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Kerkbestuur Emmaüsparochie
sluit begraafplaats Zijdelveld
Uithoorn - Afgelopen maandagochtend ontvingen wij het volgende persbericht van de Emmaüsparochie uit Uithoorn: “Helaas hebben wij moeten besluiten om de begraafplaats aan het Zijdelveld met

ingang van maandag 14 november
2011 te sluiten. Het betreden van
de begraafplaats is niet meer toegestaan. De aanwezigheid van asbest in en op de grond vereist dat
de grond onaangeroerd blijft. Som-

mige bezoekers zijn ondanks ons
verzoek toch overgegaan tot schoffelen, graven en maaien en dat was
niet toegestaan.
Vervolg elders in deze krant.

Warm welkom voor Sinterklaas

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

dernemers is het twee voor twaalf.
Steeds meer collega’s geven aan
om op korte termijn te gaan stoppen als de klanten wegblijven. Er
moeten stappen worden ondernomen“, zo laat Mitch Jansen namens
de marktkooplieden weten. Zelf is
hij al 40 jaar marktkoopman. “Reden

De weekmarkt is er elke woensdag, maar trekt steeds minder klanten

is dat er gewoon onvoldoende klanten zijn om de markt voor de ondernemers rendabel te houden en met
de week wordt het minder. Zelfs als
het redelijk weer is zie je nauwelijks
mensen op de markt, laat staan als
het straks een paar maanden winter
is. Dan kunnen we beter stoppen.

Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

NOTEER VAST IN UW AGENDA! 26 NOVEMBER

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
in buurthuis Ponderosa
Plesmanlaan 27, Uithoorn

aanvang: 20.00 uur | zaal open 19.00 uur

GAMMA Aalsmeer

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

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Heeft de weekmarkt van Uithoorn
zijn langste tijd gehad?
Uithoorn - Zo langzamerhand is
het niet meer de vraag óf, maar eerder wanneer de weekmarkt uit het
straatbeeld van Uithoorn zal verdwijnen. Althans op de locatie waar
hij nu is: Dorpsstraat, Marktplein en
Wilhelminakade. “De weekmarkt
is op sterven na dood, voor de on-

Miele specialist

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!

Een van de redenen is de verpaupering in het oude dorp. Steeds meer
goede winkels verdwijnen op deze
locatie en daar komt maar weinig
voor terug. En die er komen trekken onvoldoende publiek. Veel ouderen zien we ook niet meer, want
die kunnen de auto in de buurt niet
kwijt en moeten dan te ver lopen.
Daarnaast hebben we veel concurrentie van internet. Maar daarvan
zeg ik dat je toch niet alles via internet koopt en dat er daardoor nog
voldoende ruimte overblijft om eens
op de markt rond te snuffelen. Hoe
dan ook, veel mensen blijven weg
van de weekmarkt en dat doet pijn.”
Ontmoetingsplaats
Buurman Frank Wever die met een
grote kraam kleding naast Jansen staat, onderschrijft zijn relaas.
“Wij kunnen als marktkooplieden al
niet meer op tegen de grote supermarktketens en doe-het-zelf zaken.
Zij hanteren bodemprijzen net zoals
wij, maar daar winkelt men overdekt, hier niet. Die mensen zijn we
dus eveneens kwijt. Nog een groep:
jonge mensen met een gezin; ook
die zie je steeds minder op de markt
komen. Zij zijn er overdag niet want
ze moeten beiden hard werken om
hun gezin te onderhouden en hun
huis te kunnen betalen.” Marktkoopman Rob Harkamp die er met
een bloemenkraam staat, merkt op
dat de mensen ook minder te besteden hebben en dat dit de komende tijd eerder zal verslechteren dan verbeteren. Allemaal factoren die een grote rol spelen waardoor het duidelijk minder gaat met
de weekmarkt. “Er komt straks een
moment dat het ook voor het bedrijf dat marktkramen levert en
plaatst, de verdienste eraf is omdat er te weinig kooplieden over zijn
om hier hun koopwaar aan te prijzen. Een jammerlijke zaak, want de
onderlinge sfeer is hier goed, alleen

bezoek
onze

kerst
show
kerstbomenverkoop start
zaterdag 3 december
Lakenblekerstraat 49a | Tel. (0297) 32 67 51 | www.gamma.com
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Waar is het baasje
van de jonge zwart
met witte kat op
de foto?

GEVONDEN

Uithoorn - Het kon niet mooier vorige week zaterdag. Prachtig weer
was het, niet te koud, lekker droog
en nu en dan liet zelfs het zonnetje zich zien. Prachtig weer om Sinterklaas te verwelkomen in Uithoorn. Dat het mooi weer was, was
dan ook goed te merken. Is de toestroom van mensen elk jaar geweldig in Uithoorn, dit jaar was
het overweldigend. Duizenden vaders, moeders, opa’s, oma’s en kinderen waren toegestroomd. Hoewel de Sint om 10.00 uur werd verwacht was het om half tien al ontzettend druk. Het geweldige Pietenorkest en de vaste groep clowns
vermaakten de aanwezigen echter
geweldig, zodat het wachten zeker
geen straf was. Om tien uur precies,
ja hoor... daar kwam de boot. Vergezeld door de kano’s van Michiel de
Ruiter kwam hij eraan. Onder een
luid gejuich werden de Sint en zijn
Pieten binnengehaald.
Voor een uitgebreid verslag en foto’s zie elders in deze krant.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Het dier loopt rond
in de Willem Alexanderpoort in Uithoorn.
Wie het dier herkent
wordt verzocht contact
op te nemen met de
Dierenbescherming,
tel. 0297-343618.

heeft de locatie onvoldoende toeloop van klanten. Mensen blijven
weg, om wat voor reden dan ook.
Terwijl toch de markt voor hen een
ontmoetingsplaats moet zijn; het is
een sociaal gebeuren, maar dat is
het niet meer. Verder worden hier
jaarlijks tien braderieën georganiseerd en ook die slokken een hoop
klanten op, helemaal als iets dergelijks op een zaterdag wordt georganiseerd en de markt op woensdag
er achteraan komt.”
Optie Zijdelwaardplein?
Om de weekmarkt te redden wordt
geopperd die te verplaatsen naar
een andere locatie, bijvoorbeeld op
het parkeerterrein bij winkelcentrum Zijdelwaardplein. Dan komt de
markt meer in de loop van het winkelend publiek dat naast winkelbezoek ook nog wel even de markt op
wil. Althans zo is de gedachte. Jansen: “De winkeliers daar zouden er
blij mee kunnen zijn omdat je elkaars commerciële activiteiten versterkt. Afwachten tot de klant komt
is er voor ons niet meer bij. Wij moeten zelf naar de mensen toe gaan,
dus in de loop komen. Dat kan bij
het Zijdelwaardplein op een deel
van het parkeerterrein. Voordeel is
ook dat je pal naast Het Hoge Heem

staat en dat ouderen die daar – ook
in de aanleunwoningen - wonen
gemakkelijk naar de markt kunnen. Het is immers naast de deur.
Een tweede voordeel is dat je midden in een woonwijk staat en er voldoende parkeerruimte in de nabijheid is. Wij hebben onlangs een orienterend gesprek gehad met wethouder Verheijen op het gemeentehuis daarover. Hij zou kijken wat
de mogelijkheden zijn. Wij kunnen
ons voorstellen dat verplaatsing van
de markt de nodige haken en ogen
met zich meebrengt, met name voor
de winkeliers op het Zijdelwaardplein. Wellicht is het zinvol het
eerst eens drie maanden op proef
te doen. Niettemin zijn wij unaniem
van mening dat dit de enige redding is voor de weekmarkt, anders
is het naar onze mening echt voorbij. Ook al omdat de wethouder zei
dat het nog wel een jaar of vijf kan
duren voordat het centrum van het
oude dorp op orde is met winkels
en aanzien zoals hij zich dat voor
ogen heeft. Daar zou de weekmarkt
ook weer mooi bij passen maar dan
is het volgens ons te laat. Die komt
daar dan niet meer. Er moet dus nu
snel iets gebeuren want het zou
toch zonde zijn als de weekmarkt
op die manier gaat verdwijnen.”
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

het KORte einD DOODLOPenD VAn 21 tOt en
met 25 nOVemBeR 2011

De brug van het Kort Eind naar recreatiepark ‘t Korte Eind heeft een slecht
brugdek. In opdracht van de gemeente
wordt dit brugdek vervangen. Vanwege de daaraan verbonden werkzaamheden is in deze periode geen doorgaand fietsverkeer over de brug mogelijk. Er is een omleidingsroute en
passanten worden door middel van
borden op de hoogte gebracht van de
voorgenomen afsluiting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer R. van der Werf van de afdeling Leefomgeving. Hij is van maandag t/m donderdag tel. bereikbaar via
0297-513111.

PLAnten BOOm in
ROtOnDe
wieGeRBRuinLAAn

Op 23 en 24 november 2011 gaat aannemer Loohorst Landscaping werkzaamheden uitvoeren op het middeneiland van de rotonde
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informatieavond over project
Vuurlijn-Boterdijk

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

e

ALGemene inFORmAtie

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

i

16 nOVemBeR 2011

Deze bijeenkomst vindt plaats op
maandag 21 november 2011 van
19.30-21.30 uur in Business & Partycentrum Leenders, Drechtdijk 9, De
Kwakel. U bent vanaf 19.00 uur hartelijk welkom.

Doel van de bijeenkomst

mantelzorgers gastvrij onthaald
in Praktijkschool uithoorn
Donderdag 10 november was het
de dag van de Mantelzorg. In Uithoorn waren de mantelzorgers daarom door de gemeente en het Mantelzorgsteunpunt uitgenodigd voor
een High Tea. Op donderdagmiddag
zijn ongeveer 40 mantelzorgers hartelijk ontvangen in de Praktijkschool
Uithoorn. Een feestelijk gedekte tafel, een vriendelijke bediening en een
heerlijke tea werd hun deel.
Ook wethouder Maarten Levenbach schoof aan bij de diverse tafels:
“Mantelzorgen is niet niets, we doen
als gemeente daarom graag iets te-

rug. Vooral het contact vandaag, vind
ik een verrijking. Als je zo samen aan
tafel zit , heb je een open gesprek en
hoor je waar mensen behoefte aan
hebben. Heel belangrijk dus!”
Het initiatief werd ook door de aanwezige mantelzorgers zeer gewaardeerd. Enkele reacties: “Het is fijn is
er even uit te zijn”; “Leuk om elkaar
zo te ontmoeten”; “Je krijgt toch weer
nieuwe ideeën”’ en ook: “Wat leuk om
zo kennis te maken met de nieuwe
school”; “Ik kende de Praktijkschool
niet, maar de kinderen kunnen heerlijk koken.”
Kortom: een initiatief om te herhalen.

Klimaatstraatfeest’ van start
gegaan. Doe mee!
Klimaatstraatfeest

Straten in heel ons land proberen allemaal te winnen in de competitie om de meeste energie te besparen. Daarmee zijn 500 straatfeesten te winnen. De straat die het meeste energie bespaart, wint een Superstraatfeest, met een optreden van een bekende Nederlandse artiest. Met de acties, die u in uw straat doet, zijn punten te verdienen. De
straat met de meeste punten wint.

meedoen aan het klimaatstraatfeest doe je zo
Alle informatie is te vinden op
www.klimaatstraatfeest.nl. Als
tenminste drie buren zich hebben aangemeld, doet u mee en
maakt u met uw straat kans op
één van de 500 straatfeesten,
waaronder het Superstraatfeest
voor de beste Klimaatstraat van
Nederland!. Iedereen kan zich inschrijven.

Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gazellelaan. Hij plant daar een grote boom en andere groenvoorzieningen. Op woensdag 23 november begint de aannemer met de voorbereidingen voor het planten van de boom.
Het verkeer ondervindt van deze voorbereidingswerkzaamheden geen hinder. Maar voor het planten van de
boom wordt op donderdagochtend 24
november rond 4.30 uur een gedeelte
van de rotonde voor 1 uur afgesloten.
Het verkeer wordt dan door verkeersbegeleiders geregeld. Voor dit vroege
tijdstip is gekozen om het verkeer zo
min mogelijk te hinderen. Deze werkzaamheden zullen wat geluidsoverlast veroorzaken. Het planten van de
boom is het sluitstuk van de aanleg
van deze rotonde.

meer info?

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer E. Valkenburg
via tel. 0297-513111 of via gemeente
@uithoorn.nl

AsFALteRinGsweRKZAAmheDen OP
BeDRijVenteRRein

Op 7 november is aannemer Van Gel-

Tijdens deze avond willen wij samen
met u een plan gaan maken voor de
ontwikkeling van het gebied tussen
Boterdijk en Vuurlijn. De uiteindelijke
bedoeling is dat wij met de grondei-

tijdelijke verkeersmaatregelen

Het aanleggen van voetpaden, het
herstellen van trottoirbanden en het
herstraten van tegelpad gebeurt overdag van maandag t/m vrijdag. Hiervoor worden verkeersmaatregelen getroffen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zijn de asfalteringswerkzaamheden ’s nachts of in het
weekend gepland. Tijdens het asfalteren zijn bovengenoemde wegen voor
al het verkeer afgesloten en wordt een
omleidingsroute ingesteld.

nadere info

Met vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer L. Disseldorp of de heer E. Wanningen. Beiden
zijn bereikbaar via tel. 0297-513111.

informatie

Voor meer info kunt u nu al terecht bij
projectleider de heer M.W.M. Blonk,
telefonisch bereikbaar via 0297513111.

inspraakavond inrichtings- en
beheervisie Libellebos op 30 november
B&W nodigen u uit voor een inspraakavond over de visie voor het
Libellebos. De inrichtings- en beheervisie voor het Libellebos geeft aan
hoe we de inrichting en het beheer
van het park in de toekomst vorm willen geven.

waar is de inspraakavond?

De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 30 november in Grand
Café Plux, Joh. Enschedeweg 180.
U kunt uw mening geven over de wijze waarop wij het Libellebos de komende jaren willen verbeteren. Om
19.00 uur gaat de zaal open en om
19.30 uur begint de bijeenkomst. U

kunt dan vragen stellen, een suggestie doen of een reactie achterlaten. Op basis van alle reacties nemen
B&W uiteindelijk een definitief besluit.

ter inzage

De visie ligt van 16 november t/m 2
december ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. Ook
op www.uithoorn.nl is het ontwerp
te zien. U heeft de gelegenheid om
schriftelijk te reageren op het ontwerp t/m 2 december 2011. Uw reactie kunt u sturen naar de gemeente Uithoorn, afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Koolmonoxide,
onderschat het niet!
Bij koud weer doen we van alles om
er behaaglijk bij te zitten. Maar soms
loopt dit verkeerd af. In Amsterdam
overlijdt ieder jaar een aantal mensen
door koolmonoxidevergiftiging en ieder jaar worden vele tientallen mensen opgenomen in het ziekenhuis. In
veel oudere woningen in Amsterdam
en omgeving zijn nog geisers zonder
afvoer voor warm water (afvoerloze
geisers) en oude gaskachels in gebruik. Het gebruik van deze apparaten brengt een zeker risico met zich
mee. Het is zaak dit risico zo klein
mogelijk te houden.

waardoor ontstaat
koolmonoxide?
der uit Nieuw-Vennep in opdracht van
de gemeente Uithoorn begonnen met
wegwerkzaamheden op het Bedrijventerrein van Uithoorn. Afhankelijk van
het weer kan deze klus eind dit jaar
geklaard zijn. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten: Joh.
Enschedeweg, C. Verolmelaan , T.J.
Twijnstralaan, A. Philipsweg, Anthony Fokkerweg, Amsterdamseweg en
Chemieweg.

genaren in het gebied binnen de opgegeven kaders (zoals de Structuurvisie) op zoek gaan naar hun ideeën
en wensen en kijken of en hoe hier
invulling aan kan worden gegeven.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer
toelichting.

Bij gebruik van afvoerloze geisers komen altijd rook en gassen vrij die niet
goed zijn voor de gezondheid. Één
van deze gassen is koolmonoxide.
Dit is een zeer giftig gas dat 250 maal
sneller in het bloed wordt opgenomen
dan zuurstof. Het is een echte sluipmoordenaar: je ruikt of proeft het niet
en je raakt snel bewusteloos. Als afvoerloze geisers niet regelmatig worden schoongemaakt, komt er meer
koolmonoxide in de woning terecht.
Daarnaast moet er in de ruimte waar
de afvoerloze geiser hangt voldoende toevoer zijn van buitenlucht. Het
jaarlijks onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

wees alert op de
symptomen, voorkom
koolmonoxidevergiftiging
-

-

De vlam in de geiser is oranje in
plaats van blauw en hoger dan
normaal. Zorg direct voor goed
onderhoud.
Door verbranding ontstaat extra
waterdamp, waardoor de ramen
beslaan (zichtbaar als er bijvoorbeeld gedoucht wordt in een andere ruimte dan waar de afvoerloze geiser hangt. Ook in de ruimte van de geiser ontstaat er water-

-

-

-

-

-

damp). Er is dan te weinig ventilatie, zet extra ramen open.
Bij een lage hoeveelheid koolmonoxide in huis kunnen vage
klachten ontstaan zoals een grieperig gevoel, lichte hoofdpijn en
vermoeidheid. Als deze klachten
weer verdwijnen als u naar buiten
gaat, is het mogelijk dat dit door
koolmonoxide veroorzaakt wordt.
Neem contact op met de GGD.
Er bestaan ook gesloten geisers.
Dit zijn geisers met een eigen afvoer en toevoer van lucht. Bij
goed onderhoud en een gesloten
geiser is de kans op problemen
vele malen kleiner.
Schaf een koolmonoxidemelder
aan. Bij een te hoge hoeveelheid
koolmonoxide zal een alarm afgaan. Heeft u er al een? Test deze
vandaag nog en vervang zo nodig
de batterijen.
Gebruik de koolmonoxidemelder
niet als vervanging voor onderhoud of om aanschaf van een gesloten geiser uit te stellen.
Ventileer altijd tijdens gebruik van
èlk gastoestel.
Laat ieder jaar onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
Laat bij gebruik van een kachel,
als er kolen, olie of hout worden
gestookt, de schoorsteen ten minste eens per jaar vegen. Gaat het
om gas, laat de schoorsteen dan
ieder jaar nazien en zo nodig vegen.

meer info

De afdeling Milieu en Gezondheid
van de GGD Amsterdam houdt zich
bezig met binnenmilieu. Informatie vindt u op www.gezond.amsterdam.nl/milieu--gezondheid. U kunt
ook contact met ons opnemen via emailadres lo@ggd.amsterdam.nl
of tel. 020-5555405.
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Het wordt steeds vroeger donker en dus moet de ﬁetsverlichting weer
aan. Daarom wordt in de regio de campagne ‘Ik val op’ georganiseerd.
Dat is hard nodig, want er vallen in het donker nog steeds relatief veel
slachtoffers onder ﬁetsers. Vooral jongeren lopen risico bij een ongeval
betrokken te raken. Ook blijken nogal wat ﬁetsers onvoldoende aandacht te besteden aan de werking van ﬁetsverlichting, zodat ze vaak
zonder licht in het donker ﬁetsen.
Vooral jongere ﬁetsers (12 tot 15 jaar) lopen risico bij een ongeval betrokken te raken. Ze ﬁetsen gemiddeld twee keer zoveel als de gemiddelde Nederlander en hebben weinig risicobesef. Ruimt de helft van de
jongeren van 12 tot 15 jaar heeft geen werkende verlichting of doet deze niet aan. Automobilisten kunnen slecht of onverlichte (brom)ﬁetsers
niet of nauwelijks onderscheiden, zeker bij regenachtig weer. Een aanrijding is dan zo gebeurd, met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek
is gebleken dat de kans op een ongeval veel kleiner is, als de verlichting in orde is.

Bekeuring bij geen of
onvoldoende ﬁetsverlichting

Wat zijn de regels voor
losse lampjes?
•
•
•
•
•
•

Activiteiten en evenementen

E

22 nov.
25 nov.

Meer weten?

27 nov.

-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
Elke ma.
middag

t/m 20 nov.

18, 19,
26 nov.

Ze mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op
hoofd, armen of benen.
Ze mogen bevestigd worden aan kleding of tas.
Ze moeten goed zichtbaar
zijn. Er mag dus niets voor
of overheen hangen.
Ze moeten recht vooruit en
recht achteruit schijnen. En
niet teveel bewegen.
Wit of geel licht voor, rood
licht achter.
Ze mogen niet knipperen.

I

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

t/m 10 dec.

De politie geeft een boete voor rijden zonder voor- en/of achterlicht en
voor rijden zonder reﬂectie op de achterkant van de ﬁets, de trappers
of de wielen. Heeft het ﬁetslicht een afwijkende kleur, knippert het of
draagt de ﬁetser het op een verkeerde plek? Dan komt de ﬁetser eraf
met een waarschuwing, maar de politie kan ook besluiten hier een boete voor te geven. Bekeuringen lopen uiteen van € 40,- voor defect licht
op de ﬁets tot € 70,- voor helemaal geen licht op de bromﬁets buiten de
bebouwde kom. Naast vast licht op de ﬁets mogen losse lampjes ook.
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ACTIVITEITEN KALENDER

ALGEMENE INFORMATIE
Val op met je ﬁets

E

16 NOVEMBER 2011

19 nov.

20 nov. t/m
18 dec.

20 nov.
21 nov.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (inclusief 1x
kofﬁe/thee).
Miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad, Pr.
Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten in totaal: € 105.Info:Carla de Brave, 06-22608327.
Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de Grote Jubileum Fotowedstrijd van de Fotokring Uithoorn. De foto moet in Uithoorn of
De Kwakel gemaakt zijn of iets van Uithoorn of De Kwakel tonen.
Formaat foto: min. 13x19 cm (ca A5) en max. 20x30 cm (ca A4).
Op de achterkant van de foto vermelden: naam, adres en telefoonnr. van de maker + e-mailadres. De foto op papier en in een envelop zenden naar: Briandﬂat 75, 1422TX Uithoorn. Nadere info: info@fotokringuithoorn.nl
Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis
De Quakel. Zaal open: 19.30 uur. Uitvoering begint om 20.15 u.
Kaartverkoop á €7.50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De
Kwakel tel: 0297-532970 of via: frankmar@caiway.nl
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 u. Duur
wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223, yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 u. en za/zo: 12.0017.00 u.
Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
CREA inloopmiddag “Geef een cursus kado” van 13.00-17.00 u.
Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Meer informatie www.creauithoorn.nl, tel. 0297-561291.
Informatieavond over project Vuurlijn-Boterdijk; Business & Party-

29 nov.
29 nov.
30 nov.
6 dec.
8 dec.
8 dec.

9 dec.
9 dec.

10 dec.

11 dec.
13 dec.
17 dec.

18 dec.
31 dec.

centrum Leenders, Drechtdijk 9 in De Kwakel. Zaal open: 19.00 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Amerikaanse middag, 14.30 u. Zangduo Jean en Marjan, incl.
Amerikaans eten. Kosten € 12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23 nov.
Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 0297-567209.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. Thamerkerk, start 14.30. Kosten: €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
Mediteren in kleine groep, Multatulilaan 7, 19.45-21.30 u. Kosten:
€5,- incl. thee. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of 06-22608327.
Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 u.
Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 u.: vertrek
Sinterklaas.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u., kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
Mantra zingen, 19.45-21.30 u. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: €7,50 incl. thee en teksten. Graag
vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of
06-22608327.
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volksliederen, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten uit diverse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang:
20.00 u. Toegang gratis.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn. Van
13.00-17.00 u. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïekproducten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versieren, hun
eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook kofﬁe, thee en erwtensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942 of morgenster@onstweedethuis.nl
Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein van 12.00-20.00 u. Info:
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 u. Duur
wandeling: tot ongeveer 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding
niet nodig. . Info: 0297-287223, yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 u.
Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@
kabelfoon.nl of 0297-563709.
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname €2,50 Zaal
open 13.00 u. Aanvang 13.30 uur.l
Evenementen vanaf januari 2012
staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers
vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23).
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van 9

WWW.UITHOORN.NL

november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat 6.
Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtings- en beheervisie Libellebos. Ter inzage van 16 november t/m 2 december 2011. Contactpersoon: de heer R. van de Pol, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Kazemat 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging. Ontvangen 8 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 8 november 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Weegbree 5, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een woonwagen.
Bezwaar: t/m 22 december 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclameuitingen. Bezwaar: t/m 22 december 2011.
VERKEERSBESLUIT

Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Brusselﬂat 6 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 28 december 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Overal in de gemeente verrijzen speelveldjes’
de, waardoor de speeltuinen
voor gemeentes duurder
werden. Polak: “Toen duidelijk werd dat door de nieuwe
regels de kosten ver boven
het budget uitkwamen, heeft
de gemeente een simpele
rekensom gemaakt en gezegd:
we schrappen de helft van
de speeltuinen.” Uiteindelijk
sneuvelden in Uithoorn
28 van de 70 speeltuinen,
schat Polak.

Raadslid Marvin Polak van de VVD

Het was bepaald niet de enige reden waarom
Marvin Polak actief werd in de lokale politiek,
maar wel een belangrijke: de speeltuinen
van Uithoorn. In deze editie van ‘Op stap met’
vertelt het VVD-raadslid waarom. “Ik vond
het slecht bestuur.”
Polak zit sinds 2006 in de
gemeenteraad van Uithoorn.
“Ik speelde al langer met
het idee om iets in de lokale
politiek te gaan doen”,
vertelt Polak, staand in een
van de speeltuinen van
Uithoorn. “Maar in 2002
werd het dankzij de speeltui-

nen opeens heel concreet,
ook omdat de gevolgen van
het beleid zichtbaar werden
in mijn eigen straat.”
Simpele rekensom
Wat was er aan de hand? De
wetgeving voor het onderhoud
van speeltoestellen verander-

Prioriteiten
Het was een beslissing die
Polak zeer tegenstond. “Niet
alleen om de kortzichtige
rekensom, maar ook vanwege
de manier waarop het werd
aangepakt. De gemeente
keek alleen naar de leeftijd
van de speeltoestellen. Wat
nieuw was mocht blijven,
wat oud was moest weg.”
Zo kon het gebeuren dat
populaire speelplaatsen
veranderden in kale grasveldjes, terwijl speeltuinen
waar zelden kinderen kwamen
bleven bestaan. Polak: “Bij
de besluitvorming zijn duidelijk niet de juiste prioriteiten gesteld. Ik vond het

slecht bestuur, zeker als je
bedenkt dat Uithoorn een
prettige woongemeente
voor gezinnen wil zijn. Dan
moet je niet de helft van je

samen met ambtenaren de
financiële mogelijkheden uit.
En er kwam een speelvisie.
Polak: “Als je wilt dat kinderen
buiten spelen, dan moet je ze

“Als je wilt dat kinderen buiten
spelen, dan moet je ze uitdagen”
speeltuinen schrappen na
een rekensom, zonder te
overleggen met inwoners.”
Speelvisie
Het raadslid voor de VVD liet
het er niet bij zitten. Samen
met toenmalig PvdA-raadslid
Monique Dongelmans
maakte hij een inventarisatie
van alle speeltuinen in de
gemeente. Ook ploos het duo

ook uitdagen en in je speeltuinen andere objecten plaatsen
dan glijbanen en wipkippen.”
Uiteindelijk dienden Polak en
Dongelmans een voorstel in,
dat onder meer voorzag in
ruimte voor inspraak. Polak:
“Per buurt mochten inwoners
aangeven waar en wat ze
geplaatst wilden hebben”.
De gemeenteraad nam het
voorstel unaniem aan.

Onderhoudskosten
Tegenwoordig telt Uithoorn
weer rond de 70 speeltuinen.
Polak: “Als ik door de gemeente
rijd, zie ik overal speelveldjes verrijzen. Dat is erg leuk.”
De nieuwe speeltuinen worden bovendien ingericht
met robuuste objecten, die
kinderen uitdagen en de
onderhoudskosten beperken.
Polak heeft intussen een
nieuw doel gevonden als
raadslid: het dorpscentrum
van Uithoorn. “De renovatie
daarvan is een erg groot
project voor een gemeente
van onze grootte. We moeten
goed opletten dat we daar
geen geld over de balk
smijten.”

Partijen unaniem in bezorgdheid over financiën
Bezorgd om de financiën, dat
was de gemeenteraad tijdens
het begrotingsdebat van
vorige week. De begroting
werd aangenomen, maar
niet voordat elke partij haar
zegje had gedaan. “We hebben
€ 12 miljoen minder te besteden in 2012, dat is geen klein
bedrag”, zei Klaas Bijlsma

van Gemeentebelangen.
Na 2014 laat de begroting een
gat zien van € 0,5 miljoen.
Als de gemeente niet ingrijpt, loopt dit bedrag
jaarlijks op. Verantwoordelijk wethouder Levenbach
zei te werken aan een oplossing. Hij beloofde de raad
in 2012 uitgebreid te infor-

meren. Tijdens het debat
werd ook teruggekeken.
De partijen uit de coalitie
waren positief, terwijl de
oppositie dat veelal anders
zag. Tijdens het debat richtte
elke fractie zich op de eigen
speerpunten. De partijen
vonden elkaar in hun
bezorgdheid.

RaadSagenda
Datum: 17 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Inspreken burgers

3

Tarieven openbaar
vervoer 19.40 uur

4

Gemeentelijk
Rioleringsplan 20.15 uur

5

Uithoorns Verkeers- en
Vervoersplan 20.45 uur

6

Regionaal risicoprofiel
21.30 uur

7

Huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten
22.00 uur

8

Kosten gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats 22.20 uur

9

Belastingverordeningen
2012 22.40 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
1 december 2011.

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

De Wmo-krant is uit

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Vrijdag 11 november hebben wethouders Ad Verburg en Maarten Levenbach de eerste Wmo-krant in ontvangst genomen.
Deze week wordt de gemeentelijke Wmo-krant huis aan huis in
de gemeente Uithoorn en Aalsmeer bezorgd. In deze krant staat
onder andere: Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo
Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Steeds meer inwoners van Aalsmeer en Uithoorn komen in aanraking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, soms onbewust. Maar wat is de Wmo nu precies? Daarnaast gaat de overheid, dus ook de gemeente, steeds meer uit van de zelfredzaamheid van de burgers. Dit heeft grote gevolgen voor de Wmo.
Redenen genoeg om alle informatie te bundelen in een Wmokrant. De Wmo-krant geeft antwoord op deze vragen. Deze krant
wordt huis aan huis verspreid.

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Heeft u een ‘Ja-Nee’, een ‘Nee-Nee’ sticker op uw brievenbus
of heeft u de Wmo-krant 22 november nog niet ontvangen? Dan
wordt de krant niet bij u bezorgd. Wilt u toch graag de Wmo-krant
lezen? Dan kunt u een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het
loket is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

De krant kunt u ook digitaal bekijken op www.uithoorn.nl of
www.aalsmeer.nl.

Declaratiefonds 65-plussers

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in de gemeente Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot €1.203,63*
(alleenstaand) of €1.656,72* (samenwonend).
Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel
om ouderen deel te laten nemen aan sociale
activiteiten. Er wordt geen rekening gehouden
met uw eigen vermogen. Welke kostenposten
vallen onder deze regeling:

* Exclusief vakantiegeld

naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.

Declaratiefonds jongeren

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m
17 jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds jongeren aanvragen. U moet wonen in
de gemeente Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een uitkering) ontvangen tot
€1.241,33* (alleenstaand) of €1.379,25*
(samenwonend). In sommige gevallen mag u
meer verdienen (125% van de bijstandsnorm).
Er wordt geen rekening gehouden met het
eigen vermogen. Welke kostenposten vallen
onder deze regeling:
* Exclusief vakantiegeld

rekenmachine;
muziekles;
schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt
per kalenderjaar toegekend.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te 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
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
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
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn Dierenbescherming
regio Uithoorn/De ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Agaat: schildpadpoes met bruine vlek tussen de
ogen en witte bef.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
genaamd Red.
Gevonden:
- Uithoorn, Nicolaas Beetslaan: jong cyperskatje van ongeveer
6 tot 8 maanden
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Uithoorn. Willem Alexanderpoort: jong zwart/wit katje.
- Vinkeveen, Herenweg: twee rood/witte kittens van ongeveer
6 weken oud.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart/grijs cyperse kat.
- Uithoorn, Wieger de Bruinlaan: zwart/witte poes; zwart/witte
vlek bij rechterachterpoot, buik wit en grote zwarte vlekken
op de rug.
- Uithoorn, Gouwzee: jong zwart/witte kat met zwarte rug en
witte buik en bef.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve zwart/witte poes van 1 1/2 jaar; is gesteriliseerd.
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.

Buurtbeheer Centrum
zorgt voor extra sfeer
Uithoorn - Buurtbeheer Centrum
Uithoorn aan de Amstel besteedt
dit jaar, evenals een aantal winkeliers, een deel van haar budget
aan sfeervolle feestverlichting aan
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Een aantal bomen langs
de kade is gedurende de donkere
maanden voorzien van duizenden
lampjes. Dit geeft iedere avond een
extra vrolijke sfeer, zeker bij weerspiegeling van het licht in de Amstel.

Het Buurtbeheerteam, met Jos
Brouwer, Han Nollen, Editha Samsom en Kees Veltman, werkt ook al
vooruit naar volgend jaar. In januari zal Ellen Asselbergs toetreden
als nieuwe deelnemer in Buurtbeheer. Op dit moment is een kalender met oude en nieuwe ondernemers in het centrum in voorbereiding. In december heeft de buurtbewonersborrel plaats en in maart
wordt een ludieke stratenschoonmaakactie voorbereid.

door Flavoring
Winter
Vorige week schreef ik over
mijn irritatie dat pepernoten al
zo vroeg in de winkels liggen.
Maar inmiddels is Sinterklaas
veilig aangekomen en lijkt het
erop dat de winter ook echt gaat
beginnen. Het kwik is langzaam
aan het dalen en als de zonnestraaltjes er zijn, dan geven ze
niet meer zoveel warmte af. Voor
mij is het geen herfst meer maar
echt winter. Het is al vroeg donker met dank aan de wintertijd,
Sint is in het land en de kerstversieringen worden ook langzaamaan tentoongesteld.
En als ik de weerberichten voor
de komende periode moet geloven, krijgen we een koude winter. Kou, sneeuw en ijs en dat
voor langere tijd. Nu zijn weersvoorspellingen nooit 100% accuraat en op de lange termijn
zal het zeker niet helemaal kloppend zijn. Maar toch, ik hoorde
van meerdere mensen om me
heen dat ze al rekening houden
met de komende winter. Deze
voorbereiding varieert van winterlaarzen en skibroeken voor
de kinderen kopen, winterbanden bestellen tot blikvoer inslaan en voldoende hout in huis
hebben voor de open haard. Het

klonk mij allemaal wat overdreven in de oren.
Totdat ik terugdacht aan de vorige winter en hoe het strooizout
al snel opraakte in sommige gemeentes. Of die ene decemberdag waarin er een recordaantal files stond, omdat de wegen
spek en spekglad waren. Sinds
vorig jaar is het fenomeen winterbanden niet meer een vervan-ons-bed-show, maar eigenlijk een noodzakelijk kwaad.
En weet iedereen dat het handig is om een deken in je auto te
hebben plus wat water en voedsel. Van een collega hoorde ik
de tip om een waxinelichtje met
lucifers in de auto te hebben als
alternatieve verwarming. Creativiteit alom om straks de wintertijd goed door te komen.
Dus heb ik vorige week moonboots aangeschaft voor de kinderen, staat de slee alweer klaar
in de schuur en hoop ik dat ik
straks als koukleum een beetje
wen aan de temperaturen onder
nul. Dat moet toch wel lukken,
want niets mooiers dan te kunnen schaatsen op natuurijs, met
de slee te glijden door de witte sneeuw en als het dan straks
een witte kerst mag zijn. Dan is
dat voor mij de kers op de taart,
of de piek op de boom.

Aanstaande zondag opening in Galerie:

Expositie Kunst als Geschenk

www.mEErBoDE.nl

Uithoorn - Komende zondag 20
november zal burgemeester D.H.
Oudshoorn de expositie ‘Kunst als
Geschenk’ komen openen. Ook
dit jaar is traditiegetrouw de Galerie weer omgetoverd tot een grote
cadeaushop. Betaalbare Kunst met
een hoog ‘leuk om te geven’-gehalte zoals o.a. keramiek, glasobjecten,
schilderijtjes, sieraden in vilt, zilver
etc. Dit jaar is er feestelijk werk van:
Betty Disco en Miriam van der Linden met kleine objecten met Ria
Rugge met kleine Schilderijtjes. Jetty Dijkema is er met Sieraden en
Glasobjecten. Daarnaast zijn er Sieraden/Vilt van Jetty van der Elsken
en prachtige Sieraden in zilver van
Mariette Friedheim. Keramiek is er
van Ellen Rijnsdorp, Lies Spaan en

Musici Concertgebouworkest
spelen in Thamerkerk
Uithoorn - Naast hun werk in het
Koninklijk
Concertgebouworkest
besteden de leden van het ensemble ook graag hun tijd aan kamermuziek. Zo is het Philadelphus Ensemble ontstaan dat een groot en
afwisselend repertoire heeft opgebouwd.
De SCAU geeft dit ensemble op 27
november om 14.30 uur in de Thamerkerk de gelegenheid om met
twee werken hun kwaliteit ook in
Uithoorn te laten blijken. Zij spelen
het piano trio nr.4 in e van Dvořák
en het strijkkwintet nr.2 van Mendelsohn-Bartholdy.
De Tsjechische componist, (alt)violist en organist Dvořák componeerde veel kamermuziek. Het pianotrio
dat gespeeld wordt met de naam
“Dumky” is een van zijn meest bekende werken voor piano, viool en
cello. Dumky is het verkleinwoord
van Dumka, wat oorspronkelijk de
aanduiding was voor ballades, meer
specifiek een klaaglied van gevangenen. Later wordt het in het Slavisch taalgebied meer gebruikt als
een introspectieve compositie met

Mijmeringen

vrolijke momenten ertussen. Mendelsohn-Bartholdy was een Duitse
componist, dirigent, organist en pianist. Het uit te voeren strijkkwintet voor 2 violen, 2 altviolen en cello
is van een onvergelijkbare levendigheid en schoonheid. Om dit te spelen is veel technische soevereiniteit
vereist, de kunst van het samenspelen en uitdrukkingskracht. Dat is wel
toevertrouwd aan de ervaren musici
van het Concertgebouworkest.
Het ensemble bestaat uit:
Susanne Jaspers, viool, Kirsti Goedhart viool, Eva Smit, altviool, Edith
van Moergestel, altviool, Fred Edelen, cello en Christina Scott Edelen,
piano. Verschillende van hen zijn al
jaren actief in het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Het belooft een middag te worden
met prachtige muziek uitgevoerd in
de mooie Thamerkerk.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- bij
de boekhandels Ten Hoope aan het
Zijdelwaardplein en Bruna aan het
Amstelplein en aan de zaal zolang
er plaats is.

Gerie Trouwborst. Verder Textiel van
Marieke Steenhorst, kunst in Papier-maché van Anke van Zoest en
kleurrijk vilt van Monique de Vreede. Harm Struik tot slot, heeft Sieraden in Mokumé (Japanse smeedtechniek). Om het allemaal leuk in
te pakken is Marian Visser van de
partij met verrassende cadeauverpakkingen.
De opening vindt plaats om 15.00
uur en de Galerie is de openingsdag
geopend vanaf 14.30 uur. De expositie is te zien tot en met zondag 18
december op donderdag en vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur. Galerie is gevestigd aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Toneelvereniging Genesius
speelt ‘ En ik dan?’
De Kwakel -De spelers van de
Kwakelse toneelvereniging Genesius zijn al weken aan het repeteren
om voor u een stuk van Annie M.G
Schmidt te gaan brengen. Afgelopen 20 mei was het dan ook precies honderd jaar geleden dat Annie M.G Schmidt werd geboren. Na
haar overlijden in 1995, op 84-jarige leeftijd, heeft Schmidt nauwelijks
aan populariteit ingeboet en wordt
haar werk nog steeds veel gelezen,
gezongen en gespeeld, zoals u bij
Genesius kunt zien in het stuk ‘En ik
dan?’ De faam van Schmidt is ontegenzeggelijk te danken aan haar rake en herkenbare teksten, voor zowel kinderen als volwassenen. Ook
op toneel- en musicalgebied heeft
zij haar sporen verdiend, namen als
Mary Dresselhuys en Willem Nijholt
hebben werk van Schmidt gespeeld.
“En ik dan?” is Annie’s eerste toneelstuk voor het grote publiek, ze
schreef het in 1968 en in november
van dat jaar was ook haar première
in het ‘Nieuwe de la Mar theater’ in
Amsterdam.
Verdiende voetsporen
Nu, 43 jaar later, speelt Genesius het
stuk waarmee Annie haar voetspo-

ren verdiende op toneelgebied. De
leden kunnen nog een paar weken
repeteren om de puntjes op de i te
zetten om dan met 3 geweldige uitvoeringen ten tonele te verschijnen.
Door hun nieuwe regisseur Remco Brandt, die zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend bij “de Rijzenspelers”, wordt bij de spelers het
beste van hun kunnen naar boven
gehaald. Vele repetities en het inmiddels befaamde repetitieweekend in ‘De Amstelhoeve’ hebben
al vele mooie momenten opgeleverd Deze toneelvereniging nodigt
u dan ook graag uit om het resultaat te komen bekijken. De uitvoeringen zijn vrijdag 18 november, zaterdag 19 en 26 november 2011 in
het Dorpshuis De Quakel. Aanvang
20.15 uur. maar vanaf 19.30 uur is
de zaal open.
U kunt vanaf heden kaarten à 7.50
bestellen en/of afhalen bij: Tonny
Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel. Tel:
0297-560448 e-mail: fraton@caiway.
nl. Marga Westerbos, Cyclamenlaan
48, De Kwakel. Tel:0297-532970,
e-mail: frankmar@caiway.nl. Ook
zijn de kaarten verkrijgbaar bij Supermarkt Berry Schalkwijk in De
Kwakel.

Zaterdag wandelen met IVN
regio - De winternatuurwandelingen van het IVN-De Ronde Venen
en Uithoorn zijn weer gestart!
Elke derde zaterdag van de maand
wordt u door het IVN uitgenodigd
om heerlijk uit te waaien of u te warmen aan het najaarszonnetje tijdens
een wandeling van ongeveer 7 km.
De wandelingen zijn in de regio en
de deelnemers rijden veelal met de
auto naar het wandelstartpunt, dus
kom zo af en toe met de auto. De
eerstvolgende wandeling is komen-

de zaterdag 19 november.
Neem wat te drinken mee en doe
stevige waterdichte schoenen aan,
want de wandeling gaat altijd door.
Alléén bij extreme gladheid zal niet
gewandeld worden. Opgave is niet
nodig en de start is om 10.00 uur
vanaf de nieuwe begraafplaats aan
de Ir. Enschedeweg in Wilnis. De
terugkomst is om ongeveer 12.30
uur. Verdere info; Yfke Zijlstra, tel.
0297-287223. Ook kunt u de website raadplegen.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 16 november 2011

Warm welkom voor

in Uithoorn aan de Amstel, Amste
Uithoorn - Het kon niet mooier afgelopen zaterdag. Prachtig weer was het, niet te koud,
droog en nu en dan liet zelfs het zonnetje zich
zien. Prachtig weer om Sinterklaas te verwelkomen in Uithoorn. Dat het mooi weer was,
was dan ook goed te merken. Is de toestroom
van mensen elk jaar geweldig in Uithoorn, dit
jaar was het overweldigend. Duizenden vaders, moeders, opa's, oma's en kinderen waren toegestroomd. Hoewel de Sint om 10 uur
werd verwacht was het om half tien al ontzettend druk. Het geweldige Pietenorkest en de
vaste groep clowns vermaakten de aanwezigen echter geweldig, zodat het wachten zeker
geen straf was. Om tien uur precies, ja hoor,
daar kwam de boot. Vergezeld door de kano's
van Michiel de Ruiter kwam hij eraan. Onder
een luid gejuich werden de Sint en zijn Pieten
binnengehaald.

Ziek
De burgemeester die de Sint zou verwelkomen
had zich echter ziek gemeld, maar de locoburgemeester Jeroen Verheijen verving haar prima. Hij verwelkomde de Sint waarna de goedheiligman, zonder zich te haasten, te voet richting winkelcentrum Amstelplein ging, ondertussen alle kinderen een handje gevend, een
praatje makend of hij ging met ze op de foto.

Amstelplein
Het Pietenorkest was inmiddels vast richting
Amstelplein gelopen en dronk even iets bij het
Theehuis. De Trommelpiet was echter wat teleurgesteld. Hij vertelde dat hij al jaren vroeg
aan de eigenaar van het Theehuis om voor
hem een spruitjespizza te maken maar ook
dit jaar was er geen spruitjespizza. Bij navraag
bleek het toch echt de schuld van de Trommelpiet zelf. Hij had even een berichtje moeten sturen. Maar zo is nu afgesproken, volgend jaar staat er een spruitjespizza klaar voor
de Trommelpiet. Beloofd is beloofd. In het winkelcentrum konden de aanwezigen genieten
van een heerlijk stukje warme worst en/of een
lekker soepje proeven bij slager Gert Stronkhorst. De kinderen konden bij AH Jos van den
Berg grabbelen en buiten op het plein was het
podium waar ook van alles te beleven was.
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elplein, Zijdelwaard en De Kwakel
Na wat gedronken te hebben gingen de Pieten het podium op van winkelcentrum Amstelplein, waar ook al vele mensen de komst van
de Sint afwachtten, en daar brachten zij weer
een prachtige show. Hierna kwam dansschool
Jolanda van Beek. Ook zij brachten een geweldige show die erg werd gewaardeerd door
het toegestroomde publiek. Om 12 uur verscheen Sinterklaas en ook hier konden alle
kinderen Sinterklaas een handje geven en met
hem op de foto. Rond de klok van enen vertrok
de Sint om te gaan lunchen waarna hij winkelcentrum Zijdelwaard ging.

Heerlijke lunch
Ook wij van de Nieuwe Meerbode gingen
even lunchen en deden dat bij Perlo Plaza bij
winkelcentrum Zijdelwaard. Voor ons de eerste keer en we kunnen u vertellen, het is er geweldig. Heerlijk eten, niet te duur, heel vriendelijk en vakkundig personeel. Wat ook fijn
is, ze hebben er gratis WiFi, voor de internetgebruikers onder u welbekend. Onze complimenten en wees er van overtuigd: als het anders is zeggen we dat ook.
Na deze heerlijke lunch, en het even bekijken van onze mail, was het feest in winkelcentrum Zijdelwaard al in volle gang. De muziekvereniging en de majorettes hadden de sfeer
gebracht en de clowns vermaakten de kinderen. Om half twee kwam de Sint en ook hier
nam hij weer volop de tijd om de kinderen te
begroeten en een babbeltje met ze te maken.

De Kwakel
's Avonds om half zeven ging hij tot slot ook
nog op bezoek in De Kwakel, waar hij door locoburgemeester Jeroen Verheijen werd verwelkomd bij het KDO terrein, waarna de Sint
in een open kar - met muziek, begeleid door
honderden kinderen met lampions - richting
het dorpshuis ging. Kortom: het was de hele
dag feest in Uithoorn en De Kwakel en de Sint
vertrok rond de klok van achten weer richting
zijn tijdelijk onderkomen om er voor te zorgen
dat zijn Pieten weer op tijd vertrokken om de
vele schoenen te vullen. De foto's geven u een
beeld van deze dag.
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Zondag CREA inloopdag
in Fort aan de Drecht
Uithoorn - Mensen die op zoek zijn
naar een CREA-tief cadeau voor de
komende feestdagen kunnen aanstaande zondag 20 november komen inschrijven voor één van de
cursussen. Onder het motto: “geef
eens een cursus cadeau” kan men
een feestelijk verpakte waardebon
kopen voor een cursus naar keuze. Er zijn diverse mogelijkheden:
men kan inschrijven voor de cursus
‘Sterrenkunde- de ontdekking van
het heelal’ of voor ‘Basiscursus fotografie’. Deze cursussen starten in
januari 2012.

Uiteraard is een waardebon voor
één van de andere cursussen ook
mogelijk. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen worden cursussen gegeven.
Er zijn nog enkele mogelijkheden
om in te stromen op de kindercursus ‘Tekenen’ op woensdagmiddag en op de kindercursus ‘Pottenbakken’ op zaterdag. Kortom: keuze genoeg voor een origineel kerstof sinterklaascadeau. De ateliers
van CREA bevinden zich in het Fort
aan de Drecht aan Grevelingen 50.
www.crea-uithoorn.com

Doe mee aan yoga voor
het goede doel!
Uithoorn - Op 18 en 21 november
zal aan de Noorddammerweg 30 in
Uithoorn deze twee avonden van
19.30 tot 21.30 uur, gratis yogalessen worden gegeven voor het goede doel. Er moeten zoveel mogelijk
mensen aan mee doen en u kunt na

Zeg het voort en neem je vrienden
en vriendinnen mee. Aanmelden bij:
info@yogastudio201.nl

09.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot
16.00 uur. De kosten van de training zijn 40,-, dit is inclusief koffie/
thee en een lesboekje. De leslocatie is ’t Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan 59 in Uithoorn. U kunt
zich opgeven door te mailen naar
secretaris@ehbo-camillus.nl of bellen naar 0297-561758 tussen 18.00
en 19.00 uur. De training gaat door
bij voldoende belangstelling.

Tweede Kamerlid PvdA Jacques
Monasch bezoekt Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdag 25 november bezoekt Tweede Kamerlid van
de PvdA Jacques Monasch de gemeente Uithoorn. Monasch heeft
o.a. de commissie wonen in zijn por-

tefeuille. Onlangs was hij nog te zien
op tv: de 33.000 euro grens zit het
Tweede Kamerlid hoog.
Bent u ook geïnteresseerd hoe de
PvdA fractie hier in Uithoorn denkt
over o.a. wonen maar bijvoorbeeld
ook over de Stadsregio Amsterdam, kom dan naar het politiek café
in de bibliotheek van de gemeente
Uithoorn aan de Alfons Ariënslaan
1, aanvang 17.00 uur (tot ongeveer
19.00 uur). Het belooft een interessante avond te worden.
Monasch is niet alleen lid van de
commissie wonen maar heeft ook
een manifest geschreven ‘De 7
nieuwe veren’, een verlangen naar
en het uitdragen van een onvervalste sociaal democratische partij.
Oplossingsgerichtheid staat hierin
centraal. Kom en praat mee...!

Het Beste van Deen pizza
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en voor wat lekkers gezorgd. Noteer
alvast de datum: 26 november van
10.00–14.00 uur in kerkgebouw De
Schutse aan De Merodelaan 1 (winkelcentrum Zijdelwaard). Meer informatie over de markt en over United:
Nel de Hamer, 0297-564032 of Hettie
de Jongh, 0297-565558.

Beschermersavond nu
ook in Uithoorn!
Uithoorn - Ook dit najaar organiseert Beschermers Amstelland weer
haar Beschermersavonden. Vorig
jaar was de belangstelling tijdens
de twee bijeenkomsten zo groot dat
er nu vier avonden worden georganiseerd op vier verschillende plaatsen. Te weten in Ouderkerk aan de
Amstel op dinsdag 22 november in
de Amstelstroom, Kerkstraat 12. Uithoorn op woensdag 23 november in
‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59. Amsterdam op maandag
28 november in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2 Amstelveen woensdag 30 november in de Meent, Orion 3-5. Niet alleen beschermers,
maar ook overige belangstellenden zijn op ieder van deze avonden
vanaf 19.30 uur van harte welkom.
Voor de pauze zullen zij worden bijgepraat over de ontwikkelingen van
het afgelopen jaar en de plannen
voor de komende jaren. Voorzitter
Kees van Tilburg: “2011 is ons laatste jaar als voorbeeldgebied. In de
afgelopen maanden heeft het bestuur deze periode uitgebreid geevalueerd. Wat hebben we voor elkaar gekregen en wat niet? We hebben successen geboekt en teleurstellingen te verwerken gekregen.
En we hebben onze lessen geleerd
voor de toekomst. Dat alles willen
wij graag met onze achterban de-

len. Al is het alleen al om te weten
of die zich kan vinden in de voorgenomen accentverschuivingen in
het beleid voor de toekomst”. Na de
pauze wordt de documentaire ‘Op
de bres voor Amstelland’ vertoond.
Na de succesvolle première in juni
heeft de film in september haar eerste openlucht voorstelling mogen
beleven. Wederom onder grote belangstelling. Op de avonden zal de
documentaire op dvd te koop zijn.
Een perfect cadeau voor de feestdagen. Op 22 november zal ook de
prijsuitreiking plaatsvinden van de
videowedstrijd. De prijswinnende
video’s zullen op de daaropvolgende avonden worden vertoond. Stichting Beschermers Amstelland heeft
als doel het behoud van Amstelland
als een open en toegankelijk, vitaal
agrarisch natuurgebied, waarin met
respect voor landschap, natuur en
cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd. Beschermers Amstelland
realiseert deze doelstelling door:
Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied. De overheid kritisch te volgen op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren,
burgers, overheid en bedrijfsleven
om ervoor te zorgen dat ieder zijn
steentje bijdraagt aan het behoud
van het landschap.
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Vernieuwd bedrijfspand van
Trinité Automation geopend

Boeken, cd en dvd markt
Uithoorn - Het koor United organiseert op zaterdag 26 november een
markt voor boeken, cd’s en dvd’s.
Laat deze kans niet lopen zo vlak
voor december! Er is een groot aanbod voor jong en oud, alles voor de
aantrekkelijke prijs van 2 euro! Er
wordt koffie, thee en fris geschonken
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de les een vrijwillige donatie doen
voor het goede doel. Het goede doel
is de strijd tegen prostaatkanker.

EHBO St. Camillus geeft
Reanimatie en AED training
Uithoorn - Altijd al willen weten hoe u iemand kunt helpen met
een circulatiestilstand? Dan is nu
uw kans! Op zaterdag 26 november aanstaande kunt u bij EHBO
vereniging St. Camillus een Reanimatie en AED training volgen. De
training duurt 3,5 uur en wordt gegeven aan kleine groepen (maximaal 8 personen), zodat u voldoende aandacht krijgt. De tijden zijn van
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Uithoorn - Wethouders Jeroen Verheijen (Economische Zaken) en
Maarten Levenbach (Verkeer & Vervoer) waren donderdag jl. onderdeel van de feestelijke opening van
het geheel vernieuwde bedrijfspand
van Trinité Automation aan de J.N.
Wagenaarweg 6. Zij leidden met
een op afstand bestuurd verkeersspel de openingsact in, wat vervolgens zorgde voor een ‘knallende
opening’ met veel vuurwerk en confetti. Het zojuist heropende bedrijfsgebouw is binnen en buiten volledig
is gerenoveerd, heeft een uitbreiding ondergaan en is opnieuw ingedeeld. Dat heeft geleid tot een mooi
gebouw met fraaie gecombineerde
en separate werk- en stilteplekken

voor de 65 medewerkers. Verder is
er een compleet auditorium waar
productpresentaties en informatiebijeenkomsten worden gehouden.
De uitbreiding en verbouwing waren nodig als gevolg van de explosieve groei aan activiteiten en ontwikkeling van producten bij Trinité.
(Niet voor niets was het een knallende opening…).
Veilige mobiliteit
Trinité Automation is toonaangevend in de markt voor het ontwikkelen van innovatieve software voor
onder meer Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) met als doel
een veilige en betrouwbare mobiliteit te realiseren. Met de innovatie-

De Vuurvogel doet mee
aan ‘Week van het geld’
Uithoorn - Donderdag 10 en vrijdag
11 november kregen de groepen 7
en 8 van basisschool “de Vuurvogel”
les over geld. Dit viel onder de landelijke actie de ‘Week van het geld’.
Goed omgaan met geld is niet gemakkelijk en het is belangrijk voor
kinderen om te leren hoe je goed
met geld kunt omgaan. Er werd met
de kinderen gesproken over wie
krijgt er zakgeld en heb jij afspraken
gemaakt met je ouders over wat je
mag doen met je zakgeld? Wie heeft
een spaarrekening en waar spaar je
voor? Wat is een bank en wat doet
iemand die bij een bank werkt?
Het Cashspel, dat hierna gespeeld
werd, was hilarisch leuk! Er werd in

verschillende teams gerekend, gebattled en vragen beantwoord met
als doel zoveel mogelijk geld te verdienen. Het team dat het meeste
verdiend heeft, doet mee met de landelijke loting. Hiermee kan een volledig verzorgde excursie voor groep
7 en 8 naar het Geldmuseum in
Utrecht worden gewonnen. Binnenkort ontvangen de kinderen allemaal
nog een spaarblik, zodat ze zelf nog
meer en beter kunnen sparen.
Leer uw kind omgaan met geld!
Naast dat op veel basisscholen deze week aandacht besteed wordt
aan dit onderwerp, speelt u als ouder natuurlijk ook een belangrijke

en andere lokale verkeersproblematiek”, vertelt woordvoerster Daniëlle
Schreurs enthousiast. Zij is trots op
het bedrijf waar zij werkt en terecht.

ve software is het bijvoorbeeld mogelijk om de doorstroming van verkeer zowel lokaal als in een groter
gebied automatisch aan te sturen
en te optimaliseren. Realtime videobeelden van verkeer, route-informatie op Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) – de bekende
matrixborden in de portalen boven
de snelweg, aansturing van spitsstroken e.d. behoren tot de mogelijkheden. Let wel, het gaat uitsluitend om de software met programmatuur, niet de borden zelf.
“De verkeersmanagement systemen zoals Trinité die ontwikkelt zijn
uniek. Grenzen kennen we niet. We
kunnen systemen van verschillende leveranciers koppelen tot één
samenwerkingsverband. Hierdoor
is automatische afstemming tussen wegbeheerders van diverse gebieden ook mogelijk waardoor ‘gebiedsgericht benutten’ gerealiseerd
kan worden.
Bijvoorbeeld het verkeer managen op de N201 tussen Uithoorn,
Aalsmeer en de A4 om een goede
doorstroming te realiseren. Dat gebeurt volledig automatisch door gebruik te maken van TrafficLink 2.0,
om maar iets te noemen.
Er zijn verschillende DVM-pakketten die volledig op maat gemaakt
zijn voor talloze mobiliteitstoepassingen, zelfs als het gaat om verkeersafwikkeling in parkeergarages

DRIP cadeau
Vlak na de opening kreeg wethouder Verheijen van Trinité directeur
Frank Ottenhof een cheque aangeboden ‘ter waarde van een DRIP’.
De gemeente kan die naar believen
in het verkeerssysteem opnemen,
bijvoorbeeld als waarschuwingsof informatiebord langs de kant van
een drukke weg.
“De opening van ons pand staat
symbool voor een nieuwe koers die
wij gaan varen. In Nederland lopen
we al jaren voorop als het gaat om
de ontwikkeling van besturingssoftware voor verkeerscentrales. Zo zijn
we nauw betrokken bij projecten
om het verkeer op de ring van Amsterdam in goede banen te leiden.
Maar onze ambitie rijkt verder. We
zorgen ervoor dat steden en gemeenten, groot en klein, profiteren
van de voordelen van Dynamisch
Verkeersmanagement. Vanuit ons
nieuwe pand ontwikkelen we oplossingen die geschikt zijn voor verkeersproblematiek van ieder niveau,
over de hele wereld”, aldus Frank
Ottenhof.
De officiële opening vormde de
feestelijke afsluiting van een kennisdag op het gebied van verkeersproblematiek en oplossingen daarvoor, die Trinité op dezelfde dag
voor relaties en geïnteresseerden
had georganiseerd.
Meer weten wat Trinité Automation
op het gebied van dynamisch verkeersmanagement te bieden heeft?
Zie de website: www.trinite.nl.

rol. Breng daarom bijvoorbeeld een
bezoek aan het Geldmuseum, speel
met uw kind online het Geldspel of
praat over zakgeld, lenen, sparen
en/of reclame. Immers jong geleerd,

is oud gedaan! Dank gaat uit naar
Jeroen en Marloes van de ING. voor
hun leuke, informatieve en leerzame lessen. Graag tot een volgende keer!
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25-jarig jubileum BVK groots gevierd:

Cor Hendrix gepromoveerd tot ‘kei’
De Kwakel - Op zaterdag 12 november 2011 werd in Partycentrum Leenders in De Kwakel op
grootse wijze het 25 jarig jubileum van de Bridge Vereniging De
Kwakel, beter bekend als BVK, gevierd. Dat gebeurde dus in een locatie die voor de BVK ook een aantal jaren de speelgelegenheid was
voordat, al weer heel wat jaartjes terug, werd verhuisd naar de overkant
naar Dorpshuis De Quakel , dat nu
nog altijd tot volle tevredenheid elke
donderdagavond plaats biedt aan
inmiddels ruim 100 leden.
Partycentrum Leenders was door
de organisatoren van dit jubileumfeest omgetoverd in een sfeervolle bridgezaal, waar de veelal feestelijk uitgedoste leden op ontspannen wijze de belangrijkste functie
van een brigdevereniging eer aan
deden, het bridgen zelf dus. Resultaten waren deze dag van ondergeschikt belang, dus echt fanatiek
ging het er niet aan toe, maar het
was duidelijk merkbaar dat de aanwezigen er zin in hadden.

werd door de NBB van harte ondersteund. Uit handen van de afgevaardigde van de bond ontving Cor
onder klaterend applaus van de leden een bronzen beeldje dat bekend staat als ‘Kei’. Dat Cor een kei
van een wedstrijdleider is wisten wij
natuurlijk al lang, maar dat is nu dus
ook officieel bevestigd. Cor was er
duidelijk zeer verguld mee.
Sessies
Daarna kon er dus met het kaarten
worden aangevangen. Er werden 2
sessies van 4 x 3 spellen gespeeld
en na afloop bleek er bizonder hoog
en ook bizonder laag te zijn gescoord, maar zoals eerder gemeld
was dat feitelijk niet zo belangrijk.
Tussen de 2 sessies door was er een
korte pauze voor een drankje of
een voor sommigen toch nog altijd
broodnodige rokertje

De uitslag van het bridgegedeelte
werd pas helemaal aan het eind van
de avond bekend gemaakt, maar
voor het zover was werden de gasten onthaald op een zeer fraai opgemaakt Italiaans buffet, dat door
de medewerkers van Partycentrum
Leenders op de van hen bekende
voortreffelijke wijze was klaar gezet.
Dit buffet viel letterlijk en figuurlijk
zeer in de smaak.
Daarmee was de koek echter nog
niet op, want terwijl de gasten zich
nog tegoed deden aan de lekkernijen kwam een grote groep in de
bridgekleuren zwart en rood geklede dames en heren de zaal in, waarvan er 2 waren voorzien van een accordeon en een van een piano. Dit
bleek het Aalsmeerse Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ te zijn, dat
een deel van hun uitgebreide repertoir voor ons ten gehore bracht.

Liedjes uit de Jordaan, zeemansliederen en andere smartlappen werden veelal uitbundig meegezongen en hier en daar zagen we zelfs
wat mensen zich op de vloer begeven om zich aan een dansje te wagen. Ook dat kon dus op enthousiaste reakties van de aanwezigen rekenen.
Al met al kunnen we met zijn allen
terug zien op een zeer geslaagde jubileumviering en het door oud voorzitter Huub van Beem tot de organisatoren Wim Ritzen, Tiny Kooyman,
Hans Wagenvoort en Helen Conijn
gerichte dankwoord werd met een
welgemeend applaus van de leden ondersteund.
Daarna was er ook nog een applaus
voor Hans Elias en Margo Zuidema,
die deze dag 25 jaar met elkaar getrouwd bleken te zijn en dat mocht
natuurlijk niet onvermeld blijven.

Felicitaties
Voor het echter zover was waren
de leden door het feestcomitie ontvangen en voorzien van consumptiebonnen en van koffie of thee met
wat lekkers erbij. Daarna nam voorzitter Elly van Nieuwkoop de microfoon ter hand voor haar welkomstwoord en zij introduceerde een gast
in de persoon van de voorzitster van
de Districtsbond. Die feliciteerde
namens de NBB de vereniging met
het jubileum, complimenteerde de
BVK met de verenigingsstructuur en
vroeg vervolgens speciale aandacht
voor 1 van de kaderleden en wel Cor
Hendrix, al vele jaren onze onvolprezen wedstrijdleider.
Die werd nu echter volop geprezen om zijn inzet voor niet alleen de
BVK, maar ook voor zijn aktiviteiten in de regio. Het door hem naar
Uithoorn gehaalde fenomeen ‘kofferbridge’ is niet meer weg te denken uit de Uithoornse bridgewereld,
voor zijn Bridge Activiteiten Centrum
Uithoorn (BACU dus) geldt hetzelfde. Voor de BVK is Cor een dermate
belangrijke schakel in de vereniging
dat het bestuur hem bij de bridgebond heeft voorgedragen voor een
onderscheiding en die voordracht

Legmeervogels zaalvoetbal 1:

Team geeft comfortabele
voorsprong uit handen
Uithoorn - Vrijdag 11 november
stond de wedstrijd tegen Zuidoost
United 2 op het programma. Zuidoost United had 1 punt meer maar
wel een wedstrijd meer gespeeld.
Omdat de week ervoor was verloren
van koploper Voorland (4-2) viel er
nog wat recht te zetten om het gat
met de koploper niet verder te laten
oplopen. Het verschil in verliespunten op de koploper was bij aanvang
van deze wedstrijd drie punten. De
boodschap was dan ook duidelijk,
winnen.

Kansen
De tweede helft leek Legmeervogels
door te gaan met waar het gebleven
was, namelijk goed voetballen en
veel kansen creëren. Ook nu konden deze niet benut worden wegens
goed keeperswerk van de doelman
van ZO United. Uiteindelijk viel dan
toch de verdiende treffer om de score verder uit te breiden. Dimitri Sahertian behield goed het overzicht
en bracht in de 10e min Tim in stelling, 4-0. Geen vuiltje aan de lucht,
of toch wel…?

De eerste helft werd gelijk al duidelijk dat Legmeervogels de betere ploeg was. Met veel balbezit en
een legio aan kansen werd dit verschil duidelijk gemaakt. Heel af en
toe kwam Zuidoost United gevaarlijk voor het doel van Legmeervogels, maar een goed keepende Jasper van Gelderen en de doelpaal
stonden een treffer in de weg.

Vanaf de 15e min veranderde het
wedstrijdbeeld volledig. Zoals zo
vaak 10 minuten voor tijd verliest
Legmeervogels volledig de concentratie en controle op de wedstrijd.
Men wordt onzorgvuldig in de passing, men gaat uit de linies lopen en
wordt paniekerig met verdedigen.

Voordat Legmeervogels op voorsprong kwam had er al minimaal
vier keer gescoord moeten worden, zo veel kansen werden er gecreëerd. Maar het geluk zat niet
mee, telkens stonden de keeper of
de paal in de weg. Uiteindelijk werd
het goede veldspel in de 14e min.
beloond met een doelpunt, op aangeven van Dennis Rijnbeek maakte
Stefan van Pierre er 1-0 van, vanaf
de linkerkant schoot hij de bal hard
en onhoudbaar hoog in het doel.
Legmeervogels ging door met kansen creëren en wederom was het
Stefan die in de 17e min. de 2-0 op
het scorebord bracht. Een minuut
voor tijd maakte Stefan ook nog de
3-0 nul via een assist van Tim Mollers, die na een fraaie actie en goed
doorjagen op de tegenstander Stefan kon bedienen. Er was, zo zou je
denken, geen vuiltje aan de lucht
voor Legmeervogels. De stand op
het scorebord had veel hoger uit
moeten vallen en Legmeervogels
toonde zich de veel betere ploeg.

Het lukt coach Rutgers maar niet
om dit eruit te krijgen. Door een ietwat ongelukkig moment en totaal
onterecht krijgt Dimitri bij een corner van de tegenstander wegens
onbekende redenen een gele kaart,
en moest voor 2 minuten het veld
verlaten. Het voorval leverde een
penalty op en werd hard en laag in
de linker benedenhoek fraai binnen
geschoten, 4-1.
Nu leek er nog steeds niets aan de
hand, maar Legmeervogels zat niet
meer in haar spel. De tegenstander
was nog steeds gefrustreerd over de
achterstand en gingen veelvuldig tekeer tegen de scheidsrechter en het
maken van overtredingen. Dit leverde zelfs een rode kaart op wegens
een harde overtreding op Stefan van
Pierre. Legmeervogels kon de wedstrijd nu, zou je denken, gemakkelijk uitspelen tegen drie man. Maar
Legmeervogels speelde de man
meer situatie telkens heel slecht
uit. Kansen werden nog wel gecreeerd, maar men ging daar heel laks
en nonchalant mee om. Zelfs de te-

genstander werd met drie man nog
vaak gevaarlijk, ook door ongeconcentreerd verdedigen. De spelers
begonnen tegen elkaar te schreeuwen, omdat het niet meer zo liep als
in de 1e helft en het begin van de
2e helft. De eenzame spits van ZO
United bleef voorin hangen, en kon
vaak aan de bal komen door het onzorgvuldige aanvallen van Legmeervogels. De tegenstander werd daardoor zelfs gevaarlijker met een man
minder.
Chaotisch
In de laatste paar minuten werd
door het chaotische spel de comfortabele voorsprong volledig uit
handen gegeven. De tegenstander presteerde het om in de laatste
twee minuten met een man minder
terug te komen tot 4-3. Dit had Legmeervogels volledig aan zichzelf te
wijten. Door volledig uit de linies te
lopen, op elkaar te schreeuwen en
onzorgvuldige passing, werd de tegenstander de ruimte geboden om
terug in de wedstrijd te komen.
Gelukkig voor Legmeervogels floot
de scheidsrechter na de 4-3 af,
waardoor de belangrijke drie punten een feit waren. Anders had het
zomaar nog onnodig tot een gelijkspel kunnen komen.
Nog veel werk aan de winkel dus
voor Legmeervogels om de laatste
tien minuten de wedstrijd te kunnen blijven controleren om een veilige voorsprong niet meer uit handen te geven.
De volgende wedstrijd is op vrijdag
18 november uit tegen Allen Weerbaar 3, in sporthal de Zandzee in
Bussum om 20.10uur. Deze ploeg
staat momenteel op een 8e plaats
met 7 gespeeld 6 punten, tegenover
Legmeervogels met 7 gespeeld 15
punten. Dit zou toch wederom een
overwinning moeten worden voor
Legmeervogels zaalvoetbal 1 om de
2e plaats in de competitie vast te
kunnen houden.

Qui Vive MA1 wint twee
wedstrijd op rij
Uithoorn - Na een moeizame seizoenstart, met een bijna geheel
nieuw meisjes A1 heeft het team
de juiste flow gevonden. De meiden hebben na een nipt verlies van
de 1e wedstrijd in de 1e klasse A,
de afgelopen twee wedstrijden zeer
verdiend gewonnen. Vorig weekend hebben de scheidsrechters van
de tegenstander nog hun best gedaan om winst te voorkomen , Qui
Vive liet zich echter niet gek maken
en won met 4-3. Dat was een goed

gevoel! Afgelopen zaterdag stond er
weer een gemotiveerd team op het
veld, waarin de rust is weergekeerd.
De verdediging vond de rust en
heeft Rood-Wit bijna geen kansen
gegeven. Na 10 minuten een doorbraak op rechts, prachtige strakke bal de cirkel in, een mooie aanvallende combinatie van Qui Vive
bracht de stand op 1-0. Niet veel later bracht goed samenspel in de cirkel de 2-0 op het bord, dat was een
mooie ruststand. In de tweede helft

is Qui Vive niet echt in de problemen
geweest. De verdediging deed wederom zijn taak en wist de aanvallen van Rood-Wit goed te pareren.
Ook het goede keepwerk bleef niet
onopgemerkt en daar waar nodig
werd de bal gestopt. Een mooie ingestudeerde strafcorner over meerdere meisjes bracht de 3-0, dan is
het de kunst om gemotiveerd te blijven, en dat lukte. Niet lang voor tijd
bracht een mooie tip-in de stand op
4-0, dat was ook de eindstand.

KDO 2 wint van Pancratius 3

helft was het zaak voor KDO om een
snelle tegentreffer te voorkomen en
zelf de wedstrijd definitief te beslissen. De Kwakelaars speelden de
wedstrijd zonder problemen uit en
werd in de slotminuut getrakteerd
op een vierde treffer via A1-speler Bart Hoving, 4-0. Door de overwinning van het tweede stijgt KDO
naar de derde plaats op de ranglijst. Door het verlies van koploper
AGB tegen RKAV is het verschil terug gebracht naar drie punten met
de nummer één. Saillant detail: aanstaande zondag speelt het tweede tegen AGB en kan dan dus nog
dichterbij gaan komen. De wedstrijd
begint om 12:00 uur op het sportpark Ookmeer.

De Kwakel - Na het teleurstellende 0-0 gelijkspel vorige week tegen
RKAV, stond voor het tweede afgelopen zondag de subtopper tegen
Pancratius 3 op het programma. Op
voorhand hadden de Badhoevedorpers twee punten meer dan KDO,
dus voor de Kwakelaars was er alles
aangelegen om voor het eigen publiek een goed resultaat neer te zetten. Al vroeg in de wedstrijd maakte
Marco Rijbroek de felbegeerde openingsgoal, nadat hij een prima voorzet vanaf de rechterkant van Patrick van de Nesse binnen kon lopen, 1-0. Een mentale tik voor de op

leeftijd zijnde spelers van Pancratius en voor KDO een uitstekende opsteker. In de 20e minuut was het opnieuw raak voor het tweede, want
Patrick van de Nesse kon op aangeven van Jelle de Jong, met zijn linkerbeen de 2-0 binnenschieten. Tot
groot genoegen van de Kwakelaars
kreeg KDO in de 35e minuut een
penalty omdat Patrick van de Nesse
onderuit werd geschopt in het zestienmetergebied. Centrumspits Elton Shehu schoot vervolgens de bal
in de linkerhoek, waardoor beide
ploegen met een 3-0 tussenstand
konden gaan rusten. In de tweede

2e katern
Kinderhof Aalsmeer en Uithoornse Kinderopvang fuseren:

Kinderopvang SOLIDOE
Uithoorn - Op dinsdag 8 november
is aan de medewerkers van Kinderhof Aalsmeer en de Uithoornse Kinderopvang de naam van de nieuwe
organisatie onthuld.
Monic van Diemen, nu nog directeur van zowel Kinderhof Aalsmeer
als de Uithoornse Kinderopvang,
vertelt: “We zijn de afgelopen maanden op allerlei fronten bezig geweest met de fusie. Sinds januari 2011 zijn de beide organisaties
al bestuurlijk gefuseerd. Het voor-

bereiden van de samenvoeging
door middel van een juridische fusie was de volgende opdracht. Talloze werkgroepen zijn in de weer geweest, met heel diverse onderwerpen: Er zijn kernwaarden geformuleerd, er is een gezamenlijk pedagogisch beleid opgesteld, er is gesproken over arbeidsvoorwaarden, over
de huisvesting van een centraal bureau enz. Dat heeft tot een totaalpakket geleid waardoor de ondernemingsraden een positief advies

gaven en de beide besturen tot fusie besloten.”
Nieuwe naam
Ook bij het zoeken van een nieuwe naam hebben de organisaties
gebruik gemaakt van de creativiteit die er is binnen de organisaties.
Er is een prijsvraag uitgeschreven,
waaraan medewerkers en ouders
mee konden doen. Uiteindelijk heeft
een groep van medewerkers uit Uithoorn en Aalsmeer, onder leiding

van een deskundige, zich gebogen
over de inzendingen. Van Diemen:
het viel nog niet mee om tot de beste naam te komen. We weten wat
we willen met de organisatie, en de
naam moet daar precies bij passen.
Sommige namen bestonden al, andere vielen om allerlei andere redenen af. Toen er eenmaal een naam
gekozen was, is daar een beeldmerk
bij bedacht. De werkgroep was enthousiast over de combinatie van
naam en beeldmerk: die maakt het
tot één geheel. Tot de gezamenlijk
studiedag is de naam geheim gebleven voor alle medewerkers. Op
deze gezamenlijke studiedag, een
dag waarop alle ruim 200 medewerkers een flink aantal interessante programma-onderdelen voorgeschoteld kregen, is de naam onthuld. De nieuwe naam is geworden:
Kinderopvang Solidoe.
Solidoe staat voor: Solide (sterk, verankerd, kwaliteit), voor Solidair (betrokkenheid, samen), voor Doel (namelijk de ontwikkeling van kinderen
en van medewerkers) en voor Doen
(actief zijn, bezig zijn, in de samenleving staand). De combinatie van al
deze termen levert Solidoe op.
Deze naam is overigens bedacht
door een van de ouders, Sandra van
der Zweep, die daarmee de prijsvraag won. Zij ontving alle lof, een
grote bos bloemen en mag haar
prijs uitkiezen.
Niet alleen heeft de organisatie een
nieuwe naam, er is ook een logo
dat hierbij hoort. De letters Solidoe
maar dan in de vorm van een gezichtje. Vrolijk, fris, hip: dat waren de
termen die gehoord werden na de
onthulling ervan.
Van Diemen: we zijn er blij mee. Met
deze naam gaan wij vol energie en
vertrouwen als gefuseerde organisatie de toekomst in.

De Zonnebloem organiseert
jaarlijkse bingomiddag
De Kwakel - Zoals elk jaar heeft
de Zonnebloem afdeling De Kwakel weer zo’n 50 gasten uitgenodigd
voor een gezellig middagje bingo.
Een groot gedeelte van de vrijwilligers stond klaar met een Zwarte
Pietenmuts op om de gasten te ontvangen.
Al direct bij binnenkomst is het een
gezellig boel; de gasten vinden het
leuk elkaar weer eens te ontmoeten.
De bedoeling om te starten met een
kopje koffie liep wat in het honderd
daar het apparaat niet helemaal
goed zijn werk had gedaan. Zo werd
er eerst maar een korte ronde gespeeld en de eerste prijzen vlogen al
vlot van de rijkgevulde prijzentafel.
Na een kopje koffie en gevulde speculaas werd er gespeeld voor de

volgende ronde en de eerst roep
‘bingo’ liet ook dit keer niet lang
op zich wachten. Wederom werden
velen blij gemaakt met een mooie
prijs. Dan komt de slotronde en dat
wordt dan toch opletten. Eén van de
vrijwilligers had een prachtig verhaal geschreven over de geschiedenis van Sinterklaas met daarin verweven alle nummers die in het spel
voorkomen. Zo werd er regelmatig
teruggeblikt naar het verleden met
vragen “hoe ging dat dan bij jullie
toen jullie zo rond 19-36 nog in de
kleuterklas zaten?” Er volgden dan
spontane antwoorden en gegniffel en ondertussen moest men niet
vergeten de nummers 19 en 36 af
te kruisen!! En dat ging, zoals u begrijpt, wel eens mis! Het werd dus

Amsterdam afkomstige band speelt
zaterdag het eerste optreden in haar
korte bestaan.
Atgeir is een death/black metalband
uit Monnickendam en omgeving,
want ook in The Mix werken vrijwilligers uit Monnickendam. Vanavond
speelt Atgeir voor het laatst met
drummer Sang-jae Kouwenberg.
Het Amstelveense Better Left Buried is al jaren gespecialiseerd in het

Esther en Daan winnaars
van de prijsvraag
Uithoorn - Aan het drukbezochte bezoek van Geronimo Stilton aan de Uithoornse boekhandel Ten Hoope op het
Zijdelwaardplein op zaterdag 5 november was ook een quiz verbonden,

een gezellige boel en iedereen wist
uiteindelijk een prijsje te bemachtigen. De middag werd afgesloten
met een borrel of een glaasje ad-

vocaat. Daarna werden de gasten,
sommigen voorzien met een tas vol
prijzen, naar huis gebracht door een
van de vrijwilligers.

maken van een potje stevige rockmuziek. De lichttechnicus van The
Mix, die onderdeel is van de band,
zal als laatste zaterdagavond het

podiumbetreden. Aanvang: 21.00
uur. De entree bedraagt drie euro.
The Mix is gevestigd aan de J.A. van
Seumerenlaan 1.

Kerst-open dagen bij Karin
van Dierendonck Bloemen

Regio - Laat je creativiteit de vrije
loop en maak je eigen kerststukken.
Dit weekend is het atelier van Karin
van Dierendonck open voor iedereen die een gezellige kerstworkshop
wil volgen. Zoals ieder jaar geeft Karin van Dierendonck in december
dagelijks workshops in het maken
van allerhande kerstdecoraties voor
in huis. Karin: “Het maken van je eigen kerststuk geeft heel veel voldoening. De workshops zijn heel gezellig en je kunt nog weken genieten van het eindresultaat! Wat is er
nou leuker dan tegen je gasten te
kunnen zeggen dat je een guirlan-

de of tafelstuk zelf gemaakt hebt?”
Uiteraard is er deskundige begeleiding voor iedereen die dat nodig
heeft. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar iedereen gaat bij mij de
deur uit met iets moois.” Alle decoraties die gemaakt worden zijn komend weekend te zien op de open
dag. Met een kopje koffie of thee
kun je je rustig laten inspireren en
een keuze maken uit het grote aanbod. Er zijn maar liefst tien verschillende stukken.”Tafelstukken, kerstkransen, guirlandes, noem maar op!
Van klassiek tot modern en in alle

waar veel fans aan meededen. Afgelopen zaterdag ontvingen de twee winnaars, Esther en Daan, uit handen van
boekverkoopster Ellen hun prijs: een
aantal Geronimo-producten.

Uitnodiging extra
ledenvergadering
Dierenbescherming
Regio - Op dinsdag 29 november a.s. houdt de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
(Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen) een extra ledenvergadering in verband met de voorgenomen fusie met de afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel van de Dierenbescherming.

Zaterdag organiseert jongerencentrum
The Mix een speciale bandavond
Uithoorn - Komende zaterdag 19
november spelen Better Left Buried,
Atgeir en Screwcalista in The Mix.
De bands bestaan uit verschillende
personeelsleden van het jongerencentrum.
Er zullen verschillende stagiaires,
vrijwilligers, technici en een jongerenwerker het podium betreden.
De avond zal beginnen met hardcore/punk trio Screwcalista, deze uit

Bij Boekhandel Ten Hoope Uithoorn:

In 2007 heeft de landelijke Dierenbescherming besloten om in het
belang van de dieren naar minder
en dus grotere afdelingen te streven. Door fusie met naburige afdelingen moet het mogelijk worden om een organisatie van oorspronkelijk meer dan honderd afdelingen om te vormen tot een
krachtige en slagvaardige organisatie voor dierenwelzijn en dierennoodhulp. In de zomer van 2011
telt de Dierenbescherming nog 34
afdelingen; het streven is in 2012
uit te komen op ongeveer 20 afdelingen.
De nieuwe gezamenlijke afdeling
zal fungeren onder de naam ‘Am-

stel- & Veenlanden’. Het Dierentehuis Amstelveen, dat nu nog valt
onder de afdeling Amstelveen/
Ouder-Amstel, wordt een aan de
nieuwe afdeling gelieerde stichting met een eigen stichtingsbestuur en zet alle bestaande activiteiten voort.
Omdat beide afdelingen van de
Dierenbescherming twee autonome verenigingen zijn, moet het
fusievoorstel voorgelegd worden aan de leden van beide verenigingen. De ALV van de afdeling Aalsmeer e.o. zal plaatsvinden
op dinsdag 29 november 2011 om
20.00 uur.
De locatie is: Dierenbescherming Aalsmeer e.o., Beethovenlaan 122 te Aalsmeer. De agenda en de stukken voor de vergadering zijn in te zien op
aalsmeer.dierenbescherming.nl of
opvraagbaar via de Infolijn, 0297343618 (werkdagen van 09.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken. U wordt
dan teruggebeld.

PvdA verheugd over brede steun
voor motie armoedebeleid

Uithoorn - Tijdens de begrotingsvergadering van 10 november heeft
de Partij van de Arbeid een motie ingediend. De partij verzoekt daarmee
het College de regelingen in het kader van het armoedebeleid bereikbaar te houden voor mensen met
een inkomen tot 125% van het minimum. Het betreft hier mensen die
vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet in staat zijn
(voltijds) werk te verrichten en ouderen boven 65 jaar. Bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor situaties waarbij opgroeiende kinderen niet meer mee kunnen doen in
de maatschappij. Het kabinet is van
plan de inkomensgrens voor iedereen op 110% vast te stellen, maar de
Partij van de Arbeid wil ruimte hou-

den om ook voor inkomens daar net
boven individueel maatwerk te kunnen bieden. Het armoedebeleid in
Uithoorn is goed op orde, zo blijkt
uit een onlangs gehouden evaluatie. En dat moet zo blijven. Het is belangrijk dat de Gemeente hierin een
eigen koers kan varen. De Partij van
de Arbeid is dan ook bijzonder blij
met de steun van de voltallige raad
voor deze motie.

denkbare kleuren, heel verrassend.”
In december worden er drie keer per
dag workshops gegeven voor groepen en individuen. Naast de ‘losse’ workshops, waar iedereen zich
voor in kan schrijven, is er ook een
flink aantal bedrijven dat een creatief kerstfeestje bij Karin van Dierendonck komt vieren. Karin: “Goed
voor de teambuilding en leuker dan
een kerstpakket.” Je kunt je op de
open dag inschrijven voor één van
de workshops in het vaste rooster maar je kunt ook met een aantal vriendinnen in overleg een leuke
middag of avond organiseren.

ber van 12.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, voor de kinderen is
er limonade en wat lekkers. De Tuinderslaan ligt aan het einde van de
Schattekerkerweg, een zijstraat van
de Oosterlandweg.
Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad.

Het atelier aan de Tuinderslaan 4
in Mijdrecht is komende zaterdag
19 november geopend van 10.00
tot 16.00 uur en zondag 20 novem-

“Het is een signaal hoe belangrijk
de raad van Uithoorn het armoedebeleid vindt, en met ons meent dat
de gemeente eigen keuzes moet
kunnen maken op dit terrein. Als
het voor groepen niet meer mag,
dan via individueel maatwerk”.
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Politie geeft gestolen sieraden
en kostbaarheden terug
Uithoorn - Donderdagavond 10 november jl. konden gedupeerden van
talloze inbraken in Uithoorn en omstreken op het politiebureau aan de
Laan van Meerwijk een deel van
hun gestolen sieraden en voorwerpen komen ophalen.

Kerkbestuur sluit
begraafplaats Zijdelveld
vervolg van de voorpagina
In maart 2011 kregen wij de beschikking over een rapport over de
mate van asbestvervuiling op de begraafplaats. Dat rapport is met de
gemeente besproken en heeft toen
geleid tot het verstrekken van een
vergunning tot het onder voorwaarden verwijderen van asbest. Later
is vastgesteld dat geen vergunning
nodig is, omdat een gecertificeerd
bedrijf die werkzaamheden gaat uitvoeren.
Nadat in De Nieuwe Meerbode van
1 juni een paginagrote rapportage
verscheen over mensen, die zonder onze toestemming, onderhoud
op de begraafplaats pleegden, werd
vanuit de gemeente duidelijk gesteld dat dit onderhoud niet mocht
plaatsvinden.
In overleg met de gemeente werd
besloten om de begraafplaats onder bepaalde voorwaarden open te
houden. Op de begraafplaats werden borden geplaatst, waarop werd
aangegeven dat het niet toegestaan
is om werkzaamheden in de grond
te verrichten. Daarbij werd vooral gewezen op schoffel- en graafwerkzaamheden. De gemeente zou
bij constatering van ongeoorloofde
werkzaamheden in de grond overwegen om handhavend op te treden. De betreffende borden zijn op
17 juni 2011 geplaatst. Dit is vervolgens ook gepubliceerd in het parochieblad. Een en ander is ook in de
plaatselijke pers gekomen”, aldus
het persbericht.
Teleurstellend
“Helaas hebben wij moeten vaststellen, dat toch schoffel-, graaf- en
maaiwerkzaamheden van belangrijke omvang hebben plaatsgevonden.
Dat is bijzonder teleurstellend. Tevens is de deur van de berging geforceerd en zijn de borden met bovengenoemde aankondiging weggenomen. Dat noopt ons tot het nemen van maatregelen, zodat geen

grond en/of asbest meer verplaatst
kan worden. Dat iemand zichzelf
met asbest “besmet” is te rangschikken als eigen risico. Maar ook
andere bezoekers en de buren, zoals de kinderen in het nabijgelegen
kinderdagverblijf, kunnen met die
vrij komende asbest in aanraking
komen. Dat laatste wensen wij te
voorkomen. Tevens willen wij voorkomen dat wij opnieuw kosten voor
een nieuw asbestonderzoek moeten
maken en/of een aanschrijving met
boete van de gemeente ontvangen.
Wij vinden het bijzonder jammer
dat wij onder deze omstandigheden tot dit besluit moesten komen.
De begraafplaats blijft gesloten totdat de voorgenomen werkzaamheden, waaronder de asbestverwijdering, hebben plaatsgevonden”, was
getekend: Het bestuur van de Emmaüsparochie.
Brief van advocaat
De groep mensen die het kerkhof willen behouden, de ‘ vrienden van het Zijdeltje’ hebben direct na de sluiting contact opgenomen met hun advocaat en deze
heeft de volgende brief verstuurd: “
Tot mij heeft zich gewend de vereniging “Vrienden Zijdelhofje” met het
verzoek haar in deze kwestie als advocaat bij te staan. Van cliënte ontving ik een persbericht over de sluiting van de begraafplaats aan het
Zijderveld met ingang van maandag
14 november 2011 door de R.K. Parochie Emmäus, waarbij cliënte mij
verzocht om inhoudelijk op dit persbericht te reageren.
In maart 2011 heeft de Parochie
een asbestinventarisatierapport laten opstellen, waarbij verschillende graven werden onderzocht op de
aanwezigheid van asbestverdacht
materiaal. De reden van dit onderzoek was gelegen in het feit dat de
Parochie het voornemen had opgevat om graftekens en grafbeplating
van graven waarvoor geen grafrech-

ten werden betaald, te verwijderen.
Bij het onderzoek werd asbestverdacht materiaal aangetroffen met
name in de beplating van de graven.
Bij dit onderzoek werd de bodem
rondom de graven niet onderzocht.
Naar aanleiding van de uitkomst
van het asbestinventarisatierapport
heeft de gemeente aangegeven dat
het er regels zijn voor het omgaan
met en afvoeren van asbestverdacht
materiaal. Niets meer en niets minder. De Parochie stelt in strijd met
de waarheid dat de gemeente zou
hebben aangegeven dat het niet is
toegestaan om onderhoud te plegen aan de graven en het kerkhof.
Aangezien (onder meer) cliënte van
mening is dat het kerkhof er netjes bij hoort te liggen, heeft zij besloten om het verbod van de Parochie tot het plegen van onderhoud,
dat gegeven het bovenstaande op
niets was gebaseerd. In het persbericht suggereert de Parochie dat zij
naar aanleiding van het door cliënte
gepleegde onderhoud en in overleg
met en op verzoek van de gemeente genoodzaakt was om de begraafplaats te sluiten. Dit is onjuist.
Naar de beweegredenen van de
parochie kan cliënte slechts raden. Echter, cliënte heeft het vermoeden dat de handelwijze van
de Parochie werd ingegeven doordat de Parochie op zo kort mogelijke termijn de grond van het kerkhof wenst te verkopen. Gegeven het
feit dat het de doelstelling van cliënte is om het kerkhof in haar huidige staat te behouden, zal het duidelijk zijn dat cliënte zich met hand en
tand tegen het verbod van de parochie tot het plegen van onderhoud
aan de graven en de verkoop van de
grond van het kerkhof zal verzetten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en indien u
nog vragen heeft hoor ik het graag”.
Wordt vervolgd.

Afscheid van Otto en
Ineke Hoogendijk
De Ronde Venen - Vrijdag namen Ineke en Otto Hoogendijk afscheid van het Veenlanden college, nadat zij samen bijna 72 jaar aan
de school verbonden zijn geweest.
Vanaf de start in 1976, als dependance van het HWC was Otto docent LO, Ineke volgde een jaar later.
Er is geen activiteit te noemen of Ineke en Otto waren er bij betrokken.
Onder andere de talentenjacht, het
eetcafé, de begeleiding van leerlingen, de skiweek, werkweken, sportdagen, te veel om op te noemen.
Met groot elan en veel plezier ver-

leenden zij altijd hun medewerking.
Tijdens een drukke receptie drukten
vele tientallen genodigden hen de
hand en namen afscheid maar niet
na het ophalen van sterke verhalen en belevenissen uit een recent
of verder liggend verleden.
Tijdens het diner dansant, een grote
hobby van Otto, genoten de aanwezigen van de steengoede band op
het podium. Tevens was er gelegenheid tot het spelen van een potje biljart of het werpen van pijlen op een
dartbord. Tijdens het diner werd op
informele wijze afscheid genomen

met muziek, beiden werd “An Irish
blessing” toegezongen door een
groep personeelsleden. Oud collega’s Jan van Andel, Jan van den
Berg, Julia Cramer en docente Frans
Willeke Kuyt brachten ook nog een
zelf geschreven nummer ten gehore, de sectie gymnastiek deed een
duit in het zakje en Ineke en Otto
kregen namens het voltallige personeel een prachtig cadeau van een
Groningse kunstenares uit handen
van de schoolleiding.
Een heerlijke avond waar beiden
met plezier op terug zullen kijken.

Het ging om eigendommen van inwoners die dit jaar vanaf de maand
mei gedurende de zomermaanden
(vakantietijd!) voornamelijk in De
Meerwijk slachtoffer zijn geweest
van een woninginbraak. En dat bleken er heel wat te zijn. Uiteindelijk kon het rechercheteam ‘Kreon’
van het korps Amsterdam-Amstelland de daders achterhalen, oppakken en in verzekerde bewaring stellen. Dat is echter niet zonder slag
of stoot gegaan. Het ging om drie
verdachten die de inbraken hebben bekend en nog voor de rechter
moeten verschijnen.
De politie mag best een compliment
hebben voor het feit dat er van de
buit nog het een en ander is teruggevonden. Men had degenen die
aangifte hadden gedaan verwittigd
dat er van hun spullen het nodige
was teruggevonden. Voor de herkenning was eind augustus daarvoor een aantal kijkdagen in het leven geroepen. Dit keer hadden de
gedupeerden een brief gekregen
dat zij op een afgesproken tijdstip
die avond hun eigendommen konden komen afhalen op het politiebureau.
Een eenmalige actie tot nu toe die
erg op prijs werd gesteld. “De politie heeft goed werk gedaan. Ze
doen dus nog wat meer dan alleen
maar achter een flitsapparaat te zitten om automobilistje te pesten,” zo
luidde het positieve commentaar
van enkele dankbare gedupeerden,
dat gevolgd werd door een welgemeend compliment.
Emotionele schade
In vrijwel alle gevallen waren de bewoners op vakantie. Ondanks de sociale controle, goed hang- en sluitwerk en verdere maatregelen om
de indruk te wekken dat er ‘iemand thuis was’, zagen de dieven
kans de woningen binnen te dringen. Na vertrek meestal met achterlating van een enorme ravage. De
waardevolle spullen namen zij vanzelfsprekend mee. Een deel daarvan

lijkt snel doorverkocht of via andere kanalen te zijn doorgesluisd naar
derden. Bij sommige gedupeerden
was sprake van duizenden euro’s
aan waardevolle spullen die meegenomen waren. Bij een van de slachtoffers ging het zelfs om 17.000 euro
waarvan 10.000 euro aan sieraden
en andere kostbaarheden… Bij een
ander om ruim 8.000 euro aan gestolen goederen. Als je dan ziet hoe
weinig er van hun eigendommen is
teruggevonden die op tafel uitgestald lagen, is dat schrijnend. Maar
beter iets dan niets, was veelal het
antwoord. Want sommige sieraden
en andere kostbaarheden vertegenwoordigen toch ook een emotionele waarde. De meeste gedupeerden
hoopten dat de daders voor lange
tijd achter de tralies zouden verdwijnen. Daarnaast hadden de meesten
– begrijpelijk – toch ook emotionele
schade opgelopen en bij nagenoeg
iedereen was de vakantie bedorven.
“Ze hoeven bij ons voorlopig niet
meer langs te komen, want er valt

opwachting kwamen maken waren
hun eigendommen keurig uitgezocht en verpakt in plastic zakjes. Zij
moesten zich legitimeren en een lijst
ondertekenen met een omschrijving
van de sieraden en kostbaarheden
die zij herkend hadden en nu in ontvangst kwamen nemen. “Wij zijn
nog steeds bezig met het onderzoek. Er zijn drie aanhoudingen verricht en het is echt een grote zaak
geworden. Wij hebben allerlei zaken gelinkt, zelfs op internet gekeken en gezocht. In het centrum van
Amsterdam zijn invallen bij juweliers
gedaan en daar zijn heel wat spullen
bij in beslag genomen. Die hebben
we weer herkenbaar in beeld gebracht. Vervolgens de gedupeerden
op de kijkdagen gevraagd te komen
kijken of zij in de gestolen spullen
hun eigendommen konden herkennen,” vertelt Suzanne. “Dat heeft
geleid tot het opstellen van een aantal lijsten met eigendommen waaraan wij de namen van gedupeerden
konden verbinden. Wij zijn blij dat

niets meer te halen,” aldus een van
de gedupeerden met gevoel voor
understatement.

we aan gedupeerden toch een aantal van hun kostbaarheden hebben
kunnen teruggeven,” aldus Suzanne. Zij heeft met haar collega Jurien
en andere mensen van het rechercheteam goed werk verricht. Niet in
de laatste plaats met ondersteuning
van het wijkteam Uithoorn konden
de daders in de kraag worden gevat.
Uithoorn verdient dus alle lof!

Grote zaak
Suzanne Zewald en Jurien Haatsen
zijn van het rechercheteam dat zich
toelegt op het oplossen van woninginbraken en het aanhouden van
straatrovers en veelplegers. Zij waren degenen die op die avond een
aantal gedupeerden toch een beetje
blij maakten met het aanbieden van
hun eerder gestolen spullen. Van alle gedupeerden die ’s avonds hun

Wie nog sieraden kwijt is kan wellicht eens kijken in het album vol
sieraden en kostbaarheden op
www.politiezoekt.nl.

Dierenspeciaalzaak Van Tol
verblijdt prijswinnaars
Uithoorn - Vorige week woensdagmiddag werden viertal klanten van
dierenspeciaalzaak van tol uit Uithoorn verblijd met mooie prijzen. de
prijzen die werden uitgereikt waren
van de dierendagactie en de Whiskas actie.
De winnaars zijn: Nel Spruijt op de
foto met kleindochter Demi van drie
met de gewonnen viskom, Mimosa
Ajeti (10), op de foto met foto die zij
had gemaakt van haar poes, Marja
de Nes op de foto met haar dochtertje en Dana Scheltens (1*0, zij won
een HD flip camera.

21 november t/m 10 december:

Prijzenfestijn in
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Spaar kassabonnen van de winkels van Zijdelwaard en maak kans op cadeaubonnen t.w.v. 250,- en 1
minuut gratis winkelen in de
supermarkt.

verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-winkeliers
Vanaf 21 november a.s. delen
de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard speciale actie-enveloppen uit.

Na het succes van het Prijzenfestijn eind 2010 gaat de winkeliersvereniging Zijdelwaard
de actie herhalen. in een aangepaste vorm: wie tussen 21
november en 10 december a.s.
4 kassabonnen spaart van verschillende Zijdelwaard-winkeliers met een minimale totale
waarde van 100,- maakt kans
op een van de 38 cadeaubonnen ter waarde van 250,- te
besteden bij de winkeliers van
Zijdelwaard en op een minuut
gratis winkelen in een van de
supermarkten. Het totale prijzenpakket bedraagt 10.000,-!
Speciale
actie-enveloppen

In deze enveloppen kunnen
klanten 4 kassabonnen van
verschillende winkeliers sparen met een totale minimale
waarde van 100,-.
Nadat de slagzin is afgemaakt
en de adresgegevens genoteerd kan de envelop in de actiebus in het winkelcentrum
worden gedeponeerd.
Hoe meer enveloppen er worden ingeleverd hoe meer kans
iemand heeft op een prijs! Tot
en met zaterdag 10 december
a.s. kunnen actie-enveloppen
in de bussen worden gedaan.

Prijsuitreiking op de koopzondag 18 december a.s.
De grote prijsuitreiking vindt
plaats op de koopzondag 18
december a.s.
Alle 38 prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een
prijs hebben gewonnen, worden vermeld op de website
www.zijdelwaardplein.nl en in
De Nieuwe Meerbode. Tijdens
de prijsuitreiking maken ze
ook nog kans op een minuut
gratis winkelen in een van de
supermarkten in winkelcentrum Zijdelwaard!
Wie de komende tijd zijn
boodschappen doet in winkelcentrum Zijdelwaard en meedoet met het Prijzenfestijn
maakt dus kans om het jaar
2011 af te sluiten met een leuke financiële meevaller!
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Het geeft een directe bijdrage aan een schoner milieu

Ronde Venen Belang wil
opbrengsten uit afval genereren
De Ronde Venen - In de begrotingsvergadering is een motie van
Ronde Venen Belang over huishoudelijk afval unaniem aangenomen.
In de motie wordt het College opgedragen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om opbrengsten uit
huishoudelijk afval te genereren.
Het doel hiervan is om de gemeentelijke financiële positie te verbeteren. Na de begrotingsvergadering
hebben we gesproken met de fractievoorzitter Anco Goldhoorn waarom Ronde Venen Belang met deze
motie kwam.
Waarom zijn jullie met
deze motie gekomen?
“Wij van Ronde Venen Belang vinden dat alle partijen in de Raad met
initiatieven moeten komen om de financiële positie van de gemeente,
maar ook van de inwoners, te verbeteren. We kunnen niet volstaan
met het afwachten waar het College mee komt. Ook de Raad heeft de
plicht om met initiatieven te komen.
Dat de rest van de Raad dit onderschrijft blijkt uit de unanieme steun
voor onze motie.”
Waarom afval? Afval is
toch een kostenpost?
“Ja, het is een kostenpost, maar aan
de andere kant is afval ook bijna
goud waard. Afval is big business
geworden. Niet zo lang geleden is
het inzamelen van het huisvuil aanzienlijk goedkoper geworden. Dat
was een belangrijk wapenfeit van
onze wethouder Dekker in de vorige Collegeperiode. Dat dat goedkoper werd komt doordat uit het afval
steeds meer wordt gerecycled. Een
goede zaak, maar we zullen veel
meer moeten doen.”

	
  
Waar
denk je dan aan?
“Allereerst
heeft de gemeente de
	
  

verplichting aan CO2 reductie te
doen. De doelstellingen daarvoor
liggen vast. Daarnaast wordt het
wettelijk kader van huisafval per 1
januari 2013 aanzienlijk gewijzigd.
In maart 2012 worden daarvan de
kaders bekend. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de belasting op
verpakkingen gaat vervallen. Deze
belasting ging uiteindelijk naar de
afvalverwerking. Die komt te vervallen, waardoor gemeenten meer geld
kwijt zullen zijn aan bijvoorbeeld
verbranden van afval. En daarmee
gaan de reinigingsrechten weer omhoog. Ook het statiegeld op plastic
flessen wordt afgeschaft. Bij ongewijzigd beleid leidt dit ook tot hogere kosten.
Dat wil toch niemand? Dus je zult er
wat aan moeten doen. Het biedt namelijk ook mogelijkheden.”
Wat willen jullie?
“Je moet eerst goed kijken waar het
afval van huishoudens uit bestaat.
Onderstaand overzicht en toelichting zijn afkomstig van het CBS. Je
moet echter in het achterhoofd houden dat de wet gaat wijzigen en de
gemeente veel meer plastics aangevoerd krijgt. Dat moet je toevoegen aan de ‘kunststoffen’. Ter vergelijking, in het jaar 2000 was het aandeel ‘kunststoffen’ 8% en in 2010
18%. Voeg je daar het plastic statiegeld flessen bij dan zal dat zeker oplopen naar zeker 25 %.”
Gaat het alleen om plastic?
“Nee, niet alleen plastic. Het gaat
om veel meer. In elektronische apparatuur bijvoorbeeld zitten heel
veel metalen, die zelfs zo zeldzaam
worden dat deze grondstof uitgeput
raakt. Iridium bijvoorbeeld is voor
GSM’s heel essentieel. Over 20 jaar
is deze grondstof uitgeput. Recycling wordt dus absoluut noodzake-

wens ook voor plastic. Als dat uit
de grijze kliko komt mogen er alleen nog vuilniszakken van gemaakt
worden. Zonde, omdat dat plastic

lijk. Maar er zijn meer metalen. Koper bijvoorbeeld wordt slechts voor
een heel beperkt percentage hergebruikt.”

Maar kom nu eens met
concrete ideeën
“Allereerst moet je er voor zorgen
dat de hoeveelheid restafval, die
wordt verbrand vermindert. Op dit
moment wordt nog heel veel papier
en textiel in de grijze kliko gegooid.
In Nederland hebben deze materialen een marktwaarde van ruim 100
miljoen euro. Deze materialen uit de
grijze kliko zijn nagenoeg niet meer
te hergebruiken, vanwege vochtigheid en vervuiling. Dat geldt trou-

grondstof voor veel meer producten zou kunnen zijn. Voeg daar aan
toe de kleine elektronische apparatuur, die veel metalen bevat. Niet in
de grijze kliko doen.
Samen de inhoud van de grijze kliko verminderen levert heel veel besparing op.”
Hoe wil je dat bereiken?
“In de gemeente Pijnacker Nootdorp is een heel interessant initiatief gestart om de hoeveelheid restafval te verminderen. Inwoners van
die gemeente kunnen een aantal soorten huishoudelijk afval inleveren bij speciale inzamelpunten van Ryck (Nederlandse Recycle
Bank). Bij inlevering van papier ontvangt men 0,05 per kilogram. Bij inlevering van plastics en textiel 0,25
per kilo. En bij inlevering van kleine
elektronische apparatuur ontvangt
men 0,05. Dat wordt bijgeschreven
op een elektronische pas. Bij bedragen van meer dan 10,- wordt dit uitgekeerd. Per gezin wordt jaarlijks zo
gemiddeld 75,- gespaard. Veel inwoners sparen hiermee voor verenigingen, kerken, andere goede doelen of voor de kinderen en kleinkinderen. Als je dat vertaalt naar De
Ronde Venen spreek je- bij deelname van alle inwoners- over ongeveer 1 miljoen euro. Een bedrag
dat veel hoger is dan bijvoorbeeld
de kortingen op de subsidies. Volgens ons een heel interessant initiatief, dat kansen biedt en zeker het
onderzoeken waard.
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Nieuwe huisvesting voor
de Pijlstaartschool
Vinkeveen - Eindelijk hebben
de groepen 7 en 8 van de basis-

school De Pijlstaart hun ‘eigen’ lokaal in het Parkietengebouw direct

Maar als de kosten omlaag
gaan moet je dat terugbetalen
aan de inwoners. Daar schiet
de gemeente niets mee op?
“Dat was ook de reactie in de gemeenteraad. Natuurlijk kun je alles
terugbetalen aan de inwoner. Maar
als je de besparingen inzet voor investeringen in CO2 reductie hoef
je alle besparingen niet te verrekenen met de inwoners. Mooi voorbeeld is de warmte-koude koppeling die in Westerheul IV wordt aangelegd. Wettelijk is het mogelijk besparingen op de afvalverwerking in
die toepassing te investeren. En die
investering komt na verloop van tijd
weer terug ten gunste van alle inwoners”.

Alles tot op de bodem uitzoeken
kunnen we zeker niet. We weten
ook niet welke contractuele afspraken in de weg staan. Daarom hebben we in de motie het College opgedragen dit uit te zoeken”.
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  2009	
  

0,93%	
  

minder uitstoot van CO2. Daar wil
toch iedereen aan meewerken?
Een schoner milieu tegen lagere
kosten.”

Jullie motie lijkt me overbodig,
jullie hebben alles uitgewerkt?
“Nou moet je niet overdrijven. Wij
willen alleen dat de mogelijkheden
die huishoudelijk afval biedt in kaart
gebracht krijgen. Misschien zijn er
nog veel betere mogelijkheden, of
beter gezegd kansen. Zo voor de
vuist weg zijn er misschien voor de
PAUW-bedrijven kansen om een rol
te spelen bij sorteren en scheiden
van het afval. Of zelfs bij demontage
van elektronische apparatuur en terugwinnen van metalen. Wij zien dat
ook als een echte kans.

	
  Plastics hebben een steeds groter aandeel in het huishoudelijk restafval. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en pa	
  pier en karton blijven de belangrijkste bestanddelen. De cijfers over 2009 hebben betrekking op de gemiddelde samenstelling van het afval van de jaren 2008, 2009 en 2010.
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Je wilt dus ook de inwoners
veel meer laten doen?
“Ja, eigenlijk wel, maar wat krijgen
we er met z’n allen er voor terug?.
Wij zijn er van overtuigd dat de kostenbesparing die dit met zich meebrengt of zelfs opbrengsten zoals
in Nootdorp mensen zal overtuigen
hieraan mee te doen. Daarnaast is
belangrijk dat de stroom restafval
sterk vermindert, waardoor de kosten van het huisafval verminderen.
En dat verbetert de financiële positie van de gemeente. Maar veel belangrijker is dat iedereen kan bijdragen aan een schoner milieu en veel

achter het hoofdgebouw. Al eerder
dit jaar is in samenwerking met De

Een andere mogelijkheid is het GFTafval te vergisten en omzetten naar
Biogas. Als je dan de auto’s van
de gemeente op dit gas laat rijden
draag je in 1 keer heel veel bij aan
de gemeentelijke CO2 doelstellingen.”
Klimboom, Peuterspeelzaal De Duikelaar, de Gemeente en de St. Jozefschool een oplossing gevonden
voor het nijpende lokalenprobleem.
Een en ander heeft wat langer geduurd dan was gewenst, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt!
Maandagochtend 7 november heeft
oud-collega Juf Trudy onder toeziend oog van alle kinderen de deuren geopend van de twee nieuwe
lokalen in het Parkietengebouw.
Er moet nog wel het een en ander
worden geschilderd aan de buitenzijde van het gebouw maar dat
mocht de feestvreugde niet drukken. De leerlingen van groep 7 en
8 stonden al klaar met hun tafels
en stoelen om direct te verhuizen.
Doordat deze twee groepen een ‘eigen’ nieuw lokaal hebben gekregen,
kunnen de leerkrachten weer gebruik gaan maken van hun lerarenkamer. Tegelijkertijd kan groep 1/2
D, die sinds vorig jaar in de Schakel
zat, alvast verhuizen naar het hoofdgebouw.
Nog niet helemaal ideaal maar de
leerlingen van de onderbouw kunnen in ieder geval samen de feestdagen doorbrengen. In de Kerstvakantie zal de Peuterspeelzaal vrij
komen voor groep 1/2 D. De Duikelaar zal dan namelijk ook verhuizen
naar de Jozef dependance.
Kortom: vanaf 9 januari 2012 zullen
alle groepen van De Pijlstaart in hun
eigen lokaal zitten en is het ruimteprobleem opgelost. Met veel dank
aan alle eerder genoemde partijen!

De ladder van Lansink is een internationaal gebruikt systeem. Gemeenten
moeten zich met name richten op het groene deel, omdat dat het milieu
spaart en de laagste kosten met zich meebrengt.

Viribus Unitis behaalt
goede resultaten
Wilnis - Afgelopen zaterdag 12 november heeft het fanfareorkest van
Viribus Unitis uit Wilnis deelgenomen aan het streekfestival in Bodegraven. In 2009 promoveerde het orkest naar de 1e (en hoogste divisie)
op het KNFM concours in Enschede. Nu wilden dirigent en muzikanten voor het eerst weer laten weten
waar het orkest staat. Voor een aantal jeugdleden was dit extra spannend, omdat zij voor het eerst optraden voor een professionele jury.
Deze jury bestond uit dirigent/componist Harrie Janssen en dirigent/
componist en tevens oud-lid van Viribus Unitis Leon Vliex. Op het programma stonden geen eenvoudige stukken. Fleodrodum van Eric
Swiggers en het zeer technische

Codon van Kevin Houben. Een gewaagd programma, maar het werd
door beide juryleden zeer gewaardeerd. Voor Fleodrodum behaalde
VU 86,5 punt en voor Codon 84,5.
Een gemiddelde dus van ruim een
8,5! Jurylid Leon Vliex noemde het
een overtuigend optreden en gaf
een extra compliment aan de solisten van VU. Ook dirigent Ruud Pletting was zeer tevreden. Ondanks de
hoge moeilijkheidsgraad heeft VU
echt laten zien waar ze al die weken
voor gestudeerd hebben en heeft
Viribus op de top van haar kunnen
gespeeld.
Op zaterdag 14 januari a.s. om 20.00
uur is Viribus Unitis te beluisteren
tijdens haar nieuwjaarsconcert in
de Willisstee.
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als houdgrepen, armklemmen en
kanteltechnieken
Vele ouders en andere belangstellenden waren massaal opgekomen
aan naar de verrichtingen van de
judoka’s kijken. De dag begon om
09.00 uur en de laatste groep was
om 16.00 uur klaar. Voor de examinatoren een hele klus. Onder leiding
van leraar Dennis Bakker (5e dan)
en zijn assistenten Marco Bakker
(2e dan) en Peter Keijzer (1edan)
moesten deze heren zeer geconcentreerd de verrichtingen van de
judoka’s beoordelen. Een aantal judoka’s verbaasde de examinatoren
toch behoorlijk met hetgeen ze lieten zien. Goed ingestudeerde technieken werden moeiteloos en vaak
perfect gedemonstreerd.
Veel judoka’s zorgde dan ook voor
behoorlijke verrassingen, ondanks
de zenuwen waar vele van hen natuurlijk last van hadden.

Jaarlijkse examens judoka’s
Judovereniging Tai-Otoshi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
12 november werden de jaarlijkse
examens voor de judoka’s van judovereniging Tai-Otoshi gehouden in
de sportzaal van de Brede School in

de Legmeer. De judoka’s mochten
na maanden van intensief trainen
laten zien wat ze allemaal geleerd
en verbeterd hadden. Dat bestond
per examen natuurlijk uit verschil-

lende technieken. Staande de werptechnieken zoals bijv. beenworpen,
heupworpen, schouderworpen en
armworpen en op de grond verschillende controle technieken zo-

De uitslagen waren als volgt:
Witte band met oranje slip:
Floris van der Zwaag, Irene van de
Veer, Gabriël Losekoot
Witte band met groene slip:
Sam Butter, Jake Westenberg
Witte band met blauwe slip:
Geerthe Kolkman, Wesley Kommers,
Daan van de Ridder, Neo Taniguchi,
Binck Zoontjes, Jelle Mulder
Witte band met bruine slip:
Kyomi van den Oetelaar
Halve gele band:
Kai Nijman, Giel Tjassens, Pascal
Mahieu
Gele band:
Alexander Baartman, Samuël Linandi, Linda Schuiling, Marnick Kolkman, Dennis de Jong, Luc Groen,
Tom Groen, Jaydey Marinus, Julius
van der Wilt
Gele band met bruine slip:
Brandon
Kuda Liyanage, Rahma Yusef, Joeri van der Zwaag, Lex
Mulder, Nick Baptist, Jesse Spaans
Halve Oranje band:
Jerre Bakker, Iris Kuiken, Mika Visser, Matteo Claassen, Vincent Borsje
Oranje band:
Job Lotgerink
Halve groene band:
Mark Schuiling, Jay Jonkman, Menno Dekker, Deyan Kuijpers, Mees
van der Weij, Tjardo Bakker, Linda
Luijten
Groene band:
Lucas van Egeren, Hidde Pos, Bryan Holleeder, Ruben van der Weide,
Delano Schellingerhout, Sven Visser
Groene band met bruine slip:
Donny Jesterhoudt
Blauwe band:
Mark van Dam, Maxime Roelvink
Halve Bruine band:
Coen Engelbracht, Wilco v.d. Hoorn
Bruine band:
Laura Cligge, Romy Cligge, Vincent
Stijnman
Leraar Dennis Bakker en de assistenten waren zeer tevreden met alles wat gedemonstreerd werd. Zeker de aller jongste judoka’s wisten
bepaalde technieken goed te demonstreren. Het niveau was bij het
merendeel zelfs zeer hoog.
afstand kwam Legmeervogels op
voorsprong met 3-5. De thuisploeg
kwam weer terug en even later was
het weer gelijk, beide teams hielden de verdediging redelijk gesloten waardoor het moeilijk was om
te scoren. Om en om kwamen de
teams op voorsprong maar het verschil werd nooit meer dan 1 doelpunt.
Dit bleef zo tot de pauze die met
een 8-7 voorsprong voor de thuisclub werd bereikt.

Handbaldames Legmeervogels
in Monnickendam
Uithoorn - Nadat er nu drie speelsters afgehaakt vanwege zwangerschap bij de handbaldames heeft
het team het moeilijk in de competitie. Werd de 1e wedstrijd nog gewonnen, daarna werd er 2x verlo-

ren tegen Vriendschap en DSOV.
Dit weekeinde moest er gespeeld
worden tegen Monnickendam, een
team waartegen het moeilijk handballen is en dat ook nog eens erg
hard speelt.

Het Pool Shack team begon wat afwachtend wat een kleine achterstand opleverde, daarna ging het
beter en kwam het team wat beter
in de wedstrijd. Door snel te spelen
en een aantal goede schoten van

Slordig
In de 2e helft een goede start van de
gasten waardoor het 8-9 werd en de
spanning weer terug was. Maar elke keer als er een voorsprong was
werd er wel door iemand een foutje gemaakt waardoor Monnickendam werd geholpen en er geen rust
in het spel kwam. Slordig afspelen
tijdens een aantal break situaties
hielpen de ploeg ook niet verder en
net als in de 1e helft kwamen beide
teams om en om op voorsprong. Het
werd 12-10 voor de dames uit Monnickendam, maar daarna weer gelijk. Het werd ook wat onvriendelijker, de thuisploeg deed er alles aan
om de Legmeervogels uit het spel te
halen en niet alles kon de scheidsrechter waarnemen helaas.
Toch kwam er nog een voorsprong
na een aantal goede schoten, 14-15
met nog een paar minuten te spelen, het werd weer gelijk wat spannende minuten handbal opleverde.
Balbezit voor de dames in de shirts
van The Pool Shack en dat werd niet
meer uit handen gegeven, het laatste schot ging net naast waardoor
een 15-15 eindstand op het bord
stond.
Het team begint langzaam weer op
elkaar ingespeeld te raken en met
deze inzet gaan er nog zeker overwinningen komen.
Aanstaande zondag spelen de dames thuis in de Scheg tegen NEA
om 14.35 uur.

KDO 1 vergeet te scoren
in Duivendrecht
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen CTO’70 op het programma. In
Duivendrecht speelden de Kwakelaars tegen de rode lantaarndrager
in de vierde klasse E. CTO’70 speelde, net als KDO vorig jaar, nog in de
derde klasse, maar ook zij wisten
hun lijf niet te redden.
De Duivendrechters zijn de competitie matig begonnen met slechts
vier punten uit negen wedstrijden.
Echter heeft CTO’70 de afgelopen
weken diverse blessuregevallen terug in de ploeg gekregen, waardoor
er onder andere vorige week met
3-3 werd gelijkgespeeld tegen koploper Geinburgia.
Onder toeziend oog van vele meegereisde Kwakelse supporters begonnen beide ploegen om 14:00
uur aan de wedstrijd. In de eerste
helft golfde de wedstrijd op en neer,
waarbij gezegd kon worden dat de
betere mogelijkheden voor CTO’70
waren. Doelman Peter Onderwater
wist echter van geen wijken en redde de Kwakelaars tot tweemaal toe
goed. KDO speelde de eerste helft
ongelukkig, wat tot gevolg had dat
er diverse passes en acties niet het
gewenste resultaat opleverde.
Rollen
Na de rust waren de rollen omge-

keerd en deden de Kwakelaars er
alles aan om CTO’70 over de knie te
leggen. Achterin werd er nauwelijks
iets weggegeven en met name voorin werd KDO in de tweede helft wel
gevaarlijk. Joeri Stange, Sven Vlasman, Rick Kruit en invaller Fabian
van der Hulst waren dichtbij de openingstreffer, maar alle vier wisten ze
niet te scoren.
De mooiste kans van de wedstrijd
was misschien nog wel in de laatste minuut toen Joeri Stange alleen
op doel afging, maar in het zestienmetergebied uiteindelijk correct van
de bal werd gezet door een CTO’70verdediger. Zodoende eindigde het
duel in 0-0, waarbij KDO op basis
van de tweede helft zichzelf tekort
heeft gedaan.
Aanstaande zondag speelt het eerste tegen de nummer twee van de
ranglijst Diemen. Het verschil tussen
beide ploegen is vier punten in het
voordeel van Diemen, waarbij aangetekend kan worden dat KDO nog
één wedstrijd tegoed heeft. Kortom, voor KDO een zeer belangrijke
wedstrijd om mee te blijven doen in
de top van het klassement. De wedstrijd op het sportpark De Diemen
begint om 14:00 uur, wij hopen deze
middag wederom op uw steun langs
de lijn!

Spannende wedstrijd KDO
dames 1 eindigt in verlies
De Kwakel - Voor een goed gevulde KDO-tribune trad handballend dames 1 afgelopen zondag aan
tegen DSS (Heemskerk). De eerste thuiswedstrijd van de KDO-dames was een zeer spannende, maar
helaas is de einduitslag niet in het
voordeel van KDO.
Daar waar KDO vaak moeite heeft
om van begin af aan scherp te starten, kende deze wedstrijd een strak
begin. KDO maakte in de eerste
paar minuten meteen een verschil
van drie doelpunten (4-1). Daarna
kwam DSS, voornamelijk bestaande uit lange speelsters, met een
paar verrassingschoten weer langs
zij (4-5). Vanaf dat moment kregen
zij de wedstrijdtouwtjes in handen.
Vlak voor rust wist KDO de schade
iets te beperken door het aansluitdoelpunt te maken (10-11). Maar
ook toen beide teams uit de kleedkamer kwamen, bleef DSS de voorsprong behouden.
Het laatste kwartier werd gezorgd
voor sensatie: KDO komt terug van
een achterstand van vier doelpunten. Met nog twee minuten spelen
gooit Elise Stronkhorst een snoei-

harde bal goedgeplaatst naast de
DSS-keepster (17-18), waarop het
publiek hoorbaar reageerde. De
meiden geloofde nog in een gelijkspel, maar kwamen in de laatste aanval van de wedstrijd jammer
genoeg niet meer tot scoren. DSS
maakt het in de laatste halve minuut af.
De dames voelden zich erg gesteund door het in grote getale opgekomen publiek en de Jeugd van
de week meiden Kim en Anna. Volgende week speelt KDO dames 1 op
zaterdagavond om 19.00 uur in de
Aristoshal. Ook een pittige, fysieke
wedstrijd waar de meiden zeker publiek bij kunnen gebruiken.
Volg KDO handbal!
Iedereen die graag op de hoogte is
van allerlei KDO-handbal nieuwtjes
en evenementen en een facebookaccount heeft, wordt uitgenodigd
om KDO handbal te volgen. Ga naar
www.facebook.com, zoek op ‘KDO
handbal’ en klik op ‘Vind ik leuk’. Zo
ben je als eerste op de hoogte van
alles wat met onze handbalafdeling
te maken heeft.

Nagelbijten bij parencompetite BVK
De Kwakel - Nog 1 speelavond is
er te gaan in de 2e cyclus van de
parencompetitie van de BVK en het
nagelbijten is voor diverse paren in
de 3 verschillende lijnen begonnen.
Wie gaan er promoveren en wie
moeten er een stapje terug doen?
Over een week weten we meer.
Deze week werd er aan de 21 tafels
die ,zoals elke week keurig op tijd,
waren klaargezet door de vaste opdekploeg volop strijd geleverd om
ofwel uit de gevarenzone te raken
of juist in de hogere regionen op de
ranglijst uit te komen om in aanmerking te blijven komen voor die toch
(meestal) wel felbegeerde promotie.
In de A lijn wisten 2 paren met exact
dezelfde score een dus gedeelde
eerste plaats te veroveren. Dat lukte Andre Verhoef met invaller Adrie
Voorn en ook Rees en Gerard van
der Post, beiden met 59,17%. Elly en
Jaap van Nieuwkoop werden 3e met
58,33%.
Door dit resultaat vestevigden koplopers Dick en Andre hun koppositie alleen maar verder en het zal Gerard en Rees ook niet meevallen om
hen op de slotavond nog te passeren, want dan zal een gat van meer
dan 10% overbrugd moeten worden.
Maar ook in bridgeland zijn de wonderen de wereld nog niet uit.
Kitty en Huub van Beem stonden na
4 avonden nog op meer dan 50%
gemiddeld, maar na deze voor hen
desastreus verlopen 5e avond zakte
dat gemiddelde behoorlijk. Een ongebruikelijke laatste plaats was de
oorzaak daarvan.
Met hen zullen nog zo’n 5 andere paren de laatste avond stevig aan
de bak moeten om hun A status te
continueren.
In de B lijn staan meerdere paren
al te trappelen om de vrijkomende
plaatsen in de A lijn over te nemen.
6 paren lijken nog kans te maken en
daarvan zullen er dus 2 buiten de
promotieboot vallen.

Emmy en Gerard van Beek slaagden
er voor de 2e achtereenvolgende
keer in om de 1e plaats in deze lijn
te veroveren, deze keer met 58,78%.
Die lijken dus de koffers richting A
lijn wel te kunnen gaan pakken.
De 2e plaats was voor Truus Langelaan met invalster An van der
Poel met 57,19%. Als wederhelft Piet
weer van de partij is en Truus met
hem net zo blijft scoren als met al
haar invallers van de laatste weken,
dan is hun terugkeer naar de A lijn
gewoon een kwestie van tijd.
Ria Wezenberg speelde deze avond
met Cor Hendrix en zij kaartten bijna 55% bijeen, waarmee de promotiekansen voor Ria en vaste partner
Trudy intact bleven.
Onderin vinden we 2 paren die vorige week nog schitterden, maar deze
week hun promotiekansen vakkundig (??) om zeep hielpen. Uit respect voor de dames zullen we hun
namen en scores maar niet vermelden.
Ook hier moeten 7 paren nog flink
op hun tellen passen.
In de C lijn 3 scores boven de 60%
en de hoogste in die lijn en over de
hele avond was voor Ruud Doeswijk
en Corrie Bartels. Met hun 66,67%
scoorden zij maar liefst 20% meer
dan vorige week, een beetje een
‘Jojo’ paar dus. 66,32% was deze
avond dus niet genoeg voor de eerste plaats en dat ondankbare ‘lot’
troffen de weer teruggekeerde Ineke Hilliard en Huib van Geffen.
Met 61,81% krikten Riet en Ab van
Nieuwkerk hun gemiddelde score
nog verder op tot 59,53%. Zij staan
een straatlengte voor in de totaalstand, waar nog 5 paren de strijd om
de overige 3 promotieplaatsen moeten aangaan.
Met meerdere afgekorte nagels is er
dus nog het nodige vuurwerk te verwachten in Dorpshuis De Quakel op
17 november.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 16 november 2011

Kampioen bekend bij
Bridgeclub ABC

Halverwege tweede
parencompetitie bij BVU

Regio - Donderdag 10 november
was de achtste en laatste competitieronde van de eerste cyclus.

De Kwakel - Op maandag 7 november speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de 3e ronde in de
2e parencompetitie. De uitslagen:
A-lijn:
1. An & Bert Pronk
62,50%
2. Thea Stahl & Thea Kruyk 61,11%
3. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
58,33%
4. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
55,90%
5. Stenny
& Herman Limburg
54,51%

4. Tini & Johan Lotgerink
5. Andrew de Graaf
& Ton ter Linden
6. Loes Kroon &
Theo Vermeij

B-lijn:
1. Wim Baars
& Marcel Dekker
74,29%
2. Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden
67,53%
3. Cees Harte & Jan Visser 63,21%

Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

De kampioen is geworden Greet de
Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score over de eerste 8 ronden
van 55,72 %, voorwaar een puike
prestatie. Men vraagt zich bij ABC
af of Roel volgende week weer in
zijn zondagse pak komt om de prijs
op te halen. Vooral in de degradatiezone was het dit keer spannend,
wie zou er degraderen en wie blijft
er in de A-lijn.
Maar eerst over het bridgen. Er
werd aan 14 tafels gebridged. Zeven in de A-lijn en zeven in de Blijn, eerlijk verdeeld, met wel in de
B-lijn een stilzitter.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Nel Heilman en Hetty
Houtman met 61,46 %, helaas was
deze score niet voldoende voor een
van de ereplaatsen.
Tweede werd het paar Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met
57,99 %, net voldoende om degradatie naar de B-lijn te voorkomen
ten koste van het echtpaar Tilly en
Arnold van Dijk dat nu net onder de
streep staat.
Derde werden Bep Soppe en Ben
Leeftink met 57,29 %, dit had men
van te voren wel gedacht, Bep was
er zoals gewoonlijk weer vroeg bij,
maar nu had zij nog veel praatjes
ook. Maar zoals u ziet, wel steeds
nieuwe gezichten in de bovenste regionen van deze lijn.
B-lijn.
In de B-lijn zijn het de ‘oude’ vertrouwde paren die de lijst weer aanvoeren.
Eerste werd het paar Corry Boomsma en Bibet Koch met 60,60%, het

is hier wel steeds een wisselend
paar dat wint, maar na een vergeten
te vermelden derde en vierde plaats
vorige week, nu weer een sterke
ronde van dit paar.
Tweede werd het paar Miep v.d.
Hoek en Nel v.d. Neut met 58,00 %.
Derde is het paar Nel van Bemmel
en Jos Walker met 57,00 %.
Competitiestand
A-lijn
Zoals reeds gememoreerd is het
paar Greet de Jong en Roel Knaap
eerste geworden met een gemiddelde score van 55,72 %.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d. Schot met 54,10% en derde het
echtpaar Ria en Joop Smit met 52,26
%. Bij de eerste twee is er geen verandering in de stand, het echtpaar
Ria en Joop Smit wist op de valreep nog net de derde plaats van
Frits Uleman en Gerard Prager af te
snoepen.
Het valt hier op dat twee van de drie
wedstrijdcommissieleden degraderen, zou het beroep van wedstrijdleider toch een te grote druk op de
paren leggen, waar hun bridge kwaliteit dan onder blijkt te lijden.
B-lijn
Hier is het weer stuivertje wisselen.
Eerste zijn hier nu het paar Miep v.d.
Hoek en Nel v.d. Neut 55,81%, Corry Olijhoek en Nel de Ruiter zijn nog
net gepasseerd door Miep en Nel,
maar toch tweede geworden met
55,39 % en derde zijn Corry Boomsma en Bibet Koch met 53,64 %
en vierde zijn geworden het paar
Riet Bezuyen en Wim Egbers met
51,73%.
Deze keer worden er vier paren genoemd, omdat dit de paren zijn, die
naar de A-lijn promoveren.
Volgende week is er vrij bridgen om
even van de spanning te bekomen.

Mijdrecht - Zondag 13 november werd in Baarn de eerste van de
reeks van 3 BAV wintercupwedstrijden gelopen. Opnieuw prachtige
weersomstandigheden en een mooi
parcours in de bossen bij Baarn. De
Mijdrechtse atlete Anouk Claessens
van het Steenbok RunningTeam is
in voorbereiding op de Zevenheuvelenloop van 20 november in Nijmegen en gebruikte deze 9,9 km crosswedstrijd als training in de aanloop
naar deze wedstrijd. Na een rustige start versnelde Anouk elke ronde
wat meer en na 4 rondes wist zij als
eerste de finish te passeren. Haar
tijd van 37.28,0 is ‘goed‘ te noemen
en zal volgende week op de 15 km
vertaald moeten worden naar een
mooie tijd op de 15 km in Nijmegen.
Trainer van het SRT en AKU Remi
Bouwmeester nam eveneens deel
aan de 9,9 km crosswedstrijd. Hij
traint nauwelijks gestructureerd en
start af en toe daar waar een leuke wedstrijd te vinden is. Niettemin
wist hij een bijzonder verantwoordde tijd van 37.54,0 in de analen bij
te schrijven. Hij was daar, ondanks
blaren die een bezoek aan de EHBO
noodzaakte, behoorlijk content mee.
De goede prestaties van het SRT
zijn vooral te danken aan de onder-

steuning die de sponsors als AH Jos
van den Berg, Slagerij Heemskerk
en WEA accountants & adviseurs
leveren. Zij maken het mogelijk om
op professionele wijze de begeleiding van het Steenbok RunningTeam vorm te geven.
Op de 4,5 km kwamen 2 AKU atleten aan de start. Sjoerd Heemskerk werd in een sterk veld 12e met
een eindtijd van 11.25,0 en Evelien
Hooijman kwam na 13.40,0 als 3e
over de meet. Voorwaar een prima
prestatie. Bij de 12- en 13-jarigen
kwamen tenslotte ook AKU talenten
Thijs Heemskerk en Isabel Hooijman
aan de start. Thijs wist 10e te worden in 6.57 en Isabel kwam na 7.50
over de streep.
Freek Koersvelt van AKU is gestart met zijn voorbereidingen voor
de hele marathon. Hij start in Apeldoorn op 5 februari bij de midwintermarathon om als training de afstand van 42,2 km te overbruggen,
maar wil echt goed presteren in de
marathon van Rotterdam op 15 april
2012. Afgelopen zondag 13 november kwam hij aan de start op de 10
km van de Olympisch Stadionloop
in Amsterdam. Hij was tevreden met
41.13,0 en dat biedt perspectief in
de voorbereiding op de marathons.

55,95%
55,03%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.

Vechtlust Legmeervogels
zorgt voor winst op SIZO
Biljarten

Cor Ultee uitblinker van
APK Mijdrecht 1
Regio - In biljartweek 11 verstevigde DIO weer haar koppositie. Het
team van kopman Paul Schuurman
is op dit moment niet te verslaan. In
welke samenstelling ze ook spelen
maakt niet uit.
Halverwege de competitie is de
voorsprong inmiddels tot 14 punten
op n. 2 De Merel/Heerenlux 3 opgelopen. Cor Ultee van APK Mijdrecht
1 was deze week de man van de
kortste partij. In slechts 13 beurten
en een gemiddelde van 4,077 was
hij Bert Fokker de baas. Dorus van
der Meer bewees zijn goede vorm
met de procentueel hoogste serie van de week. Hij toverde 39 caramboles uit zijn keu = 35,45% van
zijn te maken punten. DIO had met
9-0 geen kind aan Stieva Aalsmeer.
Het hoogtepunt was de partij tussen
Paul Schuurman en Ton Bocxe. Ondanks een serie van 45 caramboles
zag Ton na 17 beurten Paul finishen.
Paul’s moyenne was 8,235 en Ton
speelde een prachtige 7,118.
Ontzag
De Merel/Heerenlux 2 won nipt met
5-4 van De Paddestoel 3. Dorus van
der Meer was in 15 beurten veel te
sterk voor Michel Bak. Dorus scoorde een moyenne van 7,333. Cens 1
kwam met 4-5 één punt tekort tegen Bob’s Bar. Richard Schreurs en
Erik Spiering zorgden voor het extra punt van Bob’s Bar. De Springbok 1 verloor met 2-7 van De Kuiper/van Wijk. Kees de Bruin en Kees
de Zwart hadden teveel ontzag voor
elkaar. Na 31 beurten trok Kees de
Zwart aan het langste eind. Hans
van Eijk liet Hero Janzing op een miraculeuze manier ontsnappen. Hero zorgde met een slotserie van 6
caramboles voor de winst op een
‘sprakeloze’ Hans van Eijk die nog
1 carambole moest maken. APK

Opnieuw winst voor
atlete Anouk Claessens

59,70%

Mijdrecht 2 verraste met 7-2 De
Merel/Heerenlux 3. Hendrik Versluis
(zie foto) had maar 15 beurten nodig om Caty Jansen over de knie te
leggen. Bobby de Boer en Nico Zaal
zorgden voor de overige winstpunten van APK Mijdrecht 2.
De Kromme Mijdrecht 1 had met
9-0 geen genade voor De Springbok
2. John Oldersma, Kees Westkamp,
Martin Hoegee en Chris Verhoef zagen De Hoefaren zonder een punt
vertrekken. De Kromme Mijdrecht
2 was met 2-7 de mindere van APK
Mijdrecht 3. Jan Lindhout was met
winst in 15 beurten een kwelgeest
voor Herman van Yperen. Willem
van der Graaf en Gert Versloot zorgden voor de overige punten van
APK Mijdrecht 3. De Merel/Heerenlux 1 had met 0-9 geen schijn van
kans tegen APK Mijdrecht 1. Cor
Ultee speelde een superpartij tegen Bert Fokker. Rene Hoogeboom,
Gerrie Hölzken en Jan Peters namen alle punten mee naar Nieuwer
ter Aa. APK Mijdrecht 3 kon het met
2-7 niet bolwerken tegen De Merel/
Heerenlux 4.

Uithoorn - Hoe flitsend kan een
start zijn. Na 28 seconden lag de
bal, door een kopbal van Bas Righarts, in het SIZO doel, 0-1 voor
Legmeervogels. Vanaf de aftrap in
de aanval, deze wordt onderbroken
door een overtreding van SIZO. De
vrije trap wordt door Melvin Gits genomen en door Bas prachtig in gekopt, netto speeltijd 8 seconden.
Na dit doelpunt wordt er een show
op gevoerd van onze drie tropische
verrassingen met de illustere namen Earl “De Stift” Tjin a Kiem, Cyrill Gill en Melvin Gits. Deze drie pareltjes weten de toeschouwers te
boeien door de mooiste acties te laten sterven in schoonheid. Een keer
is het de SIZO doelman die een
doelpunt voorkomt na een prachtige voorbereidende actie van Melvin Gits en het schot van Jelle Righarts. Al met al duurde deze show
tot aan de 37ste minuut en kon de
voorsprong voor Legmeervogels uitgebouwd worden als de vele kansen
benut werden.
In plaats van een ruime voorsprong
word het in de 38ste minuut gelijk door het slecht wegwerken van
een SIZO hoekschop. Rand 16 meter wordt de bal snoeihard achter doelman Martijn Westera geschoten 1-1. Een mooi doelpunt wat
tevens de ruststand is.
Tweede helft een hardere wedstrijd,
van beide kanten. Legmeervogels
onmachtig om te scoren gaat het
dan praten. SIZO die het niet kon
maken en het fysiek probeerde met
verbale ondersteuning uit de dugout. Huiskamer vraag: wanneer heb

ik dit eerder gelezen? Er zijn gaandeweg de tweede helft toch weer
mogelijkheden van onder andere Earl Tjin a Kiem, Peter Lakerveld
en Martijn Roos om te scoren, maar
ook deze worden niet benut. SIZO
blijft met de counter gevaarlijk.
In de 65ste minuut trekt Dave van
de Schinkel aan de noodrem om
een tegendoelpunt te voorkomen. In
de 72ste minuut verlaat Dave van de
Schinkel met een ernstige knieblessure het speelveld en wordt door
Rene Dowert vervangen. De wedstrijd dreigt op een puntendeling
uit te lopen. Maar in de blessuretijd
krijgt de wedstrijd een verrassende
wending.
Legmeervogels mag nog een hoekschop nemen. De bal wordt door
SIZO slecht weggewerkt en komt
voor de voeten van Tim Mollers. Deze gooit al zijn energie en frustratie
in de strijd en haal verwoestend uit.
Het resultaat is de winnende treffer
1 – 2 in de 90ste minuut. De buit lijkt
binnen te zijn.
In de 3de minuut blessuretijd is er
een misverstand tussen verdediger Nanne Wijbrandi en doelman
Martijn Westera. Met een uiterste
krachtsinspanning weet Martijn een
doelpunt te voorkomen. In de 4de
minuut moet Martijn nog een keer
handelend optreden om zijn doel
schoon te houden en met behulp
van de verdedigers nog twee keer
om de bal van de lijn te halen. Pas in
de 6de minuut fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.
Man of the Match: Martijn Westera.

Stand na 11 speeldagen:
DIO
81 pt.
De Merel/Heerenlux 3
67 pt.
De Paddestoel2
59 pt.
Kromme Mijdrecht 1
59 pt.
De Kuiper/Van Wijk
58 pt.
(één wedstrijd minder gespeeld)
Het komend weekend is de finale persoonlijk kampioenschap driebanden poule A. Jim van Zwieten,
Paul Huzemeier, Joop Luthart, Bert
Dijkshoorn en Kees de Zwart gaan
spelen om de titel ‘beste driebander’ van De Ronde Venen. De wedstrijden worden op zaterdag en zondag gespeeld in Café De Paddestoel
in Mijdrecht. Beide dagen is de aanvang om 13.00 uur.

Weer even-paren bij Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Na twee maal viertallen
werd de draad van de parencompetitie weer opgenomen met het spelen van de derde zitting van de eerste ronde.
In de C- lijn ditmaal een overtuigende zege voor Tini Geling & Jo Wevers met een percentage van maarliefst 62,50. De nummers twee en
drie, met name Wies Gloudemans
& Rie Sudmeijer en Hetty Houtman
& Tina Wagenaar, ontliepen elkaar
maar weinig. Eerst genoemden waren een fractie beter met 55,56% om
55,21% voor het andere paar. Atie
de Jong & Evert Wevers kwamen
met 54,51% op vier uit en Anneke
Bonink & Refina van Meygaarden
voegden zich met 53,82% ook bij de
beste vijf van de in totaal veertien
paren van deze lijn.
In de B- lijn een gastoptreden van
Guusje Pielage en hoe! Samen met
Anneke van der Zeeuw persten de
dames er een score van 65% precies
uit. Floor Janssen & Tonny de Jonge
tekenden voor plaats twee met ook
een respectabel aantal van 60,42%.
Lous Bakker was deze avond met
Debora van Zandwijk ouderwets op
dreef. Onder andere knappe middenscores leidden tot een derde
plek met 56,67%.

Heleen van der Roest slaagde er zowaar in om partner Mees zo te motiveren dat eerder behaalde mindere resultaten nu tot het verleden behoren. Ze werden keurig vierde met
55% rond en dat lieten ze merken
ook! Tom de Jonge & Theo van Vliet
scoorden 53,33% en werden daar
vijfde mee.
De blikvangers in de A- lijn waren
natuurlijk weer Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister. Deze keer met
een topresultaat van 67,36%. Lijnie
Timmer vormt met Rita Vromen inmiddels een geducht koppel. De
tweede positie was voor hen met
een score van 59,38%. Derde werden Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen met 57,64% gevolgd
door Jan Egbers & Ben Remmers als
vierde met 56,60%.
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter
kwamen deze avond op 54,51% en
de vijfde plaats uit.
Kunt u niet kiezen tussen viertallen
of paren, kom dat dan eens uitproberen bij Bridgevereniging De Legmeer. Elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg, aanvang 19.15 uur. Voor inlichtingen het
secretariaat gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297 567458.

Winst voor Legmeervogels
A1 zondag
Uithoorn - Zondag jl. thuis tegen
sv Diemen. In de 2e min was het al
raak, Sander komt op rechts op en
Li ontvangt de bal en loopt richting
keeper 1 - 0.Legmeervogels creeërden kans op kans de ene nog mooier dan de andere maar de 2e goal
kwam niet. In de 40e min raakt Sven
ernstig geblesseerd aan zijn knie, hij
moest vervangen worden door Nout
op de rechtervleugel. Mohammed

kreeg nog een geweldige kopkans
maar ook deze ging er niet in. In de
2e helft een attack op de enkel van
Sander, geen enkele kaart..! Dusan
kwam hem vervangen. Wat er daarna afspeelde was onbegrijpelijk, De
Vogels kregen wel geteld 10 goede
scorings kansen ( ook de paal werkte niet mee Mohammed, Jessine en
Klaas). Al met al een wedstrijd vol
spanning.
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CSW C1 gesponsord door Aannemingsbedrijf H.M. van Scheppingen b.v.

Wilnis - In het bijzijn van beide directeuren van Aannemingsbedrijf
H.M. van Scheppingen b.v. werd zaterdag in het nieuw aangeboden tenue keurig gewonnen met 3-2 van
Amstelveen C1, waardoor de talenten van CSW koploper bleven in hun
afdeling.
Onder leiding van Arie Kroon, die
wegens werkzaamheden helaas op
deze foto ontbreekt en Bas Spruyt,
wiens vader Gerry vele spelertjes bij
de F-jes de voetbalbeginselen nog
heeft bijgebracht, laten de jongens
wekelijks zien heel wat in hun mars
te hebben.
Spelers en leiding danken de sponsors voor deze gulle gift.

Competitiekraker in Wilnis

recht 1-1, weer moest Hertha terug
en CSW kwam dan ook op dat moment verdiend op voorsprong, 2-1.
Wat er de eerste helft met Hertha
aan de hand was? Geen rust aan de
bal, geen coaching, geen duels willen winnen. Ruststand 2-1.
In de rust zijn de mannen maar
even op scherp gezet. Na rust duidelijk een heel ander spelbeeld.
Hertha begon erg goed aan de 2de
helft, Ferdi had na 1 minuut de gelijkmaker op de schoen maar de bal
trof de paal. Daarna hadden Damian, Maikel, Joost de gelijkmaker
ook kunnen maken. Maar als je niet
scoort dan... dus de 3-1 viel en op
dat moment onverdiend.

De Ronde Venen - De derby van
De Ronde Venen stond op het programma: CSW-Hertha. De wedstrijd
moest al om 08.45 uur beginnen,
dus allen moesten vroeg uit de veren! Hertha begon zoals vaak weer

niet scherp aan de wedstrijd, CSW
was duidelijk wel wakker en veel
feller. Hertha werd dan ook teruggedrongen op eigen helft en het
was aan de verdediging te danken
dat het nog 0-0 stond, maar uit het

niets kwam Hertha dan toch aan de
leiding, Maikel ontsnapte, gaf een
mooie pass op Joost en tegen de
verhouding in stonden de Herthanen op 0-1. CSW bleef prima spelen en vlak daarna stond het te-

Hertha was nu duidelijk de betere
en CSW moest terug. Hertha bleef
nu wel voetballen en kwam verdiend op 3-2, wat een spannende
wedstrijd. Het was een echte kraker
in Wilnis deze morgen. Een minuut
voor tijd dan nog een corner van Jay
waaruit dan de verdiende gelijkmaker viel, 3-3. Maar waarom de 2de
helft wel en de 1ste helft niet zoveel
strijd en inzet.
Al met al was een gelijkspel verdiend .

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De ‘hartenvrouwen’
hebben dinsdag 8 november de
kaarten weer geschud voor de vierde zitting in de tweede competitieronde. In de A lijn waren er 17 en in
de B lijn 13 paren, hetgeen betekende dat de combitafel werd ingezet.
A lijn:
De eerste plaats was voor de dames Nel Bakker en An van der Poel
met 60,24%, gefeliciteerd ladies!
Met een minimaal verschil werden
zij gevolgd door Thecla Maarschalk
en Rees van der Post die scoorden
namelijk 59,82%, de derde plaats,
met 4% verschil, was voor Kitty
van Beem en Agnes de Kuijer met
55,89%; de vierde positie werd ingenomen door Geke Ludwig en Margo
Zuidema, zij scoorden 53,87%. Van
de 17 paren behaalden maar liefst
9 paren meer dan 50%. De competitiestand: de koplopers, evenals de
vorige week zijn: Kitty van Beem &
Agnes de Kuijer met na vier zittingen een gemiddelde van 57,76%,
op de tweede plaats staan Thecla
Maarschalk & Rees van der Post
met het gemiddelde van 56,32%,
de derde positie, met een minimaal
verschil, wordt opgeëist door Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar

56,11%, terwijl de vierde plek wordt
ingenomen door An van Schaick &
Lea Wit, zij hebben een gemiddelde
van 55,02%.
B lijn:
De koplopers waren met 61,25%
Wil Voss en Cathy Troost, proficiat dames! De tweede plaats was
voor de dames Eugenie Rasquin
en Riet Willemse met 59,58%, terwijl de derde plek werd ingenomen door Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit met 56,25%, de veteranen Ria Bulters en Gerda Egbers
behaalden met 54,58% de vierde
plaats, fantastisch dames! De competitiestand: Opgerukt naar de eerste plaats zijn: Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot met het gemiddelde van 55,02%, een trapje gestegen zijn Gertrude Doodkorte & Floor
Janssen, zij hebben het gemiddelde
van 54,09%, de derde positie wordt
ingenomen, met 53,69%, door Cathy
Troost & Wil Voss; de vierde plaats
is voor Vera van Wessem & Elly van
Brakel met 53,21%. Heeft u belangstelling voor een middagje gezellig
bridgen? Dan kunt u inlichtingen
inwinnen bij het secretariaat: Mieneke Jongsma tel. 0297-56756 of
wjongsma1@hotmail.com.

Onnodig verlies CSW
Wilnis - CSW speelde zaterdag uit
tegen Eemdijk dat 1 punt meer had
op de ranglijst. En waar CSW minimaal met een punt huiswaarts had
moeten keren stond de ploeg na 90
minuten met lege handen. Het verloor uiteindelijk met 2-0.
Het was van beide kanten een rommelige wedstrijd met veel balverlies.
Het eerste gevaar van CSW kwam
via een schot van Mitchell de Zwart
dat door de keeper werd gepakt.
Beide ploegen speelden teveel de
lange bal en dat kwam de kwaliteit van de wedstrijd niet ten goede. Eemdijk werd voor het eerst gevaarlijk uit een dood spelmoment
maar de kopbal verdween over het
doel. Daarna ontsnapte CSW aan
de openingstreffer toen een lange
bal panklaar werd gelegd met de
kop en het schot vervolgens via de
lat over het doel verdween. Aan de
andere kant was het weer de beurt
aan CSW om gevaarlijk te worden.
Stefan Baars brak door tot aan de
achterlijn maar kwam net tekort om
een medespeler in stelling te brengen. Vlak voor rust kwam CSW heel
goed weg toen de spits knap wegdraaide en via de vingertoppen van
doelman Jordi Wens de bal op de

Klaverjassen
Vinkeveen - Zaterdag 19 november
is er prijsklaverjassen in de kantine
van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Er zijn fraaie prijzen

paal zag belanden. Na rust probeerde CSW de druk wat op te voeren
en dat leek al snel resultaat te gaan
opleveren. Arnoud Schonis en Stefan Baars worstelden zich door de
verdediging van Eemdijk en het was
Schonis die de bal leek in te gaan
schieten, terwijl de doelman al was
gepasseerd maar de bal werd ternauwernood van de doellijn gekopt. Beide ploegen wisten hierna niet veel kansen te creëren en
het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Eemdijk een voorsprong
nam uit een dood spelmoment. Een
vrije trap vanaf links werd door CSW
niet goed beoordeeld en de bal verdween via wat klutswerk in het doel.
CSW ging op jacht naar de gelijkmaker en de ploeg had wel degelijk diverse mogelijkheden op een
doelpunt. Zo had Rosco Cyrus weinig geluk met een bal voorlangs het
doel. Ook belandden diverse voorzetten bij de tweede paal maar niemand op de juiste plek om het laatste tikje te geven. Vlak voor tijd werd
het duel definitief door Eemdijk
in het slot gegooid. Bij een scherpe counter kwam de bal bij de spits
die bal onder doelman Jordi Wens in
het doel schoof.

te winnen. De zaal is komende zaterdag open om 19.30 uur; om 20.30
uur wordt gestart met kaarten. De
volgende klaverjasavond is op zaterdag 17 december. Tot ziens bij
Hertha (0297-263527).

Atalante Dames 1 kan niet
stunten tegen nummer 1
Vinkeveen - Een gehavend volleybal Dames 1, gesponsord door
Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen en Zn moest afgelopen
vrijdag 11 november in De Boei spelen tegen de nummer 1 in de promotieklasse B, te weten AMstelveen
Dames 1.
Allie Koekoek en Carin van Kouwen
waren afwezig vanwege een blessure en feestje/bruiloft en ook trainer/
coach Erik Raket kon vanwege een
bruiloft niet coachen.
Jana Chatrnuchova was in die week
teruggekomen van een reisje uit
Londen en had daar een verkoudheidje opgelopen. Mirjam van der
Strate kon nog steeds alleen als libero ingezet worden.
Marjan Blenk van Dames 2 was op
de dinsdag al gevraagd als reservespeelster.
Zij had in de wedstrijd voor deze wedstrijd al de nodige sets gespeeld, dus het was de vraag hoe
fit zou zij nog zijn? Ook de scheidsrechter van die wedstrijd, Ton
Plomp, hebben ze uiteindelijk weten te strikken om tijdens de wedstrijd als morele steun en dus coach
te fungeren. Ton, nog superbedankt
hiervoor!
De tegenstander van deze avond
bestond uit een groot aantal jonge,
lange meiden, die duidelijk erop uit
zijn om kampioen te gaan worden.
Al met al 8 dames van Atalante te-

genover 12 meiden van AMstelveen
Dames 1.
De basis bestond uit Marleen Sondermeijer en Daniëlle van der Horst
op het midden. Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova op buiten, Sandra
Wiebes op diagonaal en Xuee Lont
als spelverdeelster.
Mirjam van der Strate speelde als
libero achterin voor Marleen op de
midden positie.
Over de wedstrijd zelf kunnen we
redelijk kort zijn. Hoewel Xuee een
goede wedstrijd heeft gespeeld
kwamen de dames op alle fronten
veel tekort. Servicedruk, het afmaken van de aanvallen, blokkering en
natuurlijk het zetten van de verdediging en het passen van de bal.
Amstelveen Dames 1 had lange
meiden die lekker konden scoren
aan het net met harde aanvallen en
een hoge blokkering konden zetten.
Ze kwamen ondanks de aanwijzingen van ‘interim’-coach Ton en
daarbij ook nog de koude lucht in
de zaal met aanslag op de spieren
niet boven de 16 punten per set uit.
Met 16-25, 15-25, 14-25 en 11-25
ging de 0-4 overwinning dan ook
naar AMstelveen dames 1.
Aankomende zaterdag mogen de
Haaxman/Verbruggen dames om
16.15 uur aantreden in Maartensdijk tegen Salvo DS1. Zouden ze
dan eindelijk eens kunnen winnen?

‘Turnsters en ouders, bedankt!’
Mijdrecht -Onze redactie ontving
het volgende schrijven van juf Willie
met het verzoek tot plaatsing in de
Nieuwe Meerbode: “Op woensdagmiddag 26 oktober werd er een afscheidsles gehouden in sporthal De
Brug voor alle recreantenturnsters
aan wie ik les heb gegeven. De air
tumblingbaan lag uit en iedereen die
kwam kon zich heerlijk uitleven. Ook
was er tijd voor een praatje, een afscheidsknuffel, wat drinken met iets
lekkers en een klein afscheidscadeautje voor alle kinderen. Dit alles
ging gepaard met een lach en een
traan.
Van Isa en Joëlle kreeg ik een sjerp
met daarop de woorden: ‘s werelds
nr. 1. Nou... een groter compliment
kan je als juf niet krijgen en vol trots
heb ik deze sjerp dan ook de hele
middag mogen dragen.
Maandag 31 oktober was er een afscheidsles voor de selectieturnsters.

Ook voor hen stond de airtumbling
klaar. Assistenten, oud-turnsters,
oud-collega’s en de mensen die mij
jarenlang geholpen hebben daar
waar nodig, kwamen om even gedag te zeggen. Het afscheid was heel
erg moeilijk, voor iedereen, er waren
veel tranen maar gelukkig ook veel
knuffels.
En wat een lieve reacties heb ik van
de ouders en de kinderen mogen
ontvangen. Vele cadeaus, cadeaubonnen, bloemen, chocolade, boeken, en lekkere douchegeurtjes. En
wat een mooie herinneringen zijn er
door de kinderen voor mij gemaakt
in de vorm van mails, kaarten, prachtige plakwerkjes, strijkkralen en tekeningen. Echt, ik zou een museum
kunnen beginnen! Deze mooie, ontroerende herinneringen hou ik vast.
Lieve ouders en lieve, lieve turnsters
heel erg bedankt voor dit alles ! ! !
Met een sportieve groet, ‘juf’ Willie.

Voetballers van Hertha F1
beginnen warm te draaien
Vinkeveen - “Dat doet de broek
weer eens enorm bollen. Het accent
tijdens de training van deze week
lag op opbouwen van achteruit en
Tikkie-Takkie op balbezit spelen. En
als die gastjes op zaterdag dan vanaf de aftrap maar liefst 15X onafgebroken rondspelen en dan ook nog
scoren…kan ik mijn geluk niet op”
Aldus hoofdtrainer Jean-Paul Loman na afloop. Winnen is niet belangrijk maar spelplezier, samenwerken en op alle posities leren
voetballen is het motto van Loman.
Onder de rook van de Amsterdamse Arena wil hij op de “Vinkeveense
Toekomst” samen met zijn veldtrainer De Boer beroemd worden met
Vinkeveens totaalvoetbal. De wedstrijd- Het was Rens Kok(kie) bijgenaamd “de kapper” die na eerst
ongeveer 23 kapbewegingen gemaakt te hebben, Hertha reeds in
de eerste minuut met een zoevend
afstandsschot op voorsprong zette.
0-1. En de Vinkeveners hadden de
smaak flink te pakken want volgens
de door Gerard Roling langs het
veld geïnstalleerde meetinstrumenten was Hertha tijdens de eerste
helft voor 95% in balbezit tegenover
Weesp met 5%. Op de tribunes zag
je de harde kern van Weesp dan ook
per minuut, de billen steeds dichter
tegen elkaar knijpen. Maar de schoten van Yanick, Mees en Niels gingen ternauwernood naast of over.
Dat het bij de rust nog slechts 0-1
was mocht dan ook een godswonder genoemd worden. Ruststand
0-1, effe een bakkie en de jongens
kletsten vooral over Sinterklaas en

dat je beter Edwin (Ome Willem) dan
Mark Rutten de baas van Nederland
kan laten zijn…. Tweede helft: aftrap
door FC Weesp en BOEM: 1-1. “Zijn
we wakker Hertha ?”. Nee want het
werd nog erger,via een snelle uitbraak scoode FC Weesp zelfs 2-1.
Hertha was van slag maar het waren de uitblinkers van vandaag Yanick, Daan en Mees die opstonden
en zeiden dat we nu vooral niet bij
de pakken neer moesten gaan zitten
en Hertha zette dan ook alles op alles met keeper Luca Irving erachter
die als een soort libero speelde met
prima uitloopacties. Het was Cooper Kropveld die met goed doorzetten de gelijkmaker liet aantekenen:
2-2. Er waren nog 5 minuten te spelen en de Vinkeveners begonnen te
geloven in het wonder van Weesp.
Eerst schoot Meessie (Messi) van
Zijtveld nog op de kruising maar in
de laatste minuut schoot hij uit een
corner met notabene zijn reservebeen de 2-3 hoog in de touwen. Wat
een feest en eens te meer bewezen
dat je juist met goed voetbal uiteindelijk dus ook de punten pakt. Eenmaal terug in Vinkeveen ging het op
de persconferentie vooral over de
vraag wanneer de voetbalplaatjes
van die gastjes in de winkel liggen.
“Nog effe geduld beste mensen, de
foto’s waren al lang klaar totdat die
gastjes in een dolle bui sportfotograaf Willem-Jan de Bree met toestel en al in het spelerszwembad
hadden gegooid”. Aldus een hoofdschuddende Hoofd Belangrijke Zaken Gerard Roling na afloop in de
bestuurskamer.

Sinterklaasbingo bij Argon
Mijdrecht - Oh, kom er eens kijken...

die niemand verwacht, maar ja, dat
is pakjesavond...

De Sint viert aanstaande vrijdagavond 18 november pakjesavond op
de bingo van Argon. Er is voor elk
wat wils, de Sint neemt voor iedereen iets mee!!! Verrassende prijzen

Dus ben je vrolijk en heb je zin
kom dan naar de bingo
met het hele gezin.
De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar
en de eerste is gratis, echt waar!

De eerste kampioen is
bekend bij CSW!
Wilnis - In de UEFA Cup is Manchester City afgelopen zaterdag
kampioen geworden.
De jongens hebben alle 9 wedstrijden tot nu toe weten te winnen en in
totaal dus 27 punten behaald. Met
nog drie wedstrijden te gaan kunnen ze niet meer worden ingehaald.
Met een doelsaldo van 33 doelpunten voor en maar 5 doelpunten te-

gen is dit een superresultaat. Lars,
Jaffar, Nadim, Erwin, Jens, Arie, Jari, Jamie en Sem: jullie hebben allemaal heel erg jullie best gedaan en
jullie moeten je best doen om ook
de laatste drie wedstrijden winnend
af te sluiten!
Na afloop van de wedstrijd kregen
alle jongens een dikverdiende beker. Gefeliciteerd!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
dinsdag 8 november een koppelkaartavond gehouden. Ondanks
een lage opkomst was het een gezellige kaartavond.
Uitslag:
1. Frans BierstekersFerry Verbraak
5242 pt.
2. Miep Haak-Sjaan Vlug 5153 pt.
3. Ria MatthiesenNeel Bosman
4627 pt.
4. An van der MeerBen ten Den
4595 pt.

De troostprijs ging naar Cor de
Haan-Theo Kranendonk met 3770
punten.
De volgende prijs-koppelkaartavond is dinsdag 20 december.
Uitslag laatste competitieavond:
1. Frans Bierstekers
5361 pt.
2. Ricky Kooiman
5218 pt.
3. Martien de Kuijer
5010 pt.
4. Jan van der Linden
4823 pt.
5. Rob van Achterbergh
4706 pt.
De poedelprijs ging naar Arend Alleman met 3840 punten.
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Ondanks verlies toch
tevredenheid bij Atlantis A1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
startte de zaalcompetitie voor de
korfballers van de door Van Dam
Bedrijfsdiensten gesponsorde Atlantis A1. Net zoals op het veld
speelt Atlantis A1 ook in de zaal in
de landelijke eerste klasse. Zij zullen
in deze competitie aantreden tegen:
Avanti (Pijnaker), DES (Delft), Excelsior (Delft), Fortuna (Delft), ODO
(Maasland), TOP (Sassenheim) en
Valto (De Lier).

In vergelijking met het achttal op
het veld hebben de trainers/coaches Marijke Pauw en Arie Zaal
twee wissels toegepast. Maarten
Helsloot en Lars van Walraven maken nu deel uit van het basisachttal. De overige spelers zijn: Jeroen
Korver, Goof van Straaten, Sharon
Moen, Sophia van der Horst, Megan van Aken en Ciska Taal. Een
domper was de op donderdag opgelopen blessure van Megan, Eva

Haspels nam zaterdag haar plaats
in.
In sporthal de Phoenix mocht Atlantis A1/Van Dam nu aantreden tegen
TOP. Onder toeziend oog van erelid en oud-voorzitter Rien Pothuizen
werd het een vermakelijke en aantrekkelijke wedstrijd waarin Atlantis
net niet was opgewassen tegen hun
leeftijdgenoten uit Sassenheim. Via
een 9-10 ruststand werd er verloren
met 17-19. Atlantis startte sterk: een

vrije bal van Ciska Taal was direct
doeltreffend. TOP liet zich niet verrassen en bleef in het spoor van Atlantis, na de gelijkmaker pakten zij
de voorsprong maar Maarten Helsloot bracht beide ploegen weer op
gelijk hoogte; 2-2. De 2-3 was voor
TOP en Ciska schoot de 3-3 binnen.
Zo ging dat de gehele eerste helft
door, TOP kwam telkens op een minieme voorsprong en Atlantis bleef
knokken om bij te blijven. De overige 6 Atlantis-doelpunten voor de
rust kwamen uit handen van Jeroen
(2x), Ciska, Maarten, Goof en Sophia.
Ondanks de achterstand was er in
de rust nog alle hoop op een goede
afloop. Waar TOP, als team, meer de
rust bewaarde in de aanval speelde Atlantis wat rommelig en vaak
te gehaast. Dit leidde tot veel onnodig balverlies en ongecontroleerde schoten zonder afvang. Niettemin heerste er sfeer van “we staan
dan wel achter maar er is nog niets
verloren” en ondanks dat TOP na de
rust op 9-11 kwam, bracht Jeroen
beide ploegen weer naast elkaar.
Wat volgde was eenzelfde beeld als
gedurende de eerste helft; TOP op
voorsprong en Atlantis in de achtervolging. Zelfs een achterstand van 3
goals werd genivelleerd en zo bleef
het spannend tot in de laatste minuten. Bij een stand van 17-18 met nog
1 minuut te gaan moest Atlantis risico’s nemen en dat werd vakkundig uitgespeeld door TOP; hun 19e
goal betekende direct het einde van
de wedstrijd.
De overige doelpuntmakers van Atlantis in de tweede helft waren: Jeroen (2x), Maarten (2x), Ciska en
Goof. Atlantis kan terugzien op een
zeer verdienstelijke wedstrijd waarin het team het uiteindelijk moest
afleggen tegen het sterke collectief
van TOP. De volgende wedstrijd van
Atlantis A1/Van Dam zal plaatsvinden op 19 november om 14.00 uur
in sporthal De Buitenhof in Delft, alwaar Atlantis het mag opnemen tegen kampioenskandidaat Excelsior.

Argon zaterdag knokt
zich langs NFC
Mijdrecht - Tegen concurrent NFC
heeft Argon een nipte maar verdiende overwinning behaald. Hoewel de ploeg uit Amstelveen voetballend zeker niet de mindere was,
werden de vechtlust en inzet die Argon op het veld liet zien uiteindelijk
de basis voor de overwinning. Voor
rust kwam Argon op voorsprong en
na de thee scoorde Stefan Tichelaar
nu al het doelpunt van het jaar voor
Argon. NFC kwam nog wel tot 2-1
maar echt doordrukken en een punt
veilig stellen konden de Amstelveners niet.

op Stefan Tichelaar die vervolgens
doelman Hassall geen kans liet. 1-0.
Daarna zagen we twee mogelijkheden voor de gasten, eerst ging er
een goede mogelijkheid over, vervolgens was er een goede redding
van doelman Van Moort na een kopbal en ook de paal stond een doelpunt van NFC in de weg. Bij Argon
zagen we Albert Mens na een hoekschop de bal over het doel koppen,
Ali Eren met een prachtige omhaal
rakelings over schieten en Stefan Tichelaar na een leuke actie op doelman Hassall stranden.

In het begin waren er voor beide
ploegen een paar mogelijkheden,
NFC schoot rakelings voorlangs en
Vincent van Hellemondt schoot via
de doelman over. Het was het laatste wapenfeit voor Van Hellemondt,
even later raakte hij ernstig geblesseerd toen hij na een kopbal verkeerd op z’n enkel terechtkwam en
van het veld gedragen moest worden. Ali Eren werd zijn vervanger.
Na ongeveer twintig minuten opende Argon de score, de vanmiddag
ongrijpbare Lesley Groenen paste

Startblokken
De tweede helft kwam NFC fel uit
startblokken maar de mogelijkheden die het kreeg werden niet benut, er werd voorlangs het Argondoel geschoten, vervolgens naast
en na een hoekschop werd er over
gekopt. Met nog een half uur op
de klok kwam Argon op 2-0, Stefan Tichelaar scoorde ineens uit een
hoekschop, de bal verdween effectvol in de verste bovenhoek. In dezelfde minuut kreeg NFC ook een
hoekschop maar die bal werd over

Goed begin voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
ging het zaalseizoen weer van start
voor het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1. In het eerste competitieduel van het seizoen moesten
de Mijdrechtenaren thuis aantreden
tegen Koveni uit Nieuwegein. Op
het veld was er door Atlantis duidelijk progressie geboekt, maar de

ploeg bleef moeite houden de vooruitgang om te zetten in punten. Dit
zaalseizoen zou er meer geoogst
moeten worden en Koveni was een
tegenstander waar van gewonnen
zou moeten kunnen worden. Dit gebeurde dan ook, met een verdiende
14-12 overwinning bleven de punten in Mijdrecht.
Ten opzichte van het veld waren er
behoorlijk wat wijzigingen in de opstelling van Atlantis. De Rabobank
formatie kreeg in oefenperiode met
een aantal blessures te kampen,
waardoor de samenstelling van het
team anders werd dan vooraf bedacht door coach Frits Bruijntjes.
Desalniettemin had ook dit team in
de laatste oefenwedstrijd laten zien
een hoog niveau te kunnen halen.
De aanval bestond uit: Joyce Gortenmulder, Cynthia Sassen, Mark
Goverse en Jimmy de Koning. In de
verdediging begonnen: Janneke van
Ginkel, Tamara Gortenmulder, Berry
de Jong en Jelmer Steen.
Atlantis begon geconcentreerd en
wist dan ook vrij gemakkelijk de
eerste punten op haar naam te zetten. Na drie minuten gespeeld te
hebben stond het 2-0.
Maar toen was ook Koveni wakker
geschud en ging de strijd vrij gelijk op. Bijna de gehele eerste helft
kon Atlantis de voorsprong behouden, maar vlak voor rust kwam Koveni toch langszij. Atlantis bleef nog

het doel gekopt. Daarna werd Rick
Verweij (ziek) gewisseld, Alan Doorson verving hem. Vervolgens zagen
we poging van Kevin Blom maar
doelman Hassall greep goed in. Met
nog tien minuten op de klok kreeg
NFC z’n doelpunt, in eerste instantie redde Bas van Moort bij een inzet goed, echter in de kluts kwam
de bal voor de voeten van Maarten
Zwaan die van dichtbij de bal tegen
het net kon tikken 2-1. In de slotfaeven doorknokken en wist zo in de
laatste minuut de voorsprong toch
weer op twee punten te brengen.
Met een stand van 8-6 gingen de
ploegen de kleedkamer in.
Na rust had Atlantis een dipje. De
ploeg uit Mijdrecht wist tien minuten lang de korf niet te vinden,
waardoor Koveni de leiding overnam en Atlantis tegen een 8-10
achterstand aankeek.
Hierna herpakten de Mijdrechtenaren zich. Verdedigend hield de
ploeg het goed dicht en aanvallend kwamen de doelpunten ook
weer. Met nog tien minuten te gaan
kwam Jeroen Korver in het veld voor
Berry de Jong. Niet lang daarna wist
Atlantis de mokerslag uit te delen
door op vier punten voorsprong te
komen, de stand was 14-10.
Met nog een paar minuten op de
klok maakte Ciska Taal haar debuut
in Atlantis 1. Koveni wist nog wel
wat terug te doen, maar het was al
te laat. Na een uur spelen klonk het
laatste fluitsignaal met een stand
van 14-12.
Met deze eerste overwinning kan
de Rabobank equipe terugkijken
op een goede start. Er zijn nog voldoende punten om aan te werken,
maar de basis is er in ieder geval.
Met vertrouwen kan er naar de rest
van het zaalseizoen worden gekeken. Volgende week speelt Atlantis
1 een uitwedstrijd in IJmuiden tegen DKV. De eerste thuiswedstrijd
staat 3 december pas weer op het
programma.

se, met Rik Schalkwijk voor Mens,
kon NFC niet echt doordrukken,
Argon had nog wel mogelijkheden
maar Kevin Blom schoot naast op
aangeven van Groenen en Tichelaar
en Groenen troffen doelman Hassall
op de goede plaats.
Zaterdag ontmoet Argon opnieuw
een concurrent: Haarlem Kennemerland ontvangt Argon in het
Haarlem Stadion.

Tafeltennissers Veenland 2
winnen ruim
Wilnis – Afgelopen week speelden
de tafeltennissers van Veenland 2
de uitwedstrijd tegen de hekkensluiter van de vijfde klasse: Hilversum 24. Om de eerste plaats nog
beter te consolideren was het voor
Ramon Mayenburg, Fabian Veerhuis en Harry Warmer noodzakelijk
om een grote score te behalen.
Fabian begon de wedstrijd tegen J.
Koudijs. In de heenwedstrijd had Fabian gemakkelijk gewonnen, maar
dit keer beloofde het zwaar te worden. Fabian hoopte dat de tegenstander veel fouten zou maken,
maar dit was niet het geval. Door
goed aanvalsspel van Koudijs stond
deze snel met 2-0 in sets voor. Fabian moest het initiatief overnemen en
meer risico’s nemen en deed dit ook
en kon de wedstrijd uiteindelijk winnen in vijf sets. Harry speelde zijn
eerste wedstrijd tegen A. Ros. Zonder zich overmatig in te spannen
trok Harry de wedstrijd in drie sets
naar zich toe. Ramon had het moeilijker tegen J. Venema. In de eerste
vier sets ging het gelijk op, maar Ramon kwam net te kort om ook de
laatste set te winnen en ging strijdend ten onder. Ook in de dubbel
hadden Ramon en Fabian moeite
om het spel te maken. Na de eerste
set verloren te hebben kon er uiteindelijk gewonnen worden in vier sets.
Hierdoor gingen de mannen van
Veenland met een 1-3 stand rustten.
Het vertoonde spel was niet waarop vooraf op gehoopt werd, maar
het belangrijkste was dat de punten
binnengehaald werden. Na de rust
ging gelukkig het spelniveau van de
Veenlanders omhoog. Fabian ontmoette in zijn tweede partij A. Ros.
Deze wedstrijd won Fabian gemak-

kelijk met zelfs twee setstanden van
11-1 ertussen en bewees daarmee
dat de vijfde klasse eigenlijk te hoog
gegrepen is voor Ros. Hierna speelde Ramon zijn tweede wedstrijd tegen J. Koudijs. Net als in de vorige
wedstrijd tegen Fabian kwam Koudijs voor met 2-0 in sets. Ramon liet
het daar niet bij zitten en vocht zichzelf terug in de wedstrijd tot 2-2. De
laatste set won Ramon uiteindelijk
ook in een spannende tie-break en
zette Veenland met 5-1 voor. Harry volgde daarna het goede voorbeeld en won verdiend van J. Venema, die met vreemde aanvalsslagen
te veel fouten produceerde. Ramon
speelde zijn laatste wedstrijd tegen
A. Ros. Ramon zette haar gemakkelijk opzij zonder zich overmatig in
te spannen. Fabian speelde vervolgens tegen J. Venema en moest de
volle concentratie erbij houden om
in vier sets te kunnen winnen. Mede door behoudend spel en enkele geluksballen op de juiste momenten zette Fabian Veenland op een
8-1 voorsprong. Harry speelde de
laatste partij van de avond tegen J.
Koudijs. Daar waar Ramon en Fabian met veel kunst en vliegwerk van
hem wonnen, won Harry vrij gemakkelijk door spel van een hoog niveau
en was hierbij de man van de wedstrijd aan de kant van Veenland.
Ook deze wedstrijd werd dus afgesloten met een 9-1 overwinning
voor Veenland, ondanks het matige spel aan het begin van de avond.
Hierbij verstevigen de mannen van
Veenland de koppositie en staan vijf
punten los van de nummer twee.
Volgende week staat de uitwedstrijd
op het programma tegen ATC Almere.

Atalante dames 1 kan niet
stunten tegen nummer 1
Vinkeveen - Een gehavend dames
1 gesponsord door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen en
Zn moest afgelopen vrijdag 11 november in De Boei spelen tegen de
nummer 1 in de promotieklasse B
te weten AMstelveen dames 1. Allie Koekoek en Carin van Kouwen
waren afwezig vanwege een blessure en feestje/bruiloft en ook trainer/coach Erik Raket kon vanwege een bruiloft niet coachen. Jana
Chatrnuchova was in die week teruggekomen van een reisje uit Londen en had daar een verkoudheidje opgelopen. Mirjam van der Strate kon nog steeds alleen als libero
ingezet worden. Marjan Blenk van
dames 2 was op de dinsdag al gevraagd als reservespeelster. Zij had
in de wedstrijd voor hun wedstrijd
al de nodige sets gespeeld, dus het
was de vraag hoe fit zij nog zou zijn?
Ook de scheidsrechter van die wedstrijd, Ton Plomp, hebben ze uiteindelijk weten te strikken om tijdens
de wedstrijd als morele steun en
dus coach te fungeren. Ton, nog super bedankt hiervoor!
De tegenstander van deze avond
bestond uit een groot aantal jonge,
lange meiden, die duidelijk erop uit
zijn om kampioen te gaan worden.

Al met al 8 dames van Atalante tegenover 12 meiden van AMstelveen
dames 1. De basis bestond uit Marleen Sondermeijer en Daniëlle van
der Horst op het midden. Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova op buiten, Sandra Wiebes op diagonaal en
Xuee Lont als spelverdeelster. Mirjam van der Strate speelde als libero achterin voor Marleen op de midden positie. Over de wedstrijd zelf
kunnen we redelijk kort zijn. Hoewel Xuee een goede wedstrijd heeft
gespeeld kwamen de dames op alle
fronten veel tekort. Servicedruk, het
afmaken van de aanvallen, blokkering en natuurlijk het zetten van de
verdediging en het passen van de
bal. AMstelveen dames 1 had lange meiden die lekker konden scoren aan het net met harde aanvallen en een hoge blokkering konden
zetten. Ze kwamen ondanks de aanwijzingen van ‘interim’-coach Ton
en daarbij ook nog de koude lucht
in de zaal met aanslag op de spieren niet boven de 16 punten per set
uit. Met 16-25, 15-25, 14-25 en 1125 ging de 0-4 overwinning dan ook
naar AMstelveen dames 1.
Zaterdag a.s. mogen de Haaxman/
Verbruggen dames om 16.15 uur
aantreden in Maartensdijk.

Korfballers van De Vinken
nog niet op niveau
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden afgelopen zaterdag 12 november de eerste zaalcompetitiewedstrijd in Bodegraven.
Tegen het achttal van Vriendenschaar keek De Vinken al snel tegen een achterstand aan en had
veel moeite om tot score te komen.
Een stuk feller was De Vinken aan
het begin van de tweede helft, wat
de achterstand verkleinde tot twee
scores. In de laatste twintig minuten
werden de Vinkeveners onder de
voet gelopen door Vriendenschaar
tot de eindstand van 18-9.
Laag scoringspercentage
Na het kampioenschap van vorig
jaar speelt de door ANB-AMRO gesponsorde hoofdmacht dit zaalseizoen in de tweede klasse. Het vlaggenschip smacht al maanden naar
de eerste overwinning en was erop
gebrand dit zaalseizoen goed van
start te gaan.
Aanvallend begonnen Melanie
Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Kooijman en Peter Koeleman. De
defensie werd gevormd door Joyce
Kroon, Kelvin Hoogeboom, Rudy en
Silvia Oussoren.
Nadat beide teams een aantal lange aanvallen hadden opgezet kwamen beide ploegen van de nul af

door strafworpen, welke namens De
Vinken door Peter Kooijman werd
benut. Ondanks de goede rebound
van Joyce, waardoor veel schoten
gelost werden, vielen de doelpunten
bij Vriendenschaar. De verdedigende fouten werden door Vriendenschaar afgestraft en met treffers van
Peter Koeleman, Rudy en Kelvin was
de ruststand 7-4.
Vijfhonderdste treffer Mariska
De tweede helft kreeg De Vinken al
snel een treffer om de oren, maar
ging toch gretig op zoek naar scores, want er werden nog steeds genoeg kansen gecreëerd. Eén daarvan was de doorbraak van Peter
Kooijman, waardoor de weggetrokken Peter Koeleman de bal ontving
en zijn kans door de mand zag vallen.
Verdedigend kon De Vinken de rug
recht houden door overnames van
Silvia en Kelvin bij de doorloopballen van Vriendenschaar. Vriendenschaar gaf verdedigend De Vinken
voldoende ruimte om vanuit rust te
kunnen schieten, waardoor Mariska haar vijfhonderdste doelpunt in
dienst van het eerste kon scoren. Na
de 9-6 kon het team van coach Fred
Straatman nog eenmaal dichtbij komen door een schot van Rudy, maar
hierna lag het initiatief volledig in
de handen van Vriendenschaar. De
trefzekerheid van de heren van Bodegraven was van een hoger niveau.

En wanneer De Vinken verdedigend
de concentratie even los liet maakte Vriendenschaar door wegtrekballen en doorloopballen hier optimaal gebruik van. De doorloopballen van Rudy en Melanie waren de
laatste Vinkentreffers voor de eindstand van 18-9.
Aankomende zaterdag speelt De
Vinken 1 tegen THOR 1 uit Harmelen. De wedstrijd zal om 16.00 uur
aanvangen in sporthal De Boei.

