
roerdomp? Het is gelukkig allemaal 
niet te voorspellen maar het gebied 
is er zeer geschikt voor. De vogel-
trek loopt op zijn eind maar er zullen 
nog genoeg trekvogels in de dui-
nen aanwezig zijn. Vele lijstersoor-
ten foerageren vaak in grote groe-
pen in de aanwezige duindoorns op 
zoek naar lekkere sappige bessen. 
Damherten zullen we in ieder geval 

voldoende tegenkomen. De water-
leidingduinen is een 3400 ha groot 
natuurgebied ten zuiden van Zand-
voort. Dit duingebied kenmerkt zich 
door een afwisselende vegetatie. 
Binnenduinranden met grote ma-
jestueuze loofbomen, vakken met 
dennenbomen, afwisselende duin-
valleien met veel duindoorns en 
een heel stelsel van waterlopen en 
meertjes. Deze afwisseling van ver-
schillende biotopen is zeer geschikt 
voor een groot scala aan vogelsoor-
ten. Je vind er de echte bossoorten 
voor naald en loofbossen, maar ook 
heel veel duinvogels en door de gro-
te hoeveelheid aan water ook veel 
water en moerasvogels.

Wandelen
Wij wandelen door het middendeel 
van het gebied, eerst door de bin-
nenduinen en dan via enkele water-
lopen en wat dennenbosjes naar de 
echte “kale” duingebieden. Een he-
le afwisselende wandeling door een 
prachtig gebied. Doe lekkere wan-
delschoenen aan, neem een ther-
moskan koffie of thee mee, en ver-
geet de lunch niet want we zijn pas 
rond 14.00 uur terug bij de parkeer-
plaats van de Waterleidingduinen.

Neem je pinpas mee voor de 1.50 
euro voor de toegang en trek ge-
noeg warme kleding aan. Vertrek 
om 8.30 vanaf de Nieuwe begraaf-
plaats in Wilnis. Excursies gaan al-
tijd door, behalve bij erg slecht weer. 
Afgelastingen staan ca. 1 uur voor 
aanvang op de website.
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Herstart IVN Werkgroep 
vlinders en libellen
Regio - Na jaren van afwezigheid 
zal er een nieuwe start worden ge-
maakt met de werkgroep vlinders 
en libellen bij IVN de Ronde Venen 
en Uithoorn. Het is de bedoeling om 
mensen die een passie hebben voor 
deze insecten bij elkaar te brengen 
en samen leuke activiteiten te on-
dernemen. Er zal in 2016 worden 
begonnen met een vlindermonito-
ringsroute in de Bovenkerkerpolder, 
de nationale nachtvlindernacht zal 
ook worden georganiseerd en daar-
naast nog andere activiteiten zoals 
excursies en lezingen. Ook wil de 
werkgroep bij een breder publiek 
vlinders en libellen onder de aan-
dacht brengen. Omdat het, met na-
me met vlinders, niet zo goed gaat 
is dit hard nodig. De werkgroep zal 
zich inzetten voor uitbreiding van 
geschikt leefgebied in de beide ge-
meenten. Dit zal onder andere wor-
den gedaan door de aanvraag voor 
de aanleg van een Idylle in het Li-
bellebos te Uithoorn. Iedereen met 

interesse voor vlinders en/of libel-
len kan zich aanmelden om zich 
aan te sluiten bij de werkgroep. Je 
kan hiervoor mailen naar Jasper de 
Vries, jasperdevries81@gmail.com 
Voor meer informatie kan je terecht 
op de pagina van de werkgroep ht-
tps://www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn/werkgroepen-
ambities/werkgroep-vlinders-en-li-
bellen

Screening op glaucoom door oogarts 
bij Sijbrants & van Olst Optiek

Uithoorn - Op zaterdag 7 november 
2015 tussen 9.00-13.00 uur organi-
seert Sijbrants & van Olst Optiek Uit-
hoorn in samenwerking met Zieken-
huis Amstelland Eyescan een scree-
ning speciaal voor familieleden van 
patiënten met glaucoom. Op deze 
zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe 
en dr. Van der Geijn van Ziekenhuis 
Amstelland Eyescan bij Sijbrants 
& van Olst Optiek in Uithoorn aan-
wezig om uw ogen te onderzoeken 
op glaucoom. Glaucoom, of groe-
ne staar, is een aandoening, waar-
bij een verhoging van de druk in de 
oogbol onbehandeld tot gezichts-

velduitval (blinde vlekken) leidt en 
uiteindelijk zelfs tot blindheid kan 
leiden. 

Oogziekte
De aandoeningen kunnen grofweg
worden onderverdeeld in twee gro-
te categorieën, ‘open-hoek’ en ‘ge-
sloten-hoek’ glaucoom. Glaucoom is 
een oogziekte, waarbij de oogzenuw 
geleidelijk aangetast raakt, waar-
door er blinde vlekken in het beeld 
(gezichtsvelddefecten) ontstaan. 
Glaucoom komt bij 2 tot 4 procent 
van de mensen ouder dan 40 jaar 
voor. Verhoogde oogdruk is veruit de 

belangrijkste oorzaak van glaucoom.
Verhoogde oogdruk voel je niet, 
waardoor toenemende schade aan 
het gezichtsvermogen daardoor 
lang onopgemerkt kan blijven. Naar 
schatting is bijna de helft van de pa-
tiënten nog niet opgespoord. Voor-
al bij glaucoom in de naaste fami-
lie, hogere leeftijd, sterke bij- of ver-
ziendheid en hart- en vaatziekten is 
het risico op glaucoom verhoogd. 
Eenvoudig, kosteloos en zonder af-

spraak Glaucoomscreening bestaat 
uit het beoordelen van de oogze-
nuw en een oogdrukmeting. Indien 
nodig volgt een onderzoek van het 
gezichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een af-
spraak maken bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol… dus meld 
u tijdig aan! Op 7 november kunt 
u zich op de afgesproken tijd mel-
den bij Sijbrants & van Olst Optiek in 
de Dorpsstraat 32 in Uithoorn. Deze 
controle is niet bedoeld voor glau-
coompatiënten glaucoompatiënten 
die al onder behandeling zijn bij de 
oogarts. Voor meer informatie, of het 
maken van een afspraak kunt u bel-
len naar Sijbrants & van Olst Optiek 
in Uithoorn, telefoon 0297 -540777.

7 November Winter 
Testdag bij Van Kouwen
Regio - Is uw auto al klaar voor de 
winter? Om daar zeker van te zijn 
wordt de eerste zaterdag van no-
vember weer de Nationale Opel 
Testdag en de MijnKia Testdag ge-
organiseerd. Tijdens de wintercheck 
die op deze zaterdag gratis wordt 
uitgevoerd, controleren de mon-
teurs van Van Kouwen uw auto op 
een aantal essentiële punten. De 
Nationale Opel TestDag vindt plaats 
op 7 november bij de Van Kouwen 
vestigingen in Amsterdam Zuid-
oost, Amsterdam West, Hoofddorp, 
Mijdrecht en Aalsmeer. Ook in de 
twee weken daarna bent u nog wel-
kom voor een wintercheck. Goed 
zicht is tijdens het autorijden van le-
vensbelang. Zeker in de winter, als 
de dagen korter en donkerder wor-
den. Daarom kunt tijdens de Natio-
nale Opel Testdag gratis uw Opel la-
ten testen maar ook uw eigen zicht 
testen middels een speciale Pear-

le oogtest die u in de showrooms 
van Van Kouwen kunt doen. Heeft 
u uw Opel laten testen? Dan kunt 
u een winterplan certificaat aan-
schaffen. Daarmee heeft u garantie 
op 11 wintergevoelige punten. De 
Opel Winterplan-dekking geldt zo-
wel in Nederland als in het buiten-
land, mits eventuele reparaties wor-
den verricht door een officiële Opel 
Erkend reparateur. De prijs voor het 
Winterplan certificaat bedraagt 25,- 
en tijdens de testperiode geldt voor 
myOpel leden de speciale prijs van € 
19,50. Meer informatie over myOpel 
vindt u op myOpel.nl. Als dank voor 
uw bezoek ontvangt u een Opel po-
werbank en de bekende Opel agen-
da voor 2016 gratis! Ook de MijnKia 
Testdag vindt plaats op 7 november, 
bij de Kia vestigingen van Van Kou-
wen in Amsterdam, Hoofddorp en 
Aalsmeer. Ook hier is de test voor 
de winter gratis. Fiat en Alfa

Veel vogels zien, ga mee 
naar de Duinen!

Studieavonden over Israël
Uithoorn - Stichting Israël en de 
Bijbel gaat in Uithoorn drie stu-
dieavonden verzorgen over Gods 
plan met Israël. De eerste avond 
vindt plaats op 9 november en gaat 
over het verleden van Israël. Ton 
Stier neemt de aanwezigen mee 
naar de roeping van Abraham. De-
ze avond is een belangrijke basis 
voor de volgende studie. De twee-
de avond vindt plaats op 23 novem-
ber. Dan zal Christian Stier ingaan 
op de oprichting van de staat Is-

raël en de verschillende manieren 
van denken binnen het Jodendom. 
De laatste studieavond is op 7 de-
cember. Deze keer vertelt Christi-
an Stier over de toekomst van Israël 
bekeken door de ogen van de pro-
feten. De drie avonden worden ge-
houden in de Evangelische Christen 
Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. 
De avond begint om 19.45 en duurt 
tot 21.45 uur. Belangstellenden zijn 
welkom. De toegang is gratis. 

DE NATIONALE OPEL 
TESTDAG
7 NOVEMBER. SPECIAAL VOOR U ALS OPEL 
RIJDER EN BEKIJK METEEN DE NIEUWE 
ASTRA IN ONZE SHOWROOMS!

AALSMEER - AMSTERDAM
HOOFDDORP - MIJDRECHT

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

De Herinnering
Regio - De week van 2 november is bij uitstek de week waarin we stil-
staan bij onze dierbaren die zijn overleden. Binnen de katholieke kerk 
is 2 november de dag van “Allerzielen”. De dag waarop de doden wor-
den herdacht in gebed. De dag na 1 November en 2 dagen na 31 ok-
tober als het Halloween is. In het verleden hadden deze dagen vanuit 
het Christelijk geloof met elkaar te maken. Ondertussen zijn het meer 
“wereldse” dagen geworden waarin ieder op zijn of haar eigen manier 
invulling aan geeft. Rond 2 november zien we dat er veel herinnerings-
bijeenkomsten zijn om stil te staan en te gedenken. O.a. in de kerk en 
het verpleeghuis worden deze bijeenkomsten drukbezocht net zoals de 
zogenaamde lichtjesavonden. Het geeft aan hoezeer de behoefte er is 
om niet alleen vooruit te kijken maar ook stil te staan en terug te kij-
ken. Contact houden met elkaar rond degenen die je met elkaar hebt 
liefgehad. Want zolang ik jou herinner ben je niet echt dood. Ben je bij 
me , ook al kan ik je niet aanraken. Je bent mijn reisgenoot in mijn hart. 
Zonder OV jaarkaart reis je met me mee, waarheen ik ook ga. Lijkt het 
of je nog nooit zo dichtbij bent geweest. Ik kan soms zelfs je adem ho-
ren en voelen. Als de wind over mijn gezicht blaast, voelt het of je langs 
me schrijdt. Als het regent voelt het alsof je me wakker maakt uit een 
boze droom die vaak geen droom blijkt te zijn. Als de zon schijnt voelt 
het als de energiebron die jij bent geweest en altijd zal blijven. ‘n Mooie 
herinnering is immers iets dierbaars bewaren in je hart. En dat ben jij. 
Kinderen zien je in de ster boven aan de hemel als het donker is. Mooi 
is dat toch, juist als het donker is word jij gezien, geef je licht ook al was 
je niet altijd een lichtend voorbeeld. Maar nu je dood bent of eigenlijk 
ook weer niet echt, kan ik aan je schaven zodat je ook een beetje wordt 
zoals ik je soms had willen zien. Aan hoe ik je wil herinneren ook al was 
je misschien soms anders. Het beeld wat ik van heb is hoe je was en 
wat ik van je heb gemaakt. Dat beeld draag ik met liefde met me mee. 
De manier waarop we afscheid van je hebben genomen helpt me daar 
erg mee. Het is een markeringspunt dat niet alleen verdrietig is maar 
ook heel bijzonder en waardevol. Het is een einde en een begin van 
een weg die open ligt. Waar die weg naar toe leidt weet ik niet. Soms 
maakt me dat verdrietig, boos en bang. Maar als ik je dan weer voor 
me zie en ik voel je in mijn hart, dan weet ik weer dat je mijn reisge-
noot blijft , waar mijn weg ook naar toe gaat. Tot in de lengte der dagen. 
Ik wens u veel mooie herinneringen toe. 

Peter Leliveld Uitvaartverzorger

Uithoorn - Binnen een week was 
alles weer afgebroken en zijn de 
sporen van de spectaculaire open-
luchtvoorstelling op 3 en 4 oktober 
volledig uitgewist… Of toch niet? 
Iedereen die het heeft meegemaakt, 
zangers, dansers, acteurs en musici, 
als ook het talloze publiek spreekt 
nog vol lof en verbazing over deze 
unieke prestatie. Voor wethouder 
Ria Zijlstra was het succes van de 
Bibliopera aanleiding om de initia-
tiefnemers persoonlijk te bedanken 
en hen te vragen om mee te denken 
over vervolgactiviteiten. Maar zover 
zijn de bestuursleden van de Stich-
ting De Hoeksteen 50 jaar nog niet. 
Achter de schermen van de jubile-
umvoorstelling moet nog een aantal 

werkzaamheden worden afgerond. 
Onder andere kampt de penning-
meester met een tekort op de reke-
ning, omdat de schijnwerpers waar-
in De Hoeksteen tijdens de voor-
stelling is geplaatst letterlijk iets bo-
ven de begroting zijn uitgekomen. 
Het voornemen om met de beschik-
bare opnames van beeld en geluid 
een onvergetelijke DVD te maken, 
moet nu ook om die reden gauw 
worden uitgevoerd. Iedereen die in-
tekent op een exemplaar kan zo-
doende helpen om het laatste gaat-
je te dekken. Zodra voldoende ge-
gadigden zich voor €10 hebben aan-
gemeld kan de DVD in productie 
worden genomen, liefst vóór de de-
cembermaand natuurlijk.

Het geheim van 
De Hoeksteen op DVD

Regio - Op donderdagdag 12 no-
vember en woensdag 18 novem-
ber houdt Berghoef Accountants en 
Adviseurs weer haar jaarlijkse “On-
derweg-naar-huis-sessie” voor cli-
enten, relaties en overige geïnte-
resseerde ondernemers. Van 15.45 
tot 18.00 uur wordt ingegaan op de 
nieuwe fiscale wetgeving (Belas-
tingplan 2016). “We willen de men-
sen enerzijds wijzen op de fiscale 
kansen en valkuilen. Anderzijds – 
en dan wordt het voor klanten nog 
interessanter – loont het om con-
creet te bekijken of die mogelijkhe-
den ook daadwerkelijk kunnen wor-
den doorgevoerd. Daarbij is de ei-
gen en specifieke inbreng van de 
ondernemer vaak zeer nuttig. Het 
een-tweetje met de ondernemer 
zorgt ervoor dat een advies opti-
maal kan uitpakken”, zegt Tom Do-
mic, fiscalist en directeur klantre-
laties bij Berghoef Accountants en 
Adviseurs. “Dit jaar verwachten we 

over 2 middagen meer dan 100 aan-
wezigen. We zullen ingaan op de 
mogelijkheden voor zowel bedrijven 
als directeur-grootaandeelhouders. 
Als financiële en fiscale gespreks-
partner van ondernemers moet je 
soms ietwat complexe materie dui-
delijk kunnen uitleggen. Dus ook in 
deze bijeenkomsten streven wij er-
naar om vakjargon waar mogelijk 
achterwege te laten”, aldus Domic. 
Na afloop kunnen er vragen wor-
den gesteld en is het traditioneel 
tijd voor een hapje en drankje. Er is 
dan volop gelegenheid om mede-
ondernemers, overige aanwezigen 
en uiteraard de mensen van Berg-
hoef zelf te spreken. Niet-cliënten 
kunnen eveneens een Onderweg-
naar-huis-sessie bijwonen. Geïnte-
resseerden kunnen zich per e-mail 
(info@berghoef.nl) of telefonisch 
(381212) aanmelden. Het kantoor 
van Berghoef staat aan de Dorps-
straat 99/hoek N196.

Bijeenkomsten bij Berghoef 
Accountants en Adviseurs

Uithoorn - Onder grote belangstel-
ling van familie, collega winkeliers 
en verdere genodigden werd de 
nieuwste winkel in winkelcentrum 
Zijdelwaard maandagavond 2 no-
vember feestelijk geopend, namelijk 
die van DenNis schoen- en sleutel-
service. Een dag later, dinsdagmor-
gen 3 november, konden winkelei-
genaar Jeffrey de Graauw (foto) en 
zijn collega Bas Hamani, hun eerste 
klanten op maat bedienen met een 
uitgebreid aanbod aan schoenser-
vice. Dat omvat reparatie, verzolen, 
nieuwe hakken, binnenwerk her-
stellen en vernieuwen van (leren) 
schoenen. DenNis heeft zich ech-
ter ook gespecialiseerd in reparatie 
en onderhoud van talloze schoenen 
van gerenommeerde merken, waar-
onder Van Bommel, Greve, Avang 
en Van Lier. Uiteraard kunt u er ook 
binnenlopen voor reparaties aan 
schoenen van Engelse en Italiaan-
se merken zoals Grenson, Crockett 
& Jones en Santoni. Maar ook als 
ze niet tot deze merken horen bent 
u hier aan het goede adres. Daar-
naast voert DenNis eveneens repa-
raties uit aan niet-alledaags schoei-
sel zoals paardrijlaarzen. Ter gele-
genheid van de opening zijn er tot 
en met zaterdag 7 november aan-
trekkelijke acties. Wie belangstel-
ling heeft zou er in de winkel even 
naar kunnen vragen.

Ambachtelijk
DenNis is een echte schoenmake-
rij waar ambachtelijke schoenma-
kers voor vakkundige reparatie van 
uw schoenen zorgen. Het is een fa-
miliebedrijf pur sang met veertig 
jaar ervaring en dat meerdere za-
ken heeft, waaronder in Nieuwkoop, 

Weesp, Zaandam en nu ook in win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. 
Hier kunt u met een gerust hart uw 
oude of schoenen met versleten zo-
len en hakken brengen om ze een 
tweede leven te geven. Voor repa-
raties worden uitsluitend materia-
len van de allerhoogste kwaliteit en 
als het even kan zelfs originele ma-
terialen gebruikt. Bovendien krijgen 
klanten altijd een paar tips mee om 
hun schoeisel ook in de toekomst 
als nieuw te houden. Naast de ver-
zorging van (leren) schoenen kun-
nen bezitters van (paard)rijlaarzen 
eveneens bij DenNis terecht voor 
een vakkundige reparatie. Dat is er-
gens anders in de omgeving maar 
moeilijk te vinden. Maar er is meer. 
U bent hier eveneens aan het goede 
adres voor uiteenlopende schoen-
accessoires en lederwaren, waaron-
der een assortiment veters, inlegzo-
len en onderhoudsmiddelen. Voorts 
is er een ruim aanbod aan schoen-
spanners en verdere schoenfourni-
turen.

Maar ook als u uw sleutel(s) wilt 
vervangen of laten bijmaken kan dat 
bij DenNis, net zoals het laten gra-
veren van een naamplaatje of huis-
nummer. Want DenNis is ook spe-
cialist op het gebied van graveer 
techniek. U kunt er bijvoorbeeld ook 
terecht voor naamborden ten be-
hoeve van woningen en/of bedrij-
ven. Ook graveert men ID-tags: de 
bekende identiteitsplaatjes waar-
op u uw eigen tekst kunt plaatsen. 
Zo kunt u voor uw huisdier een zo-
genaamde ‘dog-tag’ laten graveren 
met uw telefoonnummer en adres-
gegevens erop. Voor dit alles bent u 
van harte welkom bij DenNis!

DenNis schoen- en 
sleutelservice geopend!

Naar ziekenhuis 
Uithoorn - Op dinsdag 3 november 
om half acht in de ochtend is een 52 
jarige man uit Uithoorn met zijn ge-
zicht op de grond gevallen op het 

Amstelplein. De man was onwel ge-
worden. De ambulance is ter plaat-
se gegaan. 
De man bleek een erg hoge hart-
slag te hebben en is naar het zie-
kenhuis vervoerd.
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Regio - Gerberakweker Simon 
Zwarts wil in de nabije toekomst 
op een duurzame manier bloemen 
gaan telen aan de Tuinderslaan in 
Mijdrecht. Nu nog wekt hij daar-
voor warmte en stroom op met een 
installatie waarvoor aardgas als 
brandstof wordt gebruikt. Als het 
aan hem ligt gaat dat binnenkort 
veranderen. Om die reden heeft hij 
het bedrijf Zwarts Energy BV in het 
leven geroepen. Onder die noemer 
wil hij op zijn eigen terrein achter 
de kassen een bio-wkk installatie’ 
laten neerzetten die qua uitvoering 
en techniek uniek is in de regio en 
volgens Zwarts zelfs in Nederland. 
Er komt bij deze installatie namelijk 
geen fossiele brandstof aan te pas 
om elektrische stroom en warm-
te op te wekken. In plaats daarvan 
organisch materiaal in de vorm van 
riet dat afkomstig is uit de Nieuw-
koopse Plassen. Het wordt aange-
vuld met gemaaid natuurgras (géén 
bermgras). Deze biomassa dient als 
voeding voor de installatie met een 
gasmotor waarin aan de biomas-
sa onttrokken brandbare gasvormi-
ge bestanddelen worden verbrand. 
De gasmotor drijft een generator 
aan die elektrische stroom opwekt. 
Ook wordt de warmte van de gas-
motor toegepast in de kas. Het pro-
ces van het onttrekken van brand-
baar gas aan de biomassa gebeurt 
in een volledig gesloten systeem 
door middel van pyrolyse (vergas-
sing). Daarbij wordt kort gezegd 
brandstof verhit zonder dat er zuur-
stof toegevoerd wordt. Er ontstaan 
brandbare gassen die (gezuiverd) 
worden opgevangen en houtskool 
als een restfractie waaruit de kool-
stof ook weer wordt hergebruikt. De 
overblijvende as kan zelfs weer wor-
den toegepast als ‘kunstmest’.

Regelgeving
Volgens de ontwikkelaar en bouwer 
van de installatie, Synvalor BV uit 
Dordrecht, is de installatie voorzien 
van alle mogelijke beveiligingen en 
controlepunten. Zodanig dat de in-
stallatie zichzelf meteen uitschakelt 
bij een mogelijke calamiteit. Verder 
zorgen bij het systeem ingebouw-
de filters voor opvang van moge-
lijke schadelijke stoffen, maar ook 
fijnstof zodat die niet worden uitge-

stoten. De uitstoot van CO2 is bo-
vendien te verwaarlozen. Het proces 
is bovendien nagenoeg reukloos. Je 
zou zeggen dat in deze tijd waar 
het begrip ‘duurzaam’ van de daken 
wordt geschreeuwd, iedereen jui-
chend omhoog zou springen bij dit 
innovatieve initiatief. Zwarts is ech-
ter al lange tijd bezig om het pro-
ject op de rails te zetten. “Vier jaar 
geleden werd de glastuinbouwsec-
tor door de Provincie benaderd met 
het verzoek wie bereid was om ge-
sneden riet en gemaaid natuurgras 
op een duurzame manier te ver-
werken. Toen heb ik daar positief 
op gereageerd,” vertelt Zwarts. “Via 
een bureau dat gespecialiseerd is in 
de opwekking van duurzame ener-
gie is bekeken welke behoeften wij 
hebben. Dat zijn stroom en warm-
te. Men kwam daarbij uit op een in-
stallatie die zowel riet als natuur-
gras op innovatieve wijze kan om-
zetten in bruikbare componenten 
(de hiervoor omschreven installa-
tie. Red.). Met behulp van Europe-
se subsidie, het Ministerie van EZ, 
de Provincie Utrecht, de Dienst Mi-
lieubeheer en de gemeente is het 
plan toen in gang gezet. Omdat er 
geen regelgeving van de overheid 
op het project van toepassing was 
(wat betreft het begrip ‘vergassing’), 
haakte diezelfde overheid korte tijd 
later af ondanks alle toezeggingen 
van toenmalig minister Maxime Ver-
hagen! Inmiddels is er ‘voortschrij-
dend inzicht’ en zijn de aanvragen 
voor een milieuvergunning en een 
omgevingsvergunning onlangs voor 
de tweede keer de deur uit gegaan.” 
Zwarts hoopt het nu op afzienba-
re termijn rond te krijgen. Er kun-
nen echter nog wat strubbelingen 
ontstaan, omdat een aantal buurt-
bewoners haar bedenkingen heeft 
over de plannen.

Pilotproject
Met deze specifieke installatie wil 
Zwarts het productieproces van 
gerbera’s in zijn kassen op gang 
houden door zelf elektrische stroom 
en warmte op te wekken. “Nu de 
vergunningen zijn aangevraagd ho-
pen we dat dit snel kan. Probleem 
is dat deze installatie een innovatief 
ontwerp is waarvoor nog geen re-
gels zijn waaraan de installatie kan 

Duurzame energie opwekken 
met riet als ‘brandstof’
Bewoners zetten vraagtekens bij dit unieke project in de regio

worden getoetst. Het is een pilot-
project. Pas als het is opgestart en 
de zaak draait kan je er een regel-
geving op maken,” legt Zwarts uit. 
“In het milieurapport wat destijds is 
opgesteld kwam het woord ‘vergas-
sing’ (pyrolyse) voor, wat een we-
zenlijk onderdeel is van het produc-
tieproces om brandbare gassen uit 
de biomassa te krijgen. Daar was 
geen toetsingskader voor en toen 
werd het rapport niet geaccepteerd. 
Intussen is er meer bekend want de 
installatie heeft als proefopstelling 
gediend om te zien of het technisch 
allemaal functioneert, of het veilig is 
– ook voor het milieu - en wat het 
uiteindelijke rendement is. Daar-
bij zijn positieve resultaten opgete-
kend. Als de installatie hier eenmaal 
staat en volop in bedrijf is, kunnen 
we helemaal in onze eigen behoef-
te aan energie en warmte voorzien. 
Sterker nog, de installatie levert nog 
zoveel méér stroom op dat we hier-
mee honderden huishoudens van 
energie gaan voorzien. Dat gaat het 
openbare net in. Ben je dan duur-
zaam bezig of niet? Iedereen heeft 
het over windmolenparken op land 
en op zee, over zonnepanelen op 
daken van huizen en bedrijven en 
kolencentrales moeten dicht. Want 
we moeten onze energie duurzaam 
gaan opwekken. Dus waarom zou 
dit niet kunnen of mogen? En als 
het zover is hoeven onze bestaan-
de twee installaties die nu op aard-
gas draaien ook niet meer in bedrijf 
te zijn, dus ook geen CO2 uitstoot 
meer. Daar komt bij dat de Provincie 
en Natuurmonumenten meteen van 
hun gemaaide en overtollige riet 
af zijn, want ze kunnen er nergens 
mee naartoe. Tot voor kort werd dat 
verbrand in de open lucht wat zeer 
milieubelastend en inmiddels bij de 
wet verboden is. Het wordt straks 
hier naartoe gebracht en dan zijn 
zij er vanaf. Er worden dus meer-
dere vliegen in één klap geslagen.” 
Aldus Zwarts die voor de verwer-
king van het aangevoerde riet en 
het gras een 70 meter lange zoge-
heten ‘open veldschuur’ op zijn ter-
rein wil laten bouwen. Daarvoor is 
nu een omgevingsvergunning aan-
gevraagd.

Dagelijks 16 ton aanvoer
Het ligt buiten het bestek van dit ar-
tikel een uitgebreide en ingewikkel-
de technische omschrijving van de 
installatie te geven. Wel essentieel 
– vooral ook voor de omgeving - is 
de aanvoer en verwerking van het 
riet en gemaaid natuurgras. Uit ge-
sprekken met omwonenden blijkt 
dat voor hen een belangrijk strui-
kelblok te zijn. Hun (verkorte) com-
mentaar en zienswijzen zijn in een 
apart kader bij dit artikel opgeno-
men.
De werking van het systeem berust 
erop dat er dagelijks zo’n 16.000 ki-
logram aan droge biomassa voor 
nodig is om de installatie ‘vollast’ te 
laten draaien. Dat wordt als grond-
stof aangevoerd over de weg. Het 
riet/natuurgras wordt na het oogs-
ten ter plaatse in balen geperst. Die 
worden dagelijks in drie ritten naar 
Zwarts gereden en op het terrein 
gelost. Dat gebeurt alleen op werk-
dagen. De opslag vindt plaats op 
het (nog te verharden) terrein ach-
ter de kassen via een dam vanaf de 
Schattekerkerweg. In de veldschuur 
wordt het toegevoerde materiaal 
gedroogd, met een shredder klein 
gemaakt (gehakseld) en verder ge-
transporteerd naar de installatie om 
als brandstof te dienen. Volgens de 
leverancier voldoet de verwerking 
aan de gestelde wettelijke geluids-
normen.

Zwarts wijst erop dat de installa-
tie vanaf half juni tot september stil 
ligt. “In de zomermaanden hebben 

Omwonenden uitten hun bedenkingen
Hoe denken de naaste buren en omwonenden over de plannen van 
Zwarts? Wij vroegen hen ernaar. Om persoonlijke redenen willen zij 
niet met naam en toenaam in de krant, maar zijn wel bij de redac-
tie bekend. Het merendeel blijkt niet per se tegen de plannen te zijn 
maar zetten wel vraagtekens bij sommige aspecten. Zij voel(d)en zich 
voor het blok gezet door onvolledige communicatie van hun buurman. 
Zwarts werpt hier tegen in dat hij zijn buren pas bericht als er ook iets 
te melden valt. Als er twee jaar niets gebeurt, zegt hij het niet nodig te 
vinden om tussentijds berichten te sturen.

Een buurvrouw blijkt geen bezwaar te hebben wat Zwarts wil gaan 
doen. “Honderd procent duurzaam telen van bloemen beantwoordt 
toch aan wat we allemaal willen, namelijk zoveel mogelijk duurzame 
energie opwekken? Het is toch mooi als dat zonder fossiele brandstof-
fen kan? Als het allemaal gebeurt op de manier zoals dat door Zwarts 
wordt voorgesteld heeft hij mijn zegen. Wat eerder communiceren naar 
ons zou overigens beter zijn geweest. En de Schattekerkerweg zou al 
lang eens onder handen genomen moeten worden.”

Een collega gerberakweker van Zwarts merkt op dat de locatie eigen-
lijk te weinig ruimte biedt voor dit soort initiatieven. Ook de infrastruc-
tuur is niet toereikend gelet op de wegen. Het aan- en afrijden van 
vrachtwagens is nu al een probleem. Particulieren die hier wonen pro-
testeren dan wel, maar ze moeten niet vergeten dat ze in een tuin-
bouwgebied wonen. Dan heb je wel eens kans op overlast. Als Simon 
dit project wil opzetten is dat zijn keuze. Ik zal mij er niet tegen verzet-
ten, maar maak mij wel zorgen over eventueel ongedierte dat met het 
riet zou kunnen meekomen. Ook al omdat we nauwelijks meer bestrij-
dingsmiddelen gebruiken bij de teelt van bloemen.”

Next-door buurman zegt van harte voor te zijn met alles wat duurzaam 
en milieuvriendelijk is. “Ik juich het idee van harte toe. Maar de ver-
keersafwikkeling op met name de Schattekerkerweg is niet optimaal. 
Daar plaats ik mijn bedenkingen bij. Er moet wel een brede dam ko-
men vanaf de weg naar het terrein van Zwarts waar grote vrachtwa-
gens of tractoren met opleggers gemakkelijk de bocht kunnen nemen. 
De Schattekerkerweg is nooit aangelegd om al dat verschillende ver-
keer op dat smalle stuk te verwerken. De gemeente moet er echt op 
toezien dat alles veilig kan verlopen.”

Een bewoner en zelf kweker van sierteeltgewassen aan de Schatteker-
kerweg wijst op het gebrek aan goede communicatie vanaf het begin-
stadium toen de plannen bekend werden. Hij heeft ook samen met an-
deren bij de gemeente om tafel gezeten om te zeggen dat ze er niet blij 
mee waren. “Maar we zijn nu wat verder in de tijd en we zullen onze 
hakken niet in het zand steken, maar blijven wel bedenkingen houden. 
Wij vragen ons af of de Schattekerkerweg in dit deel wel geschikt is om 
het extra transport van riet en gras veilig en wel te laten verlopen. En 
waarom moet het juist in dit stukje? Waarom niet op een plaats waar 
meer mogelijkheden zijn en de installatie beter tot zijn recht komt? Bij 
dit project moet je ook maar afwachten of alles binnen de norm blijft 
als de zaak in werking is.”

Geheimzinnig gedoe
Op de hoek van de Tuinderslaan heeft een bewoner zich van meet af 
aan uitermate verdiept in de plannen of die op juridische en milieu-
technische gronden wel kunnen worden uitgevoerd. Is het niet in strijd 
met het bestemmingsplan, worden de normen van geluid en stof al dan 
niet overschreden, wordt het uitzicht ontnomen, gaat er ook bermgras 
als brandstof gebruikt worden waarin uitgestoten fijnstof van het ver-
keer zit? Is er uitstoot van chloor en andere kwalijke stoffen, hoeveel 
ton riet wordt er opgeslagen en geeft dat een geur af, zitten er beest-
jes in dat riet waarvan je overlast kunt verwachten, kan de Schatteker-
kerweg dat aan en zo meer. Hij verbaast zich over de berichten, voor-
stelling van zaken en afspraken binnen de verschillende overheidsli-
chamen die elkaar tegenspreken. Ook de communicatie met Zwarts, 
de Milieudienst in Breukelen, de gemeente en de bouwer/leverancier 
van de installatie komt aan de orde. “Er zijn nog heel veel vragen en 
daar willen we eerst een duidelijk antwoord op. Al met al reden genoeg 
dat wij vooralsnog niet voor uitvoering van de plannen zijn. En wat zit 
er nog meer achter? Bijvoorbeeld op wiens naam de vergunning komt 
te staan, op die van Zwarts zelf of de nieuwe BV van Zwarts Energy? 
Dat wil ik ook wel weten met het oog op de toekomst van dit gebied.”

Een bewoonster op de hoek van de Schattekerkerweg en de Ooster-
landweg die weliswaar niet als een ‘buur’ kan worden aangemerkt, 
heeft een duidelijke mening over de plannen. “Voor mij hoeft het niet. 
“Straks kijken we tegen een 9 meter hoge schuur aan. Dan is ons weid-
se uitzicht wat we nu hebben weg. Kan ik mijn schone was nog bui-
ten hangen en in de tuin zitten zonder stof te happen? En dan die lucht 
van dat riet! Daarnaast past het niet in dit landelijke gebied. En dan het 
geheimzinnige gedoe erom heen. Verder is de Schattekerkerweg niet 
toereikend om nog eens extra vrachtverkeer te verwerken. Als wethou-
der Goldhoorn dat niet gelooft nodig ik hem uit hier eens een poosje te 
komen zitten. Kan hij het zelf zien!”

Wethouder is voor
Wij vroegen ook wethouder Anco Goldhoorn (Economie en Milieu) om 
commentaar.
Die liet het volgende weten. “Het is toch geweldig dat er in De Ron-
de Venen een ondernemer opstaat met zo’n innovatief plan. Deze on-
dernemer hanteert echter een bepaalde techniek die niet in de wet 
staat omschreven, dat is de crux. Wij zijn als college echter blij met de 
plannen voor dit project. Indien daar haken en ogen aan zijn moeten 
de vergunningen voor de ruimtelijke ordening en het milieu daar ant-
woord op geven. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt met het mi-
nisterie van EZ. Wij hebben de heer Zwarts toegezegd dat wij met het 
ministerie gaan praten en dat zal deze week gebeuren,” aldus de wet-
houder. “We staan dus positief tegenover het initiatief. Daarbij hebben 
we wel opgemerkt dat hij zelf moet zorgen voor draagvlak in zijn om-
geving. Dat gaan wij niet doen.”
Op de vraag of de wethouder ook nog mogelijkheden ziet om de Schat-
tekerkerweg aan te passen, denkt hij dat het wel meevalt met het ver-
keer. Het voordeel van de huidige weg is dat men rekening moet hou-
den met elkaar. Waarmee niet gezegd is dat het een weg is zonder enig 
probleem. Maar dat valt onder het reguliere onderhoud en de priori-
teitstelling,” aldus de wethouder die daarmee tevens aangeeft dat de 
toestand en de veiligheid van de weg wat hem betreft voorlopig niet 
ter discussie staat.

we namelijk geen stroom en warmte 
nodig voor de kassen. Toevallig mag 
er vanaf april tot juni toch geen riet 
gesneden worden in verband met 
het broedseizoen. Gesteld dat we 
wel wilden draaien zouden we dat 
kunnen ondervangen door van te 
voren meer riet op voorraad te heb-
ben. Dat blijft echter ter plekke op-
geslagen in de natuur totdat we het 
nodig hebben, dus niet op ons ter-
rein.” De grote vraag bij de aanvoer 
en opslag op het terrein van Zwarts 
is, of er een kwalijke geur vanaf het 
riet komt en of er ook (schadelijke) 
insecten en andere vervelende stof-
fen zouden ‘meeverhuizen’. De le-
verancier van het riet schat in dat 
daarop in beide gevallen heel wei-
nig kans bestaat.

Schattekerkerweg
Voorts de hamvraag: kan het stuk-
je Schattekerkerweg de extra ver-
keersbewegingen wel aan? Het is al 
een smalle weg waarvan nu al veel-
vuldig gebruik wordt gemaakt. Be-
halve auto’s en vrachtwagens ook 
door fietsers en brommers, ruiters 
te paard, wandelaars, joggers enzo-
voort. Daar komen dan straks nog 
zes vervoersbewegingen per dag 
bij van vrachtverkeer/tractoren met 
aanhanger. De omwonenden heb-
ben er zo hun eigen mening over.
Simon Zwarts laat weten dat de 
overbelasting van de Schatteker-
kerweg vanaf de Oosterlandweg 
tot aan de Tuinderslaan al jaren een 
bron van zorg is. “De locatie is al 
50 jaar een stukje agrarisch gebied 
voor de teelt van siergewassen. Er 
komen hier vrachtwagens om bij de 
bloemenkwekers bloemen te halen 
en verder verzorgend vrachtverkeer. 
Tevens zijn er vaak allerlei activitei-
ten waarvoor mensen met de au-
to komen. Die rijden bij tijd en wij-
le vice versa allemaal over dat stuk-
je Schattekerkerweg. Met de aan-
leg van het Wickelhofpark heeft de 
gemeente langs de Kerkvaart een 
mooi fietspad aangelegd dat vanaf 
de dijk op deze weg is aangesloten, 
net zoals een ruiterpad. Langzaam 
verkeer en ruiters maken er dus ook 
gebruik van omdat het een door-
gaande route is geworden. Zouden 
die paar extra verkeerbewegingen 
naar mijn terrein driehonderd meter 
vanaf de Oosterlandweg in dat op-
zicht dan zoveel uitmaken? In mijn 
optiek is het een zaak van de ge-
meente om eens te bekijken of de 
weg niet aangepast kan worden, 
bijvoorbeeld met een apart fiets-
pad ernaast. Kortom, er is naar ver-
houding al veel verkeer op dit stukje 
weg, mede vanwege allerlei bedrij-
vigheid. Om bij drie extra ritten per 
werkdag mij nu in de schoenen te 
schuiven dat het daardoor veel ge-
vaarlijker gaat worden, gaat mij te 
ver,” aldus Zwarts.

De smalle Schattekerkerweg voldoet naar de mening van de omwonenden al lang niet 
meer aan de moderne eisen voor het afwikkelen van verkeer en zwaar transport

Achter de kassen is de locatie waar de installatie en de veldschuur worden geplaatst

Voorbeeld van de toekomstige bio-wkk installatie 
(loods en silo’s horen er niet bij)
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Uithoorn - Heel veel Uithoornse 
bezoekers, maar zeker ook vanuit 
de verre omgeving, hebben afge-
lopen vrijdag en zaterdag genoten 
van de Pasar Malam en de grootse 
orchideeën show die werd geor-
ganiseerd door winkelcentrum Zij-
delwaard. Twee dagen lang zorg-
de 20 standhouders voor een fan-
tastische sfeer. Zij presenteerde 
een gevarieerd aanbod van Azi-
atische en Oosterse artikelen uit 
Thailand, Indonesië, India en Paki-
stan. Er waren stands met een gro-
te verscheidenheid van Oosterse 
en Aziatische producten. Je waan-
de direct in een ander werelddeel 
met de kleuren, geuren, dans en 
zang. Het was gezellig en rustge-
vend, het was heerlijk en sfeervol. 
Er waren optredens van de zan-
ger en zangeres Jacky Rain en Roy 
Clignet. De dansgroep Sekar Ayu 
bracht op een heel speciale manier 
de Indonesische en Balinese dan-
sen meebeleven. Kortom het was 
geweldig.
Hierin paste prima de geweldige 
orchideeën show van bloemsier-
kunst Zijdelfl eur die in samenwer-
king van arrangeur Bart van der 
Elsken een prachtige orchidee-
en show had neergezet, waarbij 
een paar echt unieke en zeldzame 
exemplaren te zien waren. Kort-
om het waren twee zeer geslaag-
de, druk bezochte dagen.

Bezoekers winkelcentrum Zijdelwaard genoten volop
OOSTERSE KRAMEN, HEERLIJKE HAPJES, DANS, MUZIEK EN PRACHTIGE ORCHIDEEËN





 
12   Nieuwe Meerbode  •  4 november 2015

Uithoorn - Ook de laatste vrijdag 
van de maand oktober waren er 
weer tintallen klaverjasser op komen 
dagen bij Legmeervogels. opvallend 
is dat er ook steeds meer toeschou-
wers af komen op deze avond en dit 
verhoogd dan ook de gezellig sfeer. 
Ook deze klaverjasavond kende 
weer winnaars en verliezers. Nu zijn 
het geen echte verliezers maar deze 
persoenen hadden een wat minde-
re avond. De eerst die zijn prijs kon 
ophalen was Cees Zwang. Hij ont-
ving de poedelprijs 4952 punten wa-
ren genoeg om deze prijs af te ko-
men halen. Het hoogste koppel de-
ze avond was Ton Voorn en Ria Ver-
hoef met 2331 punten. het koppel 

wat de minste punten wist te halen 
in een partij waren Tinus Smit en ga-
by 1008 punten. Tussen de klaverjas 
rondes door waren er weer de over-
heerlijke hapjes aangeboden door 
Slagerij Bader, Deze is te vinden in 
het bijna vernieuwde winkelcentrum 
Zijdelwaard te Uithoorn. Dan komen 
wij nu bij de top drie. De derde prijs 
was er voor Corrie Smit 6963 pun-
ten. De tweede prijs is gegaan naar 
Kees vendrik met 7071 punten en de 
winnaar van de maand oktober is 
geworden Ton Voorn met 7486 pun-
ten. Om vast te noteren in uw agen-
da. vrijdag 27 november is er al weer 
de volgende klaverjasavond bij Leg-
meervogels.

Geslaagd klaverjasfestijn 
bij Legmeervogels

Uithoorn - De tweede tegenstan-
der in de zaal was VOC. Een team 
met ervaren speelsters die al jaren 
met elkaar handballen en in de top 
van de eredivisie gespeeld hebben. 
Geen gemakkelijke opgave dus voor 
de dames van trainer Henk van der 
Greft. Wat we wel wisten was dat 
we het vooral op snelheid moes-
ten gaan doen in deze wedstrijd. De 

opening was duidelijk voor de gas-
ten. Legmeervogels scoorde wel uit 
de eerste aanval, maar hadden het 
verdedigend erg moeilijk tegen de 
lange opbouwers van VOC en de 
slimme cirkelloopster. Dat lever-
de een aantal doelpunten voor de 
tegenstander. De thuisploeg kon 
maar moeilijk vanaf de opbouw sco-
ren en was volledig aangewezen op 

Spanning bij 2e wedstrijd 
van Legmeervogels dames

Clubkampioenschap doubletten 
van Boule Union Thamen
Aalsmeer - Uithoorn - Het dou-
blettespel (dubbelspel) is de meest 
populaire spelvorm van het petan-
que. In deze spelvorm is er in prin-
cipe een vaste taakverdeling tussen 
de twee spelers. Speler 1 heeft als 
specialiteit het plaatsen (pointeren) 
en speler 2 het schieten (tireren). In 
een sterk team kunnen zij tijdens 
het spel van taak wisselen, bijvoor-
beeld als er bij een van de spelers 
de scherpte wat minder is. De popu-
lariteit van het doublettenspel vindt 
ook zijn oorsprong in het feit dat el-
ke speler over drie boules beschikt. 
Bij het triplettenspel heeft elke spe-
ler “slechts” twee boules. Er is ook 
een nationaal kampioenschap dou-
bletten, waarbij mannen en vrouwen 
een eigen kampioenschap hebben. 
Dit vindt jaarlijks in de maand april 
plaats.Voor mix-teams (man/vrouw) 
is er een apart NK in de maand juli. 
Er zijn momenteel plannen om voor 
de doubletten ook een EK en een 
WK te organiseren. Waarschijnlijk 
zal dat in 2017 zijn beslag krijgen.

Recreatief
Op een wat meer recreatief niveau 

vindt jaarlijks het clubkampioen-
schap doubletten plaats. Tweeën-
twintig leden verdeeld in 11 dou-
bletten gingen de strijd aan. He-
laas een oneven aantal equipes, 
waardoor er in elke ronde een equi-
pe een vrijloting had. Een vrijloting 
betekent wel een gewonnen partij, 
maar eigenlijk zit geen enkele spe-
ler daar op te wachten. Onder de 
elf equipes waren acht mix-teams, 
twee mannenteams en één vrou-
wenteam. Er werden drie voorron-
den gespeeld, waarna een tussen-
stand opgemaakt werd. Driet equi-
pes bleven ongeslagen en plaatsten 
zich voor de halve finales. De vier-
de equipe die zich voor de halve fi-
nale plaatste had twee winstpartij-
en en een verlies, maar hadden het 
beste punten saldo. Voor de overige 
equipees was er nog een kans om 
een fles wijn te winnen. De equi-
pe Ina Hoekstra/Henk van Rekum 
(kampioen in 2013) verloor de hal-
ve finale. Dat deed de equipe Jannie 
van Kooten/Ton Boersma ook. De fi-
nale ging tussen de kampioen van 
2011 en de kampioen van 2014. Bij 
de invallende schemering toonde de 

Drie podiumplaatsen voor 
UWTC bij DK veldrijden
Uithoorn - Een mooi maar zwaar 
parcours lag er op de veldrijders te 
wachten bij de Spartaan in Rijswijk. 
Zaterdag 31 oktober werden hier de 
districtskampioenschappen veldrij-
den gehouden voor de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland. Bij 
de amateurs/sportklasse was er een 
mooie derde plaats voor UWTC lid 
Bas de Bruin en Dennis Moolhuij-
sen werd 14e. Bij de masters 40+ 
was er een 14e plaats voor Pieter 
Heidema. Bij de masters 50+ reed 
Sjon vd Berg naar de 13e plaats en 
Rene Wiebes naar de 19e plek. Bij 
de junioren vrouwen reed Lorena 
Wiebes sterk naar de tweede plaats 
en liet Lorena zien ook in het veld 
hele mooie uitslagen te kunnen rij-
den. Bij de junioren was er een kop-
groep van 3 man weg, hierachter 
reed Amstel lid Teun Mouris en daar 
weer achter reed UWTC lid Menno 
van Capel. Menno wist deze plaats 
vast te houden en pakte hiermee 
de 5e plaats. De dag werd afge-
sloten met de elite/beloften groep. 
De 18-jarige Bart de Veer was niet 
heel geweldig weg, en kwam pas 
na de eerste ronde in zijn ritme. En 
zo schoof hij langzaam maar zeker 
steeds meer plaatsen naar voren. 
Uiteindelijk finishte hij als vierde en 
hiermee werd hij tweede bij de ca-
tegorie beloften!  

Uitslag clubcross 1 nov
Iedere zondagmorgen is er de mo-
gelijkheid om een veldrit te rijden 
bij UWTC rondom sportpark Rand-
hoorn. Wilt u ook eens meedoen aan 
deze laagdrempelige competitie? 
Kijk dan op de website van UWTC 
voor nadere informatie.
40-: 1 Michael van Meerland, 2 Lars 
Wiebes. 40+: 1 Maarten de Jong, 2 
Harry v Pierre, 3 Cock Fangmann, 
4 Rene Wiebes, 5 Jan v Zon, 6 Gijs 
Kostman, 7 Peter Wiebes, 8 Ge-
rard de Veer, dnf Leen Blom. Jong-
ste jeugd: 1 Mike Derogee, 2 Duuk 
vd Haagen, 3 Siem v Smoorenburg, 
4 Sen Haasbroek, 5 Teun Wahlen. 
Oudste jeugd: 1 Mees v Smooren-
burg

ACC Nes aan de Amstel
Altijd weer een heel aparte wed-
strijd daar in Nes aan de Amstel. 
Niet alleen dat de starttijden anders 
zijn..., maar waar vindt je een par-
cours dwars door de weilanden en 
vol met koeienvlaaien? Juist ja, ie-
der jaar lukt dit weer bij de Amster-
damse Cross Competitie in Nes ad 
Amstel. En toch vinden de deelne-
mers dit wel een uitdaging, want het 
was weer druk zat. Bij de 40- was de 
overmacht van UWTC weer groot! 
Bas de Bruin was vandaag duidelijk 
de sterkste en Tommy Oude Elferink 
reed hierachter sterk naar de 2e 
plaats. Hierachter een groepje die 
voor de derde plaats ging, waaron-
der Bart de Veer. Bart had nog zwa-
re benen van het DK en moest uit-
eindelijk twee renners voor hem dul-
den, voor Bart de 5e plaats. Menno 
van Capel reed hierachter een soli-
de wedstrijd en met een 8e plaats 
wederom een top-10 notering!
Bij de 40+ reed Peter van Capel 
weer goed voorin mee in het grote 
deelnemersveld (83 deelnemers) en 
Peter pakte weer heel wat punten 
mee voor het klassement door 16e 
te worden. Sjon vd Berg voelde zijn 
benen ook nog na het DK en reed 
naar de 30e plaats, vlak voor Frank 
Jansen die als 35e eindigde. 
Bij de nieuwelingen/dames ging 
Rebecca Cornelisse het ook eens 
proberen en Rebecca reed naar de 
23e plaats en wie weet komen we 
haar nog een paar keer tegen bij de 
ACC! Ian vd Berg doet het goed bij 
de ACC, want ook nu reed hij weer 
mooi midden in de groep mee en 
Ian eindigde op de 16e plaats. Ook 
Niels Kramer is een trouwe deelne-
mer en rijdt altijd stug door in zijn 
eigen tempo. Niels werd 27e. 

De jeugdleden hadden vanmid-
dag hun jaarlijkse uitje en tevens de 
prijsuitreiking van het Rovemijklas-
sement. Hierdoor helaas voor de fa-
natieke cyclocross jeugd geen ACC. 
Alleen Sven Buskermolen was toch 
nog present in Nes en hij reed naar 
de 11e plaats bij de jeugd B.

Uithoorns bedrijf haalt wederom 
het meeste sponsorgeld op
Uithoorn - Voor de de vijfde keer 
doet het in Uithoorn gevestigde In-
dutrade mee aan The Run For The 
Hungerproject en weer haalt het 
bedrijf het meeste sponsorgeld bin-
nen. The Run For The Hunger Pro-
ject is een jaarlijks terugkeren-
de sponsorloop waar vooral bedrij-
ven uit het netwerk van organisator 
NPM-capital aan meedoen. 

Astrid van Ballegoy, medewerker 
van Indutrade, hoorde jaren geleden 
over The Hunger Project. Ze raakte 
direct enthousiast. “THP richt zich 
op ondernemers en stimuleert on-
dernemerschap in Afrika. Dat vind 
ik heel goed bij ons bedrijf pas-

sen.” Van Ballegoy kreeg de direc-
tie van het bedrijf mee in haar en-
thousiasme. Dit jaar doet haar be-
drijf voor de vijfde keer mee. De-
ze editie deed Indutrade naast het 
hardloopteam mee met zes kinde-
ren voor de Kidsrun en negen wan-
delaars. “Het is mijn doel geworden 
om zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor The Hungerproject. Als 
Indutrade op een beurs staat, dan 
staat ons spaarvarken voor donaties 
altijd in ons stand. Ik vind het heel 
mooi dat we van alle bedrijven weer 
het meest sponsorgeld binnen heb-
ben gehaald.” 
Bij de prijzenuitreiking werd Astrid 
als drijvende kracht van het meest 

KDO wint in eigen huis nipt van Fortius 
en stijgt naar de vierde plaats
De Kwakel - Na een weekend zon-
der competitieverplichtingen kon 
KDO afgelopen zondag de zure na-
smaak wegspoelen van de 2-0 ne-
derlaag tegen Roda’23 van twee 
weken geleden. Promovendus Forti-
us kwam namelijk op bezoek in De 
Kwakel. Trainer Raymond de Jong 
kon tegen de Amsterdammers niet 
beschikken over zijn vaste doelman 
Peter Onderwater, die flinke last van 
zijn rug had. Tim ten Brink was zijn 
logische vervanger en deed dit met 
verve. Fortius, vorig jaar gepromo-
veerd via de nacompetitie vanuit de 
vierde klasse, was op voorhand een 
onbekende tegenstander voor de 
Kwakelaars. Het elftal van de extra-
verte trainer Michel Klijnzoon kende 
een moeizame start van de compe-
titie, maar wist toch al zeven punten 
in de wacht te slepen, waaronder 
een fraaie 1-2 overwinning op Ro-
da’23. De Amsterdammers begon-
nen de wedstrijd in een 4-4-2 op-
stelling met een compact midden-
veld zonder echte buitenspelers. Het 
eerste wapenfeit van de wedstrijd 

was een kopbal van Mathijs van 
Rijn in de derde minuut. In de daar-
opvolgende minuten kwam KDO 
twee keer met de schrik vrij. Dankzij 
een bal op de paal en een redding 
van Tim ten Brink één op één met 
de Amsterdamse spits, bleef het na 
tien minuten spelen 0-0. De creatie-
ve spits van de Amsterdamse gas-
ten was regelmatig een plaaggeest 
voor de Kwakelse achterhoede. Tot 
drie keer toe wist hij in de eerste 
helft vanaf de linkerkant voorlangs 
het Kwakelse doel te schieten. Tus-
sendoor moest gelegenheidslinks-
back Maurice Bartels noodgedwon-
gen het veld verlaten vanwege rug-
klachten, Erik Verbruggen verving 
hem. 

Waar Fortius dus verzuimde om 
KDO op achterstand te zetten, wa-
ren de Kwakelaars uiterst efficiënt 
bij de eerste gecreëerde kans in de 
31e minuut. Mathijs van Rijn ont-
ving de bal aan linkerkant van het 
veld, omspeelde twee tegenstan-
ders en schoot op de paal na een 

donerende team uitbundig in het 
zonnetje gezet. Vlak daarna stond 
haar man op die plek. Want Astrid 
kreeg niet alleen haar bedrijf zo gek 
om zich in te zetten voor The Run 
For The Hunger Project. De Am-
stelveense kreeg haar man en zijn 
hardloopteam zo gek om zich elke 
meter die zij in wedstrijdverband lo-
pen te laten sponsoren. Onder de 
naam “friends for The Run For The 
Hungerproject” haalden de vrien-
den het afgelopen jaar 12.000 eu-
ro op. 

In totaal leverde deze negende edi-
tie van The Run For The Hunger Pro-
ject 197.130 euro op.

kampioen van 2011 zich de sterkste. 
Het strak plaatsen van Alfonso Ata-
nes en het met grote trefzekerheid 
schieten van Günther Jacobs was 
de basis waarop dit kampioenschap 
gewonnen werd, Ria van Beel/Hans 
van der Wal in de slotfase van de 
partij dat niet evenaren. Voor Alfon-
so was dit zijn twee titel clubkam-
pioen in 2015. Eerder veroverde hij 
ook de titel in het enkelspel (tête-
à-tête)

De eindstand:
1. Alfonso Atanes Limia/
 Günther Jacobs;
2. Ria van Beek/Hans van der Wal;
3. Ina Hoekstra/Henk van Rekum;t
 Jannie van Kooten/Ton Boersma;.

De winnaars van de wijnprijzen wa-
ren: Jelle Pekelharing/Alex Smit en 
Jeroen Stiekema/Angèle Smit.

Het volgende clubevenement is het 
Surprisetoernooi op zondag 29 no-
vemberi 2015.
Wilt u meer weten over Boule Uni-
on Thamen, raadpleeg dan onze 
website www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377 of email redactie@
buthamen.nl.

snelle uitvallen. Maar dat is ook een 
wapen en door elke keer met drie, 
vier dames de break te lopen werd 
de tegenstander overlopen. De ach-
terstand werd omgebogen in een 
kleine voorsprong en bij bij rust was 
het verschil voor het eerst 2, 10-
8 ruststand. Met name de verdedi-
ging werd steeds beter. De tweede 
lijn wilde nog niet lukken, maar door 

snel te spelen en het vooral samen 
te blijven doen kon ook in de twee-
de helft de voorsprong vastgehou-
den worden. Maar een tegenstan-
der van dit niveau raakt niet in pa-
niek bij een kleine achterstand en 
zetten op de juiste momenten een 
tandje bij waardoor ze weer aan-
haakten en tot op 1 doelpunt ach-
terstand kwamen door goede sco-
res vanaf de opbouw. Legmeervo-
gels wist nu ook een aantal keer 
te scoren vanaf de opbouw en wist 
dan ook voor het eerst een klein gat 
te slaan, 14-10. Het verschil kon nu 
ook een tijdje op die vier doelpun-
ten gehouden worden door om en 
om te scoren. En nog steeds was 
er geen zekerheid dat de wedstrijd 
ook gewonnen zou worden. VOC 
bleef er voor gaan en kwam terug 
tot 19-18 met nog minder dan een 
minuut te spelen. Dat kwam om-
dat wij te snel afsloten en niet al te 
scherp meer schoten zodat de te-
genstander weer kon aanvallen. 
Dan schakelen ze bij en scoren ze 
erg makkelijk. De laatste halve mi-
nuut hadden wij balbezit, maar kon-
den dat niet vasthouden. In de aller-
laatste seconde kreeg VOC nog een 
vrije worp, gelukkig werd de bal ge-
stopt en bleef het bij 19-18. Een pri-
ma teamprestatie.

prima individuele actie. De bal stuit-
te terug en kwam voor de voeten 
van Joeri Stange de bal hard in de 
linkerhoek schoot, 1-0. Met deze 
stand werd ook de rust bereikt.
Doordat KDO in de eerste helft 
moeite had om het middenveld in 
handen te krijgen, wijzigde trainer 
Raymond de Jong zijn formatie naar 
3-4-3 in de tweede helft. Door de-
ze slimme aanpassing wonnen de 
Kwakelaars steeds meer persoon-
lijke duels en kreeg het grip op de 
wedstrijd. In de 56e minuut resul-
teerde het lichte overwicht in een 
schitterende aanval waarbij Bart 
van der Tol het eindstation was. 
Menno Lingeman veroverde de bal 
op het middenveld en speelde Joris 
Kortenhorst in. Kortenhorst wist met 
een knappe steekbal Bart van der 
Tol vrij voor de keeper te zetten, die 
van dichtbij koelbloedig afmaak-
te, 2-0. Drie minuten later werd het 
zelfs 3-0 dankzij een één-tweetje 
tussen Joeri Stange en Mathijs van 
Rijn, waarbij laatstgenoemde de bal 
langs de geklopte doelman schoot. 

Rozen
KDO leek op rozen te zitten, maar 
niets bleek minder waar toen Forti-
us in de 66e minuut de 3-1 binnen-
schoot. De Amsterdammers gingen 
meer druk zetten naar voren, waar-
door het Kwakelse spel onrustiger 
werd. In de 86e minuut kwam de 
spanning volledig terug in de wed-
strijd toen Fortius, na een scher-
mutseling voor het Kwakelse doel, 
de 3-2 maakte. In de resterende 
tijd kreeg KDO mogelijkheden in de 
omschakeling om alsnog de 4-2 aan 
te tekenen, maar dit lukte niet. Ach-
terin was het nog even billen knij-
pen, maar na zeven minuten bles-
suretijd vond scheidsrechter van 
Gom het genoeg en was de Kwakel-
se overwinning een feit.
Door deze driepunter tegen Forti-
us stijgt KDO naar de vierde plaats 
op de ranglijst doordat concurren-
ten Diemen, De Meteoor en Ou-
derkerk hun gespeelde wedstrijden 
verloren.
Volgende week spelen de Kwake-
laars opnieuw thuis en dan komt
Diemen op bezoek. Diemen, vo-
rig seizoen kampioen geworden in 
de vierde klasse, heeft net als KDO 
dertien punten behaald. De wed-
strijd begint om 14:00 uur in De 
Kwakel.
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Uithoorn - Deze methode is be-
stemd voor mensen die reeds het 
spel beheersen, maar hun spelpeil 
graag willen verbeteren. Elke SPO 
bestaat steeds uit 3 lessen met een 
speciaal thema en alle lessen wor-
den gegeven via een Powerpoint 
presentatie met: 
-  Thema-uitleg via kleurendia’s
-  Kaartverdelingen aan de hand 

waarvan men moet proberen 
datgene dat men heeft geleerd, 
in praktijk te brengen

-  Tafelopdrachten en puzzels om 
het besproken onderwerp te oe-
fenen.

Tot slot wordt er een aantal, speciaal 
gestoken, spellen gespeeld en de-
ze spellen worden u later per email 
thuis gestuurd! Elke les wordt gege-
ven door 2 docenten, waardoor op-
timale begeleiding mogelijk is. De 
lessen zijn op zaterdagmorgen van 

10.00 u tot 12.30 u in Sporthal De 
Scheg, A. van Schendellaan 100A 
in Uithoorn. Spo 1: 14, 21 en 28 no-
vember 2015. In deze 3 lessen wor-
den achtereenvolgens de openin-
gen op 1 niveau, het volgbod en de 
verwerking met diverse toetsen van 
les 1 en 2 behandeld. Spo 2: 9, 16 
en 23 januari 2016. Hierin behan-
delen wij het bieden nadat 1 SA is 
geopend, de biedserie na de 1 ope-
ning en weer de verwerking van les 
1 en 2.
Spo 3: 30 januari, 6 en 13 februa-
ri 2016. In deze 3 lessen leert u al-
les over het informatie-, negatie-
ve en strafdoublet. U kunt zich aan-
melden bij Andre van Herel, e-mail 
andrevanherel@gmail.com of 06-
15115388. De kosten zijn 30 Euro 
per SPO per persoon. De SPO gaat 
door bij deelname van minimaal 8 
personen.

Uw bridgeprestaties 
verbeteren?

Uithoorn - Het is alweer een tijdje 
geleden dat Qui Vive een gemengd 
team had tot 17 jaar. Het team be-
stond uit Yoran van Donselaar, Mike 
Theijssen,  Michelle Rijnen, Luna 
Kanters en Sebas Mooi. Voor Yoran 
en Mike was het de eerste keer dat 
zij competitie speelden. Voor Mi-
chelle was het de tweede keer. Lu-
na speelde al vaker competitie. Se-
bas ook, maar omdat hij alleen win-
terlid is bij Qui Vive mocht hij pas 
vanaf 1 oktober meedoen. Ze had-
den er zin in! 
De eerste keer was wel erg vroeg. 
Om 8 uur moesten ze in Almere zijn. 
Voor de debutanten was het spelen 
van wedstrijden nog even wennen. 
Zij verloren weliswaar, maar hielden 

de moed er zeker in. Er werd sa-
men getraind en tot heel laat door-
gespeeld. Dat hielp enorm, want na 
de eerste week zijn alle wedstrijden 
gewonnen. De uitslag hing uitein-
delijk af van de resultaten van Al-
mere op de laatste dag. Omdat zij 
een punt lieten liggen werd Qui Vi-
ve uiteindelijk  toch kampioen. Niet 
alleen de spelers, maar ook de ou-
ders hebben bijgedragen aan een 
gezellige en succesvolle competitie. 
Om de beurt hebben ze goed ge-
supporterd, gereden en bardiensten 
gedraaid! Niet te onderschatten hoe 
belangrijk dat is. Het team gaat deze 
winter samen trainen en hoopt op 
een mooie vervolg van hun succes 
in de voorjaarscompetitie. 

Qui Vive jeugd kampioen 
na spannende competitieRegio - Was er wat leuks op de te-

levisie of moesten de heren allemaal 
vroeg thuis zijn? 
Wat het was weet ik niet maar de 
wedstrijd tussen CenS en de Me-
rel/Heerenlux 3 was een hele snel-
le. Een wedstrijd met drie partijen in 
respectievelijk 18, 15 en 14 beur-
ten, dat gebeurt niet vaak. Wim Ber-
kelaar (de Merel/Heerenlux 3) liet 
Evert Driehuis (CenS) in 18 beurten 
kansloos. Desmond Driehuis (CenS) 
deed dat omgekeerd met Cor van 
Wijk (de Merel/Heerenlux 3) maar 
Sander Pater spande de kroon door 
in 14 beurten (snelste partij) en 
een serie van 18 (de hoogste met 
43,91%) Hans van Rijn (de Merel/
Heerenlux 3) aan de kant te zetten. 
Oh ja, Zweder van Dalen (CenS) en 
Cathy Jansen (de Merel/Heerenlux 
3) deden het met 40 beurten rus-
tig aan waarbij Cathy de winst naar 
zich toehaalde. Wel geteld stond er 
daarmee 4-4 op het bord maar de 
mannen van CenS hadden meer ca-
ramboles gemaakt en wonnen daar-
mee deze bijzondere wedstrijd. Bij 
de Kromme Mijdrecht was het druk, 
alle drie de teams speelden thuis. 
Kromme Mijdrecht 1 tegen Spring-
bok 1, 2 tegen Stieva/Aalsmeer en 3 
tegen Bar Adelhof 1. In de competi-
tie wil het voor de Springbok 1 nog 
niet lukken maar dat doet het in de 
beker wel. Weliswaar kon de 100% 
score niet vastgehouden worden 
maar een 2-7 overwinning is toch 
weer een mooie score. Kromme 
Mijdrecht 2 tegen Stieva/Aalsmeer 
bleef tot het einde toe spannend. 
Kromme Mijdrecht 2 had al 2 partij-
en gewonnen en één verloren maar 
in de laatste partij haalde Aria ten 
Cate toch nog net 2 punten voor 
Stieva/Aalsmeer binnen, 5-4. In de 
wedstrijd tussen Kromme Mijdrecht 
3 en Bar Adelhof zat ook een bijzon-
dere. Richard van Kolck (Bar Adel-

hof 1) maakt een serie van 28 (van 
de 75) en dat schiet lekker op. John 
Oldersma (Kromme Mijdrecht 3) gaf 
echter niet op, bleef de caramboles 
maken en maakte de partij uit. Ri-
chard mistte in de nabeurt en daar-
mee het gelijke spel, einduitslag 
7-2. ASM 2 mocht het tegen Lutis/
de Springbok waarmaken. Dat luk-
te niet echt. Lutis/de Springbok is 
en blijft goed in vorm een ook de-
ze keer was de winst met 2-7 voor 
hen. De Biljartmakers ontving de 
Merel/Heerenlux 1. Hier liet Bert 
Loogman (de Biljartmakers) weer 
eens zien wat hij kan. Net als San-
der Pater maakte hij zijn partij, te-
gen John Vrielink, in 14 beurten uit. 
Boy Vanderdonck (de Biljartmakers) 
won ook en samen met Bert zorg-
de hij voor de 5-4 overwinning. Bar 
Adelhof 2 speelde tegen the Pea-
nutbar. Hier ging het om en om. 
Twee winstpartijen voor de één en 
twee voor de ander en aan het eind 
rekenen. Dat kwartje viel voor Bar 
Adelhof 2 de goede kant op, 5-4. De 
Springbok 2 snoepte Bar Adelhof 
3in de thuiswedstrijd toch 4 pun-
ten af, 5-4. De Merel/Heerenlux 2 
mocht het tegen DIO laten zien. Liet 
DIO vorige week in de competitie al 
punten liggen, deze week in de be-
ker gebeurde dat opnieuw. Alleen 
Piet Best (de Merel/Heerenlux 2) 
verloor van Paul Schuurman (DIO) 
maar daarmee was het over en uit 
voor DIO, 7-2. ASM 1 ontving de 
Kuiper/Stee Inn. De laatste is ook al 
lekker in vorm en liet dat ook deze 
week weer zien. Alleen Toine Doe-
ze (de Kuiper/Stee Inn) verloor van 
Gerrie Holzken maar dat waren dan 
ook de enige verliespunten, 2-7.
Volgend weekeinde (7 en 8 novem-
ber) staat de finale 3-banden in de 
B-poule op het programma. Beide 
dagen wordt er vanaf 11:00 in Ca-
fe de Merel om de titel gestreden.

CenS haalt uit in de beker

Uithoorn - Het eerste team van 
K&G toog afgelopen maandagavond 
naar Almere voor de 2e bondswed-
strijd in de hoofdklasse van Noord-
Holland. Met al twee punten van de 
wedstrijd tegen Haarlem in de zak 
was het vertrouwen van de dammers 
gegroeid. Verleden jaar werd er nog 
gelijk gespeeld tegen dit team maar 
nu ging men voor meer. Op het kop-
bord trof Wim Keessen een dammer 
van een hogere rating, maar daar liet 
Wim weinig van heel. Tot tweemaal 
toe kon Wim naar dam combine-
ren en daarmee K&G op voorsprong 
te zetten. Op het 2e bord trof Adrie 
Voorn een damster die ooit met het 
Nederlands kampioenschap voor 
dames meedeed. Zij speelde zeer 
snel en Adrie kon haar amper bijbe-
nen. Al snel stond er een hele dun-
ne stand op het bord, remise leek 
voor de hand te liggen. Maar in het 
eindspel brak een te snel gespeel-
de zet de tegenstandster nog op, 
waardoor Adrie de zege behaalde, 
0-4. Piet van der Poel had het inmid-
dels zwaar te verduren, hij werd flink 
onder druk gezet. Zijn tegenstan-
der brak door en daar had Piet geen 
verweer meer tegen, 2-4, de span-
ning was terug. Zoals bijna gewoon-
lijk was Rene de Jong als laatste aan 
het dammen, remise zou voldoende 
zijn voor zijn team. Maar Rene wilde 
meer en kreeg daarvoor ook te kan-
sen, maar de zege kwam er niet uit, 
wel een verlossende remise, eind-
stand 3-5 in Kwakels voordeel. Met 

de volle buit en drie dikke zoenen 
van Joke ging teamleider Adrie blo-
zend de nacht naar huis in. Verleden 
jaar stond K&G bijna onder aan de 
lijst, nu bijna bovenaan. Over twee 
weken komt Den Helder, degradant 
uit de ere klasse, in ‘t Fort De Kwakel 
op bezoek. Dan moet blijken of K&G 
kampioenswaardig is en een even-
tuele stap naar de ere klasse moge-
lijk is. Aanstaande maandag speelt 
het 2e team een thuiswedstrijd te-
gen Heerhugowaard, komt dat zien 
of speel een gezellig potje mee bij 
K&G.

Wederom zege voor dammers 
van Kunst & Genoegen

De Kwakel - Op de laatste dag 
van oktober stond er voor KDO een 
thuis wedstrijd tegen Hellas Sport 
gepland, waarbij we werden bege-
leid door een stralend zonnetje. 
De wedstrijd ging de eerste 20 mi-
nuten gelijk op waarbij beide teams 
niet wisten te scoren maar wel veel 
kansen werden gecreëerd. Een 
grappig moment vormde de pet 
van keeper Beau, die door het af-
ketsen van een rakelingse bal op 
doel voor een eerste redding zorg-
de. Door een doelpunt van Jeffrey 
kwam KDO daarna op 1-0 voor-
sprong. Maar Hellas zorgde vlak 
voor de rust voor de 1-1.
In de tweede helft kwam KDO niet 
goed op gang en was daarom ook 
niet gevaarlijk, er volgde een 2e 
doelpunt tegen: 1-2. Wederom volg-
den veel kansen voor KDO die niet 
benut werden. Toch werd het spel 
door ons gedomineerd, maar door-
dat er teveel met de bal werd ge-
lopen raakten we keer op keer de 
bal ook weer kwijt. In de laatste 10 
minuten leek KDO wakker te wor-
den, er werd beter overgespeeld 
en Daan scoorde de 2-2. KDO wist 

echter ook dat er winst nodig was 
om de 2e plaats te behouden. Door 
goed te combineren wist KDO in de 
slotfase nog 2 keer te scoren, Nicky 
en Jeffrey brachten de eindstand op 
4-2. Man of the match was vandaag 
keeper Beau. Door het uit zijn doel 
ranselen van diverse doelpogingen 
van Hellas heeft hij een grote bijdra-
ge geleverd aan de overwinning.

Winst KDO G1 hard nodig 
voor behoud 2e plaats

De Kwakel - Voor de G-voetballers 
van KDO stond afgelopen zaterdag 
een uitwedstrijd tegen Delta Sports 
uit Houten op het programma. Voor 
KDO een onbekende nieuwkomer 
in de poule. KDO ging vanaf de af-
trap vliegensvlug van start een sla-
lom van Feroz door de verdediging 
van Delta Sports leverde direct de 
eerste treffer op 0-1. De ploegen 
waren op het veld gelijkwaardig. 
Een inzet van Delta Sports kon de 
eerste keer nog worden tegenge-
houden door Nino maar de rebound 
niet meer. KDO liet het er niet bij zit-
ten een uittrap van Nino belandde 
bij Timo en die schoot direct raak 
1-2. In de loop van de wedstrijd 
werd duidelijk dat Delta Sports ster-
ker werd. Met kunst en vliegwerk 
werd de voorsprong door de ver-
dediging bestaande uit Harm, Feroz 
en Manisha in stand gehouden. Ook 
de middenvelders Luke en Thomas 

moesten zich regelmatig terug laten 
zakken maar voor rust maakte Delta 
Sports toch gelijk.
Na de rust had de coach zijn team 
iets gewijzigd. Dat pakte de eerste 
minuten niet goed uit en binnen 10 
minuten kregen we 3 doelpunten 
tegen. De stand van 5-2 leek uit-
zichtloos maar KDO bleef doorvoet-
ballen. Met het risico dat er nog 
meer tegentreffers zouden vallen 
ging KDO sterk op de aanval spe-
len. Daniël, Onno en Dylan brachten 
de spitsen van KDO steeds in stel-
ling. Uiteindelijk bracht Luke met 
een mooi doelpunt KDO weer in de 
race. Direct daarop volgde een ei-
gen doelpunt door Delta Sports en 
de stand 5-4 was iets rooskleuriger. 
Uiteindelijk schoot Feroz nog een 
keer op de paal en was de wedstrijd 
net te kort om nog een gelijkspel af 
te dwingen. Eindstand Delta Sports 
JG1-KDO JG1 5-4.

Wedstrijd duurt te kort 
voor KDO JG1

Uithoorn - Het ging even in een la-
gere versnelling met ze, maar op de 
derde avond van de parencompe-
titie waren ze er weer, Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister. Met een 
onwaarschijnlijke 72,22% lieten ze 
de overige A- spelers in verwarring 
en zelfs verbijstering achter! Joop 
van Delft & Frans Kaandorp deden 
het met 60,76% als tweede eigenlijk 
best goed, maar met dit geweld blijft 
het toch wat relatief. Francis Terra & 
Wim Slijkoord volgden op drie met 
55,56% en Jan Egbers & Ben Rem-
mers werden vierde met een score 
van 52,78%. Compliment voor Ine-
ke Hilliard die met invaller Huib van 
Geffen en gezamenlijk eigenlijk drie 
ogen, zich keurig in de kijker speel-
de als vijfde met 50,69%. In de B- 
lijn waren de toppers Cor Hendrix 
& Wim Röling die met 63,19% goe-
de zaken deden. Ook An & Jan van 
Schaick hadden hun avond en volg-
den als tweede netjes met 60,07%. 
Tini Lotgerink en Jeanet Verme-
ij bleven met 59,38% net onder de 
zestig, maar werden daar wel mooi 
derde mee. 

Ontevreden
Anton Berkelaar & Wil van der Meer 
mochten zeker niet ontevreden zijn 
met hun 56,94% als vierde en Mar-
ja van Holst Pellekaan profiteer-
de van haar op het bridgehonk te-

rug gekeerde maatje Sandra Raad-
schelders door met 52,78% vijfde te 
worden. In de C- lijn tipten Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
met 69,27% aan de zeventig procent 
grens en werden daar afgetekend 
eerste mee. Met dank aan het laat-
ste C- paar van deze avond natuur-
lijk, toch? Marjan & Jan Wille had-
den als tweede met 59,90% hier-
over ook niet te klagen! Adrie & Ko 
Bijlsma pikten met 58,33% als der-
de eveneens een graantje mee. Als 
vierde waren Atie de Jong & Evert 
Wevers de laatsten van deze lijn 
met een score boven de vijftig van 
50,52%. Voor de overige spelers ble-
ven er van de hier totaal duizend te 
verdelen procenten te weinig over 
om nog voor plaatselijke bekend-
heid in aanmerking te komen. Wilt 
u dat toch erg graag ooit wel eens 
bereiken, neem dan contact op 
met wedstrijd kommissie lid André 
van Herel e- mail: andrevanherel@
gmail.com telefoon 06-15115388, 
die op de zaterdagochtenden een 
cursus “Bridgeprestatie verbeteren” 
organiseert. Bridgeclub de Legmeer 
speelt zelf op de woensdagavon-
den vanaf 19.45 uur in Dans & Par-
ty centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl telefoon 0297 
567458.

Cees en Ruud slaan toe bij 
Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Donderdagochtend 29 
oktober waren er tijdens de 1e zit-
ting van de 2e cyclus verschillende 
biedingen voor dezelfde spellen. 

Tijdens de competitiewedstrijd is de 
beste score toch meestal voor brid-
gers die het juiste contract bieden 
en halen, en dat is soms best moei-
lijk. In spel 18 van de A-lijn bijvoor-
beeld, waren er drie verschillende 

biedingen: 3 schoppen, 4 schoppen 
en 3 sans atout. Welk contract le-
verde nu de meeste punten op? Dat 
hangt natuurlijk ook af van wat er 
gehaald wordt, maar 3 schoppen +1 
is een slechte score. Dat paar had 
eigenlijk de manche moeten bieden, 
waren dit zuinige Hollanders? Hoe 
dan ook, het is handig het punten-
aantal van verschillende contracten 
te kennen. 3 sa +1 levert namelijk 

Het juiste contract bieden 
bij de Amstel Bridgeclub

meer punten op dan een 4 schop-
pen contract. Tja en soms hebben 
spelers “geluk” en halen 4 schop-
pen +1, wat dan weer meer punten 
oplevert. Ook een slem in een la-
ge kleur leverde deze ochtend meer 
punten op dan 3 sa +2. Mooi Lida 
en Jan die als enigen 6 klaveren bo-
den en +1 haalden in de B-lijn. Aja 
en John haalden eveneens als eni-
gen in de A-lijn met 6 schoppen een 
slem binnen. Goed geboden Lida, 
Jan, Aja en John! Maar nu de uit-
slag van de beste drie paren: In de 
A-lijn behaalden Ciny & Hetty de 1e 
plaats met gelijk een hoge score van 
maar liefst 67,71% gefeliciteerd! Ze 

werden gevolgd door Els & Alice op 
de 2e plaats met 56,25%. Joke & Ge-
rard werden derde met 55,21%. Een 
leuke vermelding in deze lijn is de 
7e plaats met een mooie ronde 50%, 
die werd gehaald door Wies & Greet 
en Aja & John. 
In de B-lijn waren Tonny & Janie 
weer eens eerste met 61,25% pro-
ficiat, maar zij werden snel gevolgd 
op de 2e plaats door Greet & Nel 
met 60% rond. Derde werden Hen-
ny & Lucas, zij behaalden een sco-
re van 54,58%. Ook in deze lijn was 
de 7e plaats toevallig voor twee pa-
ren Hanny & Wim en Leny & Lenie 
met 48,75%.

Uithoorn - Op vrijdag 20 oktober 
heeft een aanrijding plaatsgevonden 
op het Amstelplein. Een 85 jarige au-
tomobilist uit Amstelveen wilde de 
parkeergarage inrijden. Hij zag hier-

2 Hennepkwekerijen ontmanteld
Uithoorn - Op maandag 2 novem-
ber zijn door het hennepteam van 
de politie twee invallen gedaan in 
bedrijfspanden aan de Onderne-
mersweg. Om 12.30 uur zijn agen-
ten een bedrijf ingegaan en troffen 
in twee ruimtes respectievelijk 337 
en 409 hennepplanten aan. De me-
terkas was professioneel gesabo-
teerd en de stroom werd illegaal af-
getapt. De planten zijn vernietigd 
en alle apparatuur is in beslag ge-
nomen. Er zijn twee aanhoudingen 

Ruit auto ingeslagen
Uithoorn - In de nacht van 
woensdag 28 op donderdag 29 
oktober is een ruit van een in de 
Leopoldlaan geparkeerde auto in-

Traumaheli voor baby
De Kwakel - Op woensdag 28 ok-
tober zijn de ambulancedienst en de 
traumaheli ingezet voor een onwel 
geworden baby in De Kwakel. Het 
kindje van drie weken ademde niet 
meer. De helidokter heeft de baby 

behandeld. Het kindje ademde weer 
en bewoog de beentjes. Toch is de 
baby voor nader onderzoek naar 
het ziekenhuis vervoerd, in bijzijn 
van de moeder. Het kind maakt het 
vooralsnog goed.

Rijbewijs ingenomen

verricht. Een 60 jarige man uit Uit-
hoorn en een man van 48 jaar uit 
Hilversum worden gehoord. 
Om 14.50 uur is de tweede inval ge-
daan, in de pand verder op de On-
dernemersweg. Hier werd een hen-
nepkwekerij met liefst 779 planten 
aangetroffen. Alle planten zijn ver-
nietigd en de apparatuur is in be-
slag genomen. Bij de politie is de 
huurder van het pand bekend. Hij 
zal te zijner tijd aangehouden wor-
den. Het onderzoek loopt verder.

geslagen. Uit de auto is niets ont-
vreemd. Mogelijk zijn de dieven 
betrapt en zijn ze er snel vandoor 
gegaan.

bij een 63 jarige voetgangster uit De 
Kwakel over het hoofd. De vrouw liep 
schaafwonden en een verstuikte en-
kel op. Het rijbewijs van de 85 jarige 
is om diverse redenen ingenomen. 
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Mijdrecht - 25 jaar Zilveren 
Turfl oop: een feestje waard! Het 
feest werd gevierd op zondag 1 
november . De     vroege ochtend 
startte met dichte mist, maar al bij 
de start van de Rabo GeZZinsloop 
brak het zonnetje door. Met weinig 
wind waren dit ideale loopomstan-
digheden. Veel lopers  waren dan 
ook afgereisd naar Mijdrecht om 
aan de eerste loop van het Zorg en 
Zekerheidscircuit  mee te doen. Er 
werden veel  lopers verwacht, dus 
de organisatie had ervoor gezorgd 
dat er extra ruimte beschikbaar was 
rondom de start/fi nish. De organi-
satoren van het eerste uur, leden 
van de atletiekvereniging De Veen-
lopers  kregen een speciale uitno-
diging om bij de 25e editie aanwe-
zig te zijn. Voorafgaand aan de prijs-
uitreiking kwamen Pim en Tim een 
cheque aanbieden aan Stichting 
Hoogvliegers. Pim en Tim zijn zelf 
Hoogvliegers, die hebben genoten 
van een prachtige verwendag van 
de Stichting. De Zilveren Turfl oop 
doneert jaarlijks een deel van de 
startgelden aan een lokaal doel. Dit 
jaar werd gekozen voor de stichting 
Hoogvliegers.

Rabo GeZZinsloop
Traditiegetrouw werd er gestart 
met de Rabo GeZZinsloop. Op de 
startstreep stonden vele kinde-
ren te trappelen voor een kilometer 
door het park. Bij de fi nish lag een 
prachtige medaille en een mooie 
goodiebag te wachten. De aller-
kleinste lopertjes werden vergezeld 
door hun ouders. De kinderen van 
de Twistvliedschool en de Proostdij-
school zorgden ervoor dat de Ra-
bo GeZZinsloop kleur kreeg: in hun 
nieuwe oranje shirt werd de samen-
werking tussen beide scholen on-
derstreept. Dat deze loop steeds 
meer bekendheid krijgt, was te-
rug te zien aan de deelnemerslijs-
ten: van Almere tot Wateringen en 
zelfs vanuit Wassenaar werd af-
gereisd om mee te doen aan de 
GeZZinsloop. Er waren 303 deelne-
mers.
De winnaars waren:
Jongens t/m 12 jaar, Zakararia 
Kamfaoui
Meisjes t/m 12 jaar, Jasmijn Bloem-
heuvel
Jongens 7 t/m 9 jaar, Enzo Yntema
Meisjes 7 t/m 9 jaar, Fenna Schnei-
der
Jongens 4 t/m 6 jaar, Luuk Boutkan
Meisjes 4 t/m 6 jaar, Noa Boutkan

Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achtereen-
volgens de 10, de 5 en  de 16,1 ki-
lometer van start. Ook hier genoten 
de deelnemers van een heerlijk zon-
netje en de prachtige herfstkleuren. 
Het parcours loopt al 25 jaar  gro-
tendeels door de polders rondom 
Mijdrecht en langs het riviertje De 
Kromme Mijdrecht. 

Dat hardlopen steeds meer een da-
messport wordt, werd duidelijk door 
het aantal vrouwelijke deelnemers. 
Er stonden 433 dames aan de start.
De 5 kilometer werd gewonnen door 
Lisan Duijvenstijn van AV Olympus 
’70, gevolgd door  Vanessa van Vos-
kuilen van AV’47. Derde werd Thel-
ma Solleveld van opnieuw AV Olym-
pus ’70. In 36.38 minuut won Mar-
lies Jongerius van AV Olympus ’70 
de 10 kilometer. Tweede werd Erica 
Belandi van AV Aalsmeer, en derde 
werd Theruska  LLacasa-Takacs van 
WZK/TRI TEAM Wassenaar. Ook op 
de lange afstand 16,1 km liepen da-
mes mee. Deze 10 Engelse mijl werd 
gewonnen door Mariska  Visser uit 
Nieuwveen, op de voet gevolgd 
door Nanda Clarisse van Running 
2000 en Annelies Harkes van AV ’47.
De 5 kilometer werd bij de heren 
gewonnen door Jeroen Habers in 
een snelle  tijd: 16.18 min.  Twee-
de werd Davey Kaak. Beide lopers 
komen van AV de Spartaan. Der-
de werd Remco Bouchier  van AV 
Haarlemmermeer. Op de 10 kilome-
ter heren stonden de meeste deel-
nemers aan de start: 482 in to-
taal. Deze afstand werd gewonnen 
door Said Kanfaoui  van AV Gouda . 
Tweede werd Amanuel Legesse van 
AV Haarlemmermeer en derde Ed-
gard Creemers Leiden Atletiek.
180 Hardlopers kozen voor de lang-

ste afstand en aan deze afstand 
deed Veenloper Michael Woerden 
mee. Hij moest helaas zijn meerde-
re erkennen in de winnaar Wilfred 
Verhagen van Running 2000. Derde 
werd John van Dijk van AKU.

Scholierenchallenge
De scholierenchallenge is een 
nieuw onderdeel van de Zilveren 
Turfl oop. De organisatie wil jaarlijks 
nieuwe elementen aan de Zilveren 
Turfl oop toevoegen, en de loop ver-
der professionaliseren. Veel middel-
bare scholieren hebben zich inge-
schreven en streden voor de eer-
ste wisselbeker van de scholieren-
challenge. De organisatie hoopt dat 
meerdere scholen in de toekomst 
net als het VLC en het samen-
team van de Twistvliedschool en 
de Proostdijschool zich gaan men-
gen in de strijd. De strijd werd dit 
jaar gewonnen door het jongens-
team van het Veenlandencollege uit 
Mijdrecht.

Business loop
Bij de voorbereidingen van de Zil-
veren Turfl oop werd al duidelijk dat 
er een record aantal teams deel zou 
nemen aan de businessloop. Veel 
bekende namen, en ook nieuwe be-
drijven  zijn de uitdaging aangegaan 
met een businessteam voor de 5 km 
of 10 km aan de start te staan.  Voor-
afgaand aan het startschot werd er 
eerst een teamfoto gemaakt.  Daar-
na begon de strijd. Op de 5 kilome-
ter streden Multifi ll 1 en 2 om de 3e 
en de 2e plaats. HVR Bouw 1 mag 
dit jaar de wisselbeker mee naar 
het bedrijf nemen. Bij de 10 kilome-
ter lieten de docenten van het VLC 
aan hun scholieren zien, dat hardlo-
pen niet alleen leuk maar ook pres-
tatiegericht is. Zij wonnen de derde 
prijs. A-side Media kwam dicht in 
de buurt van de winnaar. Dat is dit 
jaar Ons Tweede Thuis 1. Ons Twee-
de Thuis had dit jaar zes teams aan 
de start staan van beide afstanden.

Alle overige uitslagen staan vermeld 
op www.zilverenturfl oop.nl.  Prach-
tige foto’s van de start, en van de 
GeZZinsloop  kunt u terugvinden op 
www.sportinbeeld.com.

Jubileumeditie 
Zilveren 
Turfl oop



Uithoorn - Het postzegel seizoen 
is er weer, op de maandelijkse za-
terdagse postzegelruilbeurs van de 
Filatelisten Vereniging Uithoorn, de 
ruilbeurs wordt gehouden op zater-
dag 7 november en U bent van har-
te welkom om postzegels te ruilen of 
te kopen. En er zijn altijd leden van 
de Filatelisten Vereniging aanwezig, 
bij wie U informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van postzegels. 
Ook is er de mogelijkheid om advies 
vragen over de waarde en het ver-
kopen van verzamelingen. Ruilen, 
kopen, verkopen in een ontspannen 

sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 
Ook zijn de vertrouwde handelaren 
aanwezig, waarbij men benodigde 
postzegels kan aanschaffen. Verder 
zijn er zgn stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
je zegels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels. De ruilbeurs 
is open van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer we-
ten, bel dan 0297-525556 of 567873.

Filatelisten Vereniging Uithoorn

Uithoorn - Legmeervogels hebben 
met veel geluk een punt overge-
houden aan het uit duel tegen Kam-
pong. Na de 2-2 tegen Elinkwijk. De 
1-1 tegen Hoofddorp is dit het der-
de gelijke spel op rij voor Legmeer-
vogels in deze lopende competitie. 
De eerste 45 minuten waren voor 
Legmeervogels en de tweede 45 
minuten kwam Legmeervogels nau-
welijks nog in het spel voor.
Legmeervogels beginnen heel 
goed aan deze wedstrijd. Een wed-
strijd waarin Legmeervogels moge-
lijk de eerste periode binnen kan 
halen. Vereist is dan wel dat Leg-
meervogels wint van Kampong en 
ZSGOWMS puntverlies leidt te-
gen Pancratius, Binnen 10 minu-
ten krijgt Legmeervogels de moge-
lijkheid om op voorsprong te komen 
maar de doelman van Kampong 
weet dan nog telkens de bal uit zijn 
doel te houden. Ook op het midden-
veld staat Legmeervogels zijn man-
netje en Kampong wordt in de ach-
teruit gedwongen. Veelvuldig zijn 
er 21 spelers te vinden op de helft 
van Kampong. Mogelijk door de-
ze overbevolking slaagt Legmeer-
vogels er niet in om een gaatje te 
vinden. Het blijft dan heel lang 0-0. 
In de 45+4e minuut is het dan wel 
raak. Het is Damien de Vegt die zich 
door de verdediging van Kampong 
heen worstelt. De bal dan door tikt 
naar Stefan Tichelaar die uit een 
ogenschijnlijk onmogelijke hoek de 
bal toch in het doel weet te schieten 
en Legmeervogels op een 0-1voor-
sprong brengt.

Aanval
De tweede helft was nog maar niet 
begonnen of kampong treft de lat 
boven Jasper van Gelderen. De te-
rug springende bal leidt een tegen 
aanval in van Legmeervogels. Het 
is dan Lulinho martins die de bal 

voor langs schiet. Deze Aktie is dan 
voor Legmeervogels zoals later zou 
blijken de enige kans om de voor-
sprong uit te bereiden. Na deze ac-
tie staan er nog 43 minuten op de 
klok en in deze 43 minuten bakt 
Legmeervogels er niet zo veel meer 
van. Het is Kampong en Kampong 
wat de klok slaat. Nee, Legmeer-
vogels is duidelijk de klus kwijt en 
zelden komt het nog tot een goede 
combinatie. Het is dan maar goed 
dat Jasper van Gelderen, de doel-
man van Legmeervogels, nog bij 
zijn positieve is en weet heel lang 
Kampong van een treffer af te hou-
den. Maar ook hij is kansloos in de 
57ste minuut als Victor Verpalen 
bijna een vrije doorgang krijgt van 
Legmeervogels. Hij vervolgens de 
bal doorspeelt naar Wieger van der 
Ven en deze lukt het dan om Jas-
per van Gelderen te passeren. 1-1 is 
dan de stand. Dan hoop je dat Leg-
meervogels wakker is geschud en 
zich weer weet te hervinden. He-
laas voor de vele meegereisde sup-
porters van Legmeervogels blijft het 
spel van Legmeervogels drama-
tisch. Dan kruip Legmeervogels in 
de 90+7e minuut door het oog van 
de naald. Een domme overtreding 
op de rand van het 16-metergebied 
Levert Kampong een vrije trap op. 
Deze wordt dan heel fraai ingescho-
ten maar met een uiterste krachtin-
spanning weet Jasper van Gelderen 
deze bal nog net uit zijn doel te tik-
ken. Hierdoor weet Legmeervogels 
er uiteindelijk nog een gelijkspel 
aan dit duel over te houden. Gelet 
op het vertoonde spel van de Vogels 
in de tweede helft mag Legmeervo-
gels uiteindelijk zijn handen dicht 
knijpen met dit resultaat. Het ant-
woord op de vraag hoe het komt dat 
Legmeervogels zo’n dramatische 
tweede helft heeft gespeeld zal van 
de spelers zelf moeten komen. 

Legmeervogels door het 
oog van de naald

Uithoorn - Legmeervogels 2 heeft 
het beter gedaan in Badhoevedorp 
is Pancratius 2 met lege handen 
achtergelaten. Als heel snel in dit 
duel Pancratius 2 – Legmeervogels 
2 weet Yorrick van der Deijl het doel 
te vinden en leidt Legmeervogels 
met 0-1. Na de rust in deze span-
nende wedstrijd weet Legmeervo-
gels door toe doen van Robin Zijl-
stra op 0-2 te komen. dan zijn er 
nog 10 minuten te gaan. Pancratisu 
speelt dan alles of niets en gelukkig 
voor Legmeervogels wordt het niets. 
Pancratius 2 – Legmeervogels 2 is 
geworden 0-2 voor Legmeervogels. 

Een hele nuttige overwinning en wie 
weet het begin van een hele mooie 
serie voor Legmeervogels 2. 

Volgende week is de start van de 
tweede periode, de eerste periode is 
gewonnen door ZSGOWMS . Leg-
meervogels gaat dan op bezoek bij 
Pancratius in Badhoevedorp. Pan-
cratius – Legmeervogels begint om 
14.00 uur. Ook voor Legmeervo-
gels 2 start aanstaande zondag de 
2e periode. Legmeervogels 2 speelt 
dan een uit duel in Bussum tegen 
SDO 2. Dit duel SDO 2 – Legmeer-
vogels 2 begint om 11.00 uur

Legmeervogels 2 doet het goed

Open Week VDO Sport
Uithoorn - Bodyshape of liever een 
ontspannende yogales? Knallen 
met de actieve volleybaltraining XL 
of dansend fit worden met Zumba? 
Kom langs en probeer het allemaal 
gratis tijdens de Open Week Actie 
van VDO Sport van 9 tot en met 12 
november! Tijdens deze week zijn 
alle lessen van VDO Sport gratis 
toegankelijk. De ideale mogelijkheid 
dus om eens nader kennis te maken 
met de verschillende lessen en te 
bekijken wat sport voor je kan bete-
kenen. VDO Sport heeft een uitge-
breid en gevarieerd lesaanbod met 
lessen op 4 verschillende locaties in 
Uithoorn. Alle lessen van VDO Sport 
worden gegeven door ervaren en 
professionele leiding. 

Ook voor senioren
VDO Sport heeft een ruim lesaan-
bod voor 60 plussers zoals Beter Be-
wegen voor Ouderen en volleybal 60 
plus. Ook deze lessen kun je gratis 
proberen tijdens de Open Week.

Power Paced Pilates
VDO Sport is onlangs gestart met 
een nieuwe training onder de naam 
Power Paced Pilates. Deze training 

wordt gegeven op donderdagavond 
in de gymnastiekzaal aan de Prin-
ses Christinalaan van 20.00 tot 21.00 
uur. Tijdens een zestal lessen kun 
je kennismaken met deze actieve 
vorm van Pilates waarbij de oefe-
ningen op een wat hoger tempo en 
veelal non-stop worden uitgevoerd. 
Dit zorgt voor extra training van je 
spieren en een betere conditie. De-
ze training is bedoeld voor vrou-
wen èn mannen die graag een pit-
tige maar ontspannen core-training 
willen. Met Pilates train je het he-
le lichaam maar met name de hou-
dingsspieren. Deze training zorgt 
voor krachtige spieren, een goede 
houding en een lenig lichaam. Elke 
les wordt afgesloten met een ont-
spanningsoefening. De kosten voor 
deze workshop van 6 lessen bedra-
gen 30 euro.

Informatie
Tijdens de actieweek geldt een spe-
ciaal aanbiedingstarief! Meer in-
formatie over de Open Week Actie 
aanbieding, de Pilates workshop en 
een volledig overzicht van lessen en 
locaties is te vinden op www.vdos-
port.nl.

Uithoorn - Op 6 november is er 
weer een gezellige bingo in ‘t buurt-
nest. Dit keer zal de bingo in het te-
ken staan van sinterklaas en kerst. 
Met leuke schoenkadootjes tot luxe 
kerstartikelen. Bingokaartje 1 eu-

Uithoorn - Zondag 8 november is 
de start van een nieuw seizoen Jazz 
aan de Amstel.  Onder leiding van 
singer/songwriter en presentatri-
ce Shyla Zoet kunt u genieten van 
echte Jazz standards, eigen songs, 
maar ook evergreens en bewerkin-
gen van bestaande nummers. Te-
vens zijn er gastoptredens van o.a. 
Colette Wickenhagen en Clous 
van Mechelen. Zoet luidt hiermee 
al weer het 4e seizoen in van Jazz 
aan de Amstel. Ook dit keer zullen 
er gastoptredens zijn van bijzonde-
re artiesten. Zowel bekend als aan-
komend talent komt aan bod.
Aanstaande 8 november is de fan-
tastische lokale jazz diva Colette 
Wickenhagen te gast. Zij heeft in 
binnen- en buitenland met vele ar-
tiesten opgetreden en bracht meer-
dere Jazz albums uit. Waaronder 
“Songs for Sale” waarbij zij samen-
werkte met de saxofonist Clous van 
Mechelen die u misschien ook kent 

als cabaretier. De stem van zange-
res Shyla Zoet heeft u waarschijn-
lijk op radio en televisie in verschil-
lende commercials voorbij horen 
komen. Zij werkte reeds met vele 
nationale en internationale arties-
ten samen. Onder de naam Sweet 
& Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ 
uit met daarop eigen songs in een 
easy jazz/pop stijl en recentelijk 
het liedje ‘Holland’ waarvan de vi-
deoclip grotendeels opgenomen is 
in omgeving Uithoorn. Jazz aan de 
Amstel is een initiatief van Shyla 
Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten,  muziek-
keuze en prettige sfeer is het el-
ke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed pu-
bliek. 8 november bestaat de band 
uit Joos van Leeuwen (piano), Pe-
ter Bergman (contrabas), Olaf Keus 
(drums). Locatie Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Jazz aan de Amstel 
start seizoen

ro of 6 voor 5 euro. Superronde 1.50 
per kaartje of 6 voor 7.50. Surpri-
se tombola met ingepakte sint en 
kerst prijzen 3 lootjes voor 1 euro. 
De zaal is open om 19.00 tot ziens 
in ‘t buurtnest.

Bingo in ‘t buurtnest
Gebroken ribben na val met motor
Uithoorn - Op maandag 2 no-
vember om 7.20 uur is een 55 jari-
ge motorrijder uit Uithoorn ten val 
genomen op Bertram. De motorrij-
der reed achter een auto, die rem-
de voor een wagen van rechts. De 
motorrijder remde ook, maar be-
gon te schuiven vanwege het glad-

de wegdek. De 55 jarige is lelijk ge-
vallen. Hij heeft vijf gebroken ribben 
en een gebroken schouderblad. De 
man is per ambulance naar het VU 
ziekenhuis vervoerd. De weg is eni-
ge tijd afgesloten geweest. Vanwe-
ge de mist kan de traumaheli niet 
ingezet worden.

Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer 

tel. 0297-388100 of 0297 - 388144
info@centennial.nl | www.centennial.nl

3 slibtongetjes + 1 glas huiswijn naar 
keuze voor maar €19,50

2 slibtongetjes + 1 glas huiswijn naar 
keuze voor maar €14,50

De hele maand november bij
Restaurant Centennial
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