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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

www.kunstuitleen-timeless.nl

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 
VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET!

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 

Word lid in november!

donderdag 13 t/m zaterdag 15 november

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

g-star/geisha/jacK&jones/onlY/Pall mall/vila/Kultivate/ltb 
vero moda/PureWhite/cars/Petrol/name it/Pieces/Wrangler

alle combinaties mogelijK
50% Korting

*korting geldt op de adviesprijs van het laagst geprijsde artikel

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

DEZE WEEKZIE BIJLAGE:

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Uithoorn - Donderdagavond 6 no-
vember was in de gemeenteraad 
Uithoorn de gemeentelijke Pro-
grammabegroting 2015 onderwerp 
van discussie. Dat leverde overigens 
geen heftige discussie op tussen 
partijen en de begroting 2015 werd 
met een meerderheid van stemmen 
aangenomen. Alleen Ons Uithoorn 
en Groen Uithoorn stemden tegen. 
Zij konden zich er niet mee vereni-
gen. De gemeente gaat in fi nancië-
le zin echter wel een ‘heftige’ tijd te-
gemoet. Zo is de schuldenlast van 
de gemeente in enkele jaren tijd op-
gelopen van 20 naar 70 miljoen eu-
ro. Die zal in korte tijd moeten wor-
den afgebouwd. Verder heeft de ge-
meente nagenoeg geen fi nancië-
le reserves meer. Daaraan zal extra 
aandacht moeten worden gegeven 

om die weer op te bouwen. Er moet 
bovendien nog meer bezuinigd wor-
den om voor een sluitende begro-
ting te zorgen. “Dat is hard nodig, 
want inmiddels kijkt ook de pro-
vincie mee naar het fi nanciële rei-
len en zeilen van onze gemeente. 
We moeten voorkomen dat de ge-
meente onder preventief provinciaal 
toezicht komt”, aldus uitspraken van 
wethouder Hans Bouma.
De inwoners zullen ongetwijfeld 
gaan merken dat er bezuinigd moet 
worden op de gemeentelijke dienst-
verlening. Verder stijgen de woon-
lasten de komende jaren. Zo stijgt 
bijvoorbeeld het percentage van de 
OZB in 2015 met 9,75 procent. Dat 
is noodzakelijk om de primaire ge-
meentelijke voorzieningen te kun-
nen blijven uitvoeren. Ook de riool-

heffi ng stijgt met bijna 4,5 procent. 
Daarentegen daalt het percentage 
van de afvalstoffenheffi ng weer met 
6,6 procent. Al met al blijft Uithoorn 
met de woonlasten nog ruim onder 
het landelijk gemiddelde. Mocht de 
provincie het voor het zeggen krij-
gen met preventief toezicht, dan is 
dat bijzonder onprettig. Voorgestel-
de projecten gaan dan voorlopig 
de ijskast in (dorpscentrum!) en de 
OZB stijgt schrikbarend met meer 
dan 30 procent. Dat wil je de inwo-
ners met een koopwoning niet aan-
doen, toch? De tering naar de ne-
ring zetten is dus het devies. Dan 
kan je misschien nog wat doen als 
er een meevaller binnenrolt.

(Lees verder elders 
in deze krant)

Gemeente op de rand van 
provinciaal toezicht
Nog meer bezuinigingen en verdere stijging van de 
woonlasten op komst

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor onderhoud
Regio - In het komende weekend, 
van 14 tot en met 16 november, 
wordt de Waterwolftunnel onder 
de Ringvaart tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer twee 
nachten afgesloten voor verkeer. De 
afsluiting is nodig voor het uitvoe-
ren van reguliere onderhoudswerk-
zaamheden. Verkeer op de nieuwe 
N201 wordt deels omgeleid en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. 
Vanwege de geplande onderhouds-

werkzaamheden aan de Waterwolf-
tunnel, is de tunnel afgesloten van 
vrijdag 14 november (21.00 uur) 
tot zaterdag 15 november (06.00 
uur) en van zaterdag 15 november 
(21.00 uur) tot zondag 16 novem-
ber (06.00 uur). Door de afsluiting 
kan het verkeer geen gebruikmaken 
van de N201 tussen de Legmeerdijk 
in Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmermeer. 
Met behulp van borden worden de 
omleidingsroutes aangegeven.

Dreigt uitstel van 
overdracht N196?
Regio - Het nog altijd overkoepe-
lende probleem van het landbouw-
verkeer dat komend voorjaar niet 
meer vanuit De Ronde Venen via 
de Irenebrug door het dorpscen-
trum van Uithoorn kan en mag rij-
den, dreigt misschien roet in het 
eten te gooien bij de herinrichting 
van de N196 tussen de Irenebrug en 
de kruising met de Laan van Meer-
wijk. Dat werd donderdagavond 6 
november tijdens de begrotingsver-
gadering zijdelings ter sprake ge-
bracht. De afspraak is dat de pro-
vincie Noord-Holland de N196 zou 
overdragen aan de gemeente, drie 
maanden nadat de omgelegde N201 
volledig in gebruik zou zijn. Dat zal 
eind van deze maand zijn want het 
‘onttrekkingsbesluit’ ligt nog tot de 
24e ter inzage. Echter dan zou er te-
gen die tijd voor het landbouwver-
keer ook een oplossing moeten zijn 
dat de instemming heeft van de ge-

meente De Ronde Venen. Zo niet 
dan vreest het CDA bij monde van 
fractievoorzitter Jaap Baak voor uit-
stel van de overdracht (en de afslui-
ting voor doorgaand verkeer) omdat 
elk besluit via de rechter door De 
Ronde Venen kan worden aange-
vochten. Het CDA neemt het college 
kwalijk dat er niet tijdig sluitende af-
spraken zijn gemaakt. Wat het CDA 
betreft zijn er twee opties: het land-
bouwverkeer zou via het aquaduct 
moeten mogen rijden of via de bus-
brug de Amstel oversteken die daar-
voor zou moeten worden aangepast.

Wethouder Marvin Polak (Ruimtelij-
ke Ontwikkeling, Verkeer & Wonen) 
gaf als antwoord dat er veel overleg 
is op dit terrein met het college van 
De Ronde Venen. “De gesprekken 
verlopen in een prima harmonie. De 
gemeente De Ronde Venen is tegen 
het autoluw maken van ons dorps-

centrum en wil het landbouwverkeer 
dus gewoon door ons dorpscentrum 
laten rijden. Dat kan niet want dan 
wordt niet voldaan aan de kaders 
die de raad hier destijds heeft ge-
steld. Dus kan daar niet mee worden 
ingestemd. De provincie Noord-Hol-
land blokkeert de mogelijkheid om 
landbouwverkeer door het aquaduct 
te laten rijden. Voor een aanpassing 
van de busbrug zouden vijf partijen 
bijdragen aan de kosten, waaron-
der De Ronde Venen. Alleen de ge-
meente Uithoorn omarmde dat. On-
danks het tegenstribbelen heb ik er 
alle vertrouwen in om de herinrich-
ting van de dorpskern te kunnen re-
aliseren. Ik wil er met het college van 
De Ronde Venen een op een probe-
ren uit te komen en niet via de rech-
ter. Wat dat laatste betreft geef ik toe 
dat de plannen dan mogelijk vertra-
ging kunnen oplopen.” Aldus wet-
houder Polak.

Uithoorn - Deze kat, Jimmy van 15 
jaar, wordt vermist. Hij is zo goed als 
blind en heeft suikerziekte. Heeft u 
hem gezien, dan graag contact op-
nemen met 06-46116480.

De Kwakel - Deze zwart-wit kater 
is als vermist opgegeven door zijn 
baasje. Homer wordt vermist van-
af de Kerklaan in De Kwakel. Wie 
Homer heeft gezien wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming via tel. 0297-343618.

VERMIST

VERMIST
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In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): 
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet 
u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde 

(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. In-
lichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzage-
periode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, 
R. Noorhoff, 0297-513111.

- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, 
Martijn van Wietmarschen, 0297-513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, 

Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297-513111.

- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Hais-
ma, 0297-513111.

- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik. Ontvangen 3 novem-
ber 2014.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Fresialaan, vergunning aan F.W. Onrust Vastgoedonderhoud voor het plaat-

sen van diverse voorwerpen op of aan de weg van 4 november t/m 31 decem-
ber 2014. Bezwaar t/m 16 december 2014. 

- Iepenlaan 49, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-
zwaar: t/m 17 december 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253. Vergunning aan Uithoornse Roei & Kano Vereniging Mi-

chiel de Ruyter voor het organiseren van de Paul Veenemansprijs 2014 op 8 
en 9 november 2014. Bezwaar t/m 19 december 2014.

- Laan van Meerwijk-Schans. Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein 
voor het organiseren van de Sinterklaas uittocht op 6 december 2014. Bezwaar 
t/m 22 december 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de 

Sinterklaas intocht op 15 november 2014 op diverse locaties in Uithoorn en De 
Kwakel. Bezwaar t/m 22 december 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame-

uitingen op de voor- en zijgevel. Bezwaar: t/m 19 december 2014.
Dorpscentrum
- Dorpscentrum, Marktplein Wilhelminakade te Uithoorn, omgevingsvergunning 

voor het afgraven en het ophogen van gronden met meer dan 0.30 m, het plan-
ten van bomen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. Bezwaar: t/m 
15 december 2014.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 26 oktober 
2015 tot en met 31 oktober 2015 aan:
- Mevrouw L. van der Weijden namens de Verenigng Bartimeus Sonneheerdt te 

Zeist voor het houden van een collecte te Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ui-
terlijk 25 december 2014 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders.

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

www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

Klant Contact Centrum 
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
 

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr. 08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur 13.30-16.30 uur

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do. 08.30-12.00 uur 

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

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFON

Op het nu nog braakliggende terrein 
aan de Wilhelminakade aan de Am-
stel in Uithoorn verrijzen de komen-
de jaren ruim 280 nieuwe woningen. 
Voordat dit zover is, moet er nog veel 
gebeuren.
10 november is Bouwfonds Ontwik-
keling op het voormalige Campina-

terrein begonnen met het weghalen 
van het groen, de verharding en het 
afgraven van (verontreinigde) grond. 
Verder wordt er nieuwe grond gestort 
die geschikt is voor wonen en tuinen. 
De werkzaamheden zijn vermoedelijk 
halverwege 2015 klaar. Meer infor-
matie leest u op www.vinckebuurt.nl

Campinaterrein wordt 
bouwrijp gemaakt

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelij-
ke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews wor-
den gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omge-
ving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. 
Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie 
een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Buurtbeheer diep en diep 
teleurgesteld 
Het artikel op de voorpagina van 
De Nieuwe Meerbode van 5 no-
vember jl. onder de kop “Gemeen-
teraad laat Buurtbeheer langzaam 
doodbloeden’ heeft ons diep te-
leurgesteld. De inhoud van het ar-
tikel - hoewel inhoudelijk onjuist 
- rechtvaardigt de kop, maar niet 
het chapeau “Vrijwilligers diep en 
diep teleurgesteld”. Althans, de-
ze vrijwilligers herkennen zich er 
niet in. De gezamenlijke buurtbe-
heren van Uithoorn komen, na het 
artikel enkele keren grondig gele-
zen te hebben, tot de conclusie dat 
de schrijver van het stuk zijn feiten 
niet kent. Daardoor ontstaat een 
uitermate tendentieuze beschrij-
ving van de gang van zaken rond 
Buurtbeheer. Een onjuiste be-
schrijving ook van de manier waar-
op de buurtbeheren en het College 
sinds het aantreden van dit nieu-
we College met elkaar omgaan. 

Het voert te ver om alle onjuisthe-
den uit het artikel hier op te noe-
men en te weerleggen. In de eerste 
tien zinnen komen al de volgende 
feitelijke onjuistheden of onwaar-
heden voor: 

Zin 1: Het is niet waar dat werk-
groep Buurtbeheer Nieuwe Stijl 
haar Notitie Buurtbeheer 2014 ter 
ondertekening heeft aangeboden 
aan het College. Het betreft hier 
een notitie die door het College is 
aangeboden aan de Gemeente-
raad. 

Zin 2 en 3: Om duidelijk te maken 
dat de gezamenlijke buurtbeheren 
de notitie van het College onder-
steunen, hebben mevrouw Moe-
ijes en de heer Roseboom de noti-
tie samen met de portefeuillehou-
der (burgemeester Oudshoorn) ter 
vergadering ondertekend. 

Zin 4: Buurtbeheren hebben er al-
tijd voor gestreden om de Notitie 
Buurtbeheer een eigen plaats te 
geven en niet te laten opnemen als 
een bijlage bij de Participatienota. 

Zin 7: Het maatwerk van Buurtbe-
heer zit in het feit dat iedere buurt 
zelf kan bepalen hoe het buurt-
beheer inricht. De overeenkomst 
is dat iedere buurt eenzelfde vast 
budget krijgt. 

Zin 8: Pas in 2014 is er een onder-
scheid gemaakt tussen een vast 
budget per buurt en het fl exbud-
get. Dit onderscheid blijft gehand-
haafd. 

Zin 9: Aan het begin van 2014 
hebben de buurtbeheren in onder-
ling overleg een lijst ingediend met 
projecten ter besteding van het 
fl exbudget. Het totale bedrag van 
deze projecten was hoger dan het 
fl exbudget van totaal 24.500,-. 

Klok
Buurtbeheerbudget geld beschik-
baar gesteld. Zin 10: Het Partici-
patiefonds wordt een fonds waar-
uit burgerinitiatieven betaald kun-
nen worden. Ook van andere bur-
gers dan buurtbeheer. Zo gaat dit 
het hele artikel door. De schrijver 
heeft de klok horen luiden, maar 
weet niet waar de klepel hangt. Of 
hij meent een valse toon te horen 
waar deze niet is. 

Om de inwoners van Uithoorn een 
eerlijk beeld te schetsen het vol-
gende: De gemeente Uithoorn is in 
2006 begonnen met Buurtbeheer 
met het voornemen deze vorm van 
burgerparticipatie in 2010 te eva-
lueren. Die evaluatie is uitgevoerd 
en dat heeft geresulteerd in een 
verslag in begin 2011. Helaas heeft 
het tot eind 2012 geduurd voor-
dat de evaluatie leidde tot de aan-
zet van nieuw beleid. Toen kwam 
de projectgroep Buurtbeheer 

Nieuwe Stijl tot stand. Daarin wa-
ren alle betrokkenen bij Buurtbe-
heer vertegenwoordigd, gemeen-
te, Eigen Haard, politie en buurt-
beheren. De projectgroep heeft op 
29 mei 2013 zijn rapport Buurtbe-
heer op eigen kracht aan de toen-
malige portefeuillehouder, wet-
houder Verheijen, aangeboden. 
Een jaar later, voorjaar 2014, kwam 
het concept van de Participatieno-
ta ter tafel. De gezamenlijke buurt-
beheren vonden dat Buurtbeheer 
onvoldoende uit de verf kwam in 
dit concept. Bij de bespreking van 
de Participatienota met betrokken 
burgers en later in de gemeen-
teraad hebben vertegenwoordi-
gers van de buurtbeheren gepleit 
voor het loskoppelen van de No-
titie Buurtbeheer op eigen kracht 
en de Participatienota. Zij vonden 
buurtbeheer te belangrijk om de-
ze notitie als bijlage in de Partici-
patienota te laten opnemen. Vanaf 
juni 2014 is er intensief overleg ge-
weest tussen de portefeuillehou-
der (= burgemeester Oudshoorn) 
en de buurtbeheren over aanpas-
sing van de oorspronkelijke notitie 
Buurtbeheer op eigen kracht. De-
ze was inmiddels meer dan ander-
half jaar geleden geschreven en 
door nieuwe ontwikkelingen wat 
achterhaald. Dit overleg heeft ge-
leid tot een herziene notitie met de 
naam Notitie Buurtbeheer 2014. 
Een notitie waar zowel het College 
als de buurtbeheren achter kon-
den staan en nog steeds staan. En 
deze notitie is op 30 oktober 2014 
aan de Commissie Leven aange-
boden en daar besproken. 

Tot slot nog een voorbeeld van ten-
dentieuze verslaglegging: ‘Na een 
wat onbeduidend vraag- en ant-
woordspelletje kwam de klap-
per van de avond. Op de vraag of 
buurtbeheer in de toekomst mo-
gelijk zal ophouden te bestaan, 
antwoordde de portefeuillehoud-
ster met een duidelijk en volmon-

De Senioren 
buurtkoffi e
Uithoorn - Voor zondag 23 novem-
ber a.s. van 11.00 tot 14.00 uur in De 
Fransche Slag, Laan van Meerwijk 2, 
Uithoorn.  
Bent u Senior en woonachtig in 
Meerwijk kom dan ‘net als vorig 
jaar’ gezellig langs voor een kop-
je koffi e met gebak en een drank-
je met hapje. Neem gerust ook uw 
seniore buurvrouw en/of buurman 
mee. Wij bieden u een paar gezelli-
ge uren infotainment; met een pre-
sentatie over historisch Uithoorn  
en een optreden van de Uithoorn-
se zanger Harm.  U bent van harte 
welkom en er zijn géén kosten aan 
verbonden! Aanmelden vóór 17 no-
vember! Bel naar 06-46391555 of 
mail naar BuurtbeheerMeerwijk@
hotmail.com. Er is plaats voor maxi-
maal 50 personen dus wees er snel 
bij, want Vol = Vol!

www.lijfengezondheid.nl
Vrije artsenkeuze afschaffen?

dig “ja”. De gestelde vraag luid-
de of de mogelijkheid bestaat 
dat buurtbeheer in een bepaalde 
buurt door gebrek aan vrijwilligers 
of animo zou ophouden. Op die 
vraag heeft de burgemeester be-
vestigend geantwoord. Een vraag 
die ook in het overleg tussen por-
tefeuillehoudster en buurtbeheren 
aan de orde is geweest. Ook daar 
werd die vraag bevestigend be-
antwoord. Buurtbeheer is van de 
inwoners en niet van de gemeen-
te. Inwoners van Uithoorn bepalen 
zelf of zij zoiets als buurtbeheer 
willen of dat zij initiatieven onder 
een andere naam willen opzetten. 

Namens de gezamenlijke 
buurtbeheren van Uithoorn, 

Marga Moeijes,
Buurtbeheer De Legmeer 
Gerrit Roseboom,
Buurtbeheer Zijdelwaard.



Gemeente op de rand van 
provinciaal toezicht
Vervolg van de voorpagina

De financiële positie staat in 2015 
en de jaren daarna voor een be-
langrijk deel nog steeds in het teken 
van de rijksbezuinigingen en daar-
naast uit de decentralisaties. Samen 
met het college van burgemees-
ter en wethouders en de raad zijn 
er eerder dit jaar naar meer mogelij-
ke bezuinigingen gezocht. Daarbij is 
het negatieve resultaat van 1,6 mil-
joen euro gedeeltelijk omgebogen 
maar er resteerde nog altijd een fi-
nancieel gat van € 0,6 mln. Als ge-
volg van ontwikkelingen, waaron-
der de minder tegenvallende dalen-
de algemene uitkering en de lagere 
rentekosten is dit teruggebracht tot 
ruim € 0,3 mln. Echter, door nood-
zakelijke investeringen in Sporthal 
De Scheg, aanloopkosten van het 
DUO+ samenwerkingsverband tus-
sen de gemeenten Uithoorn, Die-
men, De Ronde Venen en Ouder-
Amstel en het o.a. terugdraaien van 
de bezuinigingen op de organisatie, 
komt het structurele resultaat nu uit 
op ruim 1 miljoen euro negatief. Al-
dus gegevens uit de Programmabe-
groting. Wie het 135 pagina’s tellen-
de rapport wil inzien kan dat onli-
ne doen op de website  HYPERLINK 
“http://www.uithoorn.nl” www.uit-
hoorn.nl, bij bestuur & organisatie, 
link financiën.

Geen cent te makken
De politieke partijen haakten met 
hun algemene beschouwingen ste-
vig in op de voorgelegde Program-
mabegroting. Toch was er nergens 
vuurwerk te bespeuren. Degenen 
die de meeste kritiek hadden wa-
ren Arjan Koopmans van Groen Uit-
hoorn en Benno van Dam van Ons 
Uithoorn. Laatstgenoemde verweet 
de coalitie de hete aardappel van 
het financieel tekort door te schui-
ven naar de toekomst. Zijn par-
tij had bij het opstellen van de be-
groting al veel vraagtekens gezet. 
“Maar nergens kwam afdoende 
antwoord op, onze zorg werd geba-
gatelliseerd,” aldus Van Dam. “In al-
lerijl is er nu een plan van aanpak 
gemaakt, voornamelijk met het doel 
om preventief toezicht van de pro-
vincie op een afstand te houden. 
Maar dat blijkt wel erg fragiel. Voor-
naamste punt van inkomsten is dat 
de komende jaren steeds de OZB 
wordt verhoogd.” Kortom, Ons Uit-
hoorn vond het allemaal niet over-
tuigend en stemde dus niet in met 
de begroting. Arjan Koopmans gaf 
het college het advies eens te kijken 
naar het TV-programma ‘Geen cent 
te makken’ met John Williams en 
daaruit lering te trekken. “In plaats 
van John Williams hebben wij de 
afdeling financieel toezicht van de 
provincie op ons dak gekregen. Op-
gemerkt werd dat, willen wij als ge-
meente niet onder toezicht komen, 
er ingrijpende maatregelen moeten 
worden genomen. Anders worden 
we alsnog een artikel 12 gemeen-
te,” aldus Koopmans. Dus geen geld 
uitgeven voor projecten als er geen 
geld voor is. Koopmans pleitte voor 
het goed en efficiënt uitvoeren van 
uitsluitend de basiszaken. Bezuini-
gen op huishoudelijke ondersteu-
ning, voorzieningen voor gehan-
dicapten en op leerlingenvervoer 
wees hij af. Hij zei liever voor een 
ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen te zijn dan met de DUO-
gemeenten. Sterker nog, hij is voor-
stander van een herindeling met die 
gemeente en noemde daarbij tal 
van voorbeelden die voor Uithoorn 
een positieve uitwerking zouden 
hebben. Niettemin weigert het col-
lege volgens hem om te onderzoe-
ken of zo’n ambtelijke samenwer-
king mogelijk is. Coalitiepartij VVD 
vroeg het college om versobering 
en uitstel van voorgenomen inves-
teringen en een efficiëntere uitvoe-
ring van taken door een nog betere 

Vlnr: Frank Eijken, voorzitter AMC Foundation, arts-onderzoeker Olvert Berkhemer, Hans Poortvliet, voorzitter Rotary 
Aalsmeer-Uithoorn, prof. Dr. Yvo Roos en prof. Dr.  Charles Majoie van het AMC.

Onderzoek herseninfarct AMC:

Duitse steun voor 
Uithoorns initiatief

Regio - Donderdag jl. heeft Hans 
Poortvliet, voorzitter van de Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn (inclu-
sief Ronde Venen), een cheque van 
5.000 euro overhandigd aan Frank 
Eijken, voorzitter van de AMC Foun-
dation. Dat deed hij namens de Ro-
tary Club Bielefeld-Waldhof, de 
Duitse contactclub van de Uithoor-
ners. Het geld wordt binnen het 
AMC-ziekenhuis speciaal geoor-
merkt voor onderzoek naar de bes-
te behandelmethode van een her-
seninfarct.
Poortvliet had de cheque een week 

eerder ontvangen van Matthias 
Steinhauser, voorzitter van de Duit-
se Rotary club ontvangen. Met die 
gift onderstreepten de Duitsers, tij-
dens het 50-jarig jubileum van de 
RC Aalsmeer-Uithoorn, hun steun 
aan het project Amsterdamse Bos 
Golf. Het door de regionale service-
club georganiseerde toernooi heeft 
tot doel geld bijeen te brengen voor 
onderzoek binnen het AMC naar de 
beste behandelmethode van een 
herseninfarct. Afgelopen jaar werd 
de opbrengst van dat golftoernooi 
(39.500 euro) al overhandigd aan 

de AMC Foundation die het be-
stemt voor het onderzoek binnen 
het Neurovasculair Interventie Cen-
trum Amsterdam (NICA) binnen het 
AMC. Tijdens de overhandiging van 
de Duitse cheque kon Hans Poort-
vliet aan de voorzitter van de AMC 
Foundation meedelen dat de RC 
Aalsmeer-Uithoorn zich met het 
golftoernooi ook de komende twee 
jaar zal inzetten voor nader onder-
zoek. De vijfde (lustrum)editie van 
het Amsterdamse Bos Golf vindt 
plaats op 16 juni 2015.

Jongeren Rode Kruis bezorgt 
ouderen een leuke ochtend
Uithoorn – Op zaterdag 1 novem-
ber vond de stamppotochtend van 
het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer 
& Uithoorn plaats. Ongeveer 35 ou-
deren uit Uithoorn beleefden een 
ochtend vol activiteiten en een 
heerlijke lunch. Dit leuke uitje vond 
plaats in samenwerking met het Ro-
de Kruis Uithoorn. 

Nadat vrijwilligers van het Jonge-
ren Rode Kruis de nodige voorberei-
dingen hadden getroffen, zoals het 
klaarzetten van de tafels en het ma-
ken van fruitsalades, kwamen rond 
half 10 de eerste gasten binnen. Zij 
werden welkom geheten met een 
kopje koffie.

Na het openingswoord speelden de 
gasten een quiz. Er kwamen aller-
lei vragen voorbij over bijvoorbeeld 
het Jongeren Rode Kruis, maar ook 
over de herfst en Uithoorn. Uitein-
delijk werden er twee eerste prijzen 
uitgereikt. 

Na een drankje was het tijd voor de 
altijd gezellige bingo. Alle gasten 
gingen met een prijsje naar huis. Na 
de activiteiten volgde een heerlij-
ke stamppotlunch waarmee de dag 
werd afgesloten. Iedereen smul-
de van de zuurkool, hutspot of boe-
renkool, met worst, hachee en ge-
haktballen met jus. Alle gasten heb-
ben het erg naar hun zin gehad de-
ze ochtend en dit is volgens hen dan 
ook voor herhaling vatbaar.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij onze acti-
viteiten. Wij helpen mensen in een 
sociaal isolement, zoals mensen met 
een beperking of ouderen. Wil je 
meer informatie over wat het Jonge-
ren Rode Kruis doet, of wil je je aan-
melden als vrijwilliger? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl, of 
kijk op www.facebook.com/Jonge-
renRodeKruis of volg @jjrodekruis 
op twitter.

samenwerking aan te gaan met de 
buurgemeenten. Fractievoorzitter 
Nick Roosendaal was niet tevreden 
met de begroting ondanks het feit 
dat zijn fractie die wel zou aanvaar-
den. Hij was ook niet blij met het feit 
dat de gaten in de begroting weer 
worden gedicht door verhoging van 
de OZB. Zodra de financiële ruim-
te dat toelaat wilde hij dat de OZB 
weer naar beneden werd bijgesteld. 
Dat ziet er de komende jaren ech-
ter niet naar uit en zal het wel weer 
net zo zijn als destijds het ‘Kwartje 
van Kok’. Ook nooit teruggedraaid…

Fors gekort op De Quakel
Volgens Peter Timmer van de frac-
tie DUS! is de rek er voor verde-
re bezuinigingen in de begroting 
uit. Dan resteert alleen het mid-
del van belastingverhoging om het 
gat te dichten. Niettemin vond Tim-
mer de stijging van de lokale lasten 
voor 2015 alleszins meevallen. Het 
bestuur moet er vooral voor zorgen 
dat de bezuinigingen niet ten kos-
te van mensen zal gaan. Samen met 
Gemeentebelangen, het CDA en de 
VVD diende DUS! een motie in om 
de in de meerjarenbegroting opge-
nomen bedragen met betrekking 
tot De Scheg en de Gymnastiekzaal 
Bovenboog te handhaven. Voorts 
om samen met de scholen, buiten-
schoolse gebruikers en potentië-
le beheerders plannen te ontwik-
kelen en alternatieven uit te werken 
voor meer exploitatiemogelijkheden 
waarbij ook andere maatschappe-
lijke functies worden geïntegreerd. 
De motie werd met een meerder-
heid van stemmen aangenomen. 
Samen met de VVD werd een twee-
de motie ingediend en aangeno-
men waarbij het college werd opge-
roepen in overleg te treden met het 
stichtingsbestuur van Dorpshuis De 
Quakel, om creatieve oplossingen 
te bedenken die het voortbestaan 
van het dorpshuis kunnen garande-
ren. Het dorpshuis dreigt een forse 
korting van jaarlijks 25.000 euro op-
gelegd te krijgen, waardoor het be-
staansrecht ernstig in gevaar komt.
Gemeentebelangen gaf bij monde 
van Herman Bezuijen aan een voor-
stander te zijn van een brede ge-
meentelijke samenwerking met de 
buurgemeenten. Dit met als doel 
’de kwaliteit van de dienstverle-
ning te verbeteren, de kwetsbaar-
heid te verlagen en de kosten bin-
nen de perken te houden’. De par-
tij is eveneens voorstander van een 
vernieuwd dorpscentrum (Amstel-
plein) en zal de ontwikkeling daar-
van kritisch blijven volgen. Waar de 
partij graag een stevige kostenre-
ductie in zou zien is die van de ju-
ridische procedures waarvoor vaak 
externe hulp wordt ingeroepen. Be-
zuijen is weliswaar tevreden met de 
sluitende begroting maar ziet het 
evenwicht tussen inkomsten en uit-
gaven als wankel. Hij sprak zijn zorg 
uit over de forse schuldenlast. “We 
staan er niet goed voor”, aldus Be-
zuijen.

Zorgelijk
Ook Jaap Baak van het CDA uit-
te zijn zorgen over de slechte fi-
nanciële positie van de gemeen-
te. “Het programma geeft geen hel-
dere oplossingen voor de Uithoorn-
se uitdagingen; veel wordt voor-
uit geschoven. De financiële situa-
tie wordt door de provincie als zor-
gelijk bestempeld,” aldus Baak die 
een breed betoog hield waarbij di-
verse onderwerpen de revue pas-
seerden. Zoals de herinrichting van 
het dorpscentrum waarbij de ge-
meente De Ronde Venen via een 
rechtszaak de boel dreigt tegen te 
houden omdat er geen oplossing is 
voor het landbouwverkeer; de de-
centralisaties waarbij het CDA zich 
afvraagt over de overgehevelde fi-
nanciële middelen van het Rijk vol-
doende blijken te zijn voor het verle-
nen van adequate zorg; de gemeen-
telijke samenwerking die gepaard 
gaat met forse investeringen met 
dat geld er eigenlijk niet is; de pro-
blematiek rond de voorstellen inza-
ke het gebruik van sportaccommo-
daties in samenwerking met priva-
te partijen (motie samen met VVD, 
DUS! en GB). Het CDA is voorstan-
der van nieuwe gymnastieklokalen 
in Thamerdal en bij Europarei en 
een door private partijen geïnitieer-
de sporthal op de Randhoorn. Ver-
der is er kritiek op het doorschui-
ven van exploitatiebudgetten en in-
vesteringen naar 2015. Baak had 
eveneens geen goed woord over 
voor de hoge OZB. Hij is voorstan-
der van uitsluitend een jaarlijkse in-
flatiecorrectie; slechts bij een hoger 
voorzieningenniveau mag het meer 
zijn. Het CDA ziet in plaats van het 
verhogen van de belastingen eerder 
heil in het bijstellen van het ambi-
tieniveau en werken aan meer ef-
ficiency en vooral effectiviteit. Het 
amendement dat samen met de 
VVD werd ingediend over de aftop-
ping van de OZB-verhoging in 2015 
haalde het niet.

Els Gasseling van de PvdA liet we-
ten dat de economische crisis en de 
daaruit voortvloeiende tegenvallers, 
investeringen in wegen en school-
gebouwen, ambities met het dorps-
centrum, maar vooral de aanhou-
dende bezuinigingen van het rijk, 
de financiële positie van Uithoorn 
in een penibele situatie hebben ge-
bracht. “Daardoor ontkomt de ge-
meente aan een verhoging van de 
lokale lasten, zij het dat die in ver-
houding met andere gemeenten be-
perkt zijn. Wat de PvdA betreft zou 
de OZB-verhoging nog wel wat ho-
ger mogen zijn. Dat is geen popu-
laire maatregel maar wel een realis-
tische om de gemeentelijke financi-
en bij te spijkeren. Onze overtuiging 
is dat de inwoners van Uithoorn be-
ter af zijn met een paar tientjes per 
jaar extra belasting, dan met de af-
braak van voorzieningen en verloe-
dering van de buitenruimte.” Aldus 
enkele citaten uit de algemene be-
schouwingen van de PvdA.

Kunt u de kleine lettertjes 
niet meer lezen?
Uithoorn - Vraag alles over mul-
tifocale lenzen tijdens de specia-
le open dag bij Sijbrants & van Olst 
optiek in Uithoorn op zaterdag 15 
novembera.s. Armen die te kort zijn 
om de krant nog te kunnen lezen. 
Drie leesbrillen thuis en een voor in 
de auto.
SMS’jes die niet te lezen zijn. Na je 
veertigste word je er een keer mee 
geconfronteerd dat je ogen, als ge-
volg van een natuurlijk proces, 
slechter worden. “Multifocale len-
zen zijn ideaal voor mensen die nu 
al lenzen of een bril dragen, maar 
merken dat lezen lastiger wordt”, al-
dus Muus Sijbrants, contactlens-
specialist bij Sijbrants & van Olst 
optiek in Uithoorn. 

Op zaterdag 15 november a.s. houdt 
Sijbrants & van Olst optiek in sa-
menwerking met Bausch+Lomb 
van 09:30 tot 17:00 uur een speciale 
open dag waar u alles kunt vragen 
over multifocale lenzen. En waar u 
vrijblijvend kunt proberen of het 
iets voor u is. Muus Sijbrants ver-
telt: “Veel mensen grijpen eerst naar 
een leesbrilletje, maar hebben er al 
snel zes of zeven omdat ze ‘m overal 
nodig hebben. Anderen doen niets, 
omdat ze zich met leesbril ‘oud’ voe-
len. Het voordeel van multifocale 
lenzen is dat je er niets van ziet, dus 
gewoon jezelf blijft, terwijl je toch 
overal scherp ziet.”

Mini venstertje
De meeste mensen weten nog 
maar weinig over multifocale len-
zen. “Moet ik dan door een mini-
venstertje kijken? Of mijn hoofd tel-
kens omhooghouden en naar be-
neden kijken om te kunnen lezen?” 
horen opticiens vaak. “Dat zijn fa-
beltjes,” zegt Muus Sijbrants, “zo’n 
lens zit heel ingenieus in elkaar en 
je hoeft helemaal niets te doen, het 
gaat vanzelf. Maar de precieze wer-
king leggen we op de open dag dui-
delijk uit. Ook kunnen mensen de 
multifocale lens van Bausch+Lomb 
dan een maand lang gratis uitpro-
beren.” De lenzen zijn gemaakt van 
super zuurstofdoorlatend materi-
aal en voelen zeer comfortabel aan. 
U hoeft geen afspraak te maken 
voor zaterdag 15 november, maar 
kunt gewoon binnenlopen. Juist 
voor mensen die op kantoor wer-
ken, is het zicht dichtbij en op de zo-
genoemde tussenafstand van groot 
belang. Niet alleen bij het lezen van 
papier, maar ook van smartphones 
of, iets verder weg, de laptop of pc. 
En zeker wanneer je nu een bril of 
lenzen draagt voor veraf, is het ide-
aal als dat allemaal in een keer ge-
corrigeerd kan worden.  Open dag 
multifocale lenzen: zaterdag 15 no-
vember 2014 van 09:30 tot 17:00 uur. 
Sijbrants & van Olst optiek, Dorps-
straat 32 1421 AT  Uithoorn. 0297 
540 777. http://designbril.nl/

Wijkcentrum ’t Buurtnest 
Uithoorn geeft weg
Uithoorn - Het Buurtnest heeft 
weer iets nieuws: de Weggeefkast. 
Náást de goedgesorteerde gratis 
ruilbibliotheek in de gang achter-
in, staat nu ook een kast met spul-
len onder het motto: Wie hier iets 
bruikbaars ziet, mag het meene-
men. Wie iets weg wil geven, mag 
het hier neerzetten.  Het opkomend 
fenomeen van de Weggeefwinkel 
is in Amsterdam al een tijd in op-
komst. Variërend van heuse win-
kels met (vrijwillig) personeel, tot 
een simpele kast in het trappenhuis 
of zelfs gewoon aan de straat tegen 
de gevel, voor buurtgenoten en pas-

santen, ze schieten als paddenstoe-
len uit de grond. De weggeefkast in 
het Buurtnest is bedoeld voor ieder-
een die er binnen komt, en je kunt 
er van alles in kwijt, of juist vinden. 
Kleine huisraad zoals bloempotten, 
kommetjes, speelgoed, tassen, oor-
belletjes en andere accessoires, ou-
de tijdschriften enzovoort. De een 
z’n nutteloze rommel is voor een an-
der een fijne vondst. Maak er ge-
bruik van! Het wijkcentrum ’t Buurt-
nest op de Arthur van Schendellaan 
59 is open van maandag tot donder-
dag van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag 
tot 12 uur.

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 7 novem-
ber zijn tussen acht en elf uur in de 
avond twee fietsen gestolen uit een 
schuur aan het Jaagpad in De Kwa-
kel. Het gaat om een Batavus he-
renfiets en een grijze herenfiets van 

het merk Kogo. De E-runner is grijs 
van kleur en het serienummer ein-
digt op 328. Op zaterdag 8 novem-
ber is rond tien uur in de avond een 
herenfiets gestolen vanaf de Wilhel-
minakade. De Multi Cycle is zwart 
van kleur en het serienummer ein-
digt op 296.

Els Gasseling Pvda

Arjan Koopmans Groen Uithoorn

Benno Van Dam Ons Uithoorn

Nick Roosendaal VVD Peter Timmer DUS

Jaap de Baak CDA

Herman Bezuijen GB
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Negen jubilarissen bij 
Diabetes fonds Uithoorn
Uithoorn - Trots zijn ze in Uithoorn 
op de maar liefst negen jubilarissen 
die 10 ,15 of 25 jaar collecteren in 
de gemeente Uithoorn. Want ook dit 
jaar gingen zij, samen met 80 ande-
ren, de afgelopen week op pad voor 
de jaarlijkse Diabetes collecte! Zo-
als u mogelijk weet, wordt ruim 80% 
van de collecte opbrengst besteed 
aan onderzoek en voorlichting. Dit 
om deze slopende ziekte een halt 
toe te roepen en uiteindelijk zorg te 
dragen voor een toekomst zonder 
diabetes. 

Toch zijn zij voortdurend op zoek 
naar extra collectanten “vele han-
den maken licht werk”! Voor vol-
gend jaar kunt u zich al aanmel-

den bij collecteleider voor Uithoorn; 
Mevrouw Pauline van der Does, 
T.568460 E. pauline.vanderdoes@
online.nl De collecte vind jaarlijks 
plaats in week 44 
Op de foto, 4 van onze jubilarissen 
van links naar rechts Marina Veld-
hoen (10jr), Karen van der Werf 
(25jr), Corry Smits (15jr) collecte-
leider Pauline van der Does, Pau-
lina Spruijt (10) samen met doch-
ter Femke die haar moeder al 5 jaar 
helpt!
Gemeente Uithoorn mag trots zijn 
op deze jubilarissen maar natuurlijk 
ook op de overige collectanten. vol-
gende week is het resultaat bekend 
van de Diabetes collecte en laten u 
dat via de media weten!

Vernieuwde ‘De Uithoorn’ 
wijnen bij AH Jos v.d. Berg
Uithoorn - Het is alweer enkele ja-
ren geleden dat Jos van den Berg 
het initiatief nam om wijnen onder 
het label ‘De Uithoorn’ in de markt 
te zetten. Sinds de introductie van 
de Franse Rouge, Rose en Blanc zijn 
er heel wat flessen door liefhebbers 
in de regio Uithoorn geledigd en 
door mensen weggegeven als een 
‘typisch Uithoorn’ souvenir.
De nieuwe lichting wijnen ‘De Uit-
hoorn’ is niet van Franse, maar van 
Spaanse komaf. De wijnen zijn ge-
produceerd door het bekende wijn-
huis Bodegas Lahoz uit Tomelloso, 
zo’n 200 km ten zuid-zuid-oosten 
van Madrid.
Jos van den Berg over zijn keu-
ze voor Spaanse wijnen van La-
hoz: “De Franse wijnen waren prima 
maar zaten in een wat hoger prijs- 
en smaaksegment. Ik wilde ‘De Uit-
hoorn’ graag toegankelijker maken 
voor een breder publiek. Dus ben 
ik op zoek gegaan naar smaken in 
rood, wit en rosé waarvan ik vind dat 
ze passen in de beleving van de he-
dendaagse wijndrinker.”

Fruitig
‘De Uithoorn Tinto’ is een fruitige ro-
de wijn gemaakt van de Tempranil-
lo druif. De relatief lage zuurgraad 
maakt deze jonge wijn aangenaam 
zacht van smaak. Heerlijk bij zach-
tere kaasjes en bij lichtere maaltij-
den met vlees of gevogelte.
‘De Uithoorn Blanco’ is een fris-

se witte wijn gemaakt van de Airén 
druif. De soepele smaak doet den-
ken aan vers wit fruit. De zachte af-
dronk maakt deze wijn heerlijk als 
aperitief, bij salades en bij lichtere 
gerechten met vis of gevogelte.
 ‘De Uithoorn Rosado’ is een frisse 
rosé gemaakt van de blauwe Tem-
pranillo druif. Vol van smaak met 
een vluchtige afdronk. Het lichte 
‘zoetje’ in de smaak is iets wat heel 
veel rosé-drinkers zullen waarderen. 
Lekker koud geserveerd als aperi-
tief, bij salades of bij gegrild vlees 
en gevogelte komt ‘De Uithoorn Ro-
sado’ het beste tot zijn recht. 

Over Bodegas Lahoz
Bodegas Lahoz is een familiebedrijf 
met maar liefst 500 hectaren wijn-
gaarden. De ultramoderne wijnma-
kerij ligt nabij de snelweg A-43 van 
Tomelloso naar Villarrobledo. Het 
imposante wijnhuis van Bodegas 
Lahoz heeft een klassieke uitstraling 
maar herbergt een combinatie van 
zeer moderne faciliteiten en techno-
logie en de wijnmakerstradities. De 
wijnmakerij kan per jaar maar liefst 
7 miljoen kilo druiven verwerken. De 
enorme kelder onder het huis kent 
twee klimaatgeregelde zones. Een 
voor het rijpen van wijnen op eiken-
hout, de andere voor rijping op de 
fles. De nieuwe Spaanse wijnen met 
het label ‘De Uithoorn’ liggen staat 
vanaf 10 november in de winkel. Ze 
kosten 4.19 per stuk.

Schuurman Blokhutten 
een echte speciaalzaak
Mijdrecht - Theo Schuurman, be-
kend als producent en leverancier 
van blokhutten en tuinhuisjes in de 
meest uiteenopende afmetingen en 
uitvoeringen, heeft veel meer te bie-
den. Het is een echte speciaalzaak 
met maatwerk in timmerwerk. “Wat 
ik tegenwoordig ook maak zijn stal-
lingen voor scootmobielen in de 
tuin. Die worden net zo opgebouwd 
als een tuinhuisje of blokhut en he-
lemaal op maat om er een scootmo-
biel in te stallen. Zodanig van con-
structie, dat men er via een deur aan 
een kant kan inrijden en aan de an-
dere kant er weer uit,” aldus Theo 
die niet alleen belangstelling voor 
zijn producten geniet uit de regio, 
maar ook van (ver) daarbuiten. Dat 
is te danken aan het vakmanschap 
wat hij ten toon spreidt en de ‘door-
timmerde kwaliteit’ van zijn produc-
ten. “Omdat het hier gaat om hand-
werk met een productietijd van tus-
sen de acht en de tien weken voor-
dat we een dergelijk bouwsel op lo-
catie kunnen plaatsen, raad ik ge-
interesseerden aan om in de win-
termaanden alvast hun bestelling 
te doen. Dan heeft men er in het 
voorjaar al profijt van. Wat meer 
is, bij bestellen hoeft de klant nog 
niets aan te betalen. Betalen doet 
men pas bij aflevering en veelal is 
dat dan een stuk later dan de du-
re maand december,“ vult Theo aan. 
De houten blokhutten en tuinhuis-
jes worden geheel compleet afge-
leverd en zijn voorzien van een be-
schermend impregneermiddel.

Ervaring
Theo heeft door de jaren heen veel 
ervaring opgedaan in het maken 
van (Lugarde) blokhutten en tuin-
huizen, waarvan hij dealer is. Bij 
hem op de werf wordt alles in ei-
gen beheer gemaakt. Behalve blok-
hutten en tuinhuizen op verzoek ook 
plantenbakken op maat voor balkon 
en terras. Maar de hoofdmoot blijft 
toch wel de productie voor tuinhuis-
jes en blokhutten volgens klantspe-
cificatie met een zadeldak, een les-
senaardak of een plat dak naar keu-
ze. Ideaal voor in elke tuin of op een 
groot terras. Prima om er van al-
les in op te bergen, zoals tuinstoe-
len, parasols, fietsen, plantenbak-
ken of potten, tuingereedschap en-
zovoort. Opgebouwd van goed-
gekeurd en geïmpregneerd hout, 
waarbij voor de bevestiging van de 
planken roestvast stalen spijkers 
worden gebruikt. Theo: “Zo’n huisje 
gaat op die manier wel twintig jaar 
mee zonder dat er houtrot optreedt. 
Maar je kunt het eventueel in een 

bepaalde kleur (laten) schilderen. 
We gebruiken daarvoor meestal een 
kleurbeits van het merk Koopmans 
(bekend van Rob’s Grote Tuinver-
bouwing, zaterdags op SBS6). Dat 
product verkopen we hier ook. Theo 
zegt de enige in de regio te zijn die 
deze verf- en houtveredelingspro-
ducten van Koopmans in huis heeft. 
Men komt zelfs uit Gouda om de 
verf bij Schuurmans te kopen. En als 
er op de plaats waar het tuinhuisje 
moet komen nog een oude schuur 
staat die gesloopt moet worden, kan 
dat ook worden geregeld.

Dealer FelixWood
Maar er is meer. Want Schuurman is 
ook dealer van het brede kwaliteits-
assortiment van FelixWood (Felix-
Clercx). Dat is een leverancier met 
een veelzijdig aanbod dat enerzijds 
bestaat uit een programma con-
structiehout, waarmee de meest 
duurzame buitenconstructies kun-
nen worden opgebouwd, zoals een 
prachtig terras, een overkapping of 
tuinhuisje. Anderzijds biedt het be-
drijf ook een compleet program-
ma kant-en-klare tuinproducten, 
waarmee men met een ruime keu-
ze aan onder andere tuinschermen 
op een esthetische manier een tuin-
afscheiding kan vormgeven. Felix-
wood biedt wat dat betreft een to-
taalconcept. Het bedrijf heeft alles 
in huis op het gebied van tuinhout. 
Daarnaast is er een apart assorti-
ment onverwoestbare terrasplanken 
van het merk Fiberon. Het bestaat 
uit 50 procent hout en 50 procent 
kunststof. Het splintert niet, scheurt 
en vervomt niet, blijft kleurecht en 
gaat een levenlang mee. Het is on-
derhoudsvriendelijk en is niet glad 
bij nat weer. Meer over deze pro-
ducten kunt u zien op de website 
www.felixwood.com of vraag naar 
de sfeercatalogus bij Schuurman. 
Het bedrijf is gevestigd aan de In-
dustrieweg 65 in Mijdrecht. Inrit bij 
het reclamebord op de Industrieweg 
waaraan ook Blom Fietsen en Rij-
kenberg Tuinmeubelen zijn geves-
tigd. Voor Schuurman moet u even 
doorrijden naar achteren. Er is rui-
me parkeergelegenheid.

Wilt u eerst meer weten? Kijk dan 
op de website www.schuurman-
blokhutten.nl of rij eens langs bij 
Theo als u vragen en/of opdrach-
ten heeft. Openingstijden: dinsdag, 
woensdag en donderdag van 10.00 
tot 14.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 
16.00 uur. Tel. 0297-282436, E-mail: 
info@schuurmanblokhutten.nl

Uithoornse kids in Billy Elliot
Uithoorn - Svenno, Koen en Thi-
bault uit Uithoorn stralen deze week 
voor het eerst samen op de bühne 
van het Afas Circustheater in Sche-
veningen. Svenno is 11 en speelt de 
hoofdrol, een droom van een rol als 
Billy Elliot.
Hij is al meer dan een jaar aan het 
trainen om een prachtige presta-

tie neer te zetten en dat is hem ze-
ker gelukt. Thibault is 7 en speelt 
de rol van Kleine Jongen en voegt, 
na maanden van oefenen, een vro-
lijke noot toe aan deze fantastische 
productie. Koen is ook 11 en heeft 
eerst de Billy School doorlopen, hij 
kruipt in de rol van Grote Jongen. 
Alle drie de Kids staan te popelen 

Sinterklaas bezoekt zaterdag 
Uithoorn en De Kwakel!
Uithoorn/De Kwakel - Aanstaan-
de zaterdag is het weer zover. Sin-
terklaas komt aan in Nederland en 
net als voorgaande jaren komt hij 
als eerste aan in Uithoorn en wel in 
het Oude Dorp. Om 10.00 uur meert 
de boot aan, maar vanaf 09.30 uur 
is er al van alles te beleven met het 
Pietenorkest en een gezellig pro-
gramma met Marco Slinger. Rond 
10.10 uur zal de burgemeester de 
Sint en zijn Pieten verwelkomen, 
waarna de Sint te voet en begeleid 
door KNA, richting winkelcentrum 
Amstelplein zal gaan.
In winkelcentrum Amstelplein wordt 
in die tijd een feestje gemaakt met 
het Pietenorkest en optredens van 
dansschool Build Ya Skillz. Rond 
de klok van 11.00 uur denkt de Sint 
aan te komen bij Amstelplein waar 
hij een uurtje zal blijven om met de 

kinderen te praten of op de foto te 
gaan. . Hierna gaan de Sint en zijn 
gevolg rustig ergens lunchen op 
een geheime locatie. Na de lunch 
zal hij omstreeks 13.30 uur zijn op-
wachting maken bij winkelcentrum 
Zijdelwaard. Ook hier zal hij zich 
een uurtje bezighouden met het be-
groeten van kinderen en op de fo-
to gaan.

De Kwakel
Zaterdagavond om 18.00 uur zal de 
Sint zijn opwachting maken in De 
Kwakel. De burgemeester ontvangt 
hem op het evenemententerrein in 
De Kuil. Om 18.15 uur vertrekt de 
Sint dan in optocht richting dorps-
huis De Quakel, waar hij alle tijd zal 
hebben voor de Kwakelse kinderen. 
Om 20.00 uur zal de goedheiligman 
afscheid nemen.

Man onwel in supermarkt
Uithoorn - Op dinsdag 4 november 
om vier uur in de middag is een 51 
jarige man uit Uithoorn onwel ge-
worden in een winkel op het Zijdel-
waardplein.
De politie, brandweer, ambulance, 
traumaheli en het AED-team zijn ter 
plaatse geweest. Twee omstanders 
hadden de man in elkaar zien zak-

ken en hebben direct eerste hulp 
verleend. De medewerkers van het 
AED-team hebben de reanimatie 
overgenomen.
De Uithoornaar kreeg weer hartslag 
en is toen onmiddellijk per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd. 
Zijn toestand is zeer zorgwekkend. 
Foto: Yvonne van Doorn

Man valt uit goederenlift
Uithoorn - Op dinsdag 4 november 
om half vier in de middag heeft een 
bedrijfsongeval plaatsgevonden in 
een opslag- en verhuurruimte aan 
de Ondernemersweg. Een 61 jarige 
man uit Uithoorn wilde spullen van-
af de eerste verdieping naar bene-
den halen met behulp van een goe-
derenlift.
Toen hij bijna boven was begon de 
lading te schuiven. De Uithoornaar 
probeerde dit tegen te houden en 

kwam daarbij ten val. Hij viel zo’n 3,5 
meter naar beneden. Tijdens zijn val 
heeft hij nog geprobeerd zich vast 
te grijpen aan een paal, maar dit is 
niet gelukt.
De 61 jarige is licht gewond geraakt. 
Hij is per ambulance vervoerd naar 
het Vu-ziekenhuis. Politie, brand-
weer en de traumaheli zijn ter plaat-
se geweest. De arbeidsinspectie 
doet onderzoek.
Foto: Yvonne van Doorn

Sieraden en camera’s gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 8 novem-
ber is ingebroken in een woning in 
de Van Dijssellaan. Via de achterzij-
de van het huis hebben de dieven 
zich toegang verschaft. Er zijn aan 
de achterdeur meerdere braakspo-
ren aangetroffen. De gehele woning 
is doorzocht. Ontvreemd zijn sie-
raden. Tussen half een in de mid-
dag en half tien ‘s avonds is zater-
dag ook geprobeerd in te breken in 

een woning in Bieslook. Getracht is 
het cilinderslot te forceren. Het is bij 
een poging gebleven, de dieven zijn 
niet binnen geweest. Minder ge-
luk hadden de bewoners van een 
huis in Bertram. Tussen half vijf in 
de middag en zeven uur in de avond 
is hier ingebroken. Via de voordeur 
zijn de inbrekers binnen gekomen. 
Ontvreemd zijn enkele dure came-
ra’s inclusief lenzen en contant geld.

Navigatiesystemen weg na inbraak
Uithoorn - Rond half een in de 
nacht van zaterdag 8 op zondag 9 
november is ingebroken in een au-
to, geparkeerd in de Colijnlaan. Van 
een stationcar is een ruit ingesla-
gen. Uit de wagen is het navigatie-
systeem gestolen. Op maandag 10 

november is tussen vier uur in de 
middag en tien uur  in de avond een 
ruit ingeslagen van een in de Prin-
ses Margrietlaan geparkeerde auto. 
Ook hier zijn de dieven er vandoor 
gegaan met de Tom Tom.

Inbraak in 
telefoonwinkel
Uithoorn - Om tien voor half zes in 
de vroege ochtend van dinsdag 11 
november is ingebroken in een tele-
foonwinkel op het Marktplein.

Eerste wedstrijd KDO turnsters
De Kwakel - Eindelijk was het zover 
de eerste wedstrijd van het turnsei-
zoen stond voor de deur. We hadden 
lekker een thuis wedstrijd, dus we 
kende de brug, de lange mat en de 
plank. Iedereen had goed geoefend 
zijn oefeningen dus we waren klaar 
voor de strijd. Als eerste moch-
ten de meiden van niveau 12, waar 
het voor bijna iedereen de aller eer-
ste wedstrijd was en het dus super 
spannend was. Danique mocht dit 
jaar nog jaartje niveau 12 doen en 
ging als eerste van start op de toe-
stellen zodat de andere meiden nog 
even konden spieken wat er ook al 
weer precies moest gebeuren. Nou 
iedereen heeft het keurig gedaan 
ben trots op de meiden. Danique 
de prestatie werd beloond met een 
mooie Bronzen medaille. Toppertje!
Daarna was het de beurt aan Fay en 
Femke om te laten zien wat ze kon-
den op niveau 11. Helaas geen me-
dailles maar hebben ook mooie oe-

feningen laten zien op de toestel-
len die aan de beurt waren en we 
gaan gewoon lekker door met trai-
nen en wie weet staan we de vol-
gende wedstrijd wel op het podium. 
Helaas kon Djoeke niet mee doen, 
maar pas maar op volgende wed-
strijd zal ze iedereen is even laten 
zien wat ze kan. Als laatste op de 
middag was het de beurt aan de 
meiden van niveau 10. Melissa ging 
naar huis met een zilveren medail-
le met hoge punten, brug 14,2 pun-
ten, sprong 12,9 en lange mat/vloer 
14,1 punten. Maar de andere mei-
den Jette en Chinouk mogen we 
niet vergeten want ook die hadden 
onwijs mooie hoge punten, werden 
helaas maar 2 medailles bij dit ni-
veau vergeven maar we hadden wel 
een 2de, 3de en 4de plaats te pak-
ken. Topper meiden!
We gaan hard trainen, en wie weet 
is de volgende wedstrijd wel in 
mooie nieuwe pakjes.

Met een terrasstoel hebben de die-
ven een raam ingeslagen.

Uit de winkel is een groot aantal 
mobiele telefoons gestolen.

Ook hebben de inbrekers enkele 
go-pro camera’s meegenomen.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

COLOFON

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 advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Buurtsteunpunt de Legmeer 
2x Per maand wordt er op maandagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur 
een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Wilt u gezellig met mensen 
uit de Legmeer bijkletsen of spelletjes spelen? Dat kan! Loop gezel-
lig een keertje langs. De koffie staat klaar!  

Hip-mode verkoop middag
Op vrijdag 14 November van 13:30 tot 15:30 uur komt modehuis Hip-
mode de nieuwe wintercollectie showen. De nieuwe collectie rokken, 
blouses, vesten en jassen krijgt u allemaal te zien en u kunt geheel 
vrijblijvend passen.  Zij hebben leuke betaalbare mode en er zit vast 
wel iets leuks voor u bij. Kom gezellig kijken! 

Hulp bij het gebruik van de ipad in wijksteunpunt Bilderdijkhof 
Op dinsdagmiddag (behalve de 2e dinsdag van de maand) is er de 
mogelijkheid om hulp te krijgen bij het gebruik van uw Ipad. Naast de 
10 wekelijkse cursus zilver online, waar men leert wat een Ipad is en 
wat je hier allemaal mee kunt, bied Vita welzijn en advies nu ook de-
ze dienst aan. Heeft u vragen of vindt u het leuk om eens met elkaar 
tips uit te wisselen over het gebruik van een Ipad of tablet, dan bent 
u deze middag tussen 13.30-16.00 uur, van harte welkom. De entree 
is 1 euro excl. koffie/thee. Mocht u vragen hebben of heeft u belang-
stelling om als vrijwilliger deze middag te ondersteunen, dan kunt u 
altijd even binnen lopen aan de Bilderdijkhof nr 1. 

Voor meer informatie kunt ook het wijksteunpunt bellen: 
Tel: 567209 of mailen naar m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl 

 
08   Nieuwe Meerbode  •  12 november 2014

Mijmeringen
Blauwe Vinkjes
Ineens zag ik iets geks van de week. Ik 
had een berichtje gestuurd via Whatsapp. 
Dat is op zich niet zo vreemd. Whatsapp is 
immers op dit moment een van de groot-
ste social media app’s die mensen gebruiken om berichtjes te sturen. 
Normaliter staat er achter je bericht een grijs vinkje om aan te geven 
dat je bericht is verzonden en 2 grijze vinkjes als het bericht is aange-
komen op de telefoon van de ontvanger. Tot zover niets vreemds, tot-
dat ik ineens 2 helderblauwe vinkjes zag. Ik stuurde nog een bericht-
je en weer veranderde de twee grijze vinkjes in twee blauwe vinkjes.

Wat is dit?
Ik knipperde eens met mijn ogen, controleerde of het licht wel scherp 
genoeg was, maar moest echt concluderen dat het blauw was in plaats 
van grijs. Wat had dit te betekenen? Nieuwsgierig ben ik wel, maar 
ik lig niet zo snel wakker van dit soort zaken. Maar de volgende dag 
bleek dat ik niet de enige was die deze ervaring had. Op de radio hoor-
de ik al snel het geheim van de blauwe Whatsapp vinkjes. Als de vink-
jes blauw worden, betekent dit dat de ontvanger je bericht heeft gele-
zen. Op zich niet zo heel spannend zou ik denken, maar niet alle men-
sen zijn dat met me eens.

Smoesjes
Er zijn mensen die vallen over de zogenaamde inbreuk op hun privacy. 
Men zou zich verplicht voelen om meteen te reageren, terwijl je daar 
geen tijd voor of geen zin in hebt. Het smoesje van dat je het bericht-
je niet hebt gezien, kan nu niet meer gebruikt worden. Zal dat de po-
pulariteit verklaren van Whatsapp tot zover, dat je gemakkelijk berich-
ten kan sturen en ontvangen zonder je verplicht te voelen tot reage-
ren, omdat men toch niet ziet of je het hebt gelezen? Het lijkt mij dat je 
mag aannemen dat mensen hun berichten lezen via de whatsapp, net 
zoals we dat doen (deden) met de email, berichtjes op de voicemail of 
antwoordapparaat en veel vroeger dat een brief gewoon werd bezorgd 
door de postbode en dat je die dan las.

Instant
We leven in een maatschappij die razendsnel gaat qua ontwikkeling. 
We moeten en willen van alles en daarin hoort ook instant reageren 
op alles wat er om je heen gebeurd. Als iedereen het om je heen doet, 
zou je toch mee moeten gaan in het geheel als je erbij wilt horen en 
de ontwikkelingen bij wilt blijven. Dat is een keus die ieder voor zich 
moet maken. Ook ik wil regelmatig snel, snel en door. Soms echter heb 
ik behoefte aan minder prikkels en wil ik informatie en indrukken laten 
bezinken voordat ik een reactie of antwoord geef. Communicatie is al 
een van de ingewikkeldste zaken en het lijkt wel alsof we het met el-
kaar nog lastiger maken. Stilte kan meerdere dingen betekenen, zowel 
positief als negatief. Niet invullen voor de ander is de beste raad die ik 
ooit heb gekregen. Dus ook niet invullen waarom de ander nog niets 
heeft laten horen, ook al zie je het bewijs in de vorm van blauwe vink-
jes staan dat de ander het wel degelijk heeft gelezen. 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd. 
 Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.

Gevonden:
- Mijdrecht, Smaragd: Blauw-grijze poes met een beetje creme.
- Uithoorn, Fregat: Kat. Zwart met een beetje wit. 
 De kat is blind of zeer slecht ziende.
-  Mijdrecht, Penning op Parkeerplaats: Albino [wit] konijn 
 met groen nummer in oor.
-  Uithoorn Waterzuivering: Oude grijs-witte kat. 
 Is waarschijnlijk blind.

Workshop POB-art bij CREA 
in het Fort aan de Drecht
Uithoorn - Iedereen kent de Popart- 
stroming uit de 60-er jaren van de 
vorige eeuw. Geïnspireerd door de-
ze kunststroming heeft Peter Ver-
woerd een andere manier van wer-
ken geïntroduceerd en noemt dit 
POB-art : Paper on Board. Door het 
snijden van papier in verschillen-
de lagen en kleuren ontstaat er een 
prachtig papieren kunstwerk. 
Bij Stichting CREA in het Fort aan de 
Drecht, Grevelingen 56 te Uithoorn, 
zal Peter op zaterdag 22 november 
deze bijzondere workshop geven. In 
één dag van 10:00 tot 17:00 uur, kunt 
u met een prachtig eigen werk naar 
huis gaan. U maakt dan een afbeel-
ding, formaat 50 x 70 cm, bij voor-

keur van een stripfiguur. Thuis kunt 
u dit dan inlijsten in een lijst naar ei-
gen keuze. U kunt uw keuze voor-
af aan ons doorgeven, dan zoekt de 
docent daar een mooie afbeelding 
bij. Doet u ook creatief mee op za-
terdag 22 november 2014 van 10-17 
uur, incl. een heerlijke lunch en ma-
terialen, excl. een lijst. Prijs voor de-
ze hele dag is f59.50. U kunt zich 
aanmelden door bij voorkeur te mai-
len naar crea@xs4all.nl of per tele-
foon op 06-47849113. Wees wel-
kom op deze leuke workshop en ga 
aan het eind van de middag met uw 
eigen kunstwerk naar huis. Zie ook 
www.crea-uithoorn.com voor uitge-
breide informatie over CREA.

Expositie Piet 
Oussoren in de 
Waterlinie
Uithoorn - Kunstenaar Piet Ousso-
ren exposeert zijn abstracte werken 
tot en met 31 januari 2015 op der 
begane grond in het Gezondheids-
cenrum Waterlinie Koningin Maxi-
malaan 30, in  Uithoorn. Het the-
ma van zijn tentoonstelling is ab-
stract. De Abstracte werken met 
acrylverf laten harde en ook pas-
tel kleuren hun weg zoeken tot er 
een beeld van eenheid ontstaat Uit-
eindelijk vertellen de kleuren u het 
verhaal. U bent op werkdagen van 
08.00 tot 18.00 uur welkom

Oratorium “Paulus” in Uithoorn
Uithoorn - Vrijdag 21 november 
voert C.O.V. Amicitia het oratori-
um “Paulus” van Mendelssohn naar 
een bijbel verhaal in de Handelin-
gen der Apostelen. Amicitia die elk 
jaar een oratorium zingt, met daar-
naast uitvoeringen in Mijdrecht/Wil-
nis en buiten onze landsgrenzen in 
Praag, Leipzig en Berlijn, staat garant 
voor een uitvoering van hoog niveau. 
In 1996 bij het veertig jarig jubileum 
werd de “Paulus “eerder uitgevoerd 
voor een uitverkochte Burght kerk 
wat toen lovende kritieken van een 
aantal recesenten opleverde. Het 
oratorium “Paulus” van Felix Men-
delssohn Bartholdy is een avondvul-

lend werk voor koor, orkest en solis-
ten. Het bevat machtige melodieuze 
koren, maar ook prachtige verstilde 
aria’s. Het eerste deel beschrijft Pau-
lus (Saulus) vervolging van de chris-
ten gemeenschap in Jeruzalem en 
zijn bekering tijdens zijn reis naar 
Damascus. Het tweede deel gaat 
over zijn zendingsreizen naar klein 
Azië en Griekenland.

Medewerking
Solistische medewerking medewer-
king wordt verleend door de sopraan 
Marjorie Ginczinger, de alt Guusta 
Mathlener die het recitatief en arioso 
nr 13 zal zingen, de tenor Jean Léon 

Klostermann en de bas-bariton Frans 
Fiselier. Koor en solisten worden on-
dersteund door het Promenade Or-
kest. De algehele leiding is in han-
den van Toon de Graaf die al sinds 
1985 als vaste dirigent aan het koor 
verbonden is. Aanvang van het con-
cert is 20.00 uur in de rk Burghtkerk, 
Potgieterplein UIthoorn. Toegangs-
prijs is 23 euro (t/m 17 jaar 10 euro). 
In de voorverkoop zijn kaarten ver-
krijgbaar bij Bruna Amstelplein en 
ten Hoope Zijdelwaardplein in Uit-
hoorn. Evt. ook bij de koorleden, zie 
raambiljetten, en aan de kerk. Voor 
in formatie 0297-567257/566377 en 
www.amicitia-uithoorn.nl.

Sinterklaas en zijn Pieten 
bezoekt WC Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 15 november 
is het weer zover! Sinterklaas en zijn 
hele gevolg van Zwarte Pieten is 
weer in Nederland. En natuurlijk is 
Uithoorn en winkelcentrum Zijdel-
waard een van de eerste plaatsen 
waar kinderen hem kunnen begroe-
ten. Sinterklaas bezoekt winkelcen-
trum Zijdelwaard op zaterdag 15 no-
vember van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Alle kinderen kunnen hem dan een 
handje geven. Er worden ballonnen 
uitgedeeld en er is veel strooigoed!
Maar het is veel leuker om vroeger te 
komen, want de clowns Chocho en 
zijn vriendje Oki zijn al vanaf 11.00 
uur in Zijdelwaard om alle kinderen 
te vermaken met liedjes, spelletjes 
en het uitdelen van ballonnen. De 
clowns zijn aanwezig tot 15.00 uur. 
Zaterdag 22 en 29 november tus-
sen 12.00 en 17.00 uur zijn de spe-
ciale Acropieten in het winkelcen-
trum! Deze Zwarte Pieten zijn heel 

goede acrobaten en ze geven een 
speciale voorstelling in winkelcen-
trum Zijdelwaard. De winkeliers van 
Zijdelwaard organiseren een leuke 
spaaractie: Bouw mee met Zijdel-
waard! Voor elke 10 euro die u be-
steedt in de winkels van Zijdelwaard 
ontvangt u een zegel in de vorm van 
een bouwsteen (met een maximum 
van 10 zegels per aankoop). Deze 
zegels kunt u op de speciale spaar-
kaart plakken. De spaarkaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-win-
keliers. De spaarkaart is vol met 15 
zegels. De volle spaarkaart kunt u in 
de actiebus deponeren. Elke week 
wordt er een prijswinnaar uit de in-
zenders getrokken. Er zijn wekelijks 
mooie prijzen te winnen! De prijzen 
staan vermeld op www.zijdelwaard-
plein.nl. Prijswinnaars ontvangen 
thuis bericht en worden vermeld op 
de website van Zijdelwaard en in de 
Nieuwe Meerbode.

Hetzelfde blok huizen nu 55 jaar later. De Kuil is nadien nog verder uitgebe-
reid met scholen, winkels, woningen en het Egeltjesbos. De naam 'De Kuil' was 
al snel ingeburgerd, de Zuider-Legmeerpolder lag ruim 5 meter onder NAP 
(Nieuw Amsterdams Peil). De Ringdijk naast de Ringvaart was de grensdijk van 
de lage polder.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1958 Chrysantenlaan, …Toen

2014 Chrysantenlaan, … Nu

Het allereerste blok huizen (nr. 2 t/m 16) in aanbouw in de Chrysantenlaan. Op 
de achtergrond zijn de huizen nog te zien van de Ringdijk. De bouw van deze 
woonblokken begon in juli 1958 in het nieuwe woongebied 'De Kuil'. Het nieu-
we KDO sportpark wat in 1957 geopend was, stond er als enige object in de 
open akkerbouwpolder. De eerste twee blokken bestonden uit 15 koopwonin-
gen met premie en de oplevering was in de zomer van 1959.

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 31
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KNA orkest scoort goed 
op Streekfestival
Uithoorn - Zaterdag 12 novem-
ber heeft het orkest van Muziekver-
eniging Kna deelgenomen aan het 
Streekfestival in Bodegraven.
Tijdens dit festival konden de diver-
se Hamonieen, Fanfares en Brass-
bands uit Het Groene Hart acte de 

presence geven en werden ze be-
oordeeld door een vakkundige jury. 
Aangekomen in Bodegraven bij het 
Evertshuis, kon het slagwerk uitge-
laden worden en werd er gelegen-
heid geboden om nog even in te 
spelen en de laatste puntjes op de 

i te zetten. En toen was het dan ein-
delijk tijd voor het echte werk. Ieder-
een een beetje gezond gespannen 
en goed geconcentreerd. Het ope-
ningsstuk was “To my country”. Een 
koraal, zoals ze dat noemen.
Een heel langzaam stuk dat ge-

opend werd door de koperblazers. 
Het orkest had er veel op geoefend 
en dat heeft zijn vruchten afgewor-
pen! De kop zat alvast goed.

Lekker
Daarna kwam Cassiopeia, dat liep 
ook allemaal heel lekker. De ju-
ry was erg te spreken over de hobo 
solo met daaraan toegevoegd een 
fluit solo.

Als laatste speelden we Pinocchio. 
Een heel leuk verhalend stuk, waar-
in je goed kan horen wanneer het 
over Gepetto, de vrolijke Pinocchio, 
de valse vos en kat, en de woeste 
walvis gaat. Ook dat stuk ging pri-
ma, her en der nog wel wat kleine 
missers, maar we waren heel te-
vreden. Zoals altijd met zo’n uit-
voering op een festival, heeft de ju-
ry een commentaar met punten van 
verbetering. Zoals bijvoorbeeld de 
dynamiek en de zuiverheid. Voor-
al voor ritmiek en samenspel scoor-
de het orkest hoge punten. Voor de 
meeste onderdelen kreeg het or-
kest een 8, een paar keer een 7,5 en 
een paar keer een 8,5. Hele mooie 
punten dus! Al met al een zeer ge-
slaagd festival en een mooie aan-
loop naar het concert ‘A Tropical 
Music Night Out’ aanstaande za-
terdag in het Crown Theater in 
Aalsmeer? Wilt u ook eens zien hoe 
dit orkest en de andere onderde-
len van KnA aan de weg timmeren? 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via  
www.amusicnightout.nl

Middagvoorstellingen in 
Crown opgetogen ontvangen
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag 
waren er twee voorstellingen in de 
grote zaal van het theater. Pluk van 
de Petteflet, naar het boek van An-
nie M.G. Schmidt, werd gespeeld 
en de kleinste bezoekertjes ston-
den enthousiast mee te klappen 
en stampen. Na afloop van de eer-
ste show, die om twee uur een vol-
le zaal trok, mochten er een aantal 
daarvan hun mening geven. Freddie 
vertelde dat ze nog niet klaar waren 
op het toneel, want wat was het ge-
val; De cast begon als een stel schil-
ders en bouwvakkers en er stond 
een grote bouwsteiger op het podi-
um. Ze draaiden zich om en zagen 
een zaal vol kindertjes. ‘Jullie zijn te 
vroeg! We zijn nog niet klaar met het 
decor van Pluk! Oh, oh, wat nu?’ Dat 
werd vakkundig opgelost. De stei-
ger werd de Petteflet en het beken-
de rode kraanwagentje van Pluk be-
stond uit de bouwradio, de verfbak 
en de gereedschapskist. ‘Wie willen 
er Pluk en Aagje spelen?’ riep één 
van de toneelspelers en uit de zaal 

kwamen de twee jongste acteurs. 
De voorstelling werd gespeeld door 
in totaal zes acteurs, die ieder een 
aantal karakters speelden uit het 
geweldige avontuur van de Tortel-
tuin, inclusief de familie Stamper, de 
Heen-en-weer-wolf, mevrouw Hel-
derder, Dolle de Duif en de overi-
ge bekende personages. Bezoek-
ster Loïs vond de parkmeester grap-
pig en klein en vond het vooral leuk 
dat ze op de foto mocht met Pluk en 
Aagje. Haar broer Jim vond de hele 
voorstelling heel erg leuk en Fred-
die voegde er nog aan toe dat ze 
het meestampen met de Stamper-
tjes en het dansen naast de stoel 
wel het allerleukste vond. Voor de 
Stampertjes werden er zes kindjes 
uit de zaal gekozen die even moch-
ten meespelen. Sam, de coole broer 
van Freddie, vond de hele voorstel-
ling wel goed. Om vier uur werd de 
tweede show gespeeld en weer was 
de zaal flink gevuld. Een bijzonder 
geslaagde kindermiddag dus voor 
het knusse theater in het centrum.

St. Antonius Ziekenhuis gaat de wijk in:

Vrouwen informeren over 
borstkanker
Regio - Veel vrouwen krijgen in hun 
leven te maken met een knobbeltje 
in de borst. Hoewel een knobbeltje 
in de meeste gevallen niet kwaad-
aardig is, krijgt in Nederland toch 
één op de acht vrouwen borstkan-
ker.
Het St. Antonius Ziekenhuis vindt 
het belangrijk dat vrouwen goed op 
de hoogte zijn wanneer ze hiermee 
te maken krijgen. Daarom gaan we 
inwoners van Utrecht op een nieu-
we manier informeren over borst-
kanker: onze eigen borstkanker-
chirurgen gaan samen met diver-
se zorgorganisaties uit de regio met 
geïnteresseerden in gesprek. Borst-
kankerchirurg Ron Koelemij:
“Wij trekken de wijk in en gaan in-
woners informeren over zaken als: is 
zelfonderzoek zinvol, wat doe je als 
je een knobbeltje voelt en wat ge-
beurt er als een knobbeltje borst-
kanker blijkt te zijn, is borstkanker 
erfelijk, wat zijn behandelmogelijk-
heden, wat kun je doen om borst-
kanker te voorkomen en welke rol-
len spelen de diverse zorgorganisa-
ties?”

Informatiebijeenkomsten
De eerste informatieavond vindt 
plaats op dinsdag 25 november in 
het Leidsche Rijn Julius Gezond-
heidscentrum Terwijde. Samen met 
de huisartsenpraktijk wordt het pro-
gramma ontwikkeld. Uitgangspunt 
hierbij zijn de vragen die leven bij 
iedereen die geïnteresseerd is in het 
onderwerp.
De tweede staat gepland op maan-
dag 1 december in Kanaleneiland 
samen met thuiszorgorganisatie 
Dahlia Zorg (gespecialiseerd in in-
terculturele zorg)en is speciaal ge-
richt op allochtone vrouwen. Aan-
melden voor het bijwonen van infor-
matiebijeenkomsten kan via nfo@
antoniusziekenhuis.nl. Meer infor-
matie over onze borstkankerzorg 
is te vinden op www.antoniuskan-
kercentrum.nl/borstkanker  Jaar-
lijks ziet het St. Antonius meer dan 
4.000 patiënten met (verdenking 
op) borstkanker en worden er 400 
borstkankeroperaties uitgevoerd. 
Daarmee zijn wij het grootste borst-
kankercentrum in de regio en één 
van de top-5 centra van Nederland.

Burgemeestersontbijt 
op het gemeentehuis
Uithoorn - Tijdens de week van 
Het Nationaal Schoolontbijt, waarin 
ruim 500.000 kinderen samen ont-
bijten op zo’n 2.500 basisscholen, 
vindt ook het ‘Burgemeestersont-
bijt’ plaats. Net zoals in 225 ande-
re Nederlandse gemeenten gaven 
burgemeester Dagmar Oudshoorn-
Tinga en wethouder Ria Zijlstra het 
goede voorbeeld. Twintig leerlingen 
van groep 4 van de Openbare Ba-
sisschool Toermalijn aan de Rand-
hoornweg waren met hun begelei-
ders uitgenodigd voor een geza-
menlijk ontbijt op het gemeentehuis. 
In het bedrijfsrestaurant schoven ze 
donderdagmorgen 6 november om 
half negen samen met de burge-
meester en wethouder aan aan de 
ontbijttafel. Daar maakten ze in een 
vrolijke en ontspannen sfeer kennis 
met elkaar. De kinderen zagen er 
voor deze unieke gelegenheid extra 
mooi uit. Voordat iedereen ging ont-
bijten verwelkomde de burgemees-
ter de kinderen en gaf heldere uitleg 
wat de betekenis is van een goed 
ontbijt ’s morgens, maar dat niet alle 
kinderen dat zo krijgen. Tevens werd 
het goede doel nader belicht. Ver-
volgens mochten de kinderen vra-
gen stellen aan de burgemeester 
en de wethouder (keurig met vin-
ger opsteken). Zoals wat de burge-
meester dagelijks doet en of zij haar 
werk leuk vindt, hoe je burgemees-
ter kan worden, hoe oud zij is, of ze 
niet ‘krom ging lopen’ van de zwa-
re ambtsketting die zij droeg, waar 
die uit bestaat en zo meer. Ook op 
wethouder Ria Zijlstra werden vra-

gen afgevuurd. Onder meer wat de 
functie van wethouder inhoudt, of 
ze wetten maakt en of ze die ook 
uitvoert enzovoort. Heel openhartig 
en in ‘jip en janneke taal’ werden de 
vragen door beide bewindsvrouwen 
beantwoord waarna het ontbijt van 
start ging. Inderdaad, een gezond 
ontbijt met veel fruit en geen ha-
gelslag… Althans, dat laatste werd 
niet op tafel waargenomen. Klasse-
juf Anouk Joren heeft kennelijk een 
uitstekende invloed op de kinde-
ren, want ze aten en gedroegen zich 
keurig en stelden intussen nog wat 
vragen aan de burgemeester en de 
wethouder. Die voerden geanimeer-
de gesprekken met de kinderen die 
heel pragmatisch hun vragen stel-
den en zich intussen tegoed deden 
aan het door de school voortreffe-
lijk verzorgde ontbijt. De gemeente 
betaalt symbolisch voor het ontbijt 
dat de kinderen kregen met een do-
natie aan Make-A-Wish Nederland. 
Dat is dit jaar het goede doel van 
Het Nationaal Schoolontbijt. Make-
A-Wish Nederland vervult de liefste 
wens van kinderen en jongeren tus-
sen 3 en 18 jaar met een levensbe-
dreigende ziekte. Ook dat was aan 
tafel soms onderwerp van gesprek. 
De kinderen konden zich van het 
ziektebeeld niet altijd een duidelij-
ke voorstelling maken, maar begre-
pen wel waar het om ging. Dat het 
dankzij het Nationaal Schoolontbijt 
mogelijk is om vanwege die situatie 
een bijzondere wens van jonge leef-
tijdgenootjes in vervulling te laten 
gaan, vond algemeen instemming.
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Boktorren en
andere kevers

Ik denk dat deze column al zo’n 10 jaar bestaat. Al die tijd schrijf ik 
twee keer per jaar een column. Ik krijg weleens de vraag; “hoe verzin 
je iedere keer weer een onderwerp”. Eigenlijk is dat simpel. Als het 
weer tijd wordt om een column te schrijven gebeurt er wel iets. Man 
komt thuis met een dode bunzing. We ontdekken vleermuizen in de 
dakrand. Er zitten 11 ransuilen in de boom. Boven je computer hangt 
een spinnenweb. Je volgt een bijencursus of je ligt in het gras tus-
sen de madeliefjes. Het heeft me nooit moeite gekost. Ook nu niet. 
Er vloog wat door het huis. Geen nachtvlinder. Wat dan wel. Het land-
de op een schilderij; een tor. Een tor? Daar heeft in de afgelopen 10 
jaar nog niemand over geschreven. Maar ja, wat weet ik over torren 
te vertellen. Zes poten, dus een insect. Maar dan. Tijd om de boeken 
eens te raadplegen. Ondertussen toch een stofdoek gepakt om de 
tor alvast buiten te zetten. Ja, dat kan niet met de stofzuiger. In de ge-
bruiksaanwijzing van mijn nieuwe stofzuiger staat, vetgedrukt, dat je 
geen levende dieren met de stofzuiger mag opzuigen. Kevers worden 
ook wel torren genoemd. Dus torren zijn kevers. Kevers hebben, op 
een enkele uitzondering na, twee paar vleugels (dus vier). De voorste 
vleugels zijn in de loop van de evolutie hard geworden. We noemen 
deze vleugels dekschilden. Officieel moet je dus praten over schild-
vleugelige. De vliezige vleugels zitten er onder, die worden gebruikt 
om mee te vliegen. Een bekende kever is het lieveheerbeestje. Zet je 
hem op je hand dan loopt hij naar het hoogste punt van je hand om 
vandaar weg te vliegen. Een lieveheerbeestje is een vleeseter (car-
nivoor). Hij eet luizen. Veel kevers zijn echter vegetariër, ze eten de-
len van planten. De schilden kunnen zwart zijn maar ook prachtig 
gekleurd. De kleuren kunnen op drie manieren ontstaan. Sommi-
ge schilden hebben echte kleuren, ze zijn kleur vast. De metaalkleu-
ren, zoals bij het elzenhaantje, ontstaan anders. Het schild, de chiti-
ne, blijft tot zekere hoogte doorzichtig, maar breekt het licht dat erin 
komt. De structuur van de chitine bepaalt dan hoe het licht breekt en 
daardoor ontstaan de metaalkleuren. Andere soorten hebben klie-
ren die kleurstoffen afgeven. Die kleurstoffen bestaan uit heel klei-
ne gekleurde schubbetjes die op het dekschild blijven zitten. Veel 
snuittorren hebben dekschilden die ze met kleurrijk poeder bedek-
ken. Zonder dit kleurrijk poeder zijn de schilden zwart. Mijn tor bleek 
een boktor. Te herkennen aan zijn lange gebogen antennes. Sommi-
ge boktorren heb je liever niet in huis, ze leven van droog oud hout 
en kunnen houten balken volledig vernietigen. Mijn boktor heb ik in 
de houtstapel gezet, heeft hij ook wat te eten.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithhorn. IVN -meldpunt natuurwaarneming: telefoon 0297-563183.
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Binnenkort  in Uithoorn bij Amstelhof Sport & Healtclub
BeautyBox Injectables met behandelingen 
door drs. Ludlage en dr. Aghina
Uithoorn - Vanaf 21 november 
2014 zullen gerenommeerd cosme-
tisch artsen Drs. Arthur Ludlage en 
Dr. Jan Aghina behandelingen uit-
voeren bij BeautyBox Injectables 
op hun locatie in Uithoorn bij Am-
stelhof Sport & Health Club. Beau-
tyBox Injeactables is trots om haar 
klanten injectable behandelingen te 
kunnen bieden door één van de be-
kendste cosmetisch artsen van Ne-
derland;  Drs. Arthur Ludlage. Met 

ruim 14 jaar ervaring in de wereld 
van Injectables en door zijn deelna-
me aan internationale congressen 
is Drs. Arthur Ludlage altijd op de 
hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen en behandelmethoden. Daar-
naast leidt hij zowel nationaal als in-
ternationaal andere artsen op. Hier-
door kunt u altijd rekenen op een 
integer, eerlijk en vakkundig advies 
van drs. Arthur Ludlage en bent u 
in goede handen. Dr Jan Aghina is 

nieken en middelen die zich we-
tenschappelijk bewezen hebben. 
In nauwe samenspraak met de pa-
tiënt/cliënt zorgt hij voor een esthe-
tisch optimaal resultaat.
BeautyBox Injectables is een kliniek 
voor moderne cosmetische behan-
delingen, zonder chirurgisch ingrij-
pen.  BeautyBox Injectables onder-
scheidt zich door de filosofie waarin 
een mooie huid en een jeugdige uit-
straling voor iedereen toegankelijk 
moet zijn. Daarom hanteren wij zeer 
gunstige prijzen, met de beste pro-
ducten en garanderen we de hoogst 
mogelijke kwaliteit. Met 2 vestigin-
gen in Den Bosch en Uithoorn kan 
BeautyBox Injectables behandelin-
gen verzorgen voor mensen uit heel 
Nederland. Bent u op zoek naar 
een oplossing voor het verminde-
ren van rimpels en zoekt u een des-
kundig en professionele kliniek die 
bekend staat om de prijs-kwaliteit 
verhouding dan is het aan te raden 
om eens contact op te nemen met 
BeautyBox Injectables. U kunt uw 
vragen stellen en wellicht al direct 
een afspraak inplannen voor een 
behandeling bij BeautyBox Injecta-
bles in Uithoorn vanaf 21 november! 

Voor meer info zie de advertentie 
in het magazine Lijf en Gezond 
in deze krant.

gespecialiseerd in de PDO-draad-
lift behandeling. Bij deze behande-
ling wordt met oplosbare draden 
het gezicht, de hals  of decolleté ge-
lift. Overal waar huidverslapping be-
staat kunnen in principe de draad-
jes worden gebruikt, zoals o.a bij de 
bovenarmen.

De PDO-draad is een al sinds 1992 
in de chirurgie gebruikte draad die 
een gunstig bijeffect heeft dat voor 
cosmetische behandelingen kan 
worden aangewend. Een behande-
ling met PDO-draadjes is aan te be-
velen voordat gedacht wordt aan 
een ingrijpende face-lift of laserbe-
handeling. Dr Jan Aghina is trainer 
op het gebied van de PDO-Draad-
liftmethode in Nederland. Daar-
naast is hij hoofdredacteur van het 
Cosmetische Geneeskunde Maga-
zine, het blad van de Nederlandse 
Vereniging voor Cosmetische Ge-
neeskunde, en lid van de commis-
sie kwaliteit van die vereniging. Jan 
Aghina werkt uitsluitend met tech-

Stuntverkoop
Intersport DUO

Uithoorn - Van woensdag 12 no-
vember t/m vrijdag 14 novem-
ber a.s. organiseert Intersport 
DUO wederom een stuntverkoop 
bij Amstelhof Health Club in Uit-
hoorn. U kunt profiteren van kor-
tingen tot 60% op restant- en fa-
briekspartijen: Winterjacks, ski-
broeken, pully’s, sweaters, po-
lo’s, bikini’s, running- en fitnes-
skleding, tenniskleding, voetbal-
kleding, sportschoenen, casual-

schoenen  en sportartikelen van 
vele bekende sportmerken. Loca-
tie stuntverkoop Intersport DUO:
Amstelhof Health Club, Noord-
dammerweg 30, 1424 NX Uit-
hoorn/De Kwakel.

Openingstijden stuntverkoop
Woensdag 12 november: 18.00-
21.00 uur. Donderdag 13 novem-
ber: 10.00-21.00 uur. Vrijdag 14 
november:  10.00-18.00 uur
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KDO JG2 speelt goed 
toernooi in Friend League
De Kwakel - Onder een prach-
tig najaar zonnetje werd afgelo-
pen zaterdag weer een toernooi in 
de Friends league gespeeld bij de 
koninklijke HFC in Haarlem. In to-
taal werden er drie wedstrijden ge-
speeld door de pupillen van KDO G-
voetbal. In de eerste wedstrijd tegen 
NVC werd al duidelijk dat de spe-
lers van KDO in goede doen waren. 
De achterhoede bestaande uit Sara 
Lee, Kelly en keeper Tim waren niet 
van plan om vandaag te verliezen. 
Door een doelpunt van Bart werd 
het 1-1 in de 1e wedstrijd.

De 2e wedstrijd was tegen kHFC. 
Zelfde spelbeeld als in de eerste 
wedstrijd kHFC probeerde te scoren 
maar vergat daarbij de verdediging. 
Een verre uittrap van Tim belandde 

bij Onno en die schoot goed in de 
hoek 0-1. KDO rook zijn kans Bart, 
Jack en Kaj wilde allemaal ook wel 
scoren maar kregen daar geen kans 
meer voor. Uiteindelijk wist de kHFC 
toch een keer Tim te verschalken en 
werd de einduitslag van de 2e wed-
strijd 1-1. In de 3e wedstrijd werd 
de goed lijn voortgezet. Coach Tom 
had een winstbonus in het vooruit-
zicht gesteld. Een 3e gelijkspel zou 
een traktatie opleveren. Nu dat lie-
ten de jongens en meisjes zich geen 
2x zeggen en met volle overtuiging 
werd er gespeeld in de 3e wedstrijd. 
Odette en Niels speelde als stof-
zuigers op het middenveld. De in-
zet van het hele team werd beloond 
met een 2-1 overwinning op DIOS. 
Hierdoor werd het nog nagenieten 
in de kantine met patat en drinken. 

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op 4 november werd de 
derde zitting van de, voor dit jaar 
laatste competitie, gespeeld. In de 
A, met zeventien paren, werden eer-
ste, hoe vaak moet ik dit nog zeg-
gen?, het paar Thecla Maarschalk/
Rees van der Post met 63.90%. Hoe-
wel een fantastische score zit u in 
een glijdende neerwaartse schaal: 
het is uw laagste score tot nu toe. 
Ik zeg het maar even. Tweede het 
paar Trudy van den Assem/Refi-
na van Meijgaarden met 57.86%. 
Als derde meldde zich het paar Ans 
Pickkers/Loes Wijland met, ook niet 
slecht, 57.74%. Ina Melkman en Jet-
ty Weening eindigden als vierde met 
55.95% .Geen slechte prestaties da-
mes maar uw lamp moet, in vergelij-
king met het grote licht van paar één 
toch iets feller gaan schijnen anders 
wordt het niets. Dan de competitie: 
Onbetwiste eerste Thecla en Rees, 
met een verschil van ruim 11% met 
paar twee Trudy en Refina. Bridge is 
een raar spel: Door een droeve spe-
ling van het lot, één slechte score, 
verdwijnen Elly en Jessie van deze 
plek en staan nu “zest” tja. Als der-

de noteren wij Ina en Jetty, vierde 
als enige constante in dit geheel zijn 
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck. 
In de B, met zestien paren, werden 
Bep Verleun en Hans Warmenhoven 
eerste met 61.01%. An van Schaick 
en Lea Wit eindigden, met 51.14% u 
kunt wel wat beter toch? als tweede. 
Inger Janssen en Yvonne Koestal, 
een geducht paar aan het worden, 
eindigde samen met Cathy Troost en 
Tineke Staps als derde met  56.25%. 
Jany van der Ent en Matty Over-
water scoorden 54.76% en werden 
vierde. De competitie B ziet er als 
volgt uit: Eerste An en Lea maar pas 
op uw zaak, nummer twee Bep en 
Hans hoeven maar een stapje har-
der en zij halen u in. Annet Roosen-
daal en Rini Tromp, tweemaal eer-
ste, staan nu derde.
Ik zei het al bridge is een wonderlijk 
spel zo sta je eerste en dan opeens 
derde, ga zo niet door! Henny Jans-
sen en Lies de Bruin mogen zich 
verheugen in de vierde positie. Ook 
spelen bij Hartenvrouw? Informatie 
bij de secretaris Mieneke Jongsma, 
telefoonnummer 0297-565756. 

IVN Winterwandeling
Regio - De tweede IVN winterwan-
deling van dit seizoen vindt plaats 
op zaterdag 15 november 2014.
Zoals altijd verzamelen we bij de 
parkeerplaats van de begraafplaats 
in Wilnis aan de Ir Enschedeweg om 
9.30 uur. Deze keer voert de wan-
deling ons vanuit Kamerik richting 
Woerden en lopen we over het jaag-
pad langs de oever van de Oude 
Rijn en door het weidelandschap bij 
de Houtdijk tussen Kamerik en Har-
melen. De meanderende rivier met 
mooie uitzichten, herfstige tafere-
len en het open landschap zorgen 

voor een mooie afwisselende wan-
deling. De geschiedenis van dit ge-
bied vormt de achtergrond van de-
ze wandeling. De afstand is onge-
veer 8 a 9 km. Tips voor onderweg: 
Kleedt u warm genoeg aan. Neem 
iets warms te drinken mee.
Draag stevig wandelschoeisel. De 
route voert o.a. over dijken en door 
weilanden. Verzamelpunt: 9.30 uur 
Parkeerkplaats Begraafplaats Wil-
nis langs de Ir Enschedeweg. Aan-
melden is niet nodig, Voor informa-
tie belt u met Hans Tuinenburg - 06 
13 999 814

Badmintonvereniging De Kwakel heeft 
nieuwe sponsor!

De Kwakel - Alle 7 teams van Bad-
mintonvereniging De Kwakel zijn in 
het nieuw gestoken door onze nieu-
we hoofdsponsor. Eugène en Patri-
cia Bleekemolen hebben ervoor ge-
zorgd dat er weer mooie shirts zijn 
voor iedereen die competitie wil 
spelen. En dat we dit jaar weer met 
een record aantal teams meedoen 
aan de competitie maakt het alleen 
maar leuker.

Alice¿Good
Het logo van Alice¿Good staat 
prachtig op de nieuwe shirts. 
Alice¿Good is de band waar Eugè-
ne Bleekemolen als bassist veel van 
zijn energie in kwijt kan. Deze band 
is in 2002 opgericht en heeft inmid-
dels al zijn debuutalbum ‘Worst case 
scenario’ uitgebracht. Ook deden ze 
dit jaar mee aan de voorrondes van 

De Grote Prijs van Nederland en zijn 
ze helaas niet doorgedrongen tot de 
volgende ronde. De band bestaat uit 
4 leden uit onze omgeving en hun 
muziek kan als beste worden om-
schreven als ‘Rock and Lol, Funk 
and Roll, covers and own work’ (zie 
ook www.alicegood.nl). Badminton-
vereniging De Kwakel is er trots op 
om deze band te mogen promoten!!

Jeugdteam
Inmiddels zijn de eerste wedstrijden 
alweer gespeeld door de 7 teams 
van onze vereniging. We zien dus 
veel nieuwe gezichten die hun uiter-
ste best doen om spannende en uit-
dagende wedstrijden te spelen. Al-
lereerst bestaat ons jeugdteam uit 
enthousiaste jongens en meiden van 
nog geen 13 jaar: Jim, Sede, Bas, 
Tess en Elin. Op dit moment hebben 

ze twee keer gelijk gespeeld en 3 
keer verloren, maar zeker weten dat 
de eerste winstpartij niet meer lang 
op zich laat wachten, nu ze steeds 
meer gewend raken aan de wed-
strijden en aan elkaar. Dus veel ple-
zier en succes allemaal!

Senioren
Hier zijn eigenlijk alle teams op-
nieuw samengesteld om zoveel mo-
gelijk tegemoet te komen aan de 
wensen van de leden om in een ho-
gere klasse te willen spelen. Daar-
naast zijn er nieuwe leden bijgeko-
men, jeugdleden doorgestroomd 
naar de senioren en blessures weer 
overwonnen. Een hele goede ont-
wikkeling!! En ook altijd weer een 
grote uitdaging voor de technische 
commissie om de teamsamenstel-
ling weer goed te krijgen. Team 1 

(Eric, Frank, Mandy, Eefje en Anoes-
ka) is nog ongeslagen en staan nu 
toch op de tweede plek, wat bete-
kent dat het daar heel spannend is. 
Team 2 (Dave, Lars, Maurice, Marie-
ke, Ilse en Naomi) staan op dit mo-
ment gewoon bovenaan, de toppers! 
Super goed gedaan. Team 3 (Peter, 
Ron, Hans, Eva, Simone en Henriët-
te) heeft als doel om zich te hand-
haven in deze nieuwe hogere klas-
se en dat gaat ze zeker lukken met 
nu een 6e plek, maar zeker weten 
dat de tweede helft van de compe-
titie de shuttle gunstiger zal vallen. 
Het jeugdige team 4 (Wouter, Gos-
se, Kevin, Britt, Britta) doet het pri-
ma bij de senioren in de 4e klasse 
en staan gewoon op een prachtige 
3e plek. Complimenten hoor! Team 5 
(Jasper, Philippe, Marina en Anne-
miek) gaan ook zeker weten steeds 
beter spelen. Beide heren zijn nieuw 
in de competitie, maar fanatiek dus 
ze gaan de 7e plek vast niet lang 
meer bezetten en stijgen. En dan 
hebben we nog een heel energiek 
herenteam (Gerwin, Mike, Kevin, 
Sander en Rik). Vol enthousiasme 
en met veel plezier staan deze jonge 
talenten op de baan. Even ook nog 
wennen een de seniorencompeti-
tie en aan elkaar en de wedstrijden 
worden maar net verloren. Dus ook 
hier gaat het de komende tijd alleen 
maar beter. Veel succes mannen!!
Heb jij ook zin om bij ons te ko-
men badmintonnen, en dat kan op 
alle niveaus, kom dan gewoon een 
keertje kijken. Of beter nog, neem 
je sportspullen mee en doe gewoon 
mee. Dat kan op zaterdag van 9.00-
11.00 uur bij de jeugd (vanaf onge-
veer 8 jaar) of op maandagavond 
kun je het beste na 20.00 uur ko-
men (zie ook www.bvdekwakel.nl). 
We verwelkomen je graag!!

Zenuwslopende eindfase 
parencompetitie BVK
De Kwakel - Als u dit leest is er 
nog maar 1 speelronde te gaan in 
de 1e cyclus van de parencompe-
titie van de BVK en de spanning is 
voelbaar. Volgende week vallen im-
mers de beslissingen over promotie 
en degradatie. In tegenstelling tot 
de voorgaande jaren promoveren 
en degraderen in de nieuwe com-
petitie-opzet nog maar 3 paren per 
lijn, valt na de laatste speelavond 
de laagste score uit de cyclus af en 
zijn paren die meer dan 3 keer niet 
in hun ‘eigen samenstelling’ heb-
ben gespeeld uitgesloten van pro-
motie. Kom daar maar eens uit als 
je bespiegelingen wilt maken over 
de kansen. Wie geen last hebben 
van promotiekoorts zijn de toppers 
in de A lijn, zoals ook de lager ge-
plaatsten in de C lijn zich geen zor-
gen hoeven te maken dat zij naar 
een ‘lagere’  lijn terug kunnen val-
len. Dat met toch een geruststellend 
gevoel geven in de aanloop naar  de 
slotavond. Die ‘toppers’ in de A lijn 
voerden ook afgelopen donderdag 
in Dorpshuis De Quakel weer de bo-
ventoon. Nelly Vork en Andre Ver-
hoef wisten deze keer Rita en Wim 
Ritzen nipt voor te blijven. Zij wer-
den resp. 1e en 2e met 61,31% en 
60,71%. Het gemiddelde na 6 avon-
den van Rita en Wim is maar liefst 
59,94% en dan valt de laagste sco-
re straks ook nog eens weg! Rees en 
Gerard van der Post hebben tijdig 
een eindsprint ingezet en met hun 
3e plaats met 56,85% hebben zij de 
degradatiezonde nu wel verlaten.
In de totaalstand is er sprake van 
een afgetekende top 4. Onderin ein-

digden Kitty en Huub van Beem ge-
lijk met Eefke Backers en Marianne 
Kamp en hun scores van toch nog 
boven 42% zorgden bepaald niet 
voor het opkrikken van hun gemid-
delde.
In de B lijn zorgden Toos Boerla-
ge en Annie Lauwers voor een ver-
rassing door de 1e plaats op te ei-
sen met 61,61%  en daarmee namen 
hun kansen op promotie naar de A 
lijn sterk toe. Zijn zij bestand tegen 
deze druk? Truus en Piet Langel-
aan werden met 59,83% 2e en ook 
zij hebben nog wel enig zicht op 
promotie. Invalpaar Janny Streng-
Jan van der Knaap eindigde op de 
3e plaats met 56,25%. Onderin lie-
ten Atie en Wan Overwater het lelijk 
afweten en zij moeten nog vol aan 
de bak om het vege lijf te redden. In 
de C lijn staat er geen maat op Jan 
Streng en Cor Hendrix. Door hun 
topscore van de avond (54,28%) na-
men zij de 1e plaats in de totaal-
stand over van Riet en Wim Beijer, 
die niettemin stevig 2e staan. Cor-
rie en Ruud van der Peet herstel-
den zich van het debacle van vori-
ge week en zij zagen hun gemid-
delde weer boven de 50% uitkomen 
door deze keer 2e te worden met 
57,99%. Riet Koot en invalster Elly 
Zandvliet completeerden de top 3 
met 55,56%.  Donderdag 13 novem-
ber om ca 23.15 zal zo’n beetje be-
kend zijn hoe de lijnen er de volgen-
de cyclus uit zullen zien als de com-
puter tenminste alle scores en pro-
motie- en degradatieregels met bij-
behorende correcties goed kan ver-
werken.

Vier overwinningen op een rij
De Kwakel - Na 3 overwinningen 
op rij speelt Qui Vive tegen Huizen. 
De wedstrijden tegen Huizen zijn al 
5 seizoenen lang iedere keer span-
nend. Iedereen had dus erg veel 
zin in het potje tegen Huizen. Hui-
zen speelt dit seizoen met een apar-
te tactiek, zowel verdedigend als 
aanvallen. Zelfs bij een achterstand, 
haalt Huizen graag hun keeper uit 
het veld voor een extra veldspeler.  
Qui Vive heeft deze week daarom 
goed gelet op de beelden van Hui-
zen en hier hun ‘ spelplan’  op afge-
stemd. De eerste helft gaat gelijk op, 

Zowel Qui Vive als Huizen krijgen 
kansen. Huizen komt op voorsprong 
uit een strafcorner maar niet veel la-
ter maakt Qui Vive  knap de 1-1 uit 
een strafcornerrebound, Sebasti-
aan van de Kasteele staat scherp bij 
de 2e paal en tikt het balletje keu-
rig binnen.  De eerste helft is voor-
aal een schaakpotje zonder gro-
te kansen voor beide ploegen. Pe-
ter van Ooik redt een paar keer knap 
en houdt de score zo op 1-1.

Wie anders dan het strafcorner-
kanon uit de Kwakel, Mark Weber, 

Legmeervogels C2 vindt 
zijn Waterloo in Breukelen
Uithoorn - Zoals de kop van dit ar-
tikel al zegt, wordt dit helaas het 
eerste verslag met een negatieve 
uitkomst. Een fantastische serie van 
6 winstpartijen is ten einde geko-
men. Zaterdag 8 november stond de 
wedstrijd van het jaar voor de Uit-
hoornse  C2 op het programma.
Ze moesten afreizen naar Breukelen 
om aan te treden tegen de C1 van 
de plaatselijke F.C.
Coach Gregory had de jongens 
klaargestoomd voor dit duel. Afge-
lopen woensdag oefenden ze tegen 
de eigen C1, tweedejaars C-spelers 
met een fors postuur en veel snel-
heid, net als Breukelen. Deze oe-
fenpot leverde een smadelijke 10-
1 nederlaag op, met name door te-
veel ontzag en te weinig durf. Hoe 
anders was de start tegen Breuke-
len, de Legmeer boys kozen brutaal 
de aanval en kregen enkele kleine 
kansen. 
Uit een diepe pass wist Breukelen 
helaas te scoren, de rechtsbuiten 
produceerde een zondagschot waar 
keeper Lars alleen maar naar kon 
kijken. Op een uiterst ongeluk-
kig moment, 1 minuut voor de rust, 
volgde een tweede treffer.

Na enkele tactische omzettin-
gen begonnen de jongens aan de 
tweede heflt.

Verloren
Of de duvel ermee speelde, onze 
linksback veranderde een voorzet 
van richting die daardoor onhoud-
baar in het doel verdween. 
Met een stand van 3-0 beseften de 
jongens dat deze belangrijke wed-
strijd verloren zou gaan. Niettemin 
bleven ze op de aanval spelen.
Dit werd gelukkig beloond met een 
treffer van een alerte Tim. Breuke-
len wist nog 2x te scoren, waarmee 
de eindstand 5-1 op het scorebord 
kwam. Ondanks deze te hoge uit-
slag, verdient de C2 een compliment 
voor de wijze waarop ze deze fysiek 
ongelijke strijd zijn aangegaan.
Ze lieten zich niet imponeren door 
de forse overtredingen en bleven ja-
gen op doelpunten. Echter de uit-
slag is duidelijk, de eerste verlies-
punten zijn een feit. Waar Napole-
on zijn nederlaag leed in Waterloo, 
moest coach Gregory (wellicht toe-
vallig van dezelfde lengte als Napo-
leon?) het zuur van een nederlaag 
proeven in de provincie Utrecht.

Paul Veenemans Prijs 
groot succes

Uithoorn - Afgelopen week-
end organiseerde de Uithoornse 
Roei- en Kano Vereniging Michiel 
de Ruyter. Pieter Rom Colthoff 
van Skadi uit Rotterdam bleek 
aan het einde van het weekend 
de overall winnaar. Bij de da-
mes ging de overwinning naar 
Lisa Scheenaard van Theta uit 
Eindhoven. Bij de veteranen da-
mes bleek Willeke van der Wei-
de (Rijnland, Leidschendam) de 
sterkste, terwijl Johan Arnold van 
Daventria uit Deventer de win-
naar bij de heren werd. De jon-
gens 18 categorie werd door de 
Amersfoortse Hemus roeier Ben 
van Brussel gewonnen. Zowel de 
jongens, als de meisjes 16 cate-
gorie waren prooi voor Michiel 
de Ruyter atleten, namelijk Friso 
Santen en Inger van Dok. Hun 
wedstrijd ging over ongeveer de 
halve afstanden.

Zaterdag
Op zaterdag was de wedstrijd te 
gast bij de UWTC en de AKU. Er 
werd gefietst op de wielerbaan 
om sportpark de Randhoorn. 
Er moest een individuele tijd-
rit over 10,5 km gereden worden. 
De baan werd als zwaar ervaren 
door de korte rechte stukken, de 
wind en de brug. Met gemiddelde 
snelheden van boven de 40 km/h 
ging het echter niet langzaam. Li-
sa Scheenaard deed goede za-
ken door een minuut sneller te 
fietsen dan haar concurrenten. 
In de middag werd er verplaatst 
naar schaatsbaan de Westfries 
in Hoorn voor het 2e onderdeel. 
Adriaan van Velde uit Groningen 
(Aegir) deed hier een aanval op 
de eerste plek door de 11 ronden 
in 5:56.1 af te raffelen. Inger van 
Dok (MdR) legde hier een goede 
basis voor haar eindoverwinning 
door de 6 ronden in 3:56.5 af te 
leggen.

Zondag
Op zondagochtend mochten de 
atleten eerst het Amstel Drecht 
kanaal oversteken over een tij-

delijke brug, waarna ze zich 
naar de start van een loop over 
5 km mochten begeven. Gestart 
werd er bij de Kromme Mijdrecht, 
waarna er langs het Drie Provin-
ciënpunt gelopen werd om via 
de brug bij Vrouwenakker uit-
eindelijk te finishen bij het club-
gebouw van Michiel de Ruyter. 
Pieter Rom Colthoff stelde met 
een tijd van 16:48.8 orde op za-
ken in het herenklassement en 
pakte de leiding weer terug. Jo-
han Arnold wist met 17:10.5 het 
gat met zijn concurrent, Jan Frits 
de Gans (Poseidon, Amsterdam) 
te verkleinen. Friso Santen legde 
de halve afstand af in 6:26.3, een 
zeer snelle tijd.

Afsluiting
Als afsluiting werd er geroeid op 
het Amstel Drecht Kanaal over 
een afstand van 3,5 km. Pie-
ter Rom Colthoff nam hier defi-
nitief de leiding met de snelste 
tijd (13:30,9), terwijl Johan Arnold 
(13:58.1) de kleine achterstand 
op Jan Frits de Gans ruim goed 
maakte. De Gans was net her-
steld van een ribblessure en voor-
al het roeien ging hem nog niet 
goed af. Lisa Scheenaard roei-
de zeer snel en stelde haar eind-
overwinning veilig met 13:49.1. 
Ben van Brussel roeide zeer snel 
met 13:38,4 en behield zijn eer-
ste plek. Willeke van der Wei-
de kon ook haar eerste positie in 
het klassement verdedigen door 
15:20.9 neer te zetten. 
Bij de jeugd had Inger van Dok 
al een ruime voorsprong opge-
bouwd, waardoor ze ondanks 
een 30 seconden langzamere 
tijd bij het roeien toch de eerste 
plek pakte. Van Michiel de Ruy-
ter deden bij de veteranen ver-
der Jan Röling en Jan Walch mee. 
Voor Jan Walch was dit zijn eer-
ste wedstrijd ooit en starte in het 
veteranen 55+ veld. Jan Röling 
gooide hoge ogen door de 3e tijd 
bij de heren te roeien. Hij werd 
hierdoor 1e in het veteranen +27 
veld.

maakt de 2-1 hard, laag en niet te 
stoppen voor de keeper van Huizen.
Daarna krijgt Huizen een wel erg 
makkelijk gegeven strafbal, die 
wordt benut en staat het weer 2-2. 
Qui Vive moet hierdoor zelfs vijf mi-
nuten met tien man spelen. Door 
hard werk en controle in de ver-
dediging weet Qui Vive goed om 
te gaan met een man minder. Niet 
lang na dat Qui Vive weer met 11 
man mag spelen scoort Wouter Ha-
remaker een prachtig doelpunt. Iets 
wat Qui Vive zelfs geld oplevert 
want Wouter maakt goed gebruik 
van de welbekende ‘ zwartrol’ 3-2 
en Qui Vive op voorsprong. Dan is 
duidelijk wat er gaat gebeuren, Hui-
zen staat achter: Keeper eruit. Qui 

Vive weet dan wat het wil doen en 
dit betaald zich perfect uit. Een goal 
van Sjors de Haan, na knap aange-
ven van Jasper de Waal, zorgt voor 
4-2 en een prachtige (veld)goal van 
Mark Weber, hard met zijn back-
hand vanaf de achterlijn, zorgt voor 
de 5-2. Huizen is dit seizoen nog 
niet gestraft voor het wisselen van 
hun keeper, Qui Vive doet dat de-
ze wedstrijd genadeloos. Einduit-
slag 5-2. ‘’  Waar de Ezel zich zel-
den stoot dezelfde steen, komt om-
dat hij daarna op zijn Qui Vive is!’’ 
Qui Vive wint en heeft nu 4 overwin-
ningen op rij. Volgende week spelen 
de mannen uit de Kwakel uit, tegen 
HIC. Dit is in de buurt dus wij hopen 
op veel support!







KDO G1 pakt 3 punten
De Kwakel - De senioren van KDO 
G1 moesten afgelopen zaterdag te-
gen kHFC G1 spelen. Deze tegen-
stander bleek in de juniorenperi-
ode altijd een maatje te groot voor 
KDO maar door het aantrekken van 
nieuwe spelers in het seniorenteam 
werd winst deze keer mogelijk ge-
acht. Beide teams waren zoekende 
in de beginfase van het duel. KDO 
bleek hier het beste mee om te kun-
nen gaan. Omar schoot een bal op 
de lat en kon de terugkomende bal 
daarna weer inkoppen omdat de 
keeper uit positie was. Snel daarna 
werd het 0-2 door Stijn en 0-3 door 
Jeffrey. 
Na deze comfortabele voorsprong 
werd er wat rustiger gecombineerd. 
KDO kreeg hierdoor veel kansen 

maar verzilverde er maar 2 (Stijn 
en Omar). De ruststand werd be-
reikt met een 0-5 voorsprong. Door 
een goed spelende achterhoede sa-
mengesteld uit Timo, Youssef, Bo-
ris en Bronwin had onze gelegen-
heidskeeper Daniël weinig te doen. 
Maar in de 2e helft had kHFC toch 
beter grip op het spel. Eerst volgde 
nog het 3e doelpunt van Stijn karak-
teristiek vanaf links in de verre hoek 
tegen zijn oude klasgenoot. Direct 
daarna werd er van afstand op het 
doel van KDO geschoten. De bal 
verdween met een stuit in het doel 
1-6. Selina zorgde voor het slotak-
koord van de wedstrijd. Na 2x geen 
geluk te hebben gehad met afwer-
king was het de 3e keer wel raak. 
Eindstand kHFC-KDO G1 1-7.

TC Qui Vive tekent sponsor-
contract met Kooyman B.V.
De Kwakel - Bij de realisatie en 
aankleding van het tennispark van 
TC Qui Vive aan de Vuurlijn in Uit-
hoorn is veelvuldig de hulp ingeroe-
pen van Kooyman B.V. Zodoende 
beschikt TC Qui Vive over een goed 
verzorgd park met een ruim terras 
en een gezellig ‘Chalet’.
Sinds vele jaren is Kooyman B.V. of-
ficieel sponsor wat vrijdag jl. be-
krachtigd is met het tekenen van 
het sponsorcontract door Mw. Poel-
wijk-Kooijman.
Het bedrijf in De Kwakel is veel meer 
dan een leverancier van grond en 
stenen. In de prachtige showroom 

kan men veel ideeën opdoen voor 
de tuin, verlichting en tuinhuisjes. 
Deskundig advies is altijd aanwezig 
en men helpt graag bij het uitwer-
ken van ontwerpen. Daarnaast is 
Kooyman B.V. gespecialiseerd in het 
verrichten van alle soorten grond-
werk en verhuurt het benodigd ma-
teriaal. Kortom een veelzijdig fami-
liebedrijf dat gedurende 45 jaar een 
goede naam heeft opgebouwd in de 
regio.
TC Qui Vive streeft naar binding met 
de lokale bedrijven en in dat kader 
prijst het zich gelukkig met de ver-
bintenis met Kooyman B.V.

Legmeervogels weer op 
het juiste spoor
Uithoorn - Vorige week is Legmeer-
vogels even het spoor bijster ge-
weest maar deze week is het juis-
te spoor weer gevonden. Promoven-
dus De Meteoor is zonder punten 
huiswaarts gekeerd. Er zal een won-
der moeten gebeuren als De Me-
teoor ook volgend seizoen in de 2e 
klasse mag uitkomen. Voetballend 
stelt De meteoor niet veel voor. Fy-
siek zeker wel. Maar ja, daar alleen 
kom je er niet mee.
In het duel van deze week Legmeer-
vogels tegen De Meteoor is Leg-
meervogels ook dit keer weer in de 
eerste 20, 25 minuten heer en mees-
ter. Ook deze keer vergeet Legmeer-
vogels het grote overwicht in doel-
punten uit te drukken. Doe je dit wel 
dan is de wedstrijd al in een vroeg 
stadium beslist en dat voetbalt dan 
ook een stuk gemakkelijker. In de 
10e minuut kop Stefan van Grieken 
de 1-0 tegen het nylon en is toch 
wel de verwachting dat het daar niet 
bij blijft. Dit gebeurt dan niet waar-
door De Meteoor de hoop op een 
goed resultaat blijft koesteren. In de 
eerste 45 minuten zijn de gasten uit 
Tuindorp Oostzaan slechts drie keer 
in de buurt van Tim van Diemen, de 
doelman van Legmeervogels ge-
weest. Maar met een goed optre-
den weet Van Diemen een treffer te 
voorkomen. Het zou ook niet terecht 
zijn geweest als De Meteoor in de-
ze fase zou hebben weten te score. 
De rust breekt aan met de 1-0 voor 
Legmeervogels op het scorebord. 

Betere
In de tweede 45 minuten is Leg-
meervogels ook de betere ploeg. Al-
leen laat het elftal van Jack Hons-

beek zich meeslepen in het trage 
tempo van De Meteoor. Dit komt 
het spel van Legmeervogels niet ten 
goede. Het is ook een rommelige 2e 
helft met veel foute passes over en 
weer. Het spel wordt ook wat grim-
miger. Dit komt mede omdat Leg-
meervogels verzuimt om afstand te 
nemen van De Meteoor. Dan blijft 
de ploeg toch hopen op een goed 
resultaat. Dan eindelijk in de 69ste 
minuut weet Legmeervogels uit een 
fraaie aanval de 2-0 te score het is 
Rowan Hogenboom die de voor-
zet van Jordy de Groot keurig te-
gen het nylon schiet. Dan is het ver-
zet van de gasten toch wel gebro-
ken. In de 80ste minuut scoort Lau-
rens v.d.Greft de 3-0. Hij doet dit van 
af de strafschopstip. Vlak voor het 
eindsignaal scoort De Meteoor toch 
ook en keer en wordt de eindstand 
3-1 in het voordeel van Legmeer-
vogels. Legmeervogels zijn mede 
door deze overwinning opgeklom-
men naar een keurige 5e plaats met 
9 wedstrijden gespeeld en 15 pun-
ten. De achterstand op de huidige 
koploper DCG bedraagt slechts 4 
puntjes.
Ook Legmeervogels 2 herstelt zich 
van de vorige week opgelopen ne-
derlaag en wint thuis, na een 0-1 
achterstand met 4-2 van Roda’23. 
Dit is nu goed voor een keurige 3e 
plaats met 1 punt achterstand op de 
koplopers SDO 2 en VVIJ 2
Over 14 dagen komt de FC Weesp 
op bezoek in Uithoorn. Legmeervo-
gels 2 – FC Weesp 2 begint om 12.00 
uur en Legmeervogels 1 tegen FC 
Weesp 1 begint om 14.00 uur. Beide 
duels worden gespeel op zondag 23 
november 2014.

KDO JG1 verliest van NVC
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
toog JG1 naar Naarden. Het was 
heerlijk voetbalweer, en we waren 
vast van plan een goed resultaat 
te behalen. Coach René was ver-
hinderd, maar de interimcoach had 
een briljant taktiek uitgedacht: over-
spelen en scoren. Met de hulp van 
gastspelers Bart uit JG2 en Dani-
el uit G1 moest dat lukken. Helaas 
bleek al snel dat NVC veel te groot 
en te sterk. Ondanks dat we goed 
speelden stond KDO in de rust met 
3-0 achter. 

Bij een 5-0 stand kreeg KDO hulp 
van twee spelers van NVC zodat ze 
ongeveer even sterk waren. KDO 
zoekt dus nog versterking voor dit 
team.
Dit is een van de redenen waarom 
kinderen met een beperking tussen 
de 6-17 jaar kunnen blijven instro-
men in dit teams zie www.kdo.nl. 
Daniël kreeg een goede kans maar 
het lukte hem niet de keeper van 
NVC te passeren. Mark en Nino luk-
te dat wel, zodat ze de wedstrijd met 
5-2 verlies afsloten.

Wandelen met Atletiek 
Klub Uithoorn!
Uithoorn - Een aantal weken gele-
den informeerde deze krant u over 
de ontwikkelingen met betrekking 
tot het wandelen in onze regio. Het 
door Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
voorgestelde idee is met groot en-
thousiasme ontvangen. Voor AKU 
was dit een reden om een kennis-
makingsochtend voor belangstel-
lenden te organiseren. Die ochtend 
heeft intussen plaatsgevonden en 
heeft geresulteerd in een aantal ac-
ties. AKU gaat zich daadwerkelijk 
actief voor de wandelsport inzetten. 
Er wordt een wandelcentrum opge-
zet waar wandelaars worden bege-
leidt door gediplomeerde trainers 
en begeleiders. Zij gaan er voor zor-
gen dat door afwisselende wandel-
trainingen en -tochten een gerich-
te opbouw van conditie en verbete-
ring van techniek ontstaat. Het wan-
delcentrum moet uitgroeien tot een 
centrum waar u terecht kunt voor 
vragen rondom de loopsport. De sa-
menwerking van AKU met plaatse-
lijke medische specialisten zoals fy-
siotherapeuten en podotherapeuten 
zal daarin bijdragen. Met de wan-
deltrainingen wil AKU een attrac-
tieve bewegingsactiviteit bieden die 
ook nog eens voldoet aan de be-
hoefte om in de natuur en in de bui-
tenlucht te zijn. Een “persoonlijke 
beleving” die doorlopende lichame-
lijke en geestelijke fitheid bevordert.
AKU zal in op 19 november a.s. met 
de eerste wandel trainingen starten.
Er wordt begonnen met 3 basis-
groepen te weten met:
- De groep ongeoefende wande-

laars,
-  De groep matig geoefende wan-

delaars
-  De groep behoorlijk geoefende 

wandelaars. 
Alle wandeltrainingen bestaan uit 
een warming up, een kern en een 
cooling down. De groep ongeoefen-
de wandelaars start met een kwar-
tier wandelen (op het sportpark). In-
clusief de warming up en de coo-
ling down betekent dat een trai-
ning die een half uur tot drie kwar-
tier duurt. Met de groep matig ge-
oefende wandelaars zal een half uur 
(buiten het sportpark) worden ge-
wandeld dat betekent ongeveer een 
uur trainen. Met de groep behoor-

lijk geoefende wandelaars zal on-
geveer een uur (buiten het sport-
park) worden gewandeld waardoor 
de training ongeveer anderhalf uur 
zal duren.
De geoefendheid wordt met eni-
ge regelmaat vastgesteld tijdens 
een testwandeling. Voor wande-
laars die, om verschillende rede-
nen, een training van een half uur 
als een behoorlijke uitdaging zien is 
er een alternatief programma. Een 
programma dat door de Gemeente 
Uithoorn geïnitieerd wordt en bin-
nenkort (begin januari 2015) offici-
eel van start gaat. Dat programma 
heet “Elke stap telt”. Het programma 
heeft als doelstelling om beweeg-
activiteiten vooral voor 55 plussers 
te bevorderen en streeft er naar om 
deelnemers in 10 weken naar een 
hoger plan qua conditie en welzijn 
te brengen. Na die 10 weken kun-
nen wandelaars naadloos instromen 
in de trainingsgroepen zoals ge-
noemd. Bij de uitvoering van dit pro-
ject is AKU ook nauw betrokken. Op 
de kennismakingsochtend bleek dat 
er voldoende belangstelling is voor 
het samenstellen van verschillende 
groepen daarom worden de trainin-
gen gehouden op zowel de woens-
dag ochtend als op de vrijdagoch-
tend. Op woensdag 19 november 
a.s. begint de eerste wandeltraining 
om 9 uur ‘s ochtends vanaf de AKU 
accommodatie. Op vrijdag 21 no-
vember eveneens om 9 uur ‘s och-
tends begint de wandeltraining voor 
hen die op woensdag niet in de ge-
legenheid zijn, uiteraard ook vanaf 
de AKU accommodatie. De groeps-
grootte van de wandelaars is mi-
nimaal 5 deelnemers. Tot en met 8 
deelnemers wordt de groep bege-
leid door 1 trainer/begeleider. Vanaf 
9 deelnemers tot en met maximaal 
16 deelnemers wordt de groep be-
geleid door 2 trainers/begeleiders.
Onze trainers/ begeleiders beschik-
ken over basiskennis EHBO en heb-
ben een rugzak met EHBO materi-
aal bij zich als er buiten het sport-
park wordt gewandeld. Op de web-
site van AKU www.aku-uithoorn.
com/wandelen vindt u nadere in-
formatie over contributie, schoeisel, 
kleding, intakeformulier en contact-
personen.

KDO DS1 maakt het 
spannend tegen koploper
De Kwakel - Na de nederlaag van 
vorige week stond zondag 9 novem-
ber de wedstrijd tegen Nieuwegein 
op het programma. Met als Jeugd 
van de Week Eva en Mya.
Van te voren wisten de dames van 
KDO dat ze flink aan de bak moes-
ten, Nieuwegein stond op de ge-
deelde 1e plaats, sprake van onder-
schatting was er dus zeker niet.
Bijna traditiegetrouw scoorde KDO 
het eerste doelpunt van de wedstrijd 
in de eerste aanval, wat zich uit-
bouwde tot een sterke start. Nieu-
wegein bleek, zoals verwacht, een 
sterke partij te zijn maar KDO wist 
in de beginfase goed stand te hou-
den. Na het sterke begin was er he-
laas een kleine dip, KDO zwakte wat 
af en keek tegen een achterstand 
van zeven punten aan. Na een be-
tere eindfase resulteerde dit in een 
ruststand van 9-14 in het voordeel 
van Nieuwegein. De tweede helft 
werd net als de eerste sterk begon-
nen, ballen die er de eerste helft niet 
in gingen, gingen nu wel. Het spel 
begon beter te lopen, helaas waren 
er een paar tegenslagen in de vorm 
van tijdstraffen wat de wedstrijd 

niet gemakkelijker maakte. Met 
nog 13 minuten op de klok stond 
KDO slechts 2 doelpunten ach-
ter, in zo’n situatie duren 13 minu-
ten nog heel lang. Maar spelend als 
een echt team bleven de dames er-
voor gaan. De eindfase van de wed-
strijd was slecht voor het hart van 
toeschouwers, KDO bleef terug ko-
men en de dames van Nieuwegein 
wilden uiteraard de winst niet uit 
handen geven. Maar in de zenuw-
slopende slotfase was het KDO met 
het laatste doelpunt van de wed-
strijd, 25-25.
Al met al een spannende wedstrijd 
tegen een sterke tegenstander met 
gelijkspel als resultaat. KDO is te-
rug gekomen van een 7 punten gro-
te achterstand en heeft er echt als 
team gestaan. Eva en Mya bedankt 
voor het aanmoedigen en helpen als 
Jeugd van de Week!
Volgende week staat de uitwed-
strijd tegen VOS/DSG op het pro-
gramma, het zal wederom een zwa-
re wedstrijd worden tegen de kop-
loper van de poule. Om 12.20 uur is 
iedereen welkom in de Calandhal te 
Amsterdam.

Deen Jeugdsponsoractie 
geslaagt voor SAS ‘70 jeugd
Uithoorn - De Jeugdsponsoractie 
bij de supermarkt Deen in samen-
werking met het Jeugdsportfonds is 
afgelopen. Klanten konden bij de-
ze actie aangeven in de afgelopen 
weken door middel van actiemunt-
jes naar welke sportvereniging de 
sponsorbijdrage gedoneerd moch-
ten worden.
Kes, Sterre en Tanja van volleybal-
vereniging SAS ‘70 hebben uit han-
den van filiaalmanager Ard van Eg-
mond een mooie bedrag van 818,56 
euro ontvangen. Iedere actieweek 
kregen de kinderen een traktatie 
van de Deen en ook werden zij ver-
rast met een mooi trainingspak van 

de Deen. Samen kunnen sporten is 
belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen, zowel op het fysieke, als 
op het sociale vlak. Het Jeugdsport-
fonds creëert sportkansen voor kin-
deren van 4 tot 18 jaar die opgroei-
en in gezinnen waar financiële mid-
delen ontbreken om lid te worden 
van een sportvereniging. De Deen 
en het Jeugsportfonds zorgen er sa-
men voor dat de sponsorbijdrage 
ten goede komt aan kinderen in het 
werkgebied van Deen. Samen Altijd 
Sterker dat is het devies van Volley-
balvereningin SAS’ 70 en sluit mooi 
aan bij waar het Jeugdsportfonds 
voor staat.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 6 november speelden 
we een open drive, dat houdt in 
A en B door elkaar het is een leu-
ke wijze om elkaar nog beter te le-
ren kennen. Een ieder wil zijn vaar-
digheid bewijzen waardoor er altijd 
mooie scores uit voort komen. We 
waren met 48 personen en negen 
afmeldingen. Dat houdt in dat we 
een persoon te kort komen. Geluk-
kig is onze invalster Corry, de red-
dende engel, maar zij had wat pro-
blemen met het opstaan, waardoor 
zij wat verlaat binnen kwam. Na wat 
improvisatie starten we met 6 tafels 
in de A en 6 in de B lijn. Er werd 
met vreugde gebridged en zo de zit-
ting uitslag liet zien, hele hoge sco-
res behaald. In de A lijn werden Ad-
die en Jeannet, eerste met een su-

per score van 70,42 % tweede wer-
den het gelegenheids koppel Cor-
ry en Alice met 57,97 % derde wer-
den  Ria en Joop met 57,08 %. In de 
B lijn, op de eerste plaats Lenny en 
Jan met 65,83 % tweede werden 
Henny en Lucas met 60,00% heel 
wonderlijk vorige week stonden zij 
onder aan in de A en nu boven aan. 
Dat bewijst toch wel dat het spe-
len in de B lijn onder jullie niveau 
is, doe daar wat aan! Derde werden 
Lenny en Phini met 58,33 ook zij be-
wijzen dat het in de B lijn hun mak-
kelijk af gaat.

Volgende week gaan we er weer 
vol tegen aan in de tweede cyclus 
van de paren competitie, in de club 
mond genoemd ‘voor het echie’!

Felle strijd in driebanden-
competitie DrV
Regio - Medio september is be-
gonnen met de vierde jaargang van 
de individuele driebandencompe-
titie DRV in dorpshuis De Spring-
bok te De Hoef. De reservisten van 
vorig seizoen Hans Bak en Jan van 
Veen zijn toegetreden tot het twaalf-
tal vaste deelnemers en hebben de 
plaatsen ingenomen van Jim van 
Zwieten en Pim de Jager, die om 
voor hen moverende redenen zijn 
afgehaakt. Theo Valentijn en Bart 
Hoffmans hebben het viertal reser-
ves weer gecompleteerd.
Nu de competitie tot een derde is 
gevorderd, begint er enige tekening 
te komen in de onderlinge krachts-
verhoudingen. Robert Daalhuizen, 
vorig seizoen ontevreden over zijn 
7e positie en daardoor gezakt in 
moyenne en te maken carambo-
les, heeft van meet af aan aange-
toond dat er dit seizoen met hem 
niet valt te spotten. Gedurende de 
vier speelavonden en acht partijen 
wist hij liefst in zeven partijen zijn 
13 te maken caramboles succesvol 
te voltooien. Met 20 wedstrijdpun-
ten voert hij derhalve fier de rang-
lijst aan en heeft daarmee een be-
hoorlijk gat geslagen met de con-
currentie. 
Jos Lugtigheid weet hem tot nog toe 
nog het dichtst te benaderen met 15 
wedstrijdpunten. Vooral de laatste 
speelavond was Jos bijzonder op 
dreef met moyennes van 0.536 en 
0.556.
Ook Paul Huzemeier is bepaald niet 
te onderschatten en neemt met 14 
wedstrijdpunten momenteel de der-

de plaats in. In vergelijking met vo-
rig seizoen is hij weliswaar gezakt in 
moyenne tot onder de 0.500, doch in 
al zijn tot nu toe gespeelde partijen 
weet hij dit verlies weer ruimschoots 
te compenseren. Hij scoort hiermee 
in totaal met 129,957% het hoogste 
moyennepercentage.

Henk Doornekamp, Jan van Veen 
en Hans van Eijk mogen tot de run-
ners-up worden gerekend. Dit trio 
kwam af en toe tot opmerkelijke 
resultaten. Vooral Jan van Veen zit 
met een moyennepercentage van 
110,465 behoorlijk in de lift. De re-
serves John Vrielink en Theo Valen-
tijn maken in hun invalbeurten ook 
regelmatig hun reputatie waar met 
moyennes, die er niet om liegen en 
passen bij hun status. Al met al een 
levendige strijd om de ereplaatsen 
en kwalitatief doorgaans uitstekend 
spel. Opvallend is dat de matadors 
van vorig seizoen (Hero Janzing, Mi-
chel Bak en Nick van de Veerdonk) 
tot op heden genoegen moeten ne-
men met een wat bescheidener po-
sitie op de ranglijst. Wellicht dat de 
aanmerkelijke verhoging in moy-
enne en caramboles bij deze spe-
lers een gewenningsproces teweeg 
heeft gebracht en zij ongetwijfeld 
alles in het werk zullen stellen hun 
positie te verbeteren. Klassespe-
ler Bert Loogman kan eveneens de 
verhoging van 23 naar 25 caram-
boles in het nieuwe seizoen slechts 
ten dele waarmaken. Hem kennen-
de komt daar zeker verandering in 
ten goede.

3e katern
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EERSTE LAAGFEEST   bij Alkwin  
College

Regio - Afgelopen vrijdag was het zover. Met het uitzicht op de 

eerste rapporten was daar na 8 weken wennen aan de Middelba-

re school het eerste Laagfeest Brugklas op het Alwin Kollege. Met 

ca. 300 brugklasleerlingen, hun mentoren en BoBo's was het su-

pergezellig. Het thema was "glow-in-the-Dark" en de jongens en 

meisjes van de Technische Kommissie hadden hun uiterste best 

gedaan om de aula om te toveren tot een ware disco. Blacklights, 

lichteffecten en rookmachines, en niet alleen professionele geluid 

maar ook videobeelden op het podium, maakte het geheel tot een-

super knalfeest.

Ze kijken al uit naar de volgende happening " Zo maar een avond in 

November" waarbij Alkwin leerlingen hun (soms verborgen) talen-

ten kunnen laten zien.
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