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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

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 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Spaar mee voor 

extreem hoge korting 

op de állerliefste 

knuffelkussens van 

€29.95 voor €9.99

Spaar mee voor 

extreem hoge korting 

op de állerliefste 

knuffelkussens van 

€29.95 voor €9.99

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Uithoorn - Woensdag 4 november 
was het Kraanwaterdag. Een dag 
waarop er gestreefd wordt om al-
le kinderen op school water te la-
ten drinken in plaats van pakjes 
drinken. Gewoon, omdat het lekker 
én gezond is! Daar kon What’s Up 
in Uithoorn uiteraard niet aan voor-
bijgaan. Na schooltijd druppelden 
70 enthousiaste kinderen een voor 
een binnen bij de wekelijkse Spor-

tieve Instuif in sporthal de Scheg. 
De mascotte Druppie kon op de-
ze dag natuurlijk niet ontbreken en 
werd met open armen ontvangen. 
De instuif werd afgesloten met een 
fl esje water, want van al dat sporten 
krijg je energie, maar ook dorst! Met 
dank aan Zorg en Zekerheid.
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil 
jij ook graag meedoen met de sport- 
en spelactiviteiten bij de Sportie-

ve Instuif? Kom dan op woensdag-
middag tussen 14.00 en 15.30 uur 
gezellig meedoen in sporthal de 
Scheg! Deelname is gratis, maar 
neem wel je binnenschoenen mee!
Kun je niet op de woensdagmid-
dag of ben je jonger dan 6 jaar? Er 
is meer te doen in de wijk!
Voor het totale aanbod kun je te-
recht op www.whatsupuithoorn.nl 
onder het kopje wijkaanbod. 

Sportieve Instuif doet mee 
met de Kraanwaterdag

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
7 november vond de tweede avond 
van de Kwakelse Veiling plaats. De 
eerste avond had bijna 26.000 euro 
opgebracht, dus iedereen was ge-
spannen of de veiling dit jaar voor 
het eerst sinds 2009 weer eens bo-
ven de � 60.00 uit kon komen. Ook 
deze avond werd weer begonnen 
met de kinderveiling, waar zo’n 
tweehonderd kinderen en ouders 
aan meededen. Een echte meis-
jeskoop waren de drie ponylessen, 
want welk meisje wil nu niet pony-
rijden. Veel hilariteit was er toen de 
opsteker even wilde laten zien hoe 
goed hij wel niet op een boksbal 
kon slaan, want hij viel met boksbal 
en al van het podium af. “Hij kent 
zijn eigen krachten niet”, hielp de 
veilingmeester hem. Zoals elk jaar 
was er dit jaar tussen de fans van 
Feijenoord en Ajax de strijd welke 
club het meeste op zou brengen. 
Voor Feijenoord was er één koop, 
de derby Feijenoord – Ado en die 
bracht � 410 op. De Ajaxcieden kon-
den op twee kavels bieden, een Ajax 
shirt en 2 kaartjes voor Ajax-Molde. 
Samen brachten ze 430 euro op. 

Dus nu kunnen ze weer een jaar-
tje met elkaar bekvechten wie deze 
pre-klassieker gewonnen heeft. De 
laatste twee uur van de veiling ko-
men traditiegetrouw de groepska-
vels aan bod. Hierin bieden sport-
teams en vriendengroepen tegen 
elkaar op voor een middagje pol-
dersport met BBQ, 75 pizza’s bij 
jouw feestje gebakken, bierdrinken 
met 10 man ’t Fort of de Herberg, 
dagje sloepvaren met zijn achten 
en zo nog een boel meer. Het blij-
ken ook favoriete kavels voor de on-
dernemers, die hier hiermee de ba-
sisleggen voor hun personeelsuitje. 
Even voor drie uur gaat de laatste 
kavel onder hamer. De eerste avond 
bracht 25.912 euro op en de tweede 
avond stond de teller stil bij 35.656 
euro zodat het Kwakels verenigings-
leven 61.577 euro beschikbaar heeft 
om hun activiteiten in 2016 voort te 
zetten. Op vrijdag 28 november is de 
verdeelavond, waarop het Kwakels 
Veilingcomité bekend maakt wel-
ke verenigingen dit jaar een bijdra-
ge zullen ontvangen. In 2016 zijn de 
veilingavonden op zaterdag 29 ok-
tober en zaterdag 5 november.

Kwakelse veiling weer een 
groot succes

Uithoorn - Een lid van de Fietsers-
bond heeft op de kruising van de 
Noorddammerweg en de Randweg, 
nabij het fi etsviaduct over de N201, 
geconstateerd dat er precies in de 
bocht een gat in het wegdek zit. Het 
rode asfalt ter plaatse is waarschijn-
lijk stuk gereden door het auto- en 
vrachtverkeer. Als gevolg daarvan 
is er een gat ontstaan, met er om-
heen gruis. Dat is gevaarlijk voor 

fi etsers, vooral als het schemerig is 
in de ochtend en in het donker tij-
dens de avondspits. Van de krui-
sing wordt druk gebruik gemaakt 
door werknemers van de omliggen-
de bedrijven en schoolkinderen die 
op de fi ets vanuit de Legmeer naar 
Aalsmeer en terug fi etsen. Het gat 
is nu nog niet zo groot maar als het 
niet hersteld wordt, bestaat er alle 
kans dat het verder ‘uitgereden’ en 

grote wordt. Zo snel mogelijk een 
reparatie uitvoeren zou meer dan 
wenselijk zijn voordat het natter en 
kouder wordt en de reparatie niet 
(meer) tijdig kan worden gedaan. 
Opvallend is dat het asfalt er wel-
iswaar ‘nieuw’ uitziet maar het nu 
al beschadigd is. Overigens ziet de 
Randweg zelf er keurig aangelegd 
uit met aan beide kanten een rode 
fi etssuggestiestrook.

Gevaarlijk gat in de weg voor fi etsers

Uithoorn - Zaterdag 14 november 
is het weer zover! Sinterklaas en zijn 
hele gevolg van Pieten is weer in 
Nederland. En natuurlijk is Uithoorn 
weer het dorp waar hij als een van 
de eerste aankomt. Al om 10.00 uur 
zaterdagmorgen meert zijn boot 
aan, aan de prachtige nieuwe ka-
de in Uithoorn. Al vanaf half tie is er 
van alles te beleven, met muziek van 
Triviant, het Zwarte Pieten orkest en 
natuurlijk Marco Slinger. Nadat de 
loco burgemeester de Sint heeft 
verwelkomt gaat de Sint te voet 
richting winkelcentrum Amstelplein. 
Tijdens deze wandeling zal hij alle 
tijd nemen om de kinderen te ver-
welkomen en een praatje te maken. 
winkelcentrum Zijdelwaard een van 
de eerste plaatsen waar kinderen 
hem kunnen begroeten. 

Amstelplein
In en om winkelcentrum Amstel-

Zaterdag 14 november
Sinterklaas en zijn Pieten 
komen naar Uithoorn

Uithoorn – De werkdag op scho-
lengemeenschap Thamen heeft een 
bedrag opgeleverd van maar liefst 
7.352,39 euro. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan Ons Twee-
de Thuis en KDC Lotusbloem te 
Aalsmeer. Op maandagmiddag 2 
november hebben twee leerlingen 
van Thamen deze cheque overhan-
digd aan Maria Hoekstra. 

Het kinderdagcentrum De Lotus-
bloem in Aalsmeer is een behan-
delcentrum voor kinderen van 0 tot 
18 jaar die een (vermoeden van) 
een ontwikkelingsachterstand, of 
een verstandelijke, zintuiglijke en/
of meervoudige handicap hebben. 
Ieder kind heeft in het kinderdag-
centrum een eigen dagprogram-
ma, individueel en met de groep. 

Die groepen bestaan uit maximaal 
8 kinderen. De Lotusbloem kan he-
le of halve dagen bezocht worden, 
van 9.00 uur tot 15.30 uur. Een com-
binatieplaats met een peuterspeel-
zaal of een basisschool. De Lotus-
bloem is volledig rolstoeltoegan-
kelijk. In het KDC is altijd begelei-
ding aanwezig. Ook werken er een 
gedragsdeskundige, een gespecia-
liseerde arts, fysiotherapeut, ergo-
therapeut, een logopedist en een 
spelbegeleider. Voor de kinderen is 
er ook nog een inpandig zwembad, 
een gymzaal en een snoezelruimte. 
De cheque is overhandigd door Ta-
mara van Lingen en Priscilla Versle-
ijen die de beroepsgerichte leerweg 
verzorging volgen. 
Samen met alle andere leerlingen 
van de school hebben ze op de 
werkdag ruim 7.300 euro bij elkaar 
verdiend en het hele bedrag gaat 
naar de Lotusbloem. Met de op-
brengst gaat de Lotusbloem aller-
lei speeltoestellen en andere ma-
terialen aanschaffen die gebruikt 
worden voor de kinderen, zoals een 
schommel, een huisje en allerlei 
speciale toestellen.

Thamen overhandigt opbrengst werkdaggeld 
aan Ons Tweede Thuis en KDC Lotusbloem

plein bruist het voor die tijd ook van 
de gezelligheid. Ook hier zal het 
Zwarte Pieten orkest de wachten-
de kinderen bezig houden en Dans-
school Build Ya Skillz zal prachtige 
shows laten zien. Als de Sint aan-
komt zal ook hier alle tijd nemen 
om met de kinderen op de foto te 
gaan, een handje te geven enz, enz. 
De Pieten delen dan cadeautjes uit. 
Rond de klok van 12.00 uur ver-
trek de Sint voor een lunch en na 
de lunch brengt hij een bezoek aan 
winkelcentrum Zijdelwaard.

Zijdelwaard
De Sint wordt bij Zijdelwaard om 
13.30 uur verwacht en zal onge-
veer een uurtje blijven. Alle kinde-
ren kunnen hem dan een handje 
geven. Er worden ballonnen uitge-
deeld en er is veel strooigoed! Maar 
het is veel leuker om vroeger te ko-
men, want de clowns Cho Cho en 
zijn vriendje Oki zijn al vanaf 11.00 
uur in Zijdelwaard om alle kinderen 
te vermaken met Sinterklaasliedjes, 
spelletjes en het uitdelen van bal-
lonnen. De clowns zijn aanwezig tot 
15.00 uur.

De Kwakel
Natuurlijk vergeet de Sint de kinde-
ren in De Kwakel niet. Daar zal de 
Sint om 18.00 uur worden ontvan-
gen op het speelveld, waarna hij in 
een open auto richting dorpshuis 
rijd. Omstreeks 18.45 uur wordt de 
Sint en zijn aanhang bij het dorps-
huis verwacht, alwaar hij door de 
burgemeester wordt verwelkomt en 
hij de prijsuitreiking verzorgt van de 
kleurwedstrijd en voor de mooiste 
lampion. Alle kinderen ontvangen 
een traktatie. Om 19.15 zal de Sint 
weer vertrekken.

voor het 
gemeentenieuws 
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakin-
gen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moei-
lijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt 
u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar ge-
meente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken 
liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tij-
dens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook er-
gens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis 
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-
bare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 
worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 
16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar 
indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden inge-
diend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij 
anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift 
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat 
de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risi-
co dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een 
verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in re-
kening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de be-
handeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in reke-
ning gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift wor-
den u kosten in rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet meer 
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een ver-
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend 
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al-
leen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook 
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geat-
tendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

G E M E E N T E N I E U W S

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

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

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., 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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Werk in uitvoering
Asfalteren Koningin Máximalaan

Gladheidbestrijding
Het is nu nog niet voor te stellen als u 
naar buiten kijkt, maar wij zijn al weer 
bezig met de voorbereidingen voor 
de gladheidsbestrijding. Wanneer 
het glad is, vraagt iedereen zich af of 
er bij hen in de straat gestrooid of ge-
veegd gaat worden. Wij hebben hier 
een strooiplan voor. Die kunt u vin-
den op www.uithoorn.nl. Wij strooi-
en zo nodig preventief de hoofdrou-

tes voor auto’s en fi etsers, toegangs-
wegen en parkeerplaatsen van win-
kelcentra. Achteraf strooien wij bij 
de winkelcentra, bushaltes, openba-
re gebouwen en centra voor oude-
ren. Bij extreme weersomstandighe-
den kunnen wij alleen de belangrijk-
ste doorgaande wegen strooien. 
Blijf op de hoogte via twitter www.
twitter.com/gem_uithoorn

Accommodatie- en 
kantoorruimten
Gemeente Uithoorn verhuurt kantoorruimten op verschillende locaties 
binnen de gemeentegrenzen. Wij verhuren bijvoorbeeld ruimte in
- De Bovenboog
- The Mix
- Gebouw de Hoeksteen
- Arthur van Schendellaan 57

Incidentele en seizoensverhuur
Wij besteden het beheer van een aantal multifunctionele accommoda-
ties uit aan Optisport: 
- de Brede School in Legmeer-West (MFA De Legmeer), 
- Sport en Activiteiten Centrum De Scheg (Zijdelwaard) 
- buurtcentrum ’t Buurtnest (Zijdelwaard/Europarei). 

Meer weten over het huren van (kantoor- en multifunctionele ruimten? 
Kijk op www.uithoorn.nl of www.optisport.nl/uithoorn voor alle mogelijk-
heden.

Op 25 november tot en met 26 no-
vember 2015 gaan wij de Koningin 
Máximalaan asfalteren. 
De Koningin Máximalaan wordt af-
gesloten op 25 november 19.00 uur 
’s avonds tot 26 november 06.00 
uur ’s ochtends. Wij gaan het ge-
deelte asfalteren vanaf de roton-
de bij het Gezondheidscentrum ‘De 

Waterlinie’ tot aan de kruising met 
de Watsonweg / Zijdelweg. Volg de 
gele borden voor de juiste omlei-
ding. Het fi etspad naast de weg kunt 
u gewoon blijven gebruiken. Blijft 
op de hoogte via www.twitter.com/
Gem_uithoorn (#KoninginMaxima-
laan) of kijk voor updates over werk 
in uitvoering op www.uithoorn.nl

Informatie-
bijeenkomst 
Uithoornlijn
Op 19 november a.s. is er een in-
loopbijeenkomst over de stand van 
zaken in de onderzoeken naar de 
Uithoornlijn. Rond 12 november 
verschijnt een tweede nieuwsbrief. 
Abonneren kan via Uithoornlijn@
stadsregioamsterdam.nl

Melden van evenement in 2016
Grote en/of risicovolle evenemen-
ten en Koningsdagevenementen in 
2016 aanmelden voor 1 december 
2015!

Als u:
- een evenement gaat organise-

ren waarbij meer dan 2000 be-
zoekers aanwezig zijn

- een risicovol evenement of
- een evenement tijdens Konings-

dag 
gaat organiseren? Dan moet u dit 
voor 1 december 2015 bij de ge-
meente melden. 

Vanwege de beschikbare capaciteit 
bij politie, GHOR en brandweer is 
het belangrijk om vroegtijdig inzicht 
te hebben welke evenementen in de 
gemeente gepland zijn. Dit komt de 
openbare orde en veiligheid ten goe-
de. 
Wij verzoeken u om het evenement, 
dat u in 2016 organiseert, voor 1 de-
cember 2015, via een formulier bij 
ons te melden. 

Het invullen en opsturen van een in-
gevuld meldingsformulier is niet het-
zelfde als het aanvragen van een 
vergunning voor het evenement. 
Daarom moet u uiterlijk acht we-
ken voor aanvang van het evene-
ment, de defi nitieve aanvraag voor 
dat evenement bij de gemeente in-
dienen. Het is dus belangrijk dat u 
de vergunningsaanvraag tijdig ver-
stuurt.
Als u het evenement niet voor 1 de-
cember 2015 heeft aangemeld, dan 
is de kans aanwezig dat de gemeen-
te de vergunning niet kan verstrek-
ken. Het is dus belangrijk dat u tijdig 
weet of u in 2016 een evenement wilt 
organiseren. Deze procedure geldt 
ook voor jaarlijks terugkerende eve-
nementen.
Met eventuele vragen of voor het 
opvragen van een meldingsformu-
lier kunt u terecht bij de afdeling pu-
bliekszaken, cluster vergunningen, 
toezicht en handhaving telefoon-
nummer (0297) 513111 of via de 
website www.uithoorn.nl.  

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- xOntwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2 

oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimte-
lijke ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperio-
de 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruim-
telijke Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) – 513111.

- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2 
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimte-
lijke Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513 111. 

- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot 
en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens 
(0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ont-
werpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober 
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken 
(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
- Patoor L. Pullenlaan 1, 5 en 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het rea-

liseren van een onderheid terras en het plaatsen van steigers. Ontvangen 6 
november 2015.

Dorpscentrum
- Schoolstraat 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

afvoerpijp (STB-DW). Ontvangen 28 oktober 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 27 oktober 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te 
noemen aanvraag:
De Kwakel
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning naar plattelandswoning. 
- Noorddammerweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

een bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 

bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen 
voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Poelweg 44A, het in gebruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigran-

ten.
Genoemd plan ligt van vrijdag 13 november 2015 tot en met donderdag 24 decem-
ber 2015 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke wo-

ning. Bezwaar: t/m 15 december 2015.
- Hoofdweg 1, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande be-

drijfspand. Bezwaar: t/m 17 december 2015.
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor 

arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 14 december 2015.
- Poelweg 56, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. 

Bezwaar: t/m 17 december 2015.
- Iepenlaan 40. Melding ontvangen van de heer Klijn voor het realiseren van een 

uitweg voor het perceel Iepenlaan 40 in De Kwakel.
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen van Amstelhof Sport & Health Club 

voor het organiseren van een outletverkoop van 25 t/m 27 november 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 18 december 2015.
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 december 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 71, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 11 december 
2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Driehoek Buitenreclame Benelux B.V. voor het plaatsen van 

tijdelijke reclameborden van 13 t/m 22 november 2015 om kenbaarheid te ge-
ven aan de collecte van het NSGK in Uithoorn. Bezwaar t/m 9 december 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke re-
clameborden van 6 t/m 11 november 2015 om kenbaarheid te geven aan de 
informatiebijeenkomst over de komst van de tramlijn in Uithoorn. Bezwaar t/m 
9 december 2015.

- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de 
intocht van Sinterklaas op 14 november 2015 en de uittocht van Sinterklaas op 
6 december 2015. Bezwaar t/m 16 december2015.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Praat u met ons mee?
De gemeente Uithoorn nodigt u van 
harte uit om mee te praten en mee te 
denken over drie onderwerpen: vei-
ligheid, leefbaarheid en het sociaal 
domein

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 10 december van 19.30 – 
21.30 uur in de raadzaal van de ge-
meente Uithoorn

Wat zijn de onderwerpen?
We willen graag met u van gedach-
ten wisselen over drie onderwerpen:
1.  Sociaal domein: begin dit jaar is 

de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor de jeugdzorg, de 
participatiewet (werk&inkomen) 
en de Wmo. We zijn nu bijna een 
jaar verder en wij zijn heel be-
nieuwd naar uw ervaringen. 

2.  Leefbaarheid: de betrokkenheid 
van inwoners bij hun buurt groeit. 
Hoe zorgen we ervoor dat de be-
trokkenheid verder toeneemt en 
welke rol kunt u daarin spelen? 

3.  Veiligheid: Het gaat goed met de 
veiligheid in Uithoorn. Dat willen 
we graag zo houden. Daar vertel-
len wij u deze avond meer over. 
Maar er is altijd ruimte voor ver-
betering. Daarom horen wij graag 
van u welke thema’s aandacht 
moeten krijgen de komende ja-
ren. En hoe kunnen we dat aan-
pakken?

Komt u ook?
U kunt zich voor deze bijeenkomst 
opgeven door vóór vrijdag 4 decem-
ber een mail te sturen naar: gemeen-
te@uithoorn.nl o.v.v. bewonersbij-
eenkomst 10/12/2015. We hopen op 
uw aanwezigheid!

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

Op 13 november 2015 kunt u geen 
paspoort of identiteitskaart aanvra-
gen of afhalen. In opdracht van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
wordt op deze dag bij de gemeente 
Uithoorn apparatuur vervangen wel-
ke nodig is voor uw aanvraag of uit-
reiking van een paspoort of identi-
teitskaart. Excuus voor het ongemak. 

Maak alvast een afspraak via www.
uithoorn.nl, dan kunt u zelf een keuze 
maken wanneer u langs kunt komen 
voor het aanvragen van een pas-
poort of identiteitskaart. Voor het af-
halen van een paspoort of identiteits-
kaart kunt u terecht tijdens de ope-
ningstijden van het KCC met uitzon-
dering van 13 november 2015.

Op 13 november geen 
aanvraag of afhaal

Gemeente Uithoorn

Nieuwsgierig naar 
de Uithoornlijn?

Inloopbijeenkomst over 
de stand van zaken

Donderdag 19 november

17.00 tot 21.00 uur in 
de Thamerkerk

www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn

                Stadsregio Amsterdam

150349_Stadsregio_Thamerkerk.indd   1
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In Nederland worden jaarlijks 119.000 
kinderen mishandeld. Er zijn dus 119.000 
omstanders nodig die de cirkel van fysiek 
en verbaal geweld kunnen doorbreken. 
Om dit te symboliseren start de Taskforce 
kindermisbruik en seksueel misbruik een 
campagne om 119.000 selfi e-foto’s te 
verzamelen. De selfi es zijn te herkennen 
aan de hashtag #laatzenietbarsten. Aan 
iedereen die een selfi e maakt is gevraagd 
een kauwgombel te blazen als ze de selfi e 
nemen. Deze bel staat symbool voor het 
onbezorgde, vrolijke en onbevangen kind. 
Ik doe mee. U ook?

Gemeente Uithoorn

Sinds 1 januari zijn wij als gemeente 
zelf verantwoordelijk voor de zorg 
rondom jeugd. In dat kader wil ik graag 
uw aandacht vragen voor de Week 
tegen Kindermishandeling. De taskforce 
kindermishandeling en seksueel misbruik 
organiseert deze week. Tijdens deze week 
wordt iedereen opgeroepen om in actie te 
komen tegen kindermishandeling. En daar 
hebben we ook u bij nodig! 

Bent u een lerares, een buurman of 
bijvoorbeeld een vrijwilliger bij een 
sportvereniging en maakt u zich zorgen 
om een kind uit uw omgeving? 

Dan roep ik u nadrukkelijk op om 
contact op te nemen met Veilig Thuis: 
0800-2000. Deze organisatie is een 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. U kunt hen bellen en 
(anoniem) vragen stellen of een zorgelijke 
situatie bespreken. Ook u als omstander 
staat er niet alleen voor.

Vriendelijke groeten, 
Dagmar Oudshoorn- Tinga
Burgemeester van Uithoorn

Coop Uithoorn
Prinses Irenelaan 1-3

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 november t/m zondag 15 november 2015. Week 46. 
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Unox 
Cup a Soup, 
Souperieur 
of Good 
Noodles    
2 doosjes à 3 zakjes, 
2 zakjes à 30-63 gram 
of 2 pakjes à 70 gram naar keuze
bijv. cup a soup tomaat   van 1.60 voor 0.80

0.501.00

50%
KORTING

PER 100 GRAM

Varkensrollade
per kilo 5.00

VarkensrolladeVarkensrollade
per kilo 5.00per kilo 5.00

1+1 
GRATIS*

Bavaria bier  
krat 12 flesjes à 300 ml  

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 6 kratten per klant

3.49
5.74

  KRAT

0.99
1.49

PER STUK

Bloemkool
per stuk

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET
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Schiphol: de balans vinden tussen 
werken, wonen en veiligheid
Regio – Het reilen en zeilen op 
Schiphol Amsterdam Airport blijft 
indrukwekkend. De internationa-
le sfeer die de energieke luchtha-
ven uitademt is imponerend te noe-
men. Volgend jaar viert de luchtha-
ven haar 100-jarig bestaan. Beju-
beld of bekritiseerd: wat maakt 

Schiphol nu zo uniek?
Schiphol Amsterdam Airport heeft 
zich in de loop der tijd ontwikkeld 
als belangrijk knooppunt voor het 
internationale luchtverkeer en de 
handel en staat op de vijfde plaats 
in het lijstje Europese luchthavens 
als het om passagiersvervoer gaat. 
In 2014 behaalde Schiphol een re-
cord van 55 miljoen reizigers. Het 
vrachtvervoer bedroeg in 2014 1,6 
miljoen ton, een toename van 6,7 
procent ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dat legt de Nederlandse 

economie geen windeieren. Schip-
hol is een essentiële banenmo-
tor voor Nederland, samen met de 
Rotterdamse haven. Alleen het ter-
rein van de luchthaven zelf biedt al 
plaats aan 65.000 arbeidsplaatsen 
door onder meer luchtvaartmaat-
schappijen, afhandelaars, retail- en 
beveiligingsbedrijven.
Tel daarbij de banen buiten de 
luchthaven op die afhankelijk zijn 
van de luchthaven, dan komt het 
aantal zelfs uit op 300.000 banen. 
In de zogenaamde mainportfunc-
tie van Schiphol, heeft de 96-jarige 
KLM heeft een onmisbare sleutel-
functie. Zij is vanaf het ontstaan on-
losmakelijk verbonden met Schip-
hol. De KLM lanceerde ooit als eer-
ste het idee om Schiphol als over-
stapplaats te laten fungeren en van-
uit daar verder te vliegen naar de 
uiteindelijke bestemmingen. 

Netwerk
Dit netwerk is alleen maar groter 
geworden sinds de toetreding van 
KLM na de fusie met Air France 
tot de luchtvaartalliantie SkyTeam, 
waarin verschillende luchtvaart-
maatschappijen opereren. En met 
succes, hierdoor is Schiphol de op-
stapplaats tot een groot wereldnet-
werk: 319 bestemmingen zijn direct 
aan te vliegen. Dit past ook in de 
missie van de Schiphol Groep: Ne-
derland optimaal blijven verbinden 
met de rest van de wereld en zo een 
bijdrage leveren aan de welvaart en 
het welzijn in Nederland en daar-
buiten; ‘Connecting to compete en 
to complete’. Het beleid van Schip-
hol Groep om het komende jaar de 
havengelden te verlagen trekt te-
vens andere luchtvaartmaatschap-
pijen aan. Maar Schiphol is meer 
dan vliegen en aantrekkelijk op di-

verse fronten. De goede verbin-
dings- en uitvalswegen, samen met 
het gunstige fiscale vestigingskli-
maat in Nederland, maken het aan-
trekkelijk voor internationale bedrij-
ven om hun kantoor op Schiphol 
te vestigen. Deze gebouwen op de 
luchthaven zijn grotendeels eigen-
dom van de Schiphol Groep (Res-
tate). Een lucratieve inkomstenbron 
voor de Schiphol Groep die werkge-
legenheid voor nu en de toekomst 
creëert. Werkgelegenheid leidt tot 
de behoefte van een prettige en vei-
lige woonomgeving rond de lucht-
haven. Dat is misschien wat Schip-
hol echt uniek maakt. De nog im-
mer groeiende luchthaven zoekt 
de balans tussen werken, wonen 
en veiligheid in de regio. De toe-
nemende vliegbewegingen heb-
ben weerslag op de geluidsoverlast 
en het milieu. En dat blijft voortdu-

rend koorddansen. Een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid die te-
gen een afweging van verschillende 
belangen en partijen niet altijd een-
voudig is, maar waar de luchthaven 
zich echt hard voor maakt. Verschil-
lende initiatieven worden ontplooid, 
waarbij de bewoners, regiogemeen-
ten, milieuorganisaties en het be-
drijfsleven intensief betrokken wor-
den. Zo worden bijvoorbeeld be-

wonersplatformen georganiseerd. 
Nieuwe vliegtuigen worden door 
de technische vooruitgang stiller en 
wordt er biobrandstof ingezet waar 
dit mogelijk is. Inzet van duurza-
me LED-verlichting. En meer groen 
om het woongenot en leefbaarheid 
te waarborgen. Daarin zijn en wor-
den succesvolle verbeteringsslagen 
gemaakt. Meer informatie op www.
schiphol.nl. 

In memoriam emeritus 
pastor Jan Kouijzer

Uithoorn – Vleuten - Beste con-
tactpersonen en belangstellen-
den van de Schanskerk. Hier-
bij wil ik u informeren over het 
overlijden van emeritus-pastor 
Jan Kouijzer, oud-pasto(o)r van 
de parochie St. Jan de Doper te 
Uithoorn. Naar wij hebben be-
grepen is pastor Kouijzer zater-
dag jl. overleden. 
Pastor Kouijzer was van 1968-
1988 priester in Uithoorn , eerst 
als kapelaan en later als pasto(or. 
Hij heeft veel voor de Uithoorn-
se parochie betekend. Hij nam 
zijn rol als geestelijk herder seri-
eus en was vaak aanwezig bij lief 
en leed van parochianen, maar 
ook bij bijeenkomsten van al-
lerlei werkgroepen. Bij het Car-
naval in het parochiehuis was 
hij een graag geziene gast.  Te-
vens heeft hij zich sterk gemaakt 
voor het behoud van onze kerk 
en pastorie, na de plotselin-

ge sluiting van “zijn” oude kerk.
Op 12 april van dit jaar vierde hij 
in Vleuten-De Meern zijn 50-ja-
rig priesterjubileum. Het was een 
gedenkwaardige viering met na 
afloop een drukke en gezellige 
receptie.  Hij vond het fijn dat er 
ook mensen van zijn eerste pa-
rochie van “De Schans” aanwe-
zig waren
De avondwake voor het afscheid 
van pastor Kouijzer (met gele-
genheid om afscheid te nemen) 
is a.s. donderdag 12 november 
om 19.00 uur in de Willibrord-
kerk te Vleuten. 
De uitvaart voor het afscheid van 
pastor Kouijzer zal plaatsvinden 
op vrijdag 13 november om 11.00 
uur in de Willibrordkerk te Vleu-
ten, waarna hij zal worden be-
graven op het parochiekerkhof 
van Vleuten.
Dat pastor Kouijzer mag rusten 
in vrede.

 De 6e klas van de Engelbewaardersschool op 20 september 1961 in de Schoolstraat

Reünie 6e klas Engelbewaardersschool 1961-1962
Uithoorn - Op de plek waar nu win-
kelcentrum Amstelplein staat, stond 
van 1922 tot ca. 1980 de Engelbe-
waardersschool aan wat toen heel 
toepasselijk de Schoolstraat heette. 
De 6e klas van 1961-1962 heeft vo-
rige week een reünie gehouden in 
Bistro 9 in De Kwakel.
Het is dit jaar 53 jaar geleden dat 
deze klas de school verliet. Veel 
oud-leerlingen hadden elkaar 
sindsdien niet of nauwelijks meer 
gezien of gesproken, hoewel velen 
nog wel in Uithoorn of omgeving 
zijn blijven wonen. Drie oud-klasge-
noten zijn helaas overleden en een 
aantal leerlingen was verhinderd of 
had te kennen gegeven niet te wil-
len komen. De deelnemers aan de 
reünie hebben op de onderste foto 
dezelfde plaats ingenomen als op 
de foto van 54 jaar geleden. Op de 
plaats van meester Rijnja, die een 
aantal jaren geleden is overleden, 
staat nu oud gymleraar Everhard de 

Boer (80!). Tijdens de reünie is een 
presentatie gehouden met oude fo-
to’s van de school en van het Uit-
hoorn in de jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw. Ook zal er een boek-
je verschijnen waarin de geschiede-
nis van de school wordt beschreven 
en waarin de foto’s van de presen-
tatie worden opgenomen en uiter-
aard ook foto’s die tijdens de reünie 
zijn genomen.
Nadat de groepsfoto’s waren ge-
nomen, hebben de oud-leerlin-
gen, waarvan de meesten dit jaar 
65 zijn geworden, herinneringen 
opgehaald. Herinneringen bijvoor-
beeld aan de vroegere meesters 
en juffrouwen zoals juffrouw Stag-
gen, juffrouw Woerden, juffrouw van 
Tol, meester De Beus, meester Van 
Mourik, meester Karman, meester 
Alsemgeest, meester Driessen en 
meester Rijnja. Herinneringen aan 
een tijd waarin je nog in tweeper-
soonsbanken zat met 40 leerlingen 

Goudwisselkantoor nu op de Prinses Irenelaan

Uithoorn - Het bekende mobiele 
Goudwisselkantoor dat al jarenlang 
op zaterdag in Uithoorn aan de Pot-
gieterlaan bij de Burghkerk stond, 
is onlangs verhuisd naar de Prin-
ses Irenelaan. De standplaats is nu 
pal tegenover de ingang van de par-
keergarage van Coop naast ‘Jouw 

Marktkraam’. Van 10.00 tot 16.30 
uur kunt u bij dit wisselkantoor vei-
lig en discreet terecht als u siera-
den, diamanten, goud, zilver en an-
dere edele metalen wilt inwisselen 
tegen contant geld. Maar ook ‘ver-
panden’ is mogelijk, waarbij u tijde-
lijk voor een bepaalde afgesproken 

High tea van DUS! voor 
vrijwilligers
Uithoorn - Onder het motto ‘alle lof 
voor vrijwilligers’ organiseerde DUS! 
een high tea voor vrijwilligers. Za-
terdag 7 november kwamen er zo’n 
30 vrijwilligers van verschillende or-
ganisaties bij elkaar in De Morgen-
ster in Uithoorn. Het was één grote 
gezellige ontmoeting, nadere ken-
nismaking, uitwisseling en natuur-
lijk genieten van de high tea. Steun-
punt Vrijwilligerswerk Uithoorn De 
Ronde Venen presenteerde de web-
site www.debuurtverbinding.nl. Een 
website waar je elkaar kunt vinden 
voor hulpvragen en hulpaanbod. Er 
was een mooie fotopresentatie van 
de Cinesjasten van interviews die 

DUS! heeft gehouden met vrijwilli-
gers en waarvoor de Cinesjasten de 
portretfoto’s hadden gemaakt. Me-
dewerkers van De Morgenster, ar-
beidstrainingcentrum, verzorgden 
koffie, thee en drankjes. Een ge-
slaagde middag, een blijk van waar-
dering én inspiratie voor de aan-
wezige vrijwilligers. DUS! (D66 en 
GroenLinks) wil op verschillende 
manieren (de DUS!-tassen, de in-
terviews en deze high tea) de waar-
de van vrijwilligers laten zien: zij zijn 
onmisbaar voor onze gemeenschap. 
Maar wat ook steeds weer blijkt, 
ook bij de high tea: het is gewoon 
heel erg leuk om vrijwilliger te zijn.

De 6e klas op 2 november 2015; van links naar rechts: Achterste rij: Bert Koeleman, Ruud Patocka, Joop Smit, Harry 
van Muijen, Everhard de Boer (gymdocent), Aad van Montfoort, Paul van de Broek en Johan Kortekaas Middelste rij: 
Loek Tuinenburg, Wijnand de Groot, Rien Woerden, Bert Stroomer, Simon de Boer, Jan Verhoek, Wim Lauwers, Pieter 
Koeleman, Leo Blom en Loek Pieterse Voorste rij: Sijbrand van Muijen, Gerard Rikhof, Jan de Jong, André Houtkamp, 
Tom Cordes en Jacques van Rijn

in de klas, verdeeld over 4 rijen. Aan 
de muur de overbekende schoolpla-
ten van Isings met afbeeldingen van 
gebeurtenissen uit de vaderland-
se geschiedenis. Herinneringen aan 
een tijd waarin de kroontjespennen 
nog gedoopt werden in de inktpot-
jes die verzonken in de schoolban-
ken zaten Een tijd waarin de pas-
toor of de kapelaan nog wekelijks 
een uur godsdienstles kwam geven. 
Een tijd ook waarin lijfstraffen niet 
ongewoon waren als de meester of 
de juffrouw dat nodig achtte.
Het werd een heel gezellige bijeen-
komst en hoewel er nog uren werd 
doorgepraat, vond men de beschik-
bare tijd eigenlijk te kort. Het was 
gewoon niet mogelijk om met ieder-
een te spreken. Desondanks waren 
de reacties na afloop alleen maar 
positief. Iedereen heef genoten van 
een heel geslaagde middag. De vol-
gende reünie zal zeker niet weer zo 
lang op zich laten wachten.

periode uw waardevolle spullen te-
gen contanten ‘inruilt’. Voordat de 
termijn afloopt kunt u uw spullen 
weer terug krijgen als het ‘geleende’ 
geld inclusief een vaste vergoeding 
wordt terugbetaald. In beide geval-
len handig als u - permanent of tij-
delijk - wat mee financiële armslag 

wilt hebben. Aangetekend zij hierbij 
dat het Goudwisselkantoor al meer 
dan 25 jaar als een betrouwbaar be-
drijf bekendheid geniet in heel Ne-
derland. Eerlijkheid en transparan-
tie zijn de kenmerken. Er zijn 28 vas-
te Goudwisselkantoorlocaties in di-
verse dorpen en steden in het land; 
daarnaast 44 locaties waar op een 
vaste dag in de week het mobie-
le kantoor zijn standplaats heeft. In 
Uithoorn is dat op zaterdag. Arjan 
Herweijer is degene die u op dis-
crete manier te woord staat, advi-
seert en helpt. U kunt bij hem des-
gewenst eerst vrijblijvend uw licht 
opsteken.
Het Goudwisselkantoor is een eer-
lijk handelend bedrijf met van meet 
af aan de familie De Ruiter als eige-
naar. Die heeft in deze branche veel 
kennis en ervaring opgedaan. Ove-
rigens kunt u niet alleen voor siera-
den, (oud) goud wat in de la of kast 
ligt en niet meer wordt gebruikt, zil-
ver en andere edele metalen terecht 
als u die wilt aanbieden, maar ook 
als het gaat om munten-, bankbil-
jetten- en andere verzamelingen 
van kostbaarheden. Mogelijkhe-
den zijn er eveneens om die te laten 
veilen! Ook dat regelt de familie De 
Ruiter op deskundige en bonafide 
manier voor u binnen haar geledin-
gen. Meer weten? Kijkt u dan op de 
website www.goudwisselkantoor.nl. 
Daar vindt u op uitgebreide en hel-
dere manier informatie en uitleg.





Regio - Met ingang van de laat-
ste vrijdag van deze maand wil Jo-
landa Dirksen Uitvaartverzorging 
voortaan elke maand op die dag 
vanaf 10 tot 12 uur een ‘inloopoch-
tend’ organiseren voor mensen die 
hun dierbare(n) hebben verloren en 
daar met anderen over willen pra-
ten die in dezelfde situatie verkeren. 
Maar ook vrienden of vriendinnen 
die een gewillig oor hebben, zijn van 
harte welkom. Samen met hen hun 
verhaal doen en herinneringen op-
halen mits anderen datzelfde willen 
en ervoor open staan.
Anders gezegd: elkaars klankbord 
vormen tijdens een inloopochtend 
waarvoor het gebouw van Uitvaart-
centrum De Venen aan de Energie-
weg 136 (achter de Bos Houtloods) 
haar locatie gratis beschikbaar stelt. 
Binnen kan men in een rustige en 
besloten omgeving met elkaar ken-
nismaken, praten en steun zoeken. 
Een stukje rouwverwerking met en 
onder elkaar voor zover daar be-
hoefte aan is, want het is aan een 
ieder die het aangaat vrij om al dan 
niet te komen en/of van de facili-
teit gebruik te maken. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd en de toegang 
is gratis.

Vertel je verhaal aan elkaar
“Aanleiding is geweest dat ik op ze-
ker moment flarden van een ge-
sprek opving van twee dames die 
ik kende en waarvan ik de uitvaart 
en begrafenis heb verzorgd van bei-
der hun echtgenoten,” vertelt Jolan-
da. “Ze zaten samen op een bank-
je bij het gemeentehuis te praten. Ik 
kon merken dat ze aan elkaars ver-
haal veel steun ondervonden.
‘Lotgenoten’ dus, als je ze zo zou 
mogen noemen. ’s Avonds bedacht 
ik mij dat er voor dit soort situaties 
helemaal geen voorzieningen zijn 
voor die mensen. Want waar kun-
nen die straks naartoe in het najaar 
en winter als het slecht weer is? Dan 
kom je elkaar nauwelijks meer te-
gen, laat staan dat je samen op een 
bankje gaat zitten. Dat bracht mij 
ertoe om iedereen in die omstan-
digheid een dak boven het hoofd 
te bieden en in een warme en be-

sloten ambiance toch met elkaar in 
contact te kunnen komen. Dat kan 
dus elke laatste vrijdagochtend in 
de maand van 10 tot 12 uur In een 
ongedwongen sfeer binnen het ge-
bouw wat daar juist voor geschikt 
is. Ga met elkaar praten, je bent van 
harte welkom, er wordt geen thema 
aan verbonden, er zijn geen spre-
kers of wat dan ook, maar je kunt 
vrijuit met elkaar praten als dat op-
lucht. Iedereen die iemand kwijt is 
geraakt weet hoe dat voelt. Een an-
der die het (nog) niet heeft meege-
maakt kent dat gevoel niet. Lotge-
noten hebben dat wel en die kun-
nen steun aan elkaar ondervinden 
als ze elkaars verhaal (willen) aan-
horen. Soms klikt het. Mocht la-
ter bekijken dat een inspreker toch 
wel gewaardeerd wordt, kan dat al-
tijd nog.
Ik wil echter eerst eens kijken of er 
behoefte aan zo’n inloopochtend is,” 
aldus Jolanda. Een goed overdacht 
initiatief dat bovendien kan bijdra-
gen aan het leggen van onderlinge 
contacten tussen de bezoekers om 
op die manier het sociale leven weer 
beter op te pakken. In de nabijheid 
is voldoende parkeerruimte en er is 
een bushalte om de hoek op de In-
dustrieweg.
Wilt u eerst meer informatie, belt u 
dan met Jolanda Dirksen, tel. 0297-
594345 of 06-26242126.

Regio - Vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 november is het weer 
zover, Duoplant op de legmeerdijk 
wordt getransformeerd in Winterse 
sferen. Na het grote succes van vo-
rig jaar organiseert Duoplant ook dit 
jaar weer de Winterfair. Alles op het 
gebied van het thema Winter ziet u 
dan ook terug tijdens de winterfair, 
o.a. de mooiste kerstarrangemen-
ten, kerstboeketten en kerststuk-
ken. Diverse trends voor in uw huis 
op het gebied van decoratie, tafel-
schikkingen, kerstbomen en natuur-
lijk mag ook de winterse korst niet 
ontbreken. Deze dagen is er zelfs 
horeca geregeld, restaurant 8cht 
van de pontweg uit Aalsmeer ver-
zorgt o.a. overheerlijk erwtensoep 
en gluhwein. Bovendien zijn er ook 
tweeëntwintig bedrijven uit de om-
geving die zichzelf graag willen pro-
fileren en met u willen kennisma-
ken. Zij presenteren u diverse leu-
ke Sinterklaas en kerstcadeaus, zo-
als sierraden, woonaccessoires, ze-
pen, oliën, kransen en potten, maar 
ook voor kleding en alles op het ge-
bied van beauty kunt u die dag bij 
ons terecht. Natuurlijk mag het the-
ma Oud en Nieuw niet ontbreken 
bij deze winterse dagen, daar ho-
ren overheerlijke oliebollen bij en 
voortreffelijke champagne. U hoort 
het al, er is van alles te beleven tij-
dens deze gezellige winterse dagen. 
Duoplant verzorgt, zoals u van ons 
gewend bent, ook weer een knal-
lend muziekprogramma voor de-
ze dagen, met o.a. optredens van 
Edo Botterman, Niels Bode, Mar-

leen Palmer, Popkoor Soundsation, 
Vincent Collet, Koor Sonority, Nan-
cy Beerens, Danilo Kuiters en zelfs 
Yves Berendse zal op zaterdag om 
14.00 uur bij ons komen optreden. 
Ook aan de kleinste is gedacht, kom 
lekker schaatsen op onze schaats-
baan, laat je schminken, kom ken-
nismaken met onze zwarte pieten, 
en nog vele meer. Tevens is er op 
deze drukke dagen speciaal vervoer 
geregeld, de winterse huifkar ver-
voert u vanaf de parkeerplaats, zo-
dat u zelfs niet meer ver hoeft te lo-
pen in geval van drukte met parke-
ren. Steun met uw komst Stichting 
Ambulance wens. Stichting Ambu-
lance Wens Nederland is een groep 
van 200 medisch geschoolde vrij-
willigers die zich dagelijks inzet-
ten om een wens van een niet mo-
biele terminale patiënt in vervul-
ling te laten gaan in daarvoor spe-
ciaal ontwikkelde ambulances. Met 
uw entree (1,00 euro voor een vol-
wassenen en 0,50 per kind), steunt 
u stichting Ambulance wens, waar 
wij vorig jaar tijdens de winterfair 
meer dan 2.100,00 euro voor opge-
haald hebben. Tevens maakt u dan 
kans op een diner voor vier perso-
nen of plaatsjes voor de kerstwork-
shop van Duoplant.
Kortom, een event dat u niet mag 
missen, kijk voor meer informa-
tie over het muziekprogramma op 
www.duoplant.nl
Wij zien u graag op vrijdag tussen 
15.00 uur en 21.00 uur, zaterdag van 
09.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
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Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel, 
Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Be-
drijf. 

Op naar december!
Het einde van het jaar betekent voor de vele ondernemers 
die in Uithoorn en De Kwakel zijn gevestigd doorgaans een 
erg drukke tijd. Sinterklaas staat op het punt om zijn boot 
aan de mooie nieuwe kade langs de Amstel af te meren en 
dat betekent voor de winkeliers extra drukte. 
En voor je er erg in hebt, zit je alweer bijna in de laatste 
maand van het jaar waarin nog vele activiteiten en festivitei-
ten op het programma staan. Na de Sinterklaasdrukte volgt 
de Kersttijd (met de Kerstmarkt op 12 én 13 december!) en 
richten we de (vuur-)pijlen alweer op het nieuwe jaar. Ho-
pelijk worden het een aantal succesvolle weken voor de on-
dernemers en kunnen ze 2015 met een tevreden gevoel af-
sluiten.

Van kleine tot grote ondernemingen
Het midden- en kleinbedrijf is hier zeer goed vertegenwoor-
digd; Uithoorn en de Kwakel huisvesten ook een fors aan-
tal grote ondernemingen die op hun gebied specialisten 
kunnen worden genoemd. Zo produceert PPG hoogwaar-
dige verf, is Hoya een wereldbekende producent van opti-
sche lenzen en maakt Geostick zelfklevende etiketten voor 
uiteenlopende toepassingen. Smitsair legt zich toe op pro-
ducten ten behoeve van ventilatie- en klimaattechniek, 
Quaker Chemical produceert speciaalchemicaliën voor uit-
gebreide toepassingsgebieden, Ener-g specialiseert zich 
in warmtekracht en noodstroom, levert Comhan alumini-
um voor bouw en industrie, distribueert Levahrt groente en 
fruit over de hele wereld en doet EFF dat met uiteenlopen-
de voedingsmiddelen. Er zijn grote bloemen- en plantenex-
porteurs, logistieke dienstverleners en belangrijke spelers in 
de glastuinbouw. Om maar een paar voorbeelden te noe-
men. En er is nog plaats voor ondernemingen die hun activi-
teiten in Uithoorn of De Kwakel willen huisvesten. Hartelijk 
welkom! Van Rooyen kan ze verhuizen. 
Al die ondernemingen hebben niet alleen een uitstraling tot 
ver buiten de regio, maar die zorgen ook voor een goed on-
dernemersklimaat en werkgelegenheid hier in de regio. En 
daar mogen wij in Uithoorn en De Kwakel best trots op zijn. 

Ondernemersfonds
Het is alweer drie jaren geleden dat de Gemeenteraad una-
niem heeft ingestemd met het faciliteren van een onderne-
mersfonds in Uithoorn. Kort daarna is de Stichting Onderne-
mersfonds Uithoorn opgericht. De middelen voor dit fonds 
worden sinds 1 januari 2013 gegenereerd door een 10% op-
slag op de aanslag Onroerende Zaak Belasting voor niet-wo-
ningen. Het is in deze column al meerdere keren aan de or-
de gesteld, maar het is goed om het blijvend onder de aan-
dacht te brengen. Het is een fonds van, voor en door onder-
nemers en bedoeld om de collectieve belangen van alle on-
dernemers te behartigen. Samen met de Gemeente wordt 
er ook gewerkt aan de promotie van Uithoorn aan de Am-
stel en aan het zogenaamde parkmanagement: de instand-
houding en verbetering van de kwaliteit van het bedrijven-
terrein.
De Gemeenteraad heeft bij het besluit in 2012 tevens aan-
gegeven dat er na drie jaren een evaluatie dient plaats te 
vinden op grond waarvan kan worden besloten om het On-
dernemersfonds verder te faciliteren. 
Een enquête onder de ondernemers in Uithoorn en De Kwa-
kel leert dat het Ondernemersfonds na een ‘gewenningspe-
riode’ aan het gestelde doel voldoet. Er zijn inmiddels een 
aantal goede projecten en initiatieven gestart en gefinan-
cierd. Daarnaast is een punt van kritiek dat er over het fonds 
nog onvoldoende bekend is bij een deel van de onderne-
mers. Het betreft hier voornamelijk ondernemers die zich 
niet bij een van de belangenverenigingen hebben aange-
sloten. Dat is jammer, want deze ondernemers weten niet of 
onvoldoende dat ze kunnen meebeslissen wat er met hun 
geld gebeurt. 
Het Ondernemersfonds realiseert zich dat de communicatie 
moet worden verbeterd. Dat is de taakstelling die het fonds 
zich heeft opgelegd voor de komende periode. 
Het evaluatieverslag is inmiddels aan de Gemeente gepre-
senteerd en wij hopen dat de Gemeenteraad in de loop van 
november net zo unaniem als drie jaar geleden besluit om 
het Ondernemersfonds in de komende jaren te blijven faci-
literen. 

Maar eerst gaan we aanstaande zaterdag Sinterklaas ver-
welkomen. Het Ondernemersfonds maakt die intocht mede 
mogelijk. De Sinterklaasaktie Uithoorn verzorgt de intocht 
in Uithoorn, De Kwakel en Vinkeveen en dient daarmee veel 
goede doelen in deze regio.

Kijk daarvoor op:
sinterklaasaktie.nl

En de tip voor ondernemers:
vier het Sinterklaasfeest met het 
personeel en hun (klein-) kinderen 
en luister dat op met een bezoek 
van de Goedheiligman. 

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn 
in Bedrijf 

EDITIE
november

Wintersport-occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Uithoorn - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genieten 
van een welverdiende wintersport-
vakantie. Zorgvuldig worden de di-
verse bestemmingen met elkaar ver-
geleken op sneeuwzekerheid, aan-
wezigheid van apres-ski, aantal ki-
lometers piste etc. etc. Echter wordt 
het belangrijkste vaak vergeten of 
pas op het laatste moment geregeld. 
Om optimaal te kunnen genieten en 
om blessures te voorkomen dient uw 
ski- of snowboarduitrusting in opti-
male conditie te verkeren. De mede-
werkers van Intersport DUO staan 
voor u klaar om de technische staat 
van uw materiaal vrijblijvend te be-
oordelen. Van donderdag 19 novem-
ber t/m zaterdag 28 november a.s. 
organiseert Intersport DUO weder-
om de jaarlijkse ski-, en snowboard-
occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Ge-
durende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoenen 
te koop aangeboden. 

Particulieren
Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening.

Naast het occasion-materiaal vindt 
u tijdens de beurs vele aantrekke-
lijke wintersportaanbiedingen. Zo 
kunt u tijdens de occasionbeurs 
nog gebruik maken van laagseizoen 
voordeel op ski- en snowboard on-
derhoud. Intersport DUO op de Zij-
delrij 7 in Uithoorn. (0297-560329) . 

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Klankbord bij Jolanda 
Dirksen Uitvaartverzorging

Kienen Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 14 november organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeer-
plein.. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 20.00 uur. 
Op deze avond kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als 
hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst van de-
ze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoorn-
se missionarissen.

‘Kunt u de kleine lettertjes 
niet meer lezen?’
Regio - 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 
gevolg 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 en van Olst in 
Uithoorn.
Op zaterdag 21 november a.s. houdt 
Sijbrants en van Olst in samenwer-
king met Bausch+Lomb van 09:30 
tot 17:00 uur een speciale open dag 
waar u alles kunt vragen over multi-
focale lenzen. En waar u vrijblijvend 
kunt proberen of het iets voor u is. 
Muus Sijbrants vertelt: “Veel men-
sen grijpen eerst naar een leesbril-
letje, maar hebben er al snel zes 
of zeven omdat ze ‘m overal nodig 
hebben. Anderen doen niets, omdat 
ze zich met leesbril ‘oud’ voelen. Het 
voordeel van multifocale lenzen is 
dat je er niets van ziet, dus gewoon 
jezelf blijft, terwijl je toch overal 
scherp ziet.” De meeste mensen we-
ten nog maar weinig over multifoca-
le lenzen. “Moet ik dan door een mi-

ni-venstertje kijken? Of mijn hoofd 
telkens 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. Tevens kunnen mensen de 
multifocale lens van Bausch+Lomb 
dan een maand lang gratis uitpro-
beren.” De lenzen zijn gemaakt van 
super zuurstofdoorlatend materiaal 
en voelen zeer comfortabel aan.
Wilt u de lenzen uitproberen, dan is 
het raadzaam een afspraak te ma-
ken; voor informatie kunt u gewoon 
binnenlopen zaterdag 21 november.
Juist voor mensen die op kantoor 
werken, is het zicht dichtbij en op 
de zogenoemde tussenafstand van 
groot belang. Niet alleen bij het le-
zen van papier, maar ook van smart-
phones of, iets verder weg, de lap-
top of pc. En zeker wanneer je nu 
een bril of lenzen draagt voor veraf, 
is het ideaal als dat allemaal in een 
keer gecorrigeerd kan worden. open 
dag multifocale lenzen: zaterdag 21 
november 2015 van 09:30 tot 17:00 
uur bij Sijbrants en Van Olst, Dorps-
straat 32 in Uithoorn

Winterfair bij Duoplant

Uithoorn - Op 20 november a.s. is 
het jaarlijkse concert van cov Ami-
citia in de r.k.kerk De Burght , Pot-
gieterplein in Uithoorn. Op het pro-
gramma staan Ode on St. Ceci-
lia’s Day van G.F. Händel, Requiem 
en Cantique de Jean Racine van G. 
Fauré. Solisten zijn Leonie van Veen-
sopraan, Jean Léon Klostermann-
tenor, Peter-Paul van Beekum-bas/
bariton,Eric Jan Joosse-orgel .Het 
Promenade Orkest zorgt voor de 
muzikale begeleiding, dirigent is 
Toon de Graaf. St. Cecilia is de be-
schermheilige van de muziek. In 
1683 schreef Purcell als eerste zijn 
Ode on St. Cecilia’s Day. Andere 
componisten volgden, maar Hän-
del maakte de meeste indruk. Hij 
schreef twee werken opgedragen 
aan St. Cecilia: Alexander’s Feast in 

1736 en Ode for St. Cecilia’s Day in 
1739 op tekst van de Engelse dichter 
John Dryden. De première was op 
22 november (de sterfdag van Ce-
cilia) 1739 te Londen. Fauré behoort 
samen met zijn jongere tijdgenoten 
Claude Debussy en Maurice Ravel 
tot de belangrijkste Franse compo-
nisten. Hij schreef Cantique de Jean 
Racine in 1864 op 19 -jarige leeftijd 
en won daarmee de 1e prijs toen hij 
afstudeerde in Parijs. Jarenlang was 
Fauré verbonden aan de Parijse Ma-
deleinekerk verbonden als koordiri-
gent, later als organist. Zijn Requi-
em schreef hij in 1888 en behoort 
nog steeds tot zijn meest uitgevoer-
de werk. In het Requiem wordt de 
dood als een verlangen naar geluk 
aan de andere kant van het graf ver-
tolkt. Muziekdeskundigen beschou-

wen van alle requiems dat van Fau-
ré als het mooiste. Tijdens de koor-
reis naar Parijs heeft Amicitia zo-
wel het Requiem als de Cantique 
de Jean Racine met groot succes 
gezongen. Nu kunnen de liefheb-
bers in Uithoorn en omstreken deze 
prachtige muziek beluisteren. Het 
concert begint om 20.15 uur, de zaal 
is vanaf 19.30 uur geopend. De toe-
gang bedraagt 23 euro, t/m 17 jaar 
15 euro. Kaarten worden door de 
leden verkocht en in Uithoorn bij: 
Bruna- Amstelplein, Ten Hoope-Zij-
delwaardplein, Boekhandel Van Hil-
ten-Wilhelminakade,indien voorra-
dig aan de zaal vanaf 19.30 uur. Te-
lefonische informatie is te vinden op 
0297-567257 / 566377. Een veelbe-
lovend concert dat niet gemist mag 
worden!

Jaarlijkse concert cov Amicitia in Uithoorn





Uithoorn - Kom je ook op woens-
dag 18 november om 14.30 uur naar 
het lustrum van het Voorleespro-
ject? Deze feestelijke middag voor 
kinderen van 3 t/m 5 jaar, vrijwilli-
gers van toen en nu en de ouders 
wordt geopend met de theatervoor-
stelling “Vrolijke Frans” van de Uit-
hoorns Poppenspeler Frans Hakke-
mars. 

Feest
Het Voorleesproject in het Buurtnest 
bestaat 10 jaar! Dit wordt gevierd 
met een feestmiddag op woensdag 
18 november. Frans Hakkemars zal 
deze middag openen met zijn huis-
kamerversie van “Vrolijke Frans”. De 
voorstelling is speciaal gericht op 
kinderen van 3 t/m 5 jaar. Frans kan 
als geen ander de kinderen boeien 
met zijn levendige poppenspel en 
fantasievolle verhalen.
Na de voorstelling van Frans is er 
een receptie voor kinderen, ouders 
en voorleesvrijwilligers van toen en 
nu. Tijdens deze kleine receptie, met 

hapjes en drankjes die worden ver-
zorgd door de huiswerkklas en de 
wereldkeuken, kunnen de kinde-
ren knutselen en zich vermaken op 
de opblaasglijbaan. Kom je wel eens 
met je kind naar het Voorleespro-
ject, sla dan zeker deze middag niet 
over! Ben je nog nooit bij het Voor-
leesproject geweest en zou je wel 
eens een kijkje willen nemen met 
je kind(eren) tussen de 3 t/m 5 jaar, 
ben je van harte uitgenodigd om 
op 18 november te komen luisteren 
naar het verhaal van Frans. Was u 
in het verleden voorleesvrijwilliger? 
Ook u bent van harte welkom! 

Voorleesproject
Op 25 mei 2005 is de voorleesclub 
in het Buurtnest gestart omdat ou-
ders en verzorgers het soms moeilijk 
vinden zelf voor te lezen. Er wordt 
elke woensdagmiddag (behalve in 
de schoolvakanties) vanaf 14.30 
uur voorgelezen aan jonge kinderen 
door een enthousiast team vrijwilli-
gers. Er wordt ongeveer 30 minuten 
gelezen. De kinderen reageren heel 
positief op de aandacht voor het sa-
men lezen van prentenboeken en 
eenvoudige verhalen.
Ben je nog nooit bij het Voorlees-
project geweest en zou je wel eens 
een kijkje willen nemen met je 
kind(eren) tussen de 3 t/m 5 jaar, 
ben je altijd welkom om op woens-
dag naar het Voorleesproject te ko-
men.
Zou je ook voorleesvrijwilliger wil-
len worden? Ook dan ben je wel-
kom om langs te komen!

Uithoorn - Het is best lastig om 
op jeugdige leeftijd te kiezen voor 
een studie en te bedenken wat voor 
werk je later wilt gaan doen. Een 
studiekeuze maken is iets heel per-
soonlijks en een belangrijke beslis-
sing. Er is veel aanbod en alles lijkt 
even boeiend te zijn. Maar hoe weet 
je of een studie bij je past? Ga je uit-
zoeken welke studie er het beste bij 
jou past? Hoe kies je? En wat kan je 
als ouder doen om je kind te helpen 
bij het studiekeuzeproces? Speci-
aal hiervoor organiseert Amstelhof 
Sport & Health op donderdag 19 no-
vember, in samenwerking met Roos-
kleurig Coaching, een gratis voor-

lichtingsavond ‘Studiekeuze advies’. 
Noloc erkend Studiekeuzecoach 
Rose-Marie Lucas van Rooskleu-
rig Coaching geeft studiekeuzead-
vies bedoeld voor scholieren die een 
MBO, HBO en WO studie gaan kie-
zen en hun ouders. Tijdens de voor-
lichtingsavond kom je meer te we-
ten over het maken van een studie-
keuze en is er volop ruimte voor het 
stellen van vragen. Na afloop krijg 
je nog eens tips en adviezen mee 
naar huis. De voorlichtingsavond is 
donderdag 19 november van 19:45-
21.00 uur bij Amstelhof Sport & He-
alth Club, Noorddammerweg 30 in 
Uithoorn. Aanmelden doe je door je 
naam + aantal deelnemers in een 
e-mail te sturen aan info@roos-
kleurigcoaching.nl of bel 06 5313 
5015. Meer informatie vind je op de 
website van Rooskleurig Coaching  
www.rooskleurigcoaching.nl
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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

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Sjoelclub
Welkom om vrijdag 13 novem-
ber mee te komen sjoelen in de 
Bilderdijkhof. Aanvang is om 
13.30 uur en de kosten zijn 3 
euro. Er wordt competitie ge-
speeld en er is altijd prijs! 

Senioreninstuif 
Iedere dinsdagmiddag van 
13.30 tot 14.30 uur kunt u mee-
doen met de senioreninstuif. Di-
verse sporten, zoals tennis, bad-
minton in Sporthal de Scheg 
worden aangeboden. De instuif 
wordt begeleid door een ge-
kwalificeerde docente. De eer-
ste keer kunt u gratis meedoen. 
Vervolgens kunt u een 10-rit-
tenkaart aanschaffen voor 30 
euro. U kunt ook incidenteel 
meedoen voor 3,50 per keer. 
Binnen schoenen verplicht. 

IPad inloop
Op dinsdag 17 november van 
13.30 tot 16.00 uur kunt u naar 
de iPad inloop in de Bilderdijk-
hof komen. U kunt elke dinsdag 
middag komen kijken behalve 
de 2de dinsdag van de maand. 
Kosten bedragen 1 euro. 

Persoonsalarmering
Bij een gevaarlijke situatie of in-
cident is het snel inschakelen 
van hulp van levensbelang.
U bent bijvoorbeeld:
- bedlegerig
- val-gevaarlijk
- invalide
- op leeftijd
Voorkom dat u het bed niet 
meer uit kunt of uren op de 
grond ligt en informeer bij Vi-
ta naar een alarmapparaat. Het 
werkt heel eenvoudig met een 
halsketting of polsbandje om 
en waar u zich ook in, of di-
rect om, het huis bevindt kunt u 
te allen tijde hulp inschakelen. 
En dat geeft een rustig gevoel! 
Neem contact op met Vita wel-
zijn en advies en Rineke legt het 
u graag uit: 020-5430452.

Mijmeringen
DOWN
Niet zo lang geleden won Johnny de Mol 
de televizier ring voor zijn televisiepro-
gramma “Syndroom”. Een programma 
waarin ambities, dromen en fantasieën 
worden gerealiseerd van mensen met het 
syndroom van Down, autistische stoornis-
sen en andere aanverwante syndromen. Net als iedereen hebben zij 
wensen en soms kunnen ze daarbij een beetje extra hulp gebruiken. 
Dat ene goede duwtje in de goede richting die Johnny graag geeft.
Soms kijk ik het programma want ik hou wel van dit soort televisie. Het 
wordt ogenschijnlijk met veel gevoel en liefde gemaakt en tussen alle 
ellende vind ik het wel een pareltje.

Zorg
Tot zover niets dan lof, maar een zorg moet me wel van het hart. Straks 
denkt iedereen dat deze mensen een juiste afspiegeling zijn van de 
mensen met een beperking en niets is minder waar! Veelal zie ik in 
dit programma de mensen met bijvoorbeeld Downsyndroom. Mensen 
zeggen dan weleens van “oh, die zijn zo schattig” en als je werkt in de 
zorg kun je ook te horen krijgen dat het zo ontzettend “knap” is wat 
je doet. Om even in de realiteit te blijven, mensen met Downsyndroom 
zijn gewoon mensen en niet alleen maar schattig, maar ook soms ver-
velend en lastig (net als alle mensen). En werken in de zorg is niet knap 
of een roeping, het is gewoon werk waarvoor je betaald wordt. Alleen 
is het wel zo dat je werkt voor een ongelofelijk leuke en soms niet mak-
kelijke doelgroep. De doelgroep van mensen met een beperking is ont-
zettend divers en zeker de helft wordt door mensen niet herkend.

Licht verstandelijke beperking
Ik mis een hele grote groep die ik zo graag op televisie zou willen 
zien. De groep mensen met een licht verstandelijke beperking waar-
bij je niet kan zien dat ze beperkt zijn. Deze groep wordt stelselmatig 
niet herkend en daarom vaak overvraagd wat leidt tot vele nare conse-
quenties. Het zijn mensen net als u en ik. Je komt ze tegen in je buurt, 
in de supermarkt of op je werk. Een makkelijke uitleg voor een licht 
verstandelijke beperking is de term moeilijk lerend. Het zijn mensen 
die meer moeite hebben met het leren, die vaak opnieuw uitleg nodig 
hebben en die baat hebben bij een goede uitleg. Vaak moet je eerst 
iets voordoen, of in kleine stapjes het werk laten uitvoeren. Tegelijker-
tijd zijn ze erg goed in het verbergen of verbloemen van hun beper-
king. Ze geven sociaal wenselijke antwoorden, geven aan dat ze het 
wel begrepen hebben terwijl het tegenovergestelde het geval is. Door-
dat zij dit zo goed kunnen, wordt dus ook vaak de beperking niet her-
kend en blijven ze voortdurend op hun tenen lopen. Overvraging op al-
lerlei vlakken is dan het gevolg en vaak een van de factoren voor later 
problematisch gedrag. 

Herkennen
Het herkennen van een beperking is dus de eerste stap in het goed 
kunnen ondersteunen en helpen van deze mensen. Ingewikkeld, om-
dat in de zorg dit niet altijd wordt herkend, laat staan de mensen bui-
ten de zorg. Daarom is een televisieprogramma als Syndroom goed en 
niet goed tegelijkertijd. Ook dat is een eerste stap, maar hoe mooi zou 
het zijn als de doelgroep die in dit programma komt nog gevarieerder 
gaat zijn. Want ik zou er uren over kunnen vertellen, of veel over kun-
nen schrijven. Maar hoe krijg je ingewikkelde informatie bij een breed 
publiek? Dan is televisie geen slecht medium. En voor wie vragen heeft 
over mensen met een beperking? In elke gemeente zijn er professio-
nals met kennis, dus vraag maar raak.
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Zazi met Supernova in de 
Thamerkerk
Uithoorn – Zondag 15 november 
a.s. komt Trio Zazi naar Uithoorn. 
De drie vrouwen Margriet, Dafne 
en Sabien brengen een nieuw lied-
jesprogramma ten gehore onder 
de titel Supernova. Het is het der-
de SCAU-evenement van dit sei-
zoen. Het optreden begint om 14.30 
uur en vindt plaats in de Thamer-
kerk aan de Amstel. De drie muzi-
kale meiden vertellen zelf over hun 
nieuwe programma: “Een superno-
va is een ster die te groot wordt voor 
zichzelf. Zo groot dat hij implodeert 
en vervolgens explodeert. Het kan 
dan twee kanten op: er ontstaat een 
zwart gat, of een nieuwe ster. Het 
thema ‘verdwijnen en toch blijven’ 
houdt ons op dit moment erg bezig 
en daardoor gaan automatisch veel 
van onze liedjes daarover. Tijd: het 
verstrijken van tijd, terugkijken, ou-
der worden, loskomen, afscheid ne-
men. De sfeer is dromerig, buiten-
aards, maar ook met humor en ver-
rassingen en altijd een beetje me-
lancholie. Nederlands- en Engelsta-

lig. Twintig nieuwe nummers! Ieder-
een is welkom bij ons. We richten 
ons niet specifiek tot een bepaalde 
doelgroep. Wel hebben de liedjes in 
Supernova te maken met een the-
matiek die ons drieën, en veel men-
sen van onze leeftijd om ons heen, 
op dit moment bezig houdt. Daarom 
denk ik dat twintigers en dertigers 
zich zullen herkennen in onze lied-
teksten. Helaas is deze leeftijdsca-
tegorie wat schaarser in het theater.
Ook bij ons. Ons publiek is tot nu 
toe veelal 60+ geweest. Hopelijk 
blijven die mensen komen, maar ik 
hoop dat we daarnaast ook wat jon-
ger publiek aan zullen trekken voor 
dit programma”. 
Kaarten à 12 euro zijn te koop bij 
de boekhandels Bruna (Amstel-
plein) en Ten Hoope (Zijdelwaard-
plein). Vanaf 14.00 uur ook kaart-
verkoop aan de zaal. Jongeren on-
der de zestien jaar hoeven slechts 6 
euro te betalen. Meer informatie op 
de websites: www.scau.nl en www.
zazimusic.com

“Vrolijke Frans” tijdens 
lustrum Voorleesproject

Zeer geslaagd concert voor muziekvereniging kNa!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag gaf 
Muziekvereniging KnA haar jaarlijk-
se concert in De Schutse in Uithoorn 
onder de naam A Music Night Out: 
Orkest en Zang. De Schutse was 
zeer goed gevuld en het concert erg 
geslaagd. Het thema van dit jaar, 
Orkest en Zang, gaf de gelegenheid 
aan een zevental zangeressen om 
hun prachtige stemmen ten gehore 
te brengen aan het publiek, bege-
leid door Het KnA-Orkest o.l.v. diri-
gent Gerhart Drijvers. De aftrap van 
het concert werd genomen door de 
danseresjes van Twirlteam Starlight 
en bij binnenkomst van de gasten 
speelde het KnA Saxofoon Kwar-
tet. Het programma was zeer di-

vers; popnummers zoals ‘House for 
Sale’ en Happy maar ook prachti-
ge gedragen nummers zoals het ‘Pie 
Jesu’, Gabriellas Song. Daarnaast 
een aantal stukken waarbij het dra-
ma-element sterk aanwezig was zo-
als de ‘Habanera’ en ‘Don’t cry for 
me Argentina’ maar ook het span-
nende bijna mysterieuse muziek-
stuk ‘Bandolero Story’. Op 16 janu-
ari 2016 bestaat Muziekvereniging 
KnA 100 jaar! Dit zal worden gevierd 
met een reunie op die datum en op 
23 januari vindt het Jubileum Con-
cert plaats, wederom in de Schut-
se. Meer informatie omtrent de reu-
nie en de concerten vindt u op www.
kna-uithoorn.nl

Toneelvereniging Genesius 
klaar voor haar uitvoering
De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius uit De Kwakel brengt dit na-
jaar weer twee stukken. De vol-
wassenen spelen “De laatsteron-
de in De Gelukkige Mandarijn, de 
jeugd speelt “Was ik maar de eer-
ste. “De laatste ronde in de geluk-
kige mandarijn”. Deze theaterkome-
die is geschreven door Frank Hout-
appels en geregisseerd door Syl-
via Broos. Jaren geleden is Chinees 
restaurant De Gelukkige Mandarijn 
gesloten na een tragische gebeur-
tenis. Oud medewerkers uit die tijd 
zijn uitgenodigd voor een reünie in 
dat zelfde restaurant. Ze zijn niet al-
lemaal even enthousiast over de re-
unie, het geheim achter de sluiting 
is namelijk nooit naar buiten geko-
men. Wie heeft die uitnodiging ei-
genlijk verstuurd? Ondanks dat ko-
men ze allemaal voor de laatste ron-
de in De Gelukkige Mandarijn... Het 
stuks heeft een lach, een traan en 
koude rillingen. Een verscheiden-
heid aan karakters die elkaar moe-
ten uitdagen om tot een “blijvende” 
oplossing komen. Op 14, 20 en 21 
november zijn de uitvoeringen om 
20.15 uur in dorpshuis De Quakel. 
Kaarten voor de voorstellingen zijn 
verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ring-
dijk 8, De Kwakel, 0297-560448, 
Marga Westerbos, Cyclamenlaan 
48, De Kwakel, 0297-532970, Super-

markt Schalkwijk De Kwakel of via 
de site www.genesius-dekwakel.nl/
kaartverkoop

Jeugd
De jeugd speelt “Was ik maar de 
eerste!”. “Was ik maar de eerste!” Is 
een stuk geschreven in 2000 door 
Rosemarijn de Jong. Dit is een be-
werking van Tony Ross’ boek: Zij is 
altijd de eerste. Het verhaal is her-
schreven door de regisseuse Floor-
tje Broos. Je hebt alles, woont in een 
mooi paleis, kunt spelen wanneer je 
wilt. Maar er is één probleem. Je 
bent altijd als tweede aan de beurt. 
Dat komt omdat jouw zusje, Prin-
ses de Eerste is. Wat doe je, als je 
zó vreselijk jaloers bent en ook eens 
de eerste wilt zijn? Dan bedenk je 
een plannetje om haar buiten spel 
te zetten, dan hoef je nooit meer de 
tweede te zijn. Natuurlijk moet dit in 
het geheim, de koning en koningin 
mogen hier niets vanaf weten. Maar 
je hebt wel hulp nodig! Misschien 
kunnen de dieren in het bos jou hel-
pen? Maar wat nou, als het niet al-
lemaal loopt zoals je wilt?
Kaarten zijn alleen aan de deur ver-
krijgbaar op zaterdag 20 november 
vanaf 14.15 uur, de voorstelling start 
om 15.00 uur. Ze kosten twee eu-
ro, waarvan één euro gaat naar Het 
Vergeten Kind.

Gratis voorlichting 
studiekeuzeadvies
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Anthony Fokker op 
tournee in theaters
Regio - Na een succesvol tournee 
vorig jaar is de Film- en Muziekthe-
atervoorstelling van Theater Noma-
de over het leven van Anthony Fok-
ker op herhaling. De voorstellingen 
op vijf Nederlandse vliegvelden wa-
ren erg sfeervol en goed bezocht. 
Op woensdag 18 november is de-
ze voorstelling nu te zien in Crown 
Theater Aalsmeer. Een unieke en 
niet te missen voorstelling voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in de 
luchtvaart en Fokker in het bijzon-
der. Ab Gietelink maakt al ruim der-
tig jaar toneelvoorstellingen en lo-
catieprojecten over Nederlandse 
geschiedenis zoals Hamlet en Max 
Havelaar. Zijn laatste project was 
King’s Speech. De wervelende mu-
ziek- en filmtheatervoorstelling “An-
thony Fokker” vertelt het levensver-
haal van zijn onvoorstelbaar drama-
tische leven. Hoge stijgingen, diep 
vallen. Met humor, live muziek, ori-
ginele filmbeelden, licht- en geluids-
effecten. Het muziekduo ‘De Wilde 
Eendt’ verzorgt op eigenzinnige wij-
ze levende muziek uit de jaren 10, 
20 en 30. Er gebeurt ontzettend veel 
op het podium. Het wordt een spek-
takel! Je wordt meegezogen in de 
vooroorlogse luchtvaartgeschiede-
nis. Fokker speelde een cruciale rol 
in de mondiale ontwikkelingen van 
de vroege luchtvaart. Op 1 septem-
ber 1911 maakte hij in zijn eigenge-
bouwde ‘Spin’ het bekende rond-
je om de Haarlemse St. Bavo kerk. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
hij in korte tijd een toonaangevend 
vliegtuigbouwer in Duitsland. De be-
kende Duitse gevechtspiloot Man-
fred van Richthoven, beter bekend 
als de Rode Baron, behaalde zijn 
overwinningen in een rood geverfde 
Fokker driedekker. Bij zijn terugkeer 

in Nederland (1919) werd Anthony 
Fokker tijdens de Eerste Luchtvaart 
Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) 
de held van pers en publiek. Zijn fa-
briek in Amsterdam-Noord werd al 
gauw de belangrijkste vliegtuigen-
fabriek in Nederland. Anthony Fok-
ker zelf spreidde zijn vleugels inter-
nationaal uit naar Amerika. Hij werd 
eind jaren 20 de grootste vliegtuig-
bouwer ter wereld, totdat in de jaren 
na de beurscrisis van 1929 zijn be-
drijven werden overgenomen. In de 
jaren 30 is hij de belangrijkste im-
porteur van Amerikaanse vliegtui-
gen in Europa. Hij sterft aan het be-
gin van de Tweede Wereldoorlog in 
december 1939. 

Twee voorstellingen
Op woensdag 18 november zijn er 
twee voorstellingen; de voorstel-
ling om 15.00 uur is een verkor-
te ‘school’ versie van 65 minuten 
over de jonge jaren, de pioniersja-
ren en de eerste Wereldoorlog tot en 
met 1918. De voorstelling om 19.00 
uur is de ‘standaard’ voorstelling en 
gaat daarnaast ook over de jaren 
20 en 30. Voor meer informatie en 
het kopen van kaarten kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl

Rondleiding VTOC “Fokker”
’s Middags opent VTOC “Fokker” 
van 13.30 - 14.45 uur haar deuren 
en wordt er een rondleiding ver-
zorgd. Tijdens de rondleiding bij 
VTOC “Fokker” krijgt u een kijkje in 
het vliegtuigonderhoud van nu en 
morgen. Voor deze rondleiding kunt 
u zich aanmelden via anthonyfok-
ker@vtoc.nl. De rondleiding is al-
leen mogelijk op vertoon van een 
toegangskaartje voor de Anthony 
Fokker voorstelling in Aalsmeer.

Word voorlezer bij de 
voorleesexpress
Uithoorn - De Voorlees Express 
leest voor aan kinderen met een 
taalachterstand om hun taalontwik-
keling te stimuleren en hun leesple-
zier te vergroten. Het zevende sei-
zoen van de VoorleesExpress Uit-
hoorn is in september van start ge-
gaan. Op dit moment wordt er in ne-
gen gezinnen voorgelezen aan kin-
deren van acht verschillende na-
tionaliteiten! Gedurende 20 we-
ken komt een vaste vrijwilliger thuis 
voorlezen. De kinderen (2-8 jaar) 
in het gezin hebben moeite met de 
Nederlandse taal, groeien op in een 
taalarme thuisomgeving of hebben 
laaggeletterde ouders (dit hoeft dus 
niet altijd te gaan om immigrant-ge-
zinnen). Tijdens deze 20 weken in-

troduceert de voorlezer het voor-
leesritueel en geeft de ouders hand-
vatten om het voorlezen vervolgens 
zelf te gaan doen. Coördinatoren 
begeleiden gedurende een voor-
leesseizoen doorgaans vijf gezinnen 
en de daarbij behorende voorlezers.
Wil jij ook aan de slag bij de Voor-
lees Express? Ben je zelf een en-
thousiast lezer en vind je het leuk 
om voor te lezen aan kinderen? Vind 
je het leuk om met andere culturen 
in contact te komen? Voor het ko-
mende seizoen (van februari t/m ju-
ni) zijn we nog op zoek naar voorle-
zers en coördinatoren, meld je direct 
aan! Kijk voor informatie en het aan-
meldformulier op: http://voorleesex-
press.nl/locatie/uithoorn

Doelen: Voor touringcar, 
limousine en taxi service

Lucie en Henk Koolhaas 
50 jaar getrouwd
Uithoorn - Wat een verassing was 
het voor Henk en Lucie Koolmoes 
op 4 november. ’s Morgen vroeg 
werden ze wakker doordat er meer-
dere keren werd aangebeld. Ze lie-
pen naar beneden om te kijken 
wie er met zoveel kabaal aanbelde. 
Maar wat waren zij blij verrast! Bij 
de voordeur was het helemaal ver-
sierd met feestelijke ballonnen, een 

grote afbeelding van hun trouwfo-
to en een heerlijk ontbijt. De kinde-
ren had dit gouden bruidspaar goed 
in het zonnetje gezet. De buurtbe-
woners was dit feestelijke gebeuren 
ook niet ontgaan. Verschillende bu-
ren kwamen het gouden bruidspaar 
feliciteren en gelukwensen. Kortom, 
een heerlijk feestelijk begin van hun 
50ste trouwdag.

Regio - Afgelopen vrijdag 6 no-
vember heeft Doelen Coach Ser-
vice weer het Convenant IL&T mo-
gen ondertekenen met de WND In-
specteur-Generaal van Inspectie, 
Leefomgeving en Transport (ILT), de 
heer Mr. F.J. van Diepenbeek. Hier-
mee streven beide partijen er naar 
om op basis van wederzijds vertrou-
wen afspraken te maken om de na-
leving van wet- en regelgeving te 
optimaliseren, de toezichtlast te ver-
minderen en de dienstverlening te 
vergroten. Het familiebedrijf, on-
der leiding van Angela van Wijk, is 
er trots op dat Doelen dit convenant 
na vijf jaar opnieuw heeft verdiend. 
“Wij voeren met regelmaat interne 
controles uit op de Arbeidstijden-
wet, het Arbeidstijdenbesluit ver-

voer, de Wet- en de Amvb Besluit 
personenvervoer 2000 en de Arbo-
wet”, vertelt Angela. Onder de rook 
van Schiphol worden er op jaar-
basis vele kilometers weggereden 
door zowel 22 touringcars als 20 
auto’s in diverse groottes en klas-
sen (Mercedes E- en S-klasse, Vi-
ano, Vito). “Wij vervoeren de toerist 
die aankomt op Schiphol, maar ook 
de zakelijke klant die bedrijven of 
een bedrijfsfeest bezoekt, de sport-
club en vereniging en een ieder die 
op een gemakkelijke wijze op zijn of 
haar bestemming wil komen. Daar-
naast organiseren we dagtoch-
ten om mensen uit de omtrek de 
mooie plekjes in Nederland te la-
ten bezoeken.” Meer weten? Kijk op  
www.doelen.net.

Hans & Nico winnen 2e 
parencompetitie bij BVU
De Kwakel - Tineke van der Sluijs 
& Anke Reems wonnen de vijfde en 
laatste zitting in de A-lijn met bij-
na 63% en Lambert Koeter & Huib 
van Geffen werden tweede met ruim 
60%. Daarmee haalden zij echter de 
top van het klassement niet. Dat de-
den wel Monique Verberkmoes & 
Jan van Beurden die met de der-
de plaats (bijna 60%) opschoven 
naar plaats 2 in de eindrangschik-
king (55,91%). Dat ging ten koste 
van Ans Breggeman & Lia die met 
54,83% derde werden. Hans Wa-
genvoort & Nico van der Meer won-
nen zonder vanavond te spelen met 
een gemiddelde van 59,48%.
Onderaan in de A-lijn eindigden 
Marijke & Ger van Praag vrijwel ge-
lijk in de zitting met Wim Baars & 
Marcel Dekker en in omgekeerde 
volgorde eindigen zij ook op de twee 
degradatieplaatsen. Die zullen wor-
den ingenomen door Bep & John de 
Voijs, die met de monsterscore van 
70,31% de zitting en de parencom-
petitie in de B-lijn (62,29%) wonnen. 
Tonny Godefroy & Harry Rubens, 
vanavond in de B-lijn spelend, wer-
den tweede met ruim 58% en Gree-
tje van de Bovenkamp & Ria Wezen-
berg werden derde met ruim 55%. 
De vierde plaats voor Thea Stahl & 
Marja van Leeuwen was echter ge-
noeg voor de tweede (promotie-)
plaats in de B-lijn (56,93%). Hier de-
graderen Marja Calis & Corry Frank 
en Co Beunder & Bep Braakman. In 
de C-lijn werden Ellen Hengeveld & 

Yvonne splinter maandagavond eer-
ste met een keurige 62%. Helma 
Rapp & Theo Vermeij werden 2 met 
59,5% en Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen eindigden op plaats 
3 met bijna 59%. Dat waren echter 
geen van allen de eerste gepromo-
veerden uit de voormalige begin-
nerslijn van de BVU. En ook de vo-
rige week nog leidende Loes Kroon 
& Hans Kas misten de boot door 
een schamele 49% in de laatste zit-
ting: zij eindigden als derde, nog al-
tijd met 55,5% gemiddeld. Doina van 
Ettikhoven & Tiny Rijpkema hadden 
aan een iets minder schamele 49-er 
genoeg om met 56% op plaats twee 
te eindigen en dus te promoveren. 
Invaller Nan van den Berg scoorde 
met Rob Fasten echter ruim 54% en 
dat was genoeg voor het paar Tine-
ke de Roij & Rob Fasten om de eer-
ste promoverende kampioen van de 
C-lijn te worden met 57,25%. Profi-
ciat! Tot slot meldt de BVU nog dat 
een groot deel van de vereniging 
weer een Bridge-weekend gaat 
spelen. Dit toernooi zal gaan plaats-
vinden in december. De bridge-
avonden van de BVU vinden plaats 
op maandag (aanvang 19.45 u) in 
Sporthal de Scheg in Uithoorn. Aan-
melden en/of informatie bij de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang 
tel. 0297 569 432 (na 18:00 uur), 
mail: bvu@telfort.nl. Voor informa-
tie over bridgelessen kunt u terecht 
bij Hans Wagenvoort wagenvoort-
hans@gmail.com, tel. 06 53 368 948.

Glaucoomdag bij Sijbrants 
& van Olst Optiek
Regio – Zaterdag 7 November was 
er bij Sijbrants & van Olst Optiek de 
jaarlijkse glaucoomdag in samen-
werking met Ziekenhuis Amstelland 
Eyescan. De oogartsen dr.Eijpe en 
dr. Van de Geijn onderzochten weer 
vele ogen op de aanwezigheid van 
glaucoom.
Glaucoom, of groene staar, is een 
aandoening, waarbij een verhoging 
van de druk in de oogbol onbehan-
deld tot gezichtsvelduitval (blinde 
vlekken) leidt en uiteindelijk zelfs 
tot blindheid kan leiden. De aan-
doeningen kunnen grofweg worden 
onderverdeeld in twee grote cate-
gorieën, ‘open-hoek’ en ‘gesloten-
hoek’ glaucoom.

Glaucoom is een oogziekte, waarbij 
de oogzenuw geleidelijk aangetast 
raakt, waardoor er blinde vlekken 
in het beeld (gezichtsvelddefecten) 
ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 
4 procent van de mensen ouder dan 
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is 
veruit de belangrijkste oorzaak van 
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel 
je niet, waardoor toenemende scha-
de aan het gezichtsvermogen daar-
door lang onopgemerkt kan blijven. 
Naar schatting is bijna de helft van 
de patiënten nog niet opgespoord. 
Vooral bij glaucoom in de naaste fa-
milie, hogere leeftijd, sterke bij- of 
verziendheid en hart- en vaatziekten 
is het risico op glaucoom verhoogd.

Uithoorn - De dagen worden kor-
ter, het is sneller donker en dit be-
tekent veelal ook een toename van 
insluipingen en inbraken in wonin-
gen. Net als vorig jaar start de po-
litie in samenwerking met de ge-
meente het Donkere Dagen Offen-
sief. Met diverse acties gaat de ko-
mende maanden informatie gege-
ven worden over het voorkomen van 
ongewenste bezoeken door dieven. 
Een daarvan is het zogenaamde 
huiskamerproject. Buurtregisseurs 
komen bij een bewoner in een wijk 
in huis informatie geven over veilig-
heid en het voorkomen van inbra-
ken. Ook wordt een rondje door de 
wijk gelopen en gekeken naar mo-
gelijke onveilige situaties en naar 
punten waar verbetering nodig is. 
De bedoeling is dat een inwoner 
zich opgeeft en een groep buren, 
zo’n tien tot twaalf, uitnodigt voor 
dit huiskamerproject. Wijkagent Erik 
van den Brun is in het Centrum van 
Aalsmeer enige tijd geleden gestart 
met dit project en deze persoonlijke 
bijeenkomsten blijken aan te slaan 
en effect te hebben. De buurt maakt 
zich samen sterk om de veiligheid 
te verhogen. Veelal ontstaat er een 
saamhorigheid en zijn bewoners 
alert voor en met elkaar. In Uithoorn 
gaan de huiskamerprojecten geleid 
worden door Anthon Nijs. Interesse 
in dit huisbezoek? De politie is be-
reikbaar via 0900-8844.

U vraagt, wij rijden
Het Donkere Dagen Offensief houdt 
ook in dat de politie intensiever met 
inwoners wil samenwerken. Met ‘u 

vraagt, wij rijden’ hopen de agen-
ten reactie en actie te creëren. Een 
onbekend voertuig in de wijk, een 
vreemd persoon of wordt er veel 
vuurwerk afgestoken? Meld het di-
rect bij de politie en er gaat op in-
gespeeld worden. Ook bij één knal, 
het geeft de politie de mogelijkheid 
om het vuurwerkgebruik in kaart te 
brengen. Vuurwerk dat op dit mo-
ment afgestoken wordt, is nage-
noeg honderd procent zeker ille-
gaal. Uithoorn is wat vuurwerkge-
bruik op dit moment koploper in 
de ruime regio. De politie hoort ook 
graag van inwoners als zij vermoe-
den dat er vuurwerk opgeslagen 
ligt in huizen, schuren of garages. 
Het is levensgevaarlijk! Ook ano-
nieme meldingen (0800-7000) wor-
den heel serieus genomen. Bij het 
vinden van vuurwerk in een ruim-
te of betrapt worden op afsteken 
op straat worden alle knallers direct 
in beslag genomen. De eigenaren 
kunnen rekenen op een boete. 

Op de markt
Het Donkere Dagen Offensief gaat 
ook op de markt extra onder de 
aandacht gebracht worden. In het 
mobiele onderkomen van de poli-
tie, dat een plaats krijgt tussen al-
le kramen, kunnen inwoners vragen 
stellen en zich laten informeren. De 
markt in Uithoorn is op woensdag 
en hier geeft de politie acte de pré-
sence op 2, 9 en 16 december. Kijk 
voor meer informatie op www.poli-
tie-amsterdam-amstelland. De poli-
tie Aalsmeer Uithoorn is ook actief 
op Facebook en Twitter.

Politie en gemeente starten 
Donkere Dagen Offensief

Uithoorn - Op maandag 9 novem-
ber rond half zeven in de avond is 
een fietser tegen een paal gere-
den bij de kruising met het Reptie-
lenpad. De man is gewond geraakt 

en per ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis. Zijn fiets hebben agen-
ten met een slot vast gezet aan een 
paal. Het letsel van de man is on-
bekend.

Aanhouding voor poging inbraak
Uithoorn - Op woensdag 4 novem-
ber rond half zeven in de ochtend 
kreeg de politie een melding van een 
bewoner uit de Elzenlaan dat hij ge-
luiden hoorde op het dak van zijn 
woonboot. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan en troffen een ietwat 
verwarde man aan. De 33 jarige man, 
verblijvende in Mijdrecht, beweerde 
dat hij achtervolgd werd. De man 
verkeerde onder invloed van verdo-

vende middelen. Hij is aangehouden 
wegens poging tot inbraak en voor 
het handelen in verdovende midde-
len. Hij had twee messen bij zich. 
Deze zijn in beslag genomen. Agen-
ten hebben in de buurt nog een ron-
de gedaan, maar de ‘achtervolgers’ 
zijn niet aangetroffen. Donderdag 
om vier uur in de middag is de 33 ja-
rige heen gezonden. Hij zal zich bij 
justitie moeten verantwoorden.

Hoofdwond na aanrijding
Uithoorn - Op woensdag 4 novem-
ber rond elf uur in de ochtend heeft 
een aanrijding plaats gevonden op 
de kruising Laan van Meerwijk met 
de N196. De botsing was tussen 
een 79 jarige fietster uit Uithoorn en 
een 34 jarige automobiliste uit Vin-
keveen. Tijdens het oversteken is de 
man aangereden. 

De verkeersdienst doet onderzoek 
naar de exacte onderzoek. De 79 ja-
rige is ten val gekomen en heeft een 
behoorlijke hoofdwond opgelopen 
en een forse snee in zijn scheen-
been. Hij is ter plaatse behandeld 
door medewerkers van de ambu-
lance en vervolgens naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Elektrische fiets gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 7 november 
is tussen twee en zes uur in de mid-
dag een elektrische fiets gestolen. 
De fiets van het merk ‘Trek’ stond 

op slot in een tuin in Eger. De elek-
trische fiets is grijs van kleur, heeft 
zwarte fietstassen van het merk Ride 
en het serienummer eindigt op 46H.

Inval flat voor vuurwerk
Uithoorn - Dagelijks krijgt de po-
litie meldingen van overlast door 
vuurwerk nabij Weegbree en rond 
de flats. Naar aanleiding van een 
gehouden onderzoek heeft het bur-
gerteam van de politie op vrijdag 
6 november rond zeven uur in de 
avond een controle gehouden bij 

een bewoner van een van de flats. 
De agenten troffen bij de voordeur 
lege vuurwerkdozen aan. De buit 
was al verkocht. Een 17 jarige be-
woner is gehoord. Zijn moeder is 
aangesproken om toe te zien dat de 
jongeman niet opnieuw vuurwerk 
inkoopt en gaat verkopen.

Vast in de lift
Uithoorn - Op zondag 8 november 
rond elf uur in de ochtend hebben 
de politie en de brandweer een 86 
jarige vrouw uit Uithoorn bevrijd uit 
de lift van het ouderentehuis in de 
Meerrodelaan. De lift was gestopt 

Pannenverkoper actief
Uithoorn - Op dinsdag 3 novem-
ber is een pannenverkoper actief 
geweest op het Legmeerplein. Een 
inwoner heeft voor 159 euro een 
set gekocht. Volgens de verpak-

king ging het om pannen van een 
bekend merk, maar in de doos zat 
een set van goedkope kwaliteit en 
merkloos. De politie raadt inwoners 
af om spullen op straat te kopen. 

Fietser tegen paal

tussen de tweede en de derde ver-
dieping. Juist op het moment dat de 
vrouw uit de lift was gehaald, arri-
veerde er twee monteurs. Zij kwa-
men de lift repareren naar aanlei-
ding van meldingen van bewoners 
dat de lift afgelopen week meerdere 
malen vast was gelopen. De 86 jari-
ge vrouw is ongedeerd.





Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
organiseert voor de 32e keer de 
jaarlijkse loop op de laatste zondag 
in januari. De loop die AKU jaren-
lang organiseerde onder de naam 
’10 EM van Uithoorn’ gaat sinds vo-
rig jaar verder onder de naam ‘Uit-
hoorns Mooiste- de loop’. De orga-
nisatie was heel blij dat, met de mo-
gelijkheid om de oude N201 (nu 
Koningin Maximalaan) over te ste-
ken, alle afstanden door de mooi-
ste plekjes van Uithoorn en de Kwa-
kel afgelegd konden worden. Lo-
pers waren vorig jaar heel enthousi-
ast over het nieuwe parcours en dit 
jaar zijn er zelfs nog een paar verbe-
teringen aangebracht. Als voorbe-
reiding op deze loop, die dit jaar op 
zondag 31 januari zal worden geor-
ganiseerd, start volgende week een 
clinic op de atletiekbaan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan 
geleerd. Bij AKU leren we jou hard-
lopen. Op dinsdag 10 november 
starten wij op de atletiekbaan van 
AKU een clinic voor beginnende lo-
pers. Iedereen is welkom, ongeacht 
je leeftijd of ervaring. Gediplomeer-
de trainers zullen je helpen om ster-
ker te worden en een betere condi-
tie te krijgen. Na een periode van 12 
weken ben je zeker in staat om tij-
dens Uithoorns Mooiste de afstand 
van 5 kilometer te overbruggen en 
voor een aantal is de afstand van 10 
kilometer haalbaar. Gevorderde en 
meer ervaren lopers zijn uiteraard 
ook van harte welkom, zij kunnen 
direct aansluiten bij de reeds be-
staande groepen. Naast de training 
op dinsdag kun je in overleg met de 
trainers de mogelijkheid bespreken 
om op donderdagavond bij AKU 
te trainen. Daarnaast krijg je ‘huis-
werk’ mee voor een tweede training 
in het weekend. 

Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stuk-
je hollen. Wij vinden het belang-
rijk dat jouw hele bewegingsappa-
raat een goede onderhoudsbeurt 
krijgt. Een uitgebreide warming-up, 
a-specifieke oefeningen en een ge-
varieerde looptraining zijn vaste be-
standdelen van de trainingen. Maar 
je krijgt ook voorlichting over lenig-
heid, spierkrachtontwikkeling, loop-
techniek, coördinatie, gezonde voe-
ding en goed schoeisel. Een goede 
geïnformeerde hardloper blijft het 
blessurespook de baas. Dat is ons 
uitgangspunt. Sportfysiotherapeu-
ten van Plexus staan klaar om be-
ginnende blessures te behandelen 
en om voorlichting te geven over 
blessurepreventie. Op een presta-
tie volgt een beloning. Dat is naast 
de voldoening, het aandenken dat je 
krijgt aan de finish van de loop die 
plaatsvindt op zondag 31 januari op. 
Naar deze loop werken we met zijn 
allen toe. Maar de allergrootste be-
loning krijg je in de vorm van een 
gezond en sterk lijf, meer energie 
en zelfvertrouwen. En samen hard-
lopen is ook nog eens supergezel-
lig! Informatie over Uithoorns Mooi-
ste is te vinden op www.uithoorns-
mooiste.nl

Waar: Atletiekbaan AKU op Sport-
park Randhoorn. Wanneer: van 
dinsdag 10 november tot en met 
dinsdag 26 januari Hoe laat: van 
19.30 tot 21.00 uur op dinsdag- en 
eventueel donderdagavond. Kosten: 
50,- en dat is inclusief het startbe-
wijs voor Uithoorns Mooiste. 

Voor meer informatie kunt u de trai-
ners die de clinic verzorgen, bena-
deren: Peter Klooster: cloitre@live.
nl. Rene Noorbergen: rene.noorber-
gen@gmail.com. Jaap Bouwmees-
ter: bouwmeester.j@live.nl
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Zomerse start schaatsseizoen 
SV Amstelland
Uithoorn - De buitentemperatuur 
is nog ver verwijderd van winterse 
waarden, maar de schaatsers van 
Schaatsvereniging Amstelland Uit-
hoorn zijn half oktober gestart met 
het nieuwe schaatsseizoen. Enke-
le leden hebben zelfs al de eerste 
wedstrijden verreden op de ‘thuis-
baan’ Jaap Edenbaan in Amster-
dam. Helaas waren er nog geen ver-
beteringen van persoonlijk records 
gereden. Het seizoen is echter nog 
lang, dus die verbeteringen gaan 
ongetwijfeld nog wel komen. Om 
geïnteresseerden kennis te laten 
maken met onze vereniging bieden 
wij kennismakingslessen aan op 
zaterdag 14 november voor jeugd, 
jongeren en volwassenen. Kinde-
ren van 6 tot 12 jaar kunnen op za-

terdagochtend om 9:15 gratis ken-
nismaken met het jeugdschaatsen 
op de Jaap Edenbaan. Voor jonge-
ren en volwassenen is de kennisma-
kingsles eveneens op 14 november, 
maar dan van 18:10-19:15 uur.

Onder leiding van onze enthousi-
aste en gediplomeerde trainers en 
aangepast aan ieders mogelijkhe-
den, worden op een ontspannen 
wijze de basisbeginselen van het 
schaatsen geoefend. Aanmelden 
voor de kennismakingslessen graag 
via aanmeldingen@svamstelland.nl 
en meer informatie over Schaatsver-
eniging Amstelland Uithoorn is te 
vinden op onze website www.svam-
stelland.nl en Facebook. Wij hopen 
je graag te zien op de ijsbaan!

Diemen bezorgt KDO haar 
eerste thuisnederlaag
De Kwakel - Na de nipte 3-2 over-
winning van vorige week tegen For-
tius, stond afgelopen zondag voor 
KDO een thuiswedstrijd tegen Die-
men op het programma. Diemen, 
vorig seizoen kampioen geworden 
in de vierde klasse F, had op voor-
hand, net als KDO, dertien punten 
uit acht wedstrijden. Trainer Ray-
mond de Jong kon tegen Diemen 
echter niet beschikken over de ge-
blesseerden: Peter Onderwater 
(rug), Maurice Bartels (rug) en top-
scorer Mathijs van Rijn (lies). 
Diemen kwam fel uit de startblok-
ken en KDO had moeite met de 4-4-
2 opstelling, waarin het elftal van 
trainer Martin van Egmond acteer-
de. In het eerste kwartier kwamen 
de Kwakelaars tot twee keer toe met 
de schrik vrij. Allereerst wist Diemen 
in de derde minuut geen raad met 
een grote kans die geboden werd, 
want de inzet ging net voorlangs. In 
de twaalfde minuut werd een doel-
punt van de gasten afgekeurd van-
wege buitenspel. Voor KDO luk-
te het allemaal net niet in de eer-
ste helft en had het haar handen 
vol aan het beweeglijke midden-
veld van Diemen. In de 36e minuut 
leidde balverlies van Joeri Stange 
op het middenveld tot een moeilij-
ke situatie voor linksback Erik Ver-
bruggen. Door middel van een een-
tweetje werd Verbruggen uitge-
speeld en wist Monolito Joren van 
Diemen de 0-1 aan te tekenen. Vlak 
voor rust wist Joeri Stange aan de 
andere kant van het veld de achter-
lijn te halen en Bart van der Tol in 
kansrijke positie te zetten. Van der 
Tol schoot echter tegen een tegen-

stander aan, zodat een mooie kans 
helaas om zeep werd geholpen. Met 
een 0-1 stand werd even later de 
rust bereikt.
Na de rust wijzigde trainer Raymond 
de Jong zijn formatie van 4-3-3 naar 
4-4-2 en kwam Jim Klijn binnen de 
lijnen ten koste van Erik Verbrug-
gen. Direct na rust was het opnieuw 
Bart van der Tol die bijna de gelijk-
maker wist te maken, maar ook nu 
schoot Van der Tol tegen zijn tegen-
stander aan en behield Diemen haar 
voorsprong. KDO kreeg in de twee-
de helft meer grip op het spel van 
Diemen, maar tot verdere mogelijk-
heden leidde dit niet. Een kwartier 
voor tijd besliste Diemen de wed-
strijd definitief door geklungel ach-
terin bij KDO genadeloos af te straf-
fen. In eerste instantie werd er nog 
een doelpunt afgekeurd vanwege 
buitenspel, maar na de volgende 
foutieve opbouw aan Kwakelse zij-
de was het wel raak. Vanuit een in-
gooi aan de linkerkant wist Diemen 
uiteindelijk goaltjesdief Dennis van 
Bree te bereiken, die feilloos de 0-2 
binnenschoot. In de daaropvolgen-
de fase leek centrumspits Rick Kruit 
een aansluitingstreffer te maken. 
Nadat Kruit de doelman van Diemen 
omspeelde, schoot hij de bal gericht 
op het doel, maar op de lijn kon een 
verdediger van de gasten nog net 
redding brengen. Zonder nog echt 
gevaarlijk te worden, floot even la-
ter de goed leidende scheidsrechter 
Blank af en moest KDO haar eerste 
thuisnederlaag van het seizoen no-
teren. Volgende week heeft KDO de 
mogelijkheid om de zure nasmaak 
van deze nederlaag weg te spoelen. 

Nieuwe koplopers 
Bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - In de tweede avond vier-
tallenbridge sneuvelden vrijwel alle 
koplopers. Alleen team Jonkers in 
de E- lijn wist zich, wel is waar met 
moeite maar toch, na een score van 
9 punten nog net te handhaven als 
beste van deze lijn met een totaal 
van 28. Team Harding, Breggeman 
en dubbel van der Zeeuw maakte 
het ze bijzonder lastig en een ver-
metel geslaagd sprong bod 4 har-
ten van Wim Harding liet ze op de 
valreep met 9 tegen 11 punten nipt 
verliezen. Team van Zantwijk was 
hier de beste met een score van 16 
punten. In de D- lijn moest team 
Bijlsma een flinke veer laten en ver-
speelde zo de eerst plek aan fami-
ly team van Schaick dat zich met 14 
punten hier de sterkste toonde en 
zo met een gemiddelde van 24 op 
één kwam. Tweede werd hier team 
van Praag dat met 13 punten dus 
erg weinig toegaf. Bij de C- teams 
toonde Tromp zich de sterkste met 
15 punten ten koste van team Kamp 
en bezet hier de beste plek met to-
taal 25 punten. De plaatsen twee en 
drie werden hier gedeeld door de 
teams van Wijk en Selman met voor 

beiden een resultaat van 10. In de 
B- lijn viel de hoogste score van de-
ze avond te bewonderen. Team Tim-
mer was bijzonder op dreef en ver-
pletterde de vorige beste met 19 te-
gen 1, het bracht ze op een totaal 
van 34. Team Visser had het dui-
delijk beter voor elkaar dan op de 
eerste avond en werd keurig twee-
de met een score van 15. In de A- 
lijn kwam het stuivertje wisselen 
voor rekening van team de Vroom 
dat met 18 punten de leiding over-
nam en nu op 23 punten kan bo-
gen. Kind van de rekening werd hier 
team Kenter dat zijn wonden kan 
gaan likken. Als tweede kwam team 
Quelle door met 12 punten. Duize-
lig geworden van al deze bereke-
ningen kom dan toch eens kijken bij 
Bridgeclub de Legmeer. Viertallen 
is om te spelen erg leuk, eenmaal 
meedoen en je bent verkocht, ge-
garandeerd! Er wordt gespeeld op 
de woensdagavonden vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
telefoon 0297 567458.

Uithoorn - Met de ontvangst 
van de cheque is er aan de DEEN 
jeugdsponsoractie 2015 een einde 
gekomen. Zes weken lang werden 
de jeugdteams van volleybal vereni-
ging SAS’70, elke dinsdagavond na 
de training, verrast met lekkere en 
gezonde traktaties. De jeugdspon-
soractie begon met jodenkoeken 
als eerste traktatie. De tweede week 
bestond de verrassing uit limonade 
en trainingsvestjes. De derde week 
werd een waar succes met 4 dozen 
vol zakjes snoeptomaatjes. De vier-
de week viel samen met het EK-Da-
mes volleybal welke in Nederland 
en België werd georganiseerd. Het 
was voor de SAS’70 jeugd dan ook 
een leuke verrassing dat de jeugd-
commissie, dankzij de opbrengst 
van DEEN jeugdsponsoractie 2014, 
met maar liefst 40 jeugdleden een 
wedstrijd van de oranje dames in 
Apeldoorn kon gaan bezoeken. Tus-
sen de sets door, werden ook nog 
de door DEEN beschikbaar gestel-
de eierkoeken uitgedeeld. Een erg 
leuke ervaring voor de jeugd, zeker 
omdat Slovenië met 3-0 door on-
ze Oranje dames verslagen werd. 

De vijfde week mochten de jeugd-
leden Crystal Clear waterflesjes in 
ontvangst nemen. De laatste week 
was de traktatie weer wat lekkers 
en ook praktisch. De jeugd ontving 
een aantal pakken stroopwafels en 
kreeg een aantal sporttassen. Ze-
ker de sporttassen zijn voor de ver-
eniging erg handig. Ze worden in-
middels als ballentas gebruikt en er 
worden trainingsvestjes in bewaard. 
Op zaterdag 12 september jl. heeft 
het winkelend publiek met een deel 
van de SAS’70 jeugd bij de DEEN 
kennis kunnen maken. Op deze dag 
hebben de jeugdleden zich ingezet 
om te helpen met het inpakken van 
de boodschappen of met het zoeken 
naar artikelen in de winkel. Op deze 
manier hebben ze geprobeerd om 
zoveel mogelijk sponsor muntjes in 
de SAS’70 koker te krijgen. De jeugd 
van SAS’70 wil dan ook graag alle 
mensen bedanken die onze vereni-
ging met de DEEN jeugdsponsorac-
tie 2015 hebben gesteund! We zijn 
erg blij met de cheque van 667,59 en 
kunnen hiermee weer leuke activi-
teiten voor de jeugd van organise-
ren.

Supercheque voor SAS’70 
volleybaljeugd!

Amstel Bridge Club
Dubbelen kan goed en 
slecht uitpakken
Uithoorn - In het Startnest startte 
donderdagochtend de tweede zit-
ting van de tweede cyclus. Achten-
twintig paren schudden en verdeel-
den weer de tweeënvijftig kaarten. 
Iedereen hoopt door goed te schud-
den straks zelf veel punten in han-
den te krijgen. Maar dat viel toch 
een beetje tegen. Er is namelijk 
maar één keer slem geboden door 
Tonny & Janie. Zij scoorden in de B-
lijn een mooie 6 sans atout en had-
den voor dat spel dus 100%. Jam-
mer dat ze met de geboden 4 ruiten 
in een ander spel gedoubleerd drie 
down gingen. Dat levert dan weer 0 
score op. Zo houden ze de boel wel 
in evenwicht! Opvallend die morgen 
was ook het doubleren van Bert & 
Wim. Zij doubleerden een 4 schop-
pen contract in spel 16 en een 5 rui-
ten contract in spel 7. Helaas de bei-
de contracten werden wel gemaakt! 
Maar beide heren kwamen uitein-
delijk toch nog wel op de 7e plaats 
met 50% rond. Ook spel 7 in de B-
lijn is een vermelding waard, daar 
ging een 4 harten contract gedou-
bleerd 4 down, wat een 100% sco-
re opleverde voor Greet & Nel. Dit 

was een lastig te bieden spel waar-
in, achteraf gezien, 3 sans atout de 
beste bieding zou zijn geweest. 

Maar nu dan de uitslag van deze zit-
ting en die is als volgt:
In de A-lijn is op de 1e plaats Leny & 
Jan geëindigd met 57,92%, snel ge-
volgd door Aja & John met 57,50% 
op de 2e plaats. Wim & Ria werden 
3e met 56,67%. Ciny & Hetty zaten 
met 56,25% hier kort achter en ein-
digden nu op de 4e plaats. Joke en 
Gerard werden 5e met 53,33%.
In de B-lijn zijn Corry & Lenie 1e ge-
worden met de hoogste score van 
deze zitting namelijk 66,25%, profi-
ciat! Greet & Nel werden 2e met ook 
een hoge score van 65,83%. Op de 
3e plaats kwamen 
Tonny & Janie met 55,42%. Vierde 
werden Lotte & Jos met 54,17% en 
5e Corry & Bibet met 52,08%. 

Na twee zittingen staan in de A-lijn 
Ciny & Hetty nog op nummer 1 in de 
ranglijst, in de B-lijn zijn dit Greet & 
Nel. Maar zouden ze die plek kun-
nen vasthouden? We zullen zien er 
volgen nog 3 zittingen.

Jan van veen verrassende 
kampioen
Regio - In de C-klasse werd Evert 
Driehuis van Cens kampioen in de 
spelsoort driebanden. Afgelopen 
weekend was de finale van de B-
klasse die héél verrassend eindigde.
Zaterdag om 11.00 uur begonnen 
de wedstrijden onder de vertrouwde 
leiding van Lucia en Aria. De 6 fina-
listen Hero Janzing, Gijs Rijneveld, 
Joop Luthart, Jos Lugtigheid, Jan 
van Veen en Ton Bocxe gingen de 
onderlinge strijd aan in deze moei-
lijke discipline. De eerste dag wer-
den 3 wedstrijden per speler afge-
werkt waar Hero Janzing het bes-
te mee weg kwam. Hero won al-
le drie de partijen, Jan, Joop en Jos 
waren het leidend voorwerp. Alleen 
Gijs wist een extra partij te winnen, 
kwam daardoor na de eerste dag op 
4 wedstrijdpunten uit. Ton, Joop, Jan 
en Jos kwamen op 2 wedstrijdpun-
ten. Voor zondag nieuwe kansen, er 
werd weer om 11.00 uur gestart en 
de spanning werd alleen maar gro-
ter toen Ton van Hero won. Jan was 
die dag volop in de winning mood, 
won achtereenvolgens van Ton en 
Joop. De finalepartij was om 14.00 
uur een feit, Hero en Gijs kwamen 
aan de tafel en kregen mee dat bij 

gelijkspel Hero de nieuwe kampi-
oen werd, bij winst van Gijs is hij 
de nieuwe kampioen. De wedstrijd 
bleef tot de laatste punt open, Gijs 
sloot winnend af maar Hero kon met 
2 caramboles in de nabeurt remise 
bereiken én kampioen worden. De 
nabeurt ging helaas net mis zodat 
Gijs gefeliciteerd werd en op de fo-
to ging. De wedstrijdleiding Aria en 
Lucia gingen naar de computer om 
alles in te voeren en kwamen tot een 
bizarre slotsom. Gijs werd als eerste 
verwittigd, hij werd een illusie armer 
omdat Jan van Veen die op de bar-
kruk naar de finalepartij zat te kij-
ken op procenten de nieuwe kam-
pioen werd. Gastheer Dorus en de 
aanwezige tellers en schrijvers wor-
den hartelijk bedankt voor het ge-
slaagde driebandenkampioenschap 
door middel van een prachtige bos 
Rijdes–bloemen.

De uitslag was als volgt:
1 Jan van Veen 6 pnt
2 Gijs Rijneveld  6 pnt
3 Hero Janzing  6 pnt
Kortste partij 18 brt. Ton
Hoogste serie 4 car.
Gijs, Jan, Hero, Ton

Goede voorbereiding op 
Uithoorns Mooiste loop

Spanning in de C-lijn bij BVU

Uithoorn - Nu promotie nader-
bij komt is het dringen aan de top 
van de voormalige beginnerslijn. In 
de vierde en voorlaatste zitting van 
de tweede parencompetitie won-
nen Loes Kroon & Hans Kas met 
63,54%, Ellen Hengeveld & Yvonne 
Splinter werden tweede (62,5%) en 
Tineke de Roij & Rob Fasten derde 
(56,77%%). Hans & Loes gaan aan 
de leiding in deze lijn met 58,57%, 
op de voet gevolgd door Tineke & 
Rob (57,94%) en Doina van Ettikho-
ven & Tiny Rijpkema (57,71%). Gaan 
zij dan voor de eerste maal promo-
veren, of gooien Ploon & Fons Roe-
lofsma nog roet in het eten? Of de 
drie andere paren die ruim boven de 
50% staan? Volgende week de ont-
knoping!
In de B-lijn viel het een en ander te 
vieren. Allereerst waren An & Bert 
pronk eindelijk terug na enig on-
gemak en werden dan ook met-
een vierde. Bep & John de Voijs 
werden drie (58,07%), Greetje van 
den Bovenkamp & Ria Wezenberg 
twee (59,64%) en de hoogste dag-
score was voor Thea Stahl & Mar-
ja van Leeuwen (65,36%). Hier 
gaan Bep & John aan de leiding 
met 59,76%, Thea & Marja staan 
nu tweede (58,14%) en Cees Har-
te & Jos van Leeuwen staan op drie 
met met 55,56%, maar ook Greetje 
& Ria hebben nog goede kansen 
op promotie. Onderaan staan Riki 
Spook & Hans Geels, helaas al enige 
tijd afwezig, ook weer door “onge-
mak”. Degradatie lijkt nakend voor 
Co Beunder & Bep Braakman, maar 
weten An & Bert het tij nog te ke-

ren? Dan lopen Marja Calis & Corry 
Frank en Tini Lotgerink & Marja Ba-
ris ook nog gevaar.
In de A-lijn eindigden Hans Wagen-
voort & Nico van der Meer met af-
stand (64,06%) als eerste, Leo Lee-
nen & Henk van der Schinkel wer-
den twee (59,38%) en Wim Baars 
& Marcel Dekker drie (56,77%). 
Het ziet er naar uit dat Hans & Ni-
co deze parencompetitie gaan win-
nen (59,48%). Ans Breggeman & Lia 
staan op de tweede plaats (55,31%) 
en Monique Verberkmoes & Jan van 
Beurden volgen met 54,56%. Maar 
ook Leo & Henk hebben met 53,97% 
nog kans op een (tweede?) plaats 
en in de A-lijn staan er zelfs nog 
vier andere paren boven de 50%. 
Hier moeten Tonny Godefroy & Har-
ry Rubens, Marijke & Ger van Praag 
en ook Marcel & Wim en Ineke Hil-
liard & Elisabeth van den Berg in die 
volgorde knokken om degradatie te 
voorkomen!
Tot slot kondigt de BVU aan dat een 
groot deel van de vereniging weer 
een Bridge-weekend gaat spelen. 
Dit toernooi zal gaan plaatsvinden 
in december.

De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.
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Vogelvereniging De Groenling
De Kwakel - We houden a.s week-
end weer de jaarlijkse vogelten-
toonstelling. De tentoonstelling zal 
plaats vinden in de kantine van 
sportcomplex KDO te De Kwakel.

De openingstijden zijn:
Vr. 13 november 20.00-22.00 uur.
Za. 14 november 10.00-18.00 uur.
Zo. 15 november 10.00-16.00 uur.
De opening van de tentoonstelling 

zal op vrijdag 13 november om 20.00 
uur plaats vinden in de kantine. Op 
woensdagavond beginnen de eerste 
voorbereidingen om er een mooie 
tentoonstelling van te maken en op 
donderdagavond kunnen dan al-
le inzenders hun vogels komen in-
brengen. Op vrijdag komen er offi-
ciële keurmeesters van de Neder-
landse Bond van Vogels naar KDO, 
om de vogels te keuren aan de hand 

Kijkduin gedoopt
Uithoorn - De roeileden van Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter hebben lang uitgekeken naar 
de beloofde nieuwe boot. Op zater-
dag 7 november is zij gedoopt door 
Louk Thole, een van onze instruc-
teurs, en heeft de naam “Kijkduin” 
gekregen. Deze statige C3/C4 is een 
heel fijne boot, dus de Kijkduin zal 
ongetwijfeld ook op veel belang-
stelling van de roeiers kunnen re-
kenen. De nieuwe aanwinst is zo-
als gezegd een C3/C4: de stuurstoel 
kan worden omgebouwd tot roei-
plaats waardoor er 4 in plaats van 3 
roeiers kunnen varen. Veel boten in 

onze vloot hebben een link naar het 
leven van onze naamgever: Michiel 
de Ruyter. Als grootste voorbeeld de 
‘Zeven Provinciën’: dat was destijds 
het vlaggenschip van De Ruyter en 
nu het onze. De Kijkduin verwijst 
naar de overwinning die De Ruy-
ter als Luitenant-Admiraal-Gene-
raal behaalde op 21 augustus 1673 
bij het hoge uitkijkduin in de buurt 
van Den Helder op de Frans-Engel-
se vloot. Na de doop werd geproost 
op een behouden vaart van de Kijk-
duin en de roeiers veel roeiplezier. 
Dat zij de roeiers steeds weer veilig 
op het vlot terug mag brengen!

Gedoubleerd acht down
Regio - Door omstandigheden wat 
later gestart, speelden dinsdagmid-
dag vierentwintig paren vijf i.p.v. zes 
ronden in de Schutse. Deze zitting 
zal daarom niet meetellen voor de 
competitie. Gelukkig maar voor het 
paar in de A-lijn, dat gedoubleerd 8 
down ging in spel 17. Een minsco-
re van 2000 punten! Overmoedig 
geboden of gewoon pech? Dit spel 
had blijkbaar een hele vreemde ver-
deling, want het leverde vijf verschil-
lende contracten op. In N/Z werden 
respectievelijk 2 schoppen, 2 ruiten, 
2 sans atout en 4 schoppen gebo-
den, O/W bood ook 4 schoppen. Het 
2 schoppen en het 4 schoppen con-
tract werd door N/Z gehaald, ra-
ra hoe kan dat? De schoppen za-
ten waarschijnlijk slecht verdeeld en 
dan is het uitspelen van zo’n con-
tract een hele kunst. Opvallend die 
middag was het vaak down gaan 

van de geboden contracten. In de 
A-lijn ging bij spel 9 alle gespeelde 
spellen down en in de B-lijn was dit 
ook het geval bij spel 6. Vooral de 
spelers in de A-lijn echter behaal-
den hun contracten niet. Volgende 
week wat voorzichtiger bieden men-
sen, want dan wordt de laatste pa-
rencompetitiewedstrijd gespeeld. 
Een degradatie voor een drietal pa-
ren ligt op de loer! Maar hier dan 
nog de uitslag van die middag voor 
de A-lijn. In de B-lijn is er helaas iets 
mis gegaan met een aantal spellen 
en kan daarom geen eerlijke uitslag 
worden gegeven. 
1e Theo en Ria 66.50% Gefeliciteerd 
met deze mooie score! 2/3e Frank 
en Lijnie 53,50% Zij stijgen weer 
aardig! 2/3e Ary en Joop 53.50%. 4e 
To en Ellie 53.00% Een paar met een 
constante plaats op 3, 4 of 5! 5e Ad 
en Gerard 52.00%.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Er waren op 3 novem-
ber veel dames verhinderd zodat de 
aanwezige dames meer ruimte had-
den voor de stoelendans om de eer-
ste plaats. De eerste zitting van de 
tweede ronde ging in de A lijn heel 
goed van start voor het gelegen-
heidspaar Refina Meijgaarden en 
Tina Wagenaar met 68,75%. Door-
dat Tina in een hogere lijn speel-
de staat zij nu in de B mooi aan 
de leiding met meer dan 70%! Op 
de tweede plaats eindigden Ted en 
Alice en derde werden Ploon Roe-
lofsma en Marja Slinger. Mooi da-
mes. In de B lijn was een stilzit ta-
fel. Dat betekent dat er een oneven 
aantal paren is en 1 paar geen te-
genstander heeft. Als dit probleem 
zich op het laatste moment voor-
doet is er geen tijd meer om inval-

sters te vinden. Maar aan de gezelli-
ge bar of het zitje bij de open haard 
is het bij Partycentrum Colijn altijd 
goed toeven. Twee paren die na de 
eerste ronde degradeerden naar de 
B lieten dit niet op zich zitten. Eerste 
werden Mieneke Jongsma en Hil-
ly Cammelot met bijna 60%. Twee-
de Bep Verleun en Hans Warmen-
hoven en een geweldige opsteker 
voor Ria Verkerk en Arna Kroon die 
de smaak goed te pakken hadden 
en als derde eindigden met 57,50%! 
Nu volhouden dames.
Wilt u ook op dinsdagmiddag ge-
zellig bridgen bij damesbridgeclub 
Hartenvrouw? Onze secretaresse 
Sandra Raadschelders, 0297569910, 
zet u graag op de wachtlijst. U kunt 
ook per email om informatie vragen 
bij hartenvrouw2015@gmail.com

Gratis proefles kidsdance 
De Kwakel - Wist je dat je bij sport-
vereniging KDO D.A.G. (Dance Ae-
robics Gymnastiek) ook lekker kan 
komen dansen? Op dit moment is er 
al een enthousiaste groep op de vrij-
dagmiddag (17:00-18:00 uur), maar 
we willen graag de jongere kinde-
ren ook lekker laten swingen! Dat 
betekent dat er bij voldoende animo 
ook een dansgroep komt voor jon-
ge basisschool kinderen! Op vrijdag 
13 november kan je gratis en vrijblij-
vend meedoen in de kleine sporthal 

bij KDO aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel.Voor de kinderen uit groep 1,2 
en 3 is dat van 16.00 tot 16.45 uur 
(Nieuw!!) en voor de kinderen van 
groep 4 en 5 van 17.00 uur tot 18.00 
uur. Deze kinderen kunnen instro-
men in een bestaande groep. Ben jij 
dus gek op dansen en wil je mee-
doen met een gratis proefles? 

Meld je snel aan via dance @ KDO.
nl Wie weet kunnen we de dans-
groep echt op gaan starten!

Lach en traan bij BVK
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel werd op donderdag 6 november 
de 1e cyclus van de parencompeti-
tie afgerond. Aan het einde van de 
avond werd dus bekend gemaakt 
welke paren een lijntje lager moe-
ten gaan spelen in de volgende cy-
clus en welke juist een lijn hoger en 
dat zorgde als vanouds voor een let-
terlijke lach bij de promovendi, een 
figuurlijke traan bij de degraderen-
de paren en hier en daar een zucht 
van opluchting bij de paren die aan 
degradatie waren ontsnapt. Een mix 
van emoties dus. Vorige week was al 
aangekondigd dat de hoofdprijs in 
de A lijn Nelly Vork en Andre Ver-
hoef niet meer kon ontgaan en dat 
werd bevestigd. Hun 2e plaats op 
deze avond met 57,99% zorgde voor 
een gemiddelde over 5 avonden van 
57,74% en dat was maar liefst 4,2% 
meer dan nummers 2 Rita en Wim 
Ritzen. Kitty en Huub van Beem slo-
ten overigens deze avond winnend 
af met 61,46 % en de 3e plaats was 
voor Geke en Jaap Ludwig. Vorig 
jaar wonnen Nelly en Andre de 1e 
cyclus ook al en toen werden An-
neke Karlas en Jaap Verhoef 2e. Dat 
werden zij deze keer ook maar dan 
wel 2e van onder(!) wat dus bete-
kent dat zij volgende week op zoek 
moeten naar de plaats waar de B ta-
fels opgesteld staan. Datzelfde geldt 
voor Atie en Wan Overwater en ze-
ker voor Cor Hendrix en Jan Streng 
die met 3 nummers laatst klasserin-
gen in deze cyclus toch wel tamelijk 
consequent ‘scoorden’.
 
B lijn
In de B lijn sloegen Rees en Gerard 
van der Post toe met 61,9% en dit 
betekende een 2e plaat in de totaal-
stand en dus promotie naar de A 
lijn. Na 4 ‘40+’ scores verrasten Ad-
die de Zwart en Hettie Kesting deze 
keer met 61,31%. Invaller Wim Rol-
ing en Jan van der Knaap werden 3e 

met 56,85%. In de totaalstand stond 
paar Greet de Jong-Roel Knaap 1e 
met 55,48%. Roel was helaas de-
ze hele cyclus zelf niet van de partij 
dus Greet heeft 5x met een invaller 
deze knappe score bewerkstelligd! 
De nummer 3 in de eindstand was 
paar Nel Bakker-Hans Wagenvoort 
en die maken dus volgende week 
net als Rees en Gerard hun rentree 
in de A lijn. Als gevolg van de inval-
lersbepalingen promoveren Janny 
Snabel en Ruud Doeswijk met de-
ze 2 paren. Onderin viel het denk-
beeldige doek voor Piet-Hein Bac-
kers en Huub Kamp, Piet v.d. Poel en 
Gerard de Kuijer en Hilly Cammelot 
en Mieneke Jongsma.

C lijn
In de C lijn stonden 3 paren vori-
ge week al in de startblokken om 
de opengevallen plaatsen in de C 
lijn over te gaan nemen, dat moest 
alleen deze week nog even beves-
tigd worden. Op Helen Conijn en 
Herman Koperdraad stond deze cy-
clus geen maat. 3 van de 5 avonden 
ruim boven de 60% geeft wel aan 
dat zij de C lijn voorlopig ontgroeid 
zijn. Hun 65,83% op de slotavond 
was de hoogste van die avond en 
zorgde voor een fraai gemiddel-
de van bijna 59%. De 2e plaats van 
Tiny en Han Mann met 61,25% en 
de 3e met 56,25% van Ria Bulters en 
Ria Wezenberg waren niet genoeg 
voor promotie. Die eer was wegge-
legd voor Jannie en Nico Koning en 
voor Tiny Rijpkema en Riet Koot. Fe-
licitaties voor de paren die het een 
lijn hoger mogen gaan proberen 
en succes gewenst aan de paren 
die een stapje terug moesten doen 
in hun strijd om zo spoedig moge-
lijk het verloren gegane terrein weer 
goed te maken. 
Volgende week dus de start van de 
2e cyclus in de nieuwe samenstel-
lingen van de 3 lijnen. 

Turndag bij KDO
De Kwakel - Zaterdag 7 november 
hebben de meiden van KDO d.a.g 
hun eerste selectie turnwedstrijd ge-
daan in zevenhoven in Sporthal de 
Vlijt. Het was een geslaagde spor-
tieve ochtend met goede resulta-
ten. Deze keer waren de onderde-
len ongelijke Brug, Sprong en Lan-
ge mat (vrije oefening) aan de beurt. 
De meiden hebben de weken er voor 
al goed getraind. Dus de oefenstof 
zat er voldoende in. Bijna 60 mei-

den uit de regio deden mee aan de 
wedstrijd. Ieder zijn eigen niveau. Dit 
waren de uitslagen. Niveau 12: ge-
deelde 3e plek kwiek Anna v Elte-
ren en KDO Luna de Koning, 2e plek 
ging naar Sonja v Aurich van KDO 
en Donna Mooren van ODI ging met 
de gouden plak naar huis. Niveau 
11: 3e plek Kwiek Lotte Fransen en 
2e plek Nieck vd Aar en 1e ODI Esra 
Möller. Niveau 10: 2e plek voor KDO 
Elaine v Bakel en 1e ODI Lotte Roos.

Onderschatting kost LMV 
C1 punten
Uithoorn - Na een herfststop van 3 
weken stond zaterdag 7 november 
de streekderby tegen CSW op het 
programma. CSW staat 1 plek lager 
op de ranglijst, dus een wedstrijd 
met mogelijkheden voor LMV. Waar 
CSW besefte dat er geknokt moet 
worden voor de punten in deze zwa-
re poule, trad LMV te gemakzuch-
tig aan de aftrap. Het tempo lag te 
laag, duels werden onnodig verloren 
en er werd niet goed opgebouwd 
door LMV. Na een kwartier trok de 
rechtsbuiten van CSW strak voor en 
kon de bal simpel achter Olivier ge-
schoten worden. Vlak voor rust leid-
de balverlies op het middenveld tot 
een counter, die door CSW vakkun-
dig werd afgerond voor de 0-2 rust-
stand. 

LMV leek na rust het besef te heb-
ben dat er voor een resultaat ge-
werkt moest worden. Al gauw dook 
Jules links het strafschopgebied in, 
omspeelde zijn man die maar be-
sloot Jules aan het shirt te trekken: 
penalty ! Tim rondde dit bekwaam 
af, wat het signaal was om een 
schepje er bovenop te doen. Hoe-
wel er veel kansen kwamen, werd er 
niet meer gescoord en mocht CSW 
de punten meenemen naar Wilnis. 
CSW heeft ons dan ook achterhaald 
op de ranglijst, de knop moet nu 
om. Iedere wedstrijd zal er geknokt 
moeten worden voor de punten, an-
ders dreigt nog verder afzakken op 
de ranglijst. Al met al geen positief 
verslag, laat dit de aanzet zijn voor 
een betere periode. 

Uithoorn - De laatste wedstrijd 
van het seizoen is zondag 8 no-
vember gereden op de BMX baan 
in Velsen. Een mooie droge dag wat 
mooi meegenomen is want het be-
loofd een lange dag te worden. Er 
wordt vandaag gestreden voor de 
allerlaatste punten die meetellen 
in het eindklassement en aan het 
einde van de dag is de prijsuitrei-
king. Er staat voor iedereen een 
mooie beker klaar in de vrachtwa-
gen. De baan in Velsen is een lange 
baan dus er moet veel getrapt wor-
den. Doordat er ook een open klas-
se wordt gereden vraagt het veel 
van de conditie van de UWTC rij-
ders. Iedereen moet zich voor 10.30 
uur ingeschreven hebben en dan 
is het tijd om alvast weer aan de 
baan te wennen en warm te rijden. 
Na de eerste 3 manches is het tijd 
voor een korte pauze en rond 13.30 
uur beginnen de halve finales voor 
de leeftijdgroepen met veel deel-
nemers. Net voor tweeen is het tijd 
voor de finale die begonnen wordt 
met de cruisers. Roberto Blom lijkt 
met gemak op kop te rijden met Mi-
chael Veenhof vlak achter hem. De 
andere UWTC rijders volgen zodat 
het een mooi groen lint is wat als 
eerste finisht. Roberto doet het ook 
erg goed in zijn eigen klasse Boys 
17+. Hij rijdt in de finale op num-
mer twee maar vlak voor de finish 
gaat hij op uithoudingsvemogen 
en haalt zijn tegenstander in. Het is 
een mooi gevecht in deze leeftijds-
klasse want wat gaan de BMX’ers 
hard! Michael Schekkerman heeft 
een slechte start maar weet toch 
als 4e te finishen, net achter Tho-
mas van der Wijngaard die op een 
hele mooie 3e plek eindigt. Ai-
den Franken doet het in de B fina-
le erg goed. Hij zit op een derde po-
sitie maar weet nog een plek op te 
schuiven in de laatste bocht. Hij fi-
nisht heel mooi als tweede net ach-

ter Vigo Klijn. Jens van Diemen en 
Jochem van der Wijngaard rijden de 
A finale en starten in rit 116. Ze rij-
den dicht op elkaar maar Jens weet 
als eerste te finishen. Flip van Wal-
raven, Jimmy van Woerkom en Joe-
ri Nap weten gebruik te maken van 
de omstandigheden. Hun concur-
rent Morrison Poort van De Kom-
bocht komt helaas ten val waardoor 
ze de eerste drie plekken kunnen 
innemen.
De volgende plaatsen zijn in Vel-
sen door de UWTC rijders behaald: 
Boys05/girls06: Gino Soede 5e in 
de A finale. Boys06/girls07: Mitch 
van der Steegt 3e, Sopie Masten-
broek 4e, Tygo Winter 5e in de A fi-
nale. Boys07/girls08: Vigo Klijn 1e 
en Aidan Franken 2e in de B fina-
le. Boys09/girls10: Mika Klijn 3e , Bo 
versteeg 4e en Jayden Bregita 6e 
in de A finale. Boys10/girls11: Luuk 
van Diemen 1e, Jasper van Diemen 
3e, Finley Baron 5e in de B finale. 
Alec van der Mast 1e, Daan Corts 
3e, Joel Rijneker 4e. Boys11/girls12: 
Mauro Wuurman 1e, Pascal Konij-
nenburg 7e in de B finale. Boys12/
girls13 : Jens van Diemen 1e, Jo-
chem van der Wijngaard 4e in de 
A finale. Boys13/girls14: Jesse Ver-
steeg 3e en Raoul van Zijl 5e in de B 
finale. Jordi den Hartog 5e en Thor 
Hartman 7e in de A finale. Boys14/
girls15: Jasper Mols 2e in de B fi-
nale. Flip van Walraven 1e, Joe-
ri Nap 2e, Jimmy van Woerkom 3e 
en Jeffrey Koeleman 7e in de A fi-
nale. Boys15-16/girls16: Max Bouw-
meester 3e in de B finale. Maar-
ten van der Mast 5e in de A fina-
le. Boys 17+/girls17+: Bas van Kuijk 
2e in de B finale. Roberto Blom 1e, 
Thomas van der Wijngaard 3e, Mi-
chael Schekkerman 4e in de A fina-
le. Cruisers 13+: Roberto Blom 1e, 
Mike Veenhof 2e, Bas van Kuijk 3e, 
Gaby Paans 4e, Tino Winter 5e en 
Miriam Soede 6e in de A finale.

Laatste BMX Noord-Holland 
Cup wedstrijd in Velsen

Uithoorn - Het duel in de 2e klasse 
B tussen Pancratius en Legmeervo-
gels is uiteindelijk geëindigd in een 
eenvoudige overwinning voor de 
ploeg uit Uithoorn. Bij de rust leid-
de Legmeervogels al met 0-3 en na 
de 90 minuten stond er op het sco-
re bord een stand vermeld van 1-6. 
Rond de 399 toeschouwers, de 
meest nog uit Uithoorn, waren op 
dit duel afgekomen. De meegereis-
de toeschouwers met een Legmeer-
vogels hart konden al na 7 minu-
ten juichen toen Sebastiaan van Dij-
ke op aangeven van Joey Sack op 
een wel hele fraaie wijze Legmeer-
vogels aan de leiding bracht 0-1. Na 
deze vroege voorsprong wordt het 
spel van Pancratius er niet beter op 
maar wel harder. Hoewel Pancratius 
optisch gezien wel veel meer balbe-
zit had doet het er heel weinig mee. 
De verdediging van Legmeervogels 
met onder ander Patrick Brouwer in 
het doel en Noud Schartman op de 
plaats van Stefan van Grieken waren 
telkens de baas over de aanvallers 
van Pancratius. In de 29ste minuut 
kreeg Legmeervogels en terechte 
strafschop toegewezen. Het is dan 
aan Stefan Tichelaar deze kans weet 
te benutten en op deze manier Leg-
meervogels op een 0-2 voorsprong 
schiet. Met deze strafschop meege-
teld is dit dan alweer de 5e treffer 
van Tichelaar van af de penalty stipt. 

Twee minuten
Dan 2 minuten later komt het mooi-
ste doelpunt van de gehele wed-
strijd. De aanval begint eigenlijk al 
bij doelman Patrick Brouwer vervol-
gens gaat de bal heel snel van man 
tot man, Dennis Rijnbeek, Rowan 
Hogenboom, Jordy de Groot en Lu-
linho Martins. Deze laatste is zeker 
niet zelfzuchtig maar de bal door-
speelt naar Stefan Tichelaar die ver-
volgens de hoek voor het uitzoeken 
heeft en de doelman van Pancratius 
voor de 3e maal binnen 45 minuten 
weet te passeren 0-3 is dan ook de 
ruststand. De tweede helft telt nog 
geen 100 seconden of de stand van 
0-3 is gewijzigd in 0-4. Het is dan 
Damien de Vegt die op aangeven 
van Dennis Rijbeek de 0-4 laat no-
teren. Was het verzet van Pancratius 
nog niet gebroken dan was het, het 
nu wel. Legmeervogels doelman Pa-
trick brouwer heeft een heel rustige 
2e helft en behoeft dan ook nauwe-
lijks in actie te komen. Legmeervo-
gels zijn heer en meester is de res-
terende tijd en in deze tijd weet ook 
nog Jordy de Groot nog een 2-tal 
keren het net te vinden. Pancrati-
us weet toch nog en treffer te ma-

ken al moest dit wel van af 11 meter 
gebeuren. De eindstand daardoor 
in dit duel is 1-6 in het voordeel van 
Legmeervogels. Door deze overwin-
ning blijft Legmeervogels op 3 pun-
ten afstand van de huidige koploper 
ZSGOWMS. de 2e plaats moet dan 
wel gedeeld worden met SCH’44 al-
leen is Legmeervogels het elftal met 
de meeste treffers in deze afdeling 
28 en heeft samen met de koplo-
per de minst gepasseerde verdedi-
ging van de 2e KL, B namelijk 10 te-
gen treffers. Doelam Patrick Brou-
wer: ‘’ Dit was een hele goede pot 
voetbal wat wij hier op het kunstgras 
hebben gespeeld. Als collectief heb-
ben wij deze overwinning binnen 
gehaald. Wij hebben rustig op on-
ze kansen gewacht en hebben dan 
ook op het juiste moment gescoord. 
Na de 0-4 als snel na de rust zag je 
het geloof bij Pancratius helemaal 
wegzakken. De ban was gebroken 
en wij konden de 2e helft rust uit-
spelen. Belangrijk is wel dat wij el-
kaar de bal bleven toespelen en dit 
is toch ook een verdienste. Niemand 
ging ook bij d 0-4 voorsprong voor 
het eigen succes.” 

Legmeer 2
Legmeervogels 2 heeft jammer ge-
noeg geen gevolg kunnen geven 
aan het succes van vorige . Er wa-
ren toch wel wat kleine kansjes in 
de eerste 45 minuten voor Legmeer-
vogels maar paal en lat voorkwa-
men dat Legmeervogels op voor-
sprong komt. Dan komt SDO 2 in de 
2e helft wat gelukkig op 1-0 voor-
sprong. Legmeervogels probeert het 
dan nog wel maar heeft het geluk 
niet aan zijn zijde. De wedstrijd SDO 
2- Legmeervogels 2 is geëindigd in 
een 3-0 overwinning voor SDO. Ko-
mend weekend spelen Legmeervo-
gel 1 en 2 een thuiswedstrijd. Om 
12.00 uur staat op het programma 
Legmeervogels zo.2 – ADO’20 zo.2 
en om 14.00 uur Legmeervogels zo.1 
– Houten zo.1,

Legmeervogels overloopt 
Pancratius

Uithoorn - Zondag 8 november 
was er een mooie overwinning voor 
Tommy Oude Elferink uit Mijdrecht 
bij de ACC in Haarlem bij de 40- 
klasse. Bart de Veer reed naar de 
5e plaats in deze groep. Er zijn on-
dertussen vier wedstrijden verreden 
van de Amsterdamse Cross Com-
petitie en drie van de vier wedstrij-
den, bij de 40- klasse, zijn gewon-
nen door UWTC leden, nl Bart de 
Veer, Bas de Bruin en Tommy Ou-
de Elferink! HRC Excelsior had een 
mooi parcours uitgezet in de Waar-
derpolder. Het parcours liep dwars 
door de accommodatie van mane-
ge Schoteroog en er moesten ook 
enkele paardenhindernissen geno-
men worden. Verder maakten enke-
le modderstroken het een behoor-
lijk zwaar parcours.
Ook onze jeugdleden doen het 
goed bij de ACC. Sven Buskermolen 
uit Kudelstaart pakte bij de jeugd B 
een derde plaats, vlak voor Danny 
Plasmeijer die 4e werd. Bij de jeugd 
A reed Duuk vd Haagen naar de 
tweede plaats. Sen Haasbroek werd 
6e en Teun Wahlen 12e. Bij de da-
mes/nieuwelingen had Stijn Ruijter 
ook zijn cyclocrosser weer tevoor-

schijn gehaald. Stijn werd 9e, Niels 
Kramer 15e en Ian vd Berg 17e. Ook 
drie UWTC deelnemers bij de 40+. 
Sjon vd Berg werd 25e, Frank Jan-
sen 33e en Ben de Bruin 44e.
Drie jeugdleden van UWTC reden 
op 8 november een nationale veld-
rit in Hilversum. Siem van Smooren-
burg (cat 2) werd 5e, Mike Derogee 
(cat 4) 22e en Mees van Smooren-
burg (cat 5) 31e. 

UWTC lid Tommy Oude 
Elferink pakt de winst

van de bondsrichtlijnen. Sommi-
ge vogels worden gekeurd uitslui-
tend op kleur en andere vogels op 
vorm of postuur. Alle vogels moe-
ten in een goeie conditie zijn en er 
goed verzorgd en schoon uitzien. 
De keurmeesters bepalen ook wel-
ke vogel de uiteindelijke kampioen 
van de tentoonstelling wordt. Daar-
naast zijn er per soort ook nog prij-
zen te winnen. Dus kom gezellig bij 
ons langs om onze mooie show met 
vele vogels te bezichtigen. Entree is 
gratis! En rolstoelvriendelijk.
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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 november orga-
niseert de Lijnkijkers weer de maan-
delijkse BINGO in de kantine van 
sportvereniging ARGON. De BIN-
GO van deze maand staat in het te-
ken van Sinterklaas, de tafel ligt vol 

met surprises en u kunt dus aan 
de buitenkant niet zien wat er in-
zit, de hoofdprijs is een tablet en is 
niet als surprise ingepakt. Zaal open 
19.00 uur, en natuurlijk is het eerste 
kopje koffie weer gratis.

Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Zaterdag 14 november 
weer een gezellige kaartavond in de 
Springbok in De Hoef. De Biljartclub 
“De Hoef” in Dorpshuis De Spring-
bok organiseert deze avonden. Ie-
dereen die van een gezellige kaart-
avond houdt is van harte welkom.
De avonden dit seizoen zijn nog op 

14 november en 12 december en 
volgend jaar op 9 januari, 13 febru-
ari, 12 maart en 16 april. Het kaar-
ten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur. Wij zien u graag 
voor een gezellige kaartavond in de 
Springbok aan de oostzijde 61 a in 
De Hoef.

Alles behalve een saaie 
0-0 voor Atlantis E4
Mijdrecht - Op zaterdag 7 novem-
ber moest Atlantis E4 het opnemen 
tegen Blauw-Wit E3. Al voor 8 uur 
reisde het team, bestaande uit Bram 
van der Tang, Amber van Es, Sofie 
Verwer en Tessa Schuurman, af rich-
ting Amsterdam. Atlantis wist dat ze 
meteen scherp moesten beginnen 
aan de wedstrijd. Dat deden ze dan 
ook. De bal werd vrij makkelijk on-
derschept en ze konden beginnen 
met het opzetten van een aanval. 
De bal werd in hoog tempo rond-
gespeeld en al snel werd de eer-
ste kans gecreëerd. Blauw-Wit rea-
geerde hier vrijwel direct op met een 
goede tegenaanval. Onder de korf 
was Bram erg sterk en wist vaak de 
bal bij het afvangen te onderschep-
pen. Hierdoor kon er snel weer een 
aanval opgezet worden door Atlan-
tis. Blauw-Wit wist het Atlantis be-
hoorlijk moeilijk te maken wanneer 

ze probeerden een doorlopbal te ne-
men, maar door snel rondspelen wist 
Atlantis veel schot kansen te cree-
ren. Verdedigend was Atlantis erg 
sterk. Blauw-Wit kreeg steeds meer 
moeite om zich vrij te spelen onder 
de korf. Hierdoor werd het zelfver-
trouwen van Atlantis steeds groter. 
Grote delen van de wedstrijd was 
Atlantis dan ook sterker. Het har-
de werken werd helaas niet beloond 
met een doelpunt, ondanks dat ie-
dereen meerder keren een goede 
kans heeft gehad. Beide teams wa-
ren behoorlijk aan elkaar gewaagd. 
Hierdoor bleef de wedstrijd tot de 
laatste minuut spannend om naar 
te kijken. Op zaterdag 14 novem-
ber speelt Atlantis E1 om 10:00 uur 
in sporthal de Phoenix tegen Thor 
E1. Natuurlijk zullen ze er alles aan 
doen om de eerste overwinning van 
dit zaalseizoen te behalen.

Restaurant Corfu organiseert 
open inloopuur Ajax Vrouwen
Mijdrecht - Op 17 november orga-
niseert Grieks Specialiteiten Res-
taurant Corfu te Mijdrecht een open 
inloopuur voor al de fans van de 
Ajax Vrouwen. Tussen 18.00 uur en 
19.00 zijn vijf Ajaxieden (en interna-
tionals) uit de selectie aanwezig in 
het restaurant om vragen te beant-
woorden, handtekeningen uit te de-
len en op de foto te gaan met al de 
jonge en oude fans uit de Ronde Ve-
nen en de omliggende regio. De vijf 
dames (en tevens vaste klanten van 
het restaurant) die aanwezig zullen 
zijn, zijn; Anouk Hoogendijk, Petra 
Hogewoning, Chantal de Ridder, Eli 
Sarasola en Marlous Pieëte. 
Marlous Pieëte: Marlous Pieëte is na 
zeven jaar te hebben gespeeld bij 
FC Twente, vanaf dit seizoen opge-
nomen in de selectie van Ajax. De-
ze topscorer kan op al de aanvallen-
de posities uit de voeten en heeft 
53 interlands op haar naam staan. 
Bij haar vorige club is ze bovendien 
drie keer landskampioen geworden, 
én heeft ze de KNVB beker gewon-
nen.
Chantal de Ridder: In de zomer van 
2007 verruilde De Ridder haar club 
Ter Leede voor AZ om mee te gaan 
doen aan de nieuwe Eredivisie. In 
haar eerste jaar bij de club werd di-
rect het landskampioenschap be-
haald. Ook maakte ze haar debuut 
voor het Nederlands elftal. Na een 
jaar bij het Duitse Potsdam (lands-
kampioen) te hebben gespeeld, 
keerde ze in 2013 terug naar Neder-
land om te gaan spelen bij Ajax. De-
ze aanvalster is bovendien twee sei-
zoenen topscorer geweest van de 
Eredivisie en heeft al vijf keer het 
landskampioenschap op haar naam 
geschreven.
Eli Sarasola: De Ajax Vrouwen heb-
ben zich vanaf dit jaar versterkt met 
een keepster Eli Sarasola. De speel-

ster uit Spanje heeft eerder ge-
speeld in de eerste divisie van FC 
Barcelona en in Amerika. Ook is ze 
uitgekomen voor het Spaanse nati-
onale team Onder 17 en Onder 19. 
Petra Hogewoning: Verdedigster 
Petra Hogewoning is voordat zij bij 
Ajax ging spelen een aantal keer op 
buitenlands avontuur gegaan. Zo 
heeft ze gespeeld in Rusland, Ame-
rika én bij Duisburg in Duitsland. In 
2004 maakte ze haar debuut in het 
Nederlands elftal op haar linksach-
ter positie, waar ze inmiddels al 100 
interlands op heeft gespeeld! Op dit 
moment is ze bezig met haar vierde 
seizoen bij Ajax.
Anouk Hogendijk: Na lange tijd een 
vaste waarde te zijn geweest in het 
team van FC Utrecht, vertrok Anouk 
Hoogendijk in 2010 naar Engeland 
om voor Bristol te gaan spelen. Hier-
na keerde ze terug bij Utrecht, om 
een jaar later te gaan spelen voor 
Ajax. In 2013 koos ze nogmaals voor 
een avontuur in Engeland, ditmaal 
bij Arsenal. Ondertussen speelt 
Hoogendijk weer bij Ajax, en is de 
100 interlands bij het Nederlands 
elftal gepasseerd. Onlangs bracht 
Anouk het boek ‘Balverliefd’, met 
tips en trucs over hoe je de voetbal-
top kan bereiken.

Wil jij weten hoe je net zo succesvol 
wordt als Anouk? Wil je aan Petra 
vragen hoe zij haar 100 interlands 
heeft ervaren? Ben je benieuwd hoe 
Eli haar tijd bij Barcelona heeft erva-
ren? Wil je van Marloes weten hoe 
zij het heeft geschopt tot landskam-
pioen of hoe Chantal het is gelukt 
twee keer op rij topscorer te wor-
den? Kom op 17 november tussen 
18:00 uur en 19:00 uur naar Grieks 
Specialiteiten Restaurant Corfu om 
het ze zelf te vragen! Iedere fan is 
welkom om binnen te stappen.

CSW blijft winnen
Wilnis - CSW heeft duidelijk de 
smaak te pakken want het won za-
terdag wederom. Ditmaal was Val-
ken ’68 de tegenstander en na een 
ruime 3-0 voorsprong bij rust werd 
het uiteindelijk toch nog een be-
nauwde 3-2 overwinning. CSW be-
gon zeer scherp aan de wedstrijd 
want in het eerste kwartier creëerde 
het zichzelf al drie opgelegde kan-
sen. Bij een prima combinatie tus-
sen Nick van Asselen en Vincent 
van Hellemondt kwam van Asselen 
alleen voor de doelman maar zijn 
schuiver ging net voorlangs. Bij de 
tweede kans kreeg van Hellemondt 
de bal zomaar in de voeten gescho-
ven van een verdediger van Valken 
maar bij het passeren van de doel-
man schoot de bal net iets te ver van 
zijn voeten.
De derde opgelegde kans was voor 
Dave Cornelissen maar deze werd 
door de doelman prima onschade-
lijk gemaakt. Voorlopig weinig ge-
vaar van de kant van Valken. De 
ploeg kreeg wel een paar hoek-
schoppen maar echter zonder ge-
vaar. Na twintig minuten spelen 
sloeg CSW in een tijdsbestek van 
acht minuten driemaal toe. Da-
ve Cornelissen speelde zijn man 
uit op links en gaf een prima voor-
zet die vallend werd binnenge-
kopt door van Hellemondt. Even la-
ter een schitterende dieptebal van 
Mike Cornelissen op de diepgaan-
de Bram Bode. Bode schudde zijn 
tegenstander af en schoot keihard 
binnen. De koek was nog niet op 
want de mooiste van de middag was 
voor Mike Cornelissen. Robert Mul-
der veroverde de bal op het mid-
denveld en gaf de voorzet op Mike 
Cornelissen die de bal met de borst 
controleerde en vervolgens met een 

prachtige omhaal de doelman ver-
schalkte. Valken was behoorlijk van 
slag en eigenlijk vergat CSW om 
nog voor rust de score uit te bou-
wen. Nog een kleine mogelijkheid 
voor Valken toen de snelle rechts-
buiten werd bediend maar door Jor-
dy Wens prima naar de buitenkant 
werd gedreven. Na rust gooide Val-
ken alle schroom van zich af en be-
gon meer aan te dringen mede ook 
door het feit dat CSW steeds laco-
nieker begon te spelen. Het werd al 
vrij snel 3-1 toen uit een hoekschop 
de bal zomaar voor de voeten kwam 
van een speler van Valken die de bal 
in de uiterste hoek deponeerde. Val-
ken begon meer risico te nemen en 
liet daarbij achterin heel veel ruim-
te achter. CSW kreeg nog wel de-
gelijk kansen op 4-1 maar verzuim-
de het karwei af te maken. Zo werd 
een bal van Dave Cornelissen van 
de lijn gered en nadat Mike Corne-
lissen twee man in de luren had ge-
legd eindigde zijn schot op de vuis-
ten van de doelman en een kop-
bal van Dave Cornelissen verdween 
maar net naast. Tien minuten voor 
tijd werd het zelfs nog 3-2. Bij een 
lage voorzet kon zomaar vrij worden 
binnengeschoten door een speler 
van Valken en de spanning was op-
eens weer helemaal terug.
Valken bestookte de verdediging 
van CSW met hoge ballen en en-
kele benauwde momenten volgden 
elkaar op maar de verdediging van 
CSW wenste niet te bezwijken. In de 
allerlaatste minuut kroop CSW echt 
door het oog van de naald toen een 
kopbal keihard op de bal werd ge-
kopt. Het eindsignaal van de prima 
leidende scheidsrechter klonk dan 
ook als een oprechte bevrijding.
Foto: sportinbeeld.com

Overtuigende winst voor 
Atalante dames 2
Vinkeveen - Zaterdag 7 novem-
ber speelde Atalante dames 2 (10e) 
haar vijfde wedstrijd in Amsterdam 
met een incomplete equipe. Jessi-
ca en Saskia waren druk elders, An-
nemarie herstellende van een klei-
ne zweepslag blessure was mee als 
coach. Twee dames van team 3 wa-
ren staande bij om tegen directe 
concurent nr 11 verweer te bieden.
Van meet af aan liep het gesmeerd 
bij de Atalante dames, passes kwa-
men goed bij verdeler Jet die de 
aanvallers naar hartelust kon aan-
spelen. Op de buitenaanvalsposi-
tie waren Astrid en Annemarieke 
heerlijk op dreef, middens Joke en 
Loeps pakten lekker door en ook 
invaller Denise vulde het team pri-
ma aan op de voor haar nieuwe dia-
gonaal positie. Snelle buitenaanval-
len, een paar verrassende aanvallen 
vanuit het achterveld, maar bovenal 
blokkerend, en dat is echt ongekend 
voor dames 2, maakte de ploeg gro-
te indruk. Met 16-25 werd het eerste 
bedrijf voortvarend afgesloten.
In set twee kwamen de Amsterdam-
se dames meer in hun spel, hun ver-
dediging werd taaier, rally’s werden 
langer. Twee sterke service beurten 
deden de aanvankelijke voorsprong 

van 9-3 slinken, een time-out volg-
de, de servicebeurt kwam terug en 
punt werd gescoord door een on-
houdbare harde aanval van Anne-
marieke. Het was hard werken, een 
zeer leuke strijd om te zien. Bij een 
stand van 13-12 werd routinier Mir-
jam voor Denise gewisseld. Met na-
me in de verdediging werden de 
puntjes beter op de i gezet en po-
sities sneller aangepast om service-
reeksen van de thuisploeg te door-
breken. Samen met de nog altijd flo-
risant lopende aanval ging de winst 
wederom naar de groengele ploeg 
met 21-25. De derde episode liep 
als een trein. Invalster Mirjam is een 
heerlijke alround speelster en zoals 
ook in eerdere invalbeurten paste 
ze naadloos in het team met lekker 
slagwerk en fanatieke en alerte ver-
dediging. Een 12-25 overmacht. Ook 
in het laatste deel bleef deze forma-
tie staan, succesvol op weg naar de 
0-4 en broodnodige punten. En zo 
gebeurde: 15-25. Met deze 5 pun-
ten stijgt het team naar de achste 
plek. De punten, daar gaat het om 
maar ook de zeer mooie partij is een 
fijne opsteker voor de Atalante da-
mes. Op naar de volgende wedstrijd 
komende dinsdag in De Boei.

Fel Argon wint van de 
periodekampioen
Mijdrecht - Een fel strijdend Argon 
heeft de koploper Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn in een spannende wedstrijd 
in de slotfase op de knieën gekre-
gen. Na een kwartier kwam Argon 
op voorsprong en hield dat vervol-
gens tot de tachtigste minuut vast. 
Middels een diagonaal schot kwam 
Zwaluwen op gelijke hoogte. Echter 
drie minuten later zorgde Jesse van 
Nieuwkerk voor de 2-1. Het verdedi-
gingsblok werd deze wedstrijd ver-
sterkt met Christiaan Winkel die een 
goede indruk maakte.

Snelle goal
Coach Patrick Loenen had niet voor 
een aanvallende tactiek gekozen, 
hij wilde tegen deze goed spelen-
de ploeg niet met snelle counters 
weggespeeld worden. En die tac-
tiek lukte goed, mede omdat Ar-
gon fel en geconcentreerd speel-
de, en ook de beleving was weer te-
rug en dat was de laatste wedstrij-
den allemaal een beetje minder. Het 
spel golfde de gehele wedstrijd op 
en neer, eerst zagen een omhaal van 
Morrison op aangeven van Mar-
lin Bot die naast ging. Vervolgens 
twee inzetten van Zwaluwen, Niels 
Joren schoot in handen van Anto-
nioli en een kopbal ging naast. Na 
een kwartier onderschepte Cyrano 
Morrison de bal, hij profiteerde van 
de ruimte en zijn snelheid en liet de 
Zwaluwenkeeper kansloos. 1-0. De 
gasten bleven gevaarlijk, een schot 
van Gilermo Pengel werd door An-
tonioli gestopt en een vrije trap Ivo 
Rottine kon door Romero Antonioli 
tot hoekschop verwerkt worden. Ar-
gon kreeg ook een paar mogelijkhe-
den maar Jesse van Nieuwkerk was 
niet erg gelukkig in de afwerking. 
Op aangeven van Morrison gleed hij 
uit op de kunstmat en na een hoek-
schop van Jasper Werkhoven kopte 
hij over. Na ruim een half uur moest 
Soner Gedik hinkend het veld verla-
ten, Ian van Otterlo verving hem. Vijf 
minuten voor rust kende scheids-
rechter Duarte Zwaluwen een straf-
schop toe. Bij een poging te koppen 
kreeg Pengel een duwtje in de rug, 

Rottine schoot van elf meter hard 
in maar Romero Antonioli koos de 
goede hoek. Bijna ging Argon met 
een grotere voorsprong de rust in 
maar de inzet van Cyrano Morrison 
werd door de sluitpost van Zwalu-
wen met de voet gestopt.

Spannend vervolg
Eigenlijk had Argon de tweede helft 
de beste mogelijkheden om de zege 
veilig te stellen, we zagen een vrije 
trap van Jasper Werkhoven door 
de keeper gepakt en ook haalde 
de sluitpost de bal van schoen van 
Morrison. Na een kwartier moest 
ook Chris Daal vervangen worden, 
Randy Hondius verving hem. Zwalu-
wen werden af en toe wel even ge-
vaarlijk maar in verdedigend opzicht 
bleef Argon goed overeind. Weer 
waren er een paar pogingen van Ar-
gon te noteren, een schot van Jesse 
van Nieuwkerk werd geblokt en bij 
een voorzet van Hondius mikte hij te 
hoog. Een hoekschop van Marlin Bot 
werd door de meegekomen Christi-
aan Winkel naast gekopt. Daar tus-
sendoor weer een vrije trap van Jas-
per Werkhoven maar nu ging de bal 
via de lat over en bij een solo van 
Jesse van Nieuwkerk kwam de bal 
op de knie van keeper. Met nog acht 
minuten te gaan kreeg Zwaluwen 
dan toch de gelijkmaker, een dia-
gonaal schot vanaf rechts van Grent 
verdween in de verre hoek 1-1. 
Maar Argon bleef doorgaan en drie 
minuten na de gelijkmaker kreeg 
Argon dan toch loon naar werken. 
De bal was in het stafschopgebied 
en bij de achterlijn produceerde Lo-
renzo Zorn en prachtige omhaal die 
even later ook middels een fraaie 
omhaal van Jesse van Nieuwkerk 
doel trof. 2-1 Met nog vijf minuten 
op de klok en een hand vol blessu-
re tijd kwam de overwinning van Ar-
gon niet in gevaar, de voor Morri-
son ingevallen Fernando Piqué pe-
gelde nog op doel maar de doelman 
greep nu wel goed in. Zaterdag gaat 
Argon op bezoek bij ARC in Alphen 
aan den Rijn. 
Foto: sportinbeeld.com 

Hertha F2 heeft de smaak 
te pakken
Vinkeveen - Zaterdag 7 november 
speelde Hertha F2 tegen CSW F2. 
Een echte derby op het kunstgras-
veld van Hertha. Om 9.00 uur klonk 
het fluitsignaal, de wedstrijd was 
begonnen. CSW trapte af en begon 
met goed overspel. Het doel van 
keeper Dani lag in hun vizier. Ech-
ter wist de verdediging van Hert-
ha het grote gevaar te voorkomen. 
De Vinkeveners namen de bal over 
en zochten elkaar op. Zoals iedere 
wedstrijd werd er goed gestart met 
overspelen en werd steeds meer de 
ruimte gezocht. De dreiging voor 
CSW was groot. Hertha naderde 
vaker de goal. Uiteindelijk wist Ry-
an vlak voor rust vanuit een voorzet 
van Jack het eerste doelpunt te sco-
ren, 1-0. Tijdens de rust werd kee-

per Jack veldspeler en Dani keeper.
De tweede helft ging CSW actief in 
de aanval en was gedreven om een 
punt te scoren. Een gat in de verde-
diging van Vinkeveen maakte dat dit 
ook kon gebeuren, 1-1. Onze jon-
gens werden weer op scherp ge-
zet en maakten er een nog span-
nendere wedstrijd van. Vanaf de zij-
kant wist Dani met een prachtig lob-
je over de keeper een punt te sco-
ren, 2-1. Vervolgens wist Hertha nog 
meer kansen te creëren, maar deze 
kwamen niet in het doel.
Toch was daar Dani die 2x van-
uit een goede positie de bal in de 
touwen kreeg. Met een uiteindelij-
ke overwinning van 4-2 waren daar 
de high fives van de leiders en spe-
lers onderling. 

Hertha MD1 wint van 
Sporting Almere
Vinkeveen - Zaterdag 7 november 
stond de uitwedstrijd gepland van 
de meiden van de MD1 van Hert-
ha tegen Sporting Almere. Ieder-
een had er veel zin en na wat klei-
ne spetters trok de regen snel weg 
en bleef de rest van de wedstrijd 
gelukkig droog. Bij de start van de 
wedstrijd bleek al snel dat de ploe-
gen erg aan elkaar gewaagd wa-
ren. Sporting Almere speelde erg fy-
siek en hier moesten de meiden van 
Hertha wel even aan wennen. 
Het gebeurt niet vaak maar gedu-
rende de eerste helft viel er aan bei-
de kanten geen doelpunt! De ver-
dediging van Almere stond als een 
huis en met name hun keepster 
hield verschillende pogingen van 
Hertha tegen. De kansen gingen 
over en weer en de spanning tussen 
beide teams liep op. Aan het begin 
van de tweede helft pakte Zoey Ha-
melink haar kans. Zij speelt als laat-
ste vrouw een sterke rol in de verde-
diging van Hertha samen met Elai-
ne Voorbij, Demi van den Berg en 
Cindy van Maanen. Maar op dit mo-

ment lukte het Zoey om met grote 
passen de verdediging van Alme-
re voorbij te gaan en met een loei-
hard schot de keepster van Almere 
te passeren. De 1-0 was een feit. 

Frisse moed
Dit gaf de meiden van Hertha fris-
se moed en zij bouwde de druk bij 
Sporting Almere verder op. Na wat 
kansen van de kant van Hertha van 
Liv en Rowhy van der Hulst was het 
Quinn Hartsink die met een snelle 
uitbraak de verdediging van Alme-
re verraste en zo de 2-0 kon maken. 
Hierdoor zakte bij Sporting Almere 
de moed in de voetbalschoenen. 
Maar de meiden van Hertha waren 
nog niet klaar…..Maud Eerdhuyzen 
had namelijk deze wedstrijd nog 
niet gescoord. Door een wissel in 
de laatste 10 minuten kwam Maud 
in het veld. Hertha kreeg een vrije 
trap die Maud mocht nemen. Op ze-
ker 25 meter plaatste zij de bal met 
een loeihard schot in het doel. Een 
schot dat in de ere-divisie niet zou 
misstaan!!

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 17 november organiseert Klaverjasclub On-
der Ons een p zijn weer veel prijs klaverjasavond. Iedere kaartliefheb-
ber is van harte welkom.Het begint om 20.00 uur in dorpshuis De Boei 
Kerklaan 32 in  Vinkeveen. Er zijn weer veel prijzen te winnen.
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