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Gemeente Uithoorn

Uithoorn – “Het voortbestaan van 
de weekmarkt in Uithoorn hangt 
aan een zijden draadje”, met deze 
boodschap kwam de woordvoerder 
van de Uihoornse martkooplieden 
naar onze redactie.
“Al een paar jaar gaat het heel slecht 
met de markt, deels doordat er bij 
de mensen in Uithoorn bijna geen 
belangstelling meer voor de markt 
bestaat en deels door de slechte lo-
catie van de markt.
Er was een tijd dat langs de Amstel 
35 kooplui met ruim 100 kramen 
stonden en dat de markt een goede 
uitstraling had waar mensen graag 
op af kwamen. Maar als de men-
sen weg blijven verkopen de koop-
lui niets meer en verdwijnen ze een 
voor een!”

Nieuwe plek
Om de markt een nieuwe impuls te 
geven en daardoor nieuwe kooplui 
aan te trekken wilden de overge-
bleven kooplui graag dat de markt 
verplaatst zou worden. In eetrste in-
stantie wilde ze graag naar het Am-
stelplein. Ook de winkeliers van 
dit winkelcentrum zouden dat heel 
graag willen. Maar nadat geble-
ken is dat deze locatie te klein was 
in de huidige opstelling en het ver-
bouwen, volgens wethouder Polak 
zo’n 80.000 euro moet kosten, vond 
dit idée geen genade in de ogen 
van de wethouder. Daar een markt 
toch in de buurt van een winkel-
centrum moet zijn, kwam het par-
keertrerrein bij winkelcentrum Zij-
delwaard in beeld. “ Dit was geen 

nieuw idée”, aldus de woordvoeder 
van de marktkooplieden. “ Ook dit 
is al jaren door de gemeente tegen-
gehouden en we wisten dan ook 
niet wat we hoorden dat, nadat was 
gebleken dat de door de gemeen-
te voorgesteld  locatie Amstelplein 
te klein was en dat aanpassingen te 
duur waren bevonden, de gemeente 
afgelopen zomer zelf met het voor-
stel kwam om met de markt naar 
het Zijdelwaard te gaan. Er werd 
al een indeling gemaakt en als da-
tum werd eind september 2016 ge-
noemd.
Op een paar na waren de winkeliers 
van het Zijdelwaard ook positief en 
alles scheen in kannen en kruiken”. 

Vervolg elders in deze krant.

De winkeliers van Amstelplein verwelkomen de markt graag op ‘ hun plein’

Winkeliers Amstelplein willen wel, maar wethouder ligt dwars

Staat het voortbestaan van 
de markt op het spel?

Uithoorn - Zoals in heel veel plaat-
sen in Nederland, kwam ook Sin-
terklaas zaterdag aan in Uithoorn. 
De organisatie had het weer voor 
elkaar gekregen, de Sint was per 
helicopter van de boot gegaan en 
kwam om 10 uur aan in Uithoorn. 

Het zag zwart van mensen, werke-
lijk honderden mensen hadden zich 
verzameld aan de kade van de Am-
stel en zagen de Sint, traditiege-
trouw met de boot aankomen. 
Voor een uitgebreid (foto)ver-
slag zie elders in deze krant.

Kinderen brengen burgemeester 
ontbijtje in het gemeentehuis
Uithoorn - Dinsdagochtend ontvin-
gen burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn en wethouder Ria Zijlstra 
27 kinderen van de Dolfi jn uit Uit-
hoorn voor een gezamenlijk ontbijt 
in het bedrijfsrestaurant van het ge-
meentehuis. De kinderen brachten 
zelf het gezonde ontbijt mee. Bur-
gemeester Oudshoorn onderstreept 
hiermee, net als 254 collega-burge-
meesters in het hele land, het be-
lang van een gezond ontbijt. Aan de 
ontbijttafel maakten de kinderen en 

de burgemeester uitgebreid ken-
nis met elkaar. De kinderen hadden 
ook vragen bedacht voor de burge-
meester bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u 
het allerleukst om te doen?’ of ‘Is 
het gemeentehuis van u?’ 

Donatie aan Jantje Beton
Aan het eind van het ontbijt betaal-
de burgemeester Oudshoorn sym-
bolisch voor het ontbijtje met een 
donatie aan Jantje Beton, bij deze 
14e editie het goede doel van Het 

Nationaal Schoolontbijt. Samen met 
kinderen zorgt Jantje Beton voor 
avontuurlijke speelbuurten, ge-
zonde schoolpleinen en uitdagen-
de speelplekken. De leerlingen uit 
groep 2 en 5 namen de cheque met 
een bedrag van � 500 in ontvangst. 
Burgemeester Oudshoorn kijkt met 
plezier terug op de bijzondere ont-
bijtontmoeting: ‘Wat een fi jn begin 
van de dag, een gezond ontbijt en 
leuk gezelschap, zo wil ik mijn dag 
altijd wel beginnen.’

Ontmoetingsgroep 
Uithoorn bestaat 15 jaar
Uithoorn - Samen met deelnemers, 
mantelzorgers, vrijwilligers en me-
dewerkers hebben we maandag-
avond 7 november gevierd dat de 
Ontmoetingsgroep regulier 15 jaar 
bestaat en de Plusgroep opgericht 
in samenwerking met de thuiszorg 
organisatie Thuiszorgnet, 5 jaar. Wat 
in die 15 jaar als een rots is blijven 
staan is onze naam, nog steeds ac-
tueel en inhoudelijk. 
Ontmoetingsgroepen: wij ontmoe-
ten elkaar, mensen met meer dan 
vergeetachtigheid, partners, fami-
lieleden. We ontmoeten elkaar in 
ondersteuning, begeleiding, in het 
deskundig maken. Wij lopen met 
mantelzorger en deelnemer mee in 

dit proces van vergeetachtigheid. 
Dat doen wij niet alleen maar met 
heel veel anderen. 
De mantelzorger is in het hele pro-
ces erg belangrijk, voor diegene die 
zorgen zijn zij het baken, steun en 
toeverlaat. Zeker in deze tijd van 
verandering is de zorgzwaarte groot 
bij mantelzorgers. In dat kader van 
de dag van de mantelzorger hebben 
wij deze avond aan onze mantelzor-
gers opgedragen. Met elkaar heb-
ben we heerlijk gegeten en genoten 
van een muzikaal optreden van Ha-
rald. Wilt u graag iets meer weten of 
de ontmoetingsgroep voor vergeet-
achtigen en mantelzorgers neem 
gerust contact met ons op.

Lezing over 
“Vuurwerkangst 

bij honden”
Uithoorn - Op maandag 23 no-
vember houd dierenarts Anne-
mieke Calis uit Uithoorn een 
lezing over vuurwerkangst bij 
honfden. De eerste knallen wor-
den alweer gehoord. December 
en daarmee ook de jaarwisse-
ling komt steeds dichterbij. Voor 
veel honden en dus ook hun ei-
genaren, een vervelende en 
angstige periode. Tijdens de le-
zing wordt er ingegaan op wat 
er precies gebeurd als een hond 
angst ervaart. Daarnaast wor-
den er praktische tips gegeven 
over wat u beter niet kan doen 
en wat u juist wel zou moeten 
doen. Ook eventuele hulpmid-
delen, supplementen en medi-
catie worden besproken. Heb-
ben jullie een jonge hond die 
nog geen ervaring heeft met 
vuurwerk? Dan is het verstandig 
om de lezing bij te wonen, zo-
dat u op de hoogte bent van de 
“do’s en don’ts” rondom vuur-
werkangst. Vindt uw (oudere) 
hond de jaarwisseling een echte 
ramp? Dan is de lezing natuur-
lijk ook een aanrader. De lezing 
wordt gegeven op de praktijk 
van Dierenarts Annemieke Ca-
lis, Oranjelaan 32a te Uithoorn. 
Graag van te voren aanmelden 
in verband met de beschikba-
re plaatsen. Aanmelden kan via 
het contactformulier op de web-
site www.annemiekecalis.nl of 
telefonisch via 0297-565989. De 
kosten zijn � 5,- per persoon, in-
clusief een kopje koffi e of thee. 
De lezing begint om 19.30 uur, 
inloop vanaf 19.15 uur.

Uithoorn - Van 15 november tot 9 
december 2016 is in het gemeente-
huis van Uithoorn de fraaie jubileum-
tentoonstelling van de Fotokring Uit-
hoorn te zien. Het thema is nostalgie. 
Dit thema is gekozen omdat in de 45 
jaar dat de club bestaat, veel veran-
derd is. De fotokring is in die 45 jaar 
met zijn tijd meegegaan, maar staat 
met dit thema stil bij wat ooit was. In 
de loop van de jaren zijn meer vrou-
wen gaan fotograferen, heeft de di-
gitale fotografi e de analoge verdron-
gen en hebben mobieltjes met in-
gebouwde camera het fotografe-
ren toegankelijk gemaakt voor ieder-
een. De leden van de Fotokring wen-
sen echter meer te doen dan kiek-
jes maken en herinneringen vastleg-
gen. Daarnaast is alles van vroeger 
helemaal ‘in’. Denk aan hangplan-
ten in macramégeknoopte touwen, 
de populariteit van Volkswagenbus-

jes en de opkomst van de afgedankte 
grammofoon. De ruim 25 leden van 
de Fotokring Uithoorn zijn speciaal 
voor deze tentoonstelling de uitda-
ging aangegaan en hebben nostal-
gie gefotografeerd. De bezoeker van 
de tentoonstelling zal foto’s tegenko-
men van oude vergeten spullen, van 
een sfeer die nostalgie oproept, van 
de gezelligheid van vroeger, maar 
vooral genieten van de vaak crea-
tieve foto’s die alle van hoge kwali-
teit zijn.Op de tentoonstelling heb-
ben ook de 3 winnende foto’s van de 
fotowedstrijd die de fotokring in au-
gustus organiseerde, een plaatsje. 
De tentoonstelling is te bezoeken tij-
dens de reguliere openingstijden van 
het gemeentehuis aan de Laan van 
Meerwijk 16. Meer informatie over de 
Fotokring Uithoorn vindt u op www.
fotokringuithoorn.nl. 
Foto: Marian Verweij

Foto-expositie ‘nostalgie’ 
in gemeentehuis

Drukbezochte intocht van 
de Sint in Uithoorn



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 /
receptie 
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
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 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 verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7 

oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 okto-
ber 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016 
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 
513 111.

- Inspraak op voorontwerp bestemmingsplan Scoutinggebouw. Inzageperiode 
van 17 november 2016 t/m woensdag 30 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ 
Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

een bedrijfspand. Ontvangen 31 oktober 2016
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aanvraag evenementenvergunning van URKV Michiel de Ruyter voor het or-

ganiseren van de nieuwjaarsduik ‘Plons Brr 2017’ op 1 januari 2017 om 12.30 
uur.

- Ganzendiep 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dak-
kapellen aan de voorzijde en uitbreiden van een dakkapel aan de achterzijde. 
Ontvangen 8 november 2016

Thamerdal
- De Visserlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 

bestaande gevelkozijnen. Ontvangen 4 november 2016.

 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
- Boterdijk 219, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een dakopbouw. 

Bezwaar: t/m 16 december 2016.
- Cyclamenlaan 12, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op 

de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 18 december 2016.
- Steenwijkerveld 18, omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. 

Bezwaar: t/m 23 december 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks) 
- Legmeerplein 22, exploitatievergunning van 3 november 2016 t/m 2 novem-

ber 2019 voor Simply Asian. Bezwaar t/m 19 december 2016.
Thamerdal
- Nolenslaan 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 22 december 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 20, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagcon-

structie. Bezwaar: t/m 16 december 2016.
Overige bekendmakingen/Uithoorn - De Kwakel
- 31 oktober 2016, instemmingsbesluit voor Reggefi ber-Volker Wessels voor 

het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienet werkt ten behoeve van 
nieuwbouwaansluitingen Burgemeester van Meetelenstraat e.o. (Vincke-
buurt).

- Evenementenvergunning aan IJsclub Frisse Vreugd De Kwakel en Feestcomi-
té De Kwakel voor het organiseren van een Polderschaatstocht op de sloten 
door de Uithoornse polder, de ruilverkaveling De Kwakel en het Zijdelmeer in 
het winterseizoen 2016-2017. Bezwaar t/m 19 december 2016.

- Evenementenvergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het or-
ganiseren van de Sinterklaasintocht in Uithoorn en De Kwakel op 12 novem-
ber 2016 en de uittocht van Sinterklaas op 6 december 2016 in Uithoorn. Be-
zwaar t/m 15 december 2016

 START INSPRAAK OP VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “SCOUTINGGEBOUW”

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan is het initiatief van de 
Admiralengroep (waterscouting) om op de locatie Amsteldijk zuid tegenover de 
roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter een nieuw clubhuis en speelterrein te 
realiseren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het ini-
tiatief mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Scoutinggebouw ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 17 november 2016 tot en met woensdag 30 no-
vember 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aan-
gepast.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing ne-
men over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties 
in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden 
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 16 november 2016
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Voor de aanleg van de BMX baan is 
het nodig om Veldesdoorns te kap-
pen. Deze staan in de groenstrook 
aan de kant van de Noordammerweg 
op het voormalige voetbalveld langs 

de Randhoornweg. Op de plek van 
de groenstrook wordt een grondwal 
gemaakt voor de BMX baan. In de 
grondwal planten we heesters (lage 
planten) terug.

Verwijderen groenstrook 
langs toekomstige BMX baan 
Randhoornweg

Melden van grote evenementen 
in 2017 vóór 1 december
Wilt u in 2017 een groot of risico-
vol evenement organiseren waar-
bij meer dan 2000 bezoekers aan-
wezig zijn? Meld dit dan voor 1 de-
cember 2016 aan bij de gemeente. 

Een groot evenement is een eve-
nement waar 2000 of meer perso-
nen aanwezig kunnen zijn. Risicovol 
hangt van meerdere factoren af zo-
als de aard en omvang van de acti-
viteiten, eventueel verwachte over-
last, het publiek wat op een evene-
ment afkomt of de locatie van het 
evenement. Vanwege het inzetten 
van capaciteit van de politie, GHOR 
(Geneeskundige hulpverleningsor-
ganisatie in de Regio) en brandweer 
is het belangrijk om vroeg 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 2017 wilt organiseren, voor 
1 december 2016 bij ons te melden. 

Neem contact met ons op om het 
meldingsformulier op te vragen. 
U stuurt een ingevuld meldingsfor-
mulier aan ons op. Dit formulier is 
niet hetzelfde als het aanvragen van 
een vergunning voor het evenement. 
Daarom moet u minimaal acht weken 
voor aanvang van het evenement, de 
defi nitieve aanvraag voor dat evene-
ment bij de gemeente indienen. Het 
is dus belangrijk dat u de aanvraag 
voor de vergunning op tijd verstuurt.
Wanneer u het evenement NIET voor 
1 december 2016 heeft aangemeld, 
dan is de kans aanwezig dat de ge-
meente de vergunning niet kan verle-
nen. Het is dus belangrijk dat u op tijd 
weet of u in 2017 een evenement wilt 
organiseren. Deze procedure geldt 
ook voor evenementen die jaarlijks 
plaatsvinden.
Heeft u vragen of wilt u het meldings-
formulier opvragen, neem contact op 
met team Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving, afdeling Buurt (020) 
4962121 of via www.uithoorn.nl.

Gemeente Uithoorn sponsort 
redzaam.nl
Binnenkort start de gemeente in 
Uithoorn het burgerprogramma 
Redzaam.nl 2016: Weet u wat u 
moet doen als zich in Uithoorn een 
noodsituatie voordoet?

Verschillende workshops met prakti-
sche uitleg wat te doen in een nood-
situatie voor iedereen die woont en 
werkt in Uithoorn.
De hulpdiensten werken hard, maar 
kunnen niet altijd overal direct zijn. In 
de workshops ligt daarom de nadruk 
op wat je kunt doen in de tijd tussen 
het moment dat er een noodsituatie 
ontstaat en het moment dat profes-
sionele hulpverleners aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld bij een keukenbrand of 
wanneer iemand in je omgeving zich 
ernstig verslikt. Of wanneer inwoners 
getuige zijn van verdacht gedrag, of 
agressie en geweld op straat, rond 
school of het sportveld.

Burgemeester Dagmar Oudshoorn: 
“De gemeente Uithoorn ondersteunt 
het initiatief redzaam.nl van harte. 
Het past in ons beleid dat we onze in-
woners in staat stellen om meer met 
en voor elkaar te doen. Ook in een 
noodsituatie.”
De workshops kosten €5,- per keer. 
€1,- voor kinderen (10-18 jaar), zijn 
voor iedereen toegankelijk en wor-
den gegeven op 7, 8 en 10 decem-
ber van 16.00-18.30 uur en 19.00 - 
21.30 uur in de Brede School Leg-
meer, Randhoornweg 39, Uithoorn.
Inschrijven kan op www.redzaam.nl. 

Over redzaam.nl
Redzaam.nl is een samenwerkings-
initiatief tussen publieke en private 
partijen. Gemeente Diemen, politie 
en regionale brandweer samen met 
verschillende experts op het gebied 
van veiligheid. De workshops wor-

den gegeven door gecertificeerde 
trainers. Zij laten mensen vooral er-
varen en oefenen hoe conform lan-
delijke handelingsperspectieven te 
handelen in de meest voorkomen-

de noodsituaties. Het programma is 
een uitwerking van de zelfredzaam-
heidscampagne uit 2010 die door de 
Veiligheidsregio is gevoerd en wordt 
toegepast op lokale thema’s.

WAT DOE JIJ IN EEN NOODSITUATIE?

WAT ZOU JIJ DOEN?

WAT ZOU JIJ DOEN?

Onze hulpdiensten 
werken hard, maar kunnen 
niet altijd overal direct zijn. 

WAT ZOU JIJ DOEN?

3 UNIEKE WORKSHOPS
VOOR SLECHTS €5 PER WORKSHOP
Wanneer? Woensdag 7, donderdag 8 en zaterdag 10 december 2016 
Middag (16:00 - 18:30) en avond (19:00 - 21:30)
Waar? Brede School Legmeer, Randhoornweg 39, Uithoorn

Schrijf je snel in op: WWW.REDZAAM.NL  Beperkt aantal plaatsen!

© 

LEER OOK HOE TE HANDELEN!

Gemeente Uithoorn is trotse partner van WWW.REDZAAM.NL, een

initiatief om (zelf)redzaamheid onder de bevolking te versterken

en te benutten

• Ik word ’s nachts wakker en 
ruik rook.

• Ik denk dat mijn gaskraan 
lekt.

• Ik sta bij het busstation en 
iemand wordt lastiggevallen.

• Ik zie een verdacht persoon 
bij een huis naar binnen 
kijken.

Workshopppp
Handelen bij ongelukken

in en om het huis

• Mijn kind verslikt zich en 
krijgt geen lucht.

• Ik rijd iemand aan en hij/zij 
blijft liggen. Wat nu?

Workshopppp
Verlenen van Eerste Hulp

overal

Workshopppp
Zorgen voor veiligheid 

op straat

NA ELKE WORKSHOP ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT

1 2 3

Oefen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. 

BHV

PreventieALL-in

DIEMEN

Uithoorn

Voorzitter Jan Zeldenhuis (rechts) reikt secretaris (tevens 
jubilaris) Aernoud Koenders een speldje uit.

Gejubel bij Camillus
Uithoorn - Het EHBO seizoen is in 
oktober weer van start gegaan. De 
herhalingslessen worden goed be-
zocht door de leden. Gelukkig maar, 
want hierdoor blijven ze geoefende 
EHBO’ers. Dit jaar wordt er ook een 
basiscursus EHBO gegeven. Acht 
enthousiaste EHBO’ers in spé zijn 
druk bezig om de beginselen onder 
de knie te krijgen.  Afgelopen maan-
dagavond was weer de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering. Naast de 
gebruikelijke bespreekpunten werd 
er ook weer een top 3 van EHBO-
ers genoemd die veel stand by heb-
ben gestaan bij evenementen. Goed 
opgeleide en ervaren EHBO’ers 
kun je echt niet missen bij evene-
menten waar veel mensen bij aan-

wezig zijn. Het Bestuur van Camil-
lus is klein maar met een grote in-
zet. Alice van Zanten zit al vele ja-
ren in het Bestuur. Naast secreta-
ris is zij ook kaderinstructrice. De-
ze avond droeg zij haar bestuurs- 
stokje over aan de  nieuwe secre-
taris Aernoud Koenders. Alice blijft 
wel lesgeven bij Camillus. Voorzit-
ter Jan Zeldenthuis bedankte Alice 
voor haar grote inzet en betrokken-
heid. Jan mocht daarna nog speld-
jes uitreiken aan jubilarissen, varie-
rend van 10jaar lid tot 35jaar lid. Dat 
laat zien dat de leden van Camillus 
echt EHBO’ers in hart en nieren zijn!  
Als laatste punt op de agenda een 
gezellig drankje en hapje. Want daar 
houdt Camillus wel van!

Maak kennis met de 
nieuwe Renault Scenic
Regio - Twintig jaar nadat Renault ‘s werelds 
eerste compacte MPV introduceerde – de 
SCENIC, Auto van het Jaar 1997 en inmiddels 
bijna vijf miljoen keer verkocht waarvan meer 
dan 150.000 in Nederland – heeft Renault 
het concept geheel vernieuwd. Op 17, 18 en 
19 november introduceert Renault Nieuwen-
dijk bij haar vestiging in Aalsmeer de nieuwe 
Renault Scenic. 

Nieuwe Renault Scénic
De nieuwe Renault Scénic beschikt standaard 
over de modernste veiligheidssystemen, zoals 
bijvoorbeeld het Active Emergency Braking 
System (actieve remhulp) met voetgangersde-
tectie. Achter het stuur ervaart u ongekend rij-

comfort dankzij het optionele Multi-SENSE®-
systeem en het head-up kleurendisplay. 

Exclusieve introductie
Nieuwsgierig naar de nieuwe Scenic? Kom 
dan deze week de nieuwe MPV in Aalsmeer 
bewonderen op:
-  Do. 17 november 09.00-18.00 uur
-  Vr. 18 november 09.00-18.00 uur
-  Za. 19 november 09.00-17.00 uur
De aankoop van een nieuwe Renault Scénic 
is nu tijdelijk extra aantrekkelijk! Tijdelijk ont-
vangt men  gratis winterbanden van Conti-
nental ter waarde van 1.030,- plús 1.000,- ex-
tra inruilvoordeel.  Mis het niet en ontdek de 
nieuwe Scenic als eerste!





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

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Vrijdag 25 november
Op vrijdag 25 november vindt 
er een cadeautjes -en rommel-
markt plaats van 14.00 – 16.30 
uur. Tevens is er een tombola 
met mooi prijzen en een grab-
belton voor de kinderen, met 
gratis limonade. Wilt u uw (zelf-
gemaakte spullen) verkopen 
kunt u nog een tafel reserveren, 
bij Irma tel: 06-24264047

Dinsdag 29 november
Op deze middag komen er 
schoolkinderen naar de gezel-
lige spelmiddag, aanvang 13.30 
uur. Wie komt er met hun rum-
micub, sjoelen, triominos , pim-
pampet etc. spelen?? Deelna-
me: 2 euro incl. een kopje kof-
fie of thee.

Leesboeken  gevraagd!!
Heeft u uw boeken  (graag ook 
grootletterboeken) uit dan kunt 
u ze bij ons brengen. Indien ge-
wenst kunnen de boeken bij u 
thuis worden opgehaald.

Hulp bij iPad en laptop,
internet/ email etc.!!
Michiel is iedere dinsdag mid-
dag aanwezig (behalve de 2e 
dinsdag v.d. maand) om u te hel-
pen met allerlei computervra-
gen. Kosten 1 euro p.p.

COLOFON
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houdt maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888
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De Stretchwalker pasdagen 
bij Henrita Footwear
Regio - Op donderdag 17, vrijdag 
18 en zaterdag 19 november zijn de 
pasdagen bij Henrita Footwear. Op 
deze dagen kunt u uitgebreid schoe-
nen passen van dit unieke concept. 
Het is natuurlijk wel heel bijzonder 
dat u dit keer gewoon buiten mag 
lopen op een paar nieuwe schoe-
nen!! Schoenen van Stretchwalker 
zorgen voor een natuurlijke houding 

Live muziek op 
zondagmiddag bij Colijn
Uithoorn - Op zondag 11 december 
zal de eerste in een serie van con-
certen onde de naam ‘Pop Meets 
Classic Live’ plaatsvinden bij Par-
tycentrum Colijn Colijn in Uithoorn. 
‘Pop Meets Classic Live’ is een mu-
zikale show waarbij twee muziekstij-
len, pop en klassiek, elkaar ontmoe-
ten en versmelten tot een bijzonder 
geheel.
De mooiste songs en zelfs... aria’s 
uit beide genres kunt u beleven in 
één gevarieerd programma. Zanger 
Mark Enthoven brengt samen met 
diverse gastartiesten, begeleid door 
een live band, een afwisselende 
show met veel cross-overs tussen 
pop en klassiek, middels roman-
tische ballads en up-temposongs 
(solo en duetten) uit pop, film en.. 

zelf opera U zult gaan genieten van 
een zeer gevarieerd repertoire van 
de bekendste songs van o.a.Tom 
Jones, Engelbert Humperdinck, El-
vis Presley, Il Divo, Celine Dion, Ti-
na Turner, Ella Fitzgerald, Peggy Lee 
en zelfs.. Andrea Bocelli en Luciano 
Pavarotti! Al met al een breed sca-
la aan onvergetelijke wereldhits die 
u zullen ontroeren en meenemen op 
een bijzondere muzikale wereldreis.
Voor zondag 11 december staat de 
volgende zangers en zangeressen te 
trappelen: Mark Enthoven, Rosanna 
Hofman, Judith Beuse, Georgie Da-
vis en Vincet Maat.
Zij zullen worden begeleid door 
een fantastische live band. Meer 
informatie vindt u op www.pop-
meetsclassiclive.nl 

KNA Orkest op zoek naar 
violisten en cellisten
Uithoorn - Muziekvereniging KnA 
maakt zich gereed voor weer een 
reeks van optredens in de komende 
tijd; begin december zal op de Brede 
School het concert plaatsvinden met 
de kinderen van de Kwikstaart. De-
ze kinderen hebben dan gedurende 
drie maanden muziekles gehad op 
het instrument van hun keuze door 
concervatorium opgeleide docen-
ten. Het project zal worden afgeslo-
ten met een optreden voor ouders 
en andere belangstellenden.

Voor het Midwinterconcert is het 
KnA Orkest opzoek naar muzikan-
ten die cello of viool spelen. We zoe-
ken meerdere violisten en meerdere 

cellisten van alle niveau’s. De repe-
tities voor het concert zijn op dins-
dagavond in het kna gebouw op het 
Legmeerplein in uithoorn. De repeti-
ties voor de strijkers beginnen in de-
cember. Het orkest speelde al eerder 
samen met een violiste; het prachti-
ge “The Story of Anne Frank’, en dat 
smaakte absoluut naar meer! Voor 
het concert in februari wil het or-
kest een aantal stukken voorberei-
den waarin partijen zijn weggelegd 
voor viool of cello. 

Strijkers
Het KnA Orkest heeft normaal ge-
sproken geen strijkers in het orkest, 
maar muzikaal gaat dat wel prima 

samen. Marco lesmeister, voorzit-
ter van kna legt uit: “we willen graag 
muziek maken met iedereen die dat 
leuk vindt. Er is hier in de regio geen 

ZAKELIJK BEKEKEN
Kwekerij De Zonnebloem 

Jonge Planten
Als eerste in de serie KOV-leden 
uitgelicht een bedrijf ver weg-
gestopt achter in de Zuiderleg-
meerpolder,  aan de rand van het 
Kwakelse grondgebied. Kweke-
rij De Zonnebloem Jonge Planten 
is sinds 1996 gevestigd aan de 
Kalslagerweg 20. In 1968 koch-
ten de ouders van Bart (43) en 
Cris (36) Oostveen een bloemen-
winkel annex kwekerij in Nieu-
we Niedorp genaamd De Zon-
nebloem. In de jaren tachtig be-
gonnen ze als een van de eersten 
met het telen van kuipplanten en 
later gingen ze stekken voor dit 
soort planten maken en verhan-
delen. Als ware pioniers trok-
ken ze er vaak op uit om in Euro-
pa op zoek te gaan naar nieuwe 
soorten. ‘Door de gestage groei 
die het bedrijf doormaakte, werd 
het bedrijf in Nieuwe Niedorp te 
klein,’aldus Bart, die inmiddels 
mede-eigenaar was geworden. 
’In 1996 wilde de gemeente ons 
wegkopen en we besloten om 
verder te groeien in een gebied 
waar wij dichter bij het leeuwen-
deel van onze klanten zaten.’ Het 
bedrijf verhuisde naar De Kwa-
kel. Daar maakt het bedrijf tot op 
de dag van vandaag een gesta-
ge groei door en werd een be-
grip in de Kuip- en Terrasplanten 
branche. ‘Een nichemarkt,’ stelt 
Cris (36), die in 2001 ook in het be-
drijf kwam. ‘Met onze relatief be-
scheiden bedrijfsomvang zijn we 
toch een van de grootste spelers 
op deze markt. De meeste omzet 
in de terras- en kuipplanten haalt 
De Zonnebloem uit de vermeer-
dering van Mandevilla, waarvan 
ze voor enkele soorten  het al-
leenrecht in ons land heeft. Daar-
naast verkoopt het bedrijf ook So-
lanum, maar grote groeier is de 
opkweek van verschillende soor-
ten winterharde grootbloemige 
Hibiscus onder de naam Hibis-
cus Moscheutos Extreme. Nadat 
ze enkele jaren geleden dit niche-
product van een buitenlandse 
veredelaar overnamen, wordt het 
sindsdien specifiek uitgeselec-
teerd op winterhardheid, bloem-
grootte en compactheid. 

Zusterbedrijf
‘Groeien op zich is geen streven,’ 
aldus Cris, ‘maar het gebeurd 
gaandeweg wel. We steken nog 
steeds zelf de handen uit de mou-
wen en helpen zoveel moge-

lijk mee in het productieproces, 
ik moet er niet aan denken lou-
ter een manegementsrol te ver-
vullen!’ Bart beaamt. ‘Door het sa-
menwerkingsverband dat we zijn 
aangegaan met Henk Braam bv., 
zijn we nu ook een van de grote 
wereldspelers op gebied van va-
ren jongplanten,’ vult hij aan. ‘Dit 
om ons assortiment te verbreden. 
Uiteraard creëert dit wel groei, 
maar groei met een reden.’ 

Afzet
De afzet van De Zonnebloem 
vindt voor zo’n 75% plaats in ei-
gen land, de  rest gaat voorname-
lijk naar Duitsland, Italië en Span-
je. Voor de verkoop maakt het be-
drijf gebruik van een agent voor 
Nederland en het westen van 
Duitsland, voor de rest van het af-
zetgebied is het meest afzet door 
exporteurs. ‘We houden de lijnen 
het liefst zo kort mogelijk,’ aldus 
Bart. ‘We hechten aan persoon-
lijk contact en staan dan ook zelf 
in de stand op de grote tuinbouw-
beurzen in Aalsmeer, Boskoop 
en Essen.’ De economische cri-
sis, die ook in de  tuinbouw hard 
heeft huisgehouden, is groten-
deels aan het bedrijf voorbij ge-
gaan. ‘Die heeft nauwelijks in-
vloed gehad op onze afzet. Het 
weer speelt hierbij een vele ma-
len grotere rol.’ 

Historische plek
Mocht u eens  een rondje  op de 
fiets gaan rijden, neem eens de  
afslag vanaf de Hoofdweg bij au-
tobedrijf Du Pau linksaf de Kalsla-
gerweg op. Vlak voor de dijk van 
de Ringvaart aan de rechterzijde 
vindt u De Zonnebloem. Nu wel-
licht een uithoek van onze polder, 
in vroeger dagen was Kalslagen 
echter een vooraanstaande plek.
In 1120 wordt de plaats genoemd 
in een akte van de graven van 
Utrecht waarin toestemming 
wordt gegeven Calslagen verder 
te ontginnen (lees sloten graven 
en ontwateren). In 1364 krijgt Cal-
slagen van Willem en Gijsbrecht 
van Aemstel toestemming om 
water op de Drecht te lozen. Cal-
slagen was in de Middeleeuwen 
een relatief grote plaats, maar het 
is na het uitvenen door de water-
wolf verslonden. Het gemaal te-
genover De Zonnebloem moet er 
voor zorg dragen dat dit niet nog 
een keer gebeurt!

Cris (l) en Bart Oostveen

De Bokkentocht en Geitenroute
Uithoorn - de Kwakel - Zater-
dagmiddag a.s. gaat deze begin-
nen, een tocht langs 8 Cafés in Uit-
hoorn en De Kwakel, en wel: K.D.O. 
,Het Fort, Anderz, Hengelsport, Her-
bergh 1883, De Vrijheid, De Gevel, 
en Drinken & Zo. Alle Cafés tap-
pen en schenken diverse heerlij-
ke bockbiertjes en wijnen! Afge-
lopen voorjaar was dit leuke eve-
nement  meteen een groot suc-
ces.  Heel veel mensen kwamen lo-
pend of op de fiets, het was geluk-
kig ook mooi weer.  Deze keer geen 
voorjaars bockjes maar: herfstbok-
jes en alle cafés hebben hun best 
gedaan, een zo lekker mogelijk 
Bockbiertje en wijntje te presente-
ren. Al deze bieren staan vermeld op 
de Facebook site van “De Bokken-
tocht”.  Ook worden er lekkere hap-
jes bij gepresenteerd, die natuur-

lijk qua smaak precies passen bij 
de bieren en wijnen. Levende mu-
ziek is er ook in sommige café’s , bij 
’t Fort: AliceGood, De Gevel de “zan-
gers” Mark Fledderman en Jan Leli-
veld, en bij Café Drinken & Zo (maar 
liefst 5 verschillende bockbieren) : 
Take This!  die Van „Hotel California” 
tot en met „Iedereen is van de we-
reld” en de lekkerste top 2000 songs 
spelen!
Dit beloofd een hele leuke en ge-
zellige middag te worden, dat is wel 
zeker. De bokkentocht routekaart 
is nu te koop á 2.00 bij elk deelne-
mend café waar u de kaart ook kan 
laten afstempelen en kans maakt op 
leuke prijzen. T-shirts zijn ook te be-
stellen, alle info staat ook op: Face-
book De Bokkentocht! Kortom voor 
deze middag is gezelligheid gega-
randeerd.

van het lichaam. De oorsprong van 
Stretchwalker is gebaseerd op het 
balansprincipe van de oude traditi-
onele Japanse sandaal die de har-
monie tussen mens en natuur sym-
boliseert. Deze houten sandaal ba-
lanceert op een hak, die in het mid-
den van de zool is geplaatst. Deze 
balans in de hak is gecombineerd 
met het stretchleer waar Xsensible 
bekend van is. Dit stretch materiaal 
rekt 70 procent uit als je de schoen 
aan trekt en rekt weer terug wan-
neer de schoen uit is. Dit geeft een 
perfecte vorm van comfort. Henri-
ta Footwear heeft een mooie zwarte 
veterschoen op voorraad, maar kan 
deze dagen ter plekke in de voor-
raad kijken als u een andere kleur 
en/of model wilt. Kom dus gezellig 
even naar de Dorpstraat want voor 
dames staan schoenen klaar van 
maat 36 tot en met 43 en voor de 
heren zijn de maten 39 tot en met 
46 aanwezig!

symfonieorkest, dus violisten en cel-
listen zijn vaak aangewezen op al-
leen les nemen. Op deze manier wil-
len we graag onderzoeken hoeveel 
animo er is onder mensen die een 
strijkinstrument bespelen om dit 
ook in een orkest te doen. Dus ook 
als mensen niet met het Midwinter-
concert mee kunnen spelen, willen 
we toch graag contact met ze heb-
ben.” Het concert zal ook een eer-
ste optreden van de middelbare mu-
zikale meesters betekenen. Mensen 
van middelbare leeftijd die voor het 
eerst in hun leven een instrument le-
ren bespelen. Dit doen ze sinds sep-
tember en deze 16 nieuwe muzikan-
ten gaan nu voor het eerst meespe-
len samen met het kna orkest. Bent 
u ook geïnteresseerd om zelf een in-
strument te kunnen bespelen? Of 
speel je een strijkistrument en wil je 
meedoen? Neem dan contact op via 
kna.secretariaat@gmail.com

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geld gestolen na woninginbraak
Uithoorn - Op donderdag 10 no-
vember is ingebroken in een wo-
ning aan de Johan de Witlaan. 
Via een raam naast de achter-
deur zijn de dieven het huis in-
gegaan. Gebruik is gemaakt van 
een koevoet of een schroeven-
draaier. De hele woning is over-

hoop gehaald. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met geld. Een 
schroevendraaier is achter gela-
ten. Deze gaat op sporen onder-
zocht worden. De inbraak heeft 
tussen tien uur in de ochtend 
en kwart voor zes in de middag 
plaatsgevonden.
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Kleurrijk fluit-piano recital
Uithoorn – De bekende fluitiste 
Eleonore Pameijer verzorgt op zon-
dag 20 november in de Thamerkerk 
aan de Amstel een bijzonder fluit-
pianorecital, samen met haar bege-
leider Andrei Banciu. Rondom een 
fluitsonate van de ‘vergeten’ com-
ponist Leo Smit heeft zij een aantal 
kleurrijke werken voor fluit en piano 
gekozen van Donizetti, Schumann, 
Debussy, Fauré, Enescu, met als 
muzikale uitsmijter de wervelende 
fluitsonate van Poulenc. De SCAU 
is er bijzonder trots op dat het ge-
lukt is om deze twee rasmusici naar 
Uithoorn te halen. Grijp deze kans 
om bekende en niet zulke bekende 
werken voor de combinatie fluit/pi-
ano te beluisteren! 

De musici
Eleonore Pameijer is artistiek lei-
der en programmeur van de Am-
sterdamse serie Uilenburger Con-
certen. Zij richtte in 1996 de Leo 
Smit Stichting op, genoemd naar 
de Nederlandse componist Leo 
Smit (1900-1943), die door de Na-
zi’s is omgebracht in Sobibor, samen 
met zijn vrouw. De stichting brengt 
werken van componisten, die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog wer-
den vervolgd, weer onder de aan-
dacht van het publiek. Andrei Ban-
ciu is in 1985 geboren in Roemenië. 
Zijn talent voor pianospel wordt al 
op jonge leeftijd ontdekt en hij volgt 
masterclasses bij o.a. Paul Badura-
Skoda en Menahem Pressler. Hij is 

prijswinnaar van verschillende nati-
onale en internationale concoursen. 

Kaartverkoop
De voorverkoop van toegangskaar-
ten is al in volle gang bij boekhan-
del The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein). Kaarten kosten 13 euro per 
stuk; jongeren onder de zestien jaar 
betalen slechts 7 euro. Vanaf 14.00 
uur gaan de deuren van de Thamer-
kerk open en worden de resteren-
de kaarten verkocht. De aanvangs-
tijd van dit fluit-pianorecital op zon-
dag 20 november a.s. is 14.30 uur. 
Op de website van de SCAU is al-
le informatie te vinden: www.scau.nl

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 19 november 
organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de tweede winterwandeling 
van dit winterseizoen. We gaan wan-
delen in het gebied van de Lange-
raarse Plassen en Bilderdam. De af-
wisselende wandeling door dit plas-
sengebied heeft in alle jaargetijden 
zijn aantrekkingskracht. Ook in deze 
herfstperiode is er van alles te ont-
dekken. Op de Geerpolderplas zul-
len we zeker de nodige watervogels 
kunnen aantreffen. Verrekijker mee-
nemen. De wandeling is ongeveer 9 
km. lang. We verzamelen op 19 no-
vember om 9:30 uur, bij de begraaf-

plaats in Wilnis aan de J. Enschede-
weg. Vandaar vertrekken we met zo 
min mogelijk auto’s naar het start-
punt de parkeerplaats van zwembad 
Aarweide in Papenveer. Rond 12.30 
uur zijn we weer terug in Wilnis. 
Tips voor onderweg: trek wandel-
schoenen aan, want we lopen stevig 
door. Neem ook iets warms te drin-
ken mee. Aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie neemt u con-
tact op met Hans Tuinenburg, tel. 06 
18082328. Informatie over IVN vindt 
u op de website: www.ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn
Foto: JDBoot

“Haal kanker uit de taboesfeer”
Regio - “Ik heb kanker.” Dat is 
de heftige boodschap die jaar-
lijks 40.000 mensen moeten vertel-
len. Op hun werk is de eerste reac-
tie vaak: meld je ziek en vergeet het 
werk even. Niet iedereen is daar al-
tijd mee geholpen. 

Maatwerk
Kanker is niet één ziekte maar een 
verzamelnaam voor wel tweehon-
derd aandoeningen. Hoe je de ziek-
te en de behandelingen doormaakt, 
is bij iedereen heel verschillend. 
Maatwerk is daarom altijd geboden. 
Maar weten werkgevers daar altijd 
wel raad mee? Wat is nou een juis-
te aanpak? Hoe ga je daar als werk-
nemer mee om? Veel werknemers 
hebben de ervaring opgedaan dat 
ze zelf veel moeten uitleggen, soms 
zelfs moeten uitvinden. Hoe vertel 
ik het mijn werkgever en wat vertel 
ik dan eigenlijk? Moet ik me ziek-
melden of kan ik misschien nog aan 

het werk blijven? En hoe ga ik om 
met mijn werkgever die denkt dat ik 
meteen na de behandelingen weer 
aan de slag kan? De vragen die er 
zijn, verschillen enorm van persoon 
tot persoon. Iedere aanpak moet 
maatwerk zijn. 

Houd contact
Bij verzuim is goed contact hou-
den en in gesprek blijven het aller-
belangrijkste. En dat is een verplich-
ting van zowel de werkgever als de 
werknemer. 

Voor jou als zieke werknemer is het 
uitermate belangrijk dat jij het ge-
voel hebt dat je er nog steeds toe 
doet en dat jij je betrokken voelt bij 
het bedrijf. Zo wordt de afstand tot 
de organisatie niet onnodig groot en 
de terugkeer makkelijker. Het per-
spectief van werk kan op die manier 
een onderdeel zijn van het herstel 
van een medewerker.

SG Thamen naar 
Watskeburt?!
Uithoorn - RK Scholengemeen-
schap Thamen gaat op maandag-
middag 12 december naar een voor 
de school speciaal ingelaste try out 
van Watskeburt?! De musical, van 
Bos Theaterproducties. Leerlingen 
van klas 1 en 2 worden per bus ver-
voerd naar theater De Meerse in 
Hoofddorp. Watskeburt! is een mu-
sical over De Jeugd van Tegenwoor-
dig uitgebeeld door poppen. De 
Jeugd van Tegenwoordig (kort ook 
wel De Jeugd genoemd) is een Ne-
derlandse rapformatie, die in 2005 
bekend werd met Watskeburt?! De 
leden van de groep zijn Willie War-
taal, Vieze Fur, Faberyayo en hun 
vaste producent is Bas Bron. De 

stijl van de groep kenmerkt zich 
door beats met sterke invloeden uit 
de elektronische muziek. In deze hi-
larische musical-comedy zullen de 
rappers als poppen op het podium 
te zien zijn. Door verschillende we-
relden, geïnspireerd op hun groot-
se hits, moet het drietal in Wats-
keburt?!, de musical op zoek naar 
hun producer Bas Bron, die gekid-
napt is door een boze boef genaamd 
AuSchurk.
Ze worden bijgestaan in hun zoek-
tocht door de sexy Manon en ont-
moeten een bizarre stoet aan ka-
rakters van Oom Denneboom – een 
blowende dennenboom die denkt 
dat hij een palmboom is – tot de 

Parkeerterrein Zijdelwaard

Zonnebloem De Kwakel 
in volle bloei
De Kwakel - De afdeling de Kwa-
kel/Vrouwenakker van de Zonne-
bloem bestaat dit jaar 30 jaar, dat 
werd gevierd tijdens de jaarlijks 
contactdag. Rond de 70 gasten wa-
ren in het dorpshuis ‘de Quakel’ om 
te genieten van een gezellige dag. 
Vrolijke gebakjes bij de koffie en on-
der het genot van een drankje kon 
iedereen genieten van de presen-
tatie gehouden door Theo Rekelhof, 
visser van beroep en woonachtig in 
Kudelstaart, historisch gezien nauw 
verbonden met de Kwakel. De gas-
ten waren geboeid er werd veel ge-
lachen om de kwikslagen van Theo. 
Uiteraard werd bij de lunch een 
overheerlijk broodje vers gerookte 
paling geserveerd. Na de lunch ging 
de aandacht uit naar een echtpaar, 
die speciaal deze dag te gast waren. 
Zij kwamen met een bijzondere re-

den, en wel het overhandigen van 
een cheque aan onze afdeling. Het 
gebeurt niet veel dat mensen hun 
verjaardagsfeest gebruiken om een 
goed doel te steunen. Wij waren dan 
ook zeer verheugd dat we een mooi 
geldbedrag in ontvangst mochten 
nemen. Wij zullen dit inzetten voor 
een mooie activiteit, om onze gas-
ten een stukje extra aandacht te ge-
ven. Al met al kunnen we terugkij-
ken op een mooie dag. Overigens 
is de trekking van de Zonnebloem-
loterij geweest en kunt u op de si-
te van de Zonnebloem de winnen-
de nummers vinden. Ook kunt u via 
onze afdeling informatie opvragen, 
als u zich aan wilt sluiten om deel te 
nemen als vrijwilliger of gast, bent 
U van harte welkom. Voor meer in-
formatie kijk op www.zonnebloem/
dekwakel-vrouwenakker.nl

Wintermarkt bij Inner-Art
De Kwakel – Vrijdag 25 november 
a.s. wordt er bij Inner-Art een win-
termarkt gehouden van 16.00 tot 
21.00 uur. Veel kramen binnen en 
buiten met bijzonderheden, cadeau 
artikelen, lekkers om te eten te drin-
ken, gluhwein, lichtjes en muziek. 
Een plek om ideetjes op te doen, el-
kaar te ontmoeten, en om alvast te 
wennen aan de wintertijd en de bij-
behorende gezelligheid.
Jong en oud van harte welkom! In-

gang voor automobilisten door het 
Noortveense park ( ingang bij Par-
keerplaats KDO aan de Vuurlijn t.o. 
Bed & Breakfast in den Ossenwaard 
( volg de borden en de lichtjes). 
Hoofdingang bij voorkant zorgboer-
derij Inner-Art (fietsers/wandelaars/
aantal parkeerplekken voor mensen 
slecht ter been).
Locatie: Vuurlijn 36, 1424 NS De 
Kwakel. Voor info en vragen: 0297-
563753 of nannesinner-art@ live.nl

Winkeliers Amstelplein willen wel, maar wethouder ligt dwars

Staat het voortbestaan van de 
markt op het spel?
Vervolg van de voorpagina.

Meerderheid tegen
Echter, dit maakt natuurlijk niet al-
leen de wethouder uit. De winke-
liers werden gepeild. Er vond een 
gesprek plaats tussen de gemeente, 
de marktcommissie en het bestuur 
van winkelcentrum Zijdelwaard. 
BVoorzitter Joepsze: Het idée van 
de wethouder werd bij ons neerge-
legd. We zagen als bestuur wel wat 
in dit idée, maar hebben direct ge-
zegd dat de 35 winkeliers het laatste 
word hadden. Ercwerd afgesproken 
dat we het in de algemene leden-
vergadering zouden bespreken. Het 
bleek al snel dat vooral de versgroep 
tegen de komst van de markt was, 
maar bij ons is het: de meerderheid 
beslist”. En het was overduidelijk: 82 
% van de winkeliers heeft deelgeno-
men aan de stemming, namelijk 32 
van de 39. 50% is tegestander van 
de markt, 38% voorstander en de 
rest had geen mening.

Reden
De redden was ook overduidelijk: 
“Het centrum is in een groeifase: we 
moeten eerst zorgen dat het cen-
trum zelf sterk is. De consument kan 
maar 1 keer zijn geld uitgeven. Het 
is oneerlijke concurrentie, markt-
kooplieden hebben veel lager kos-
ten. Het wegvallen van de parkeer-
plaatsen en de uitstraling van de 
markt laat te wensen over”, Aldus de 
meerderheid van de winkeliers.

Amstelplein
De winkeliers van winkelcentrum 
Amstelplein zou de markt graag bij 
hen op het plein zien als ze op de 
plaats waar ze nu staan weggaan. “ 
Waar ze nu staan is ook goed bij ons 
in de buurt, maar als ze daar weg 
moeten kunnen ze wat ons betreft 
zo bij ons komen, graag zelfs. On-

begrijpelijk dat de gemeente geen 
geld over heeft om het plein aan te 
passen. Zou niet alleen goed zijn 
voor de markt, maar voor meer eve-
nementen. Het is nu een bak, waar 
je weinig meek an en dat is toch 
jammer. Wij zeggen : kom maar op 
met die markt en tegen de wethou-
der: kom op je kan toch niet straks 
in Uithoorn zonder markt? Er is 
overall heel veel geld voor, dank an 
dit toch ook wel?” Aldus de woord-
voerders van Amstelplein. Echter in 
de aanloop naar het nemen van de 
beslissing van wel of geen markt bij 
het Zijdelwaard, heeft wethouder 
Polak ons steeds voorgehouden dat 
de grond waarop de markt zou ko-
men te staan van de gemeente is en 
dat de uiteindelijke beslissing toch 
bij de gemeente zou liggen. Helaas 
is afgelopen maandag in een ge-
sprek met ons en vertegenwoordi-
gers van de centrale vereniging voor 
ambulante handel gebleken dat het 
slechts “loze” woorden zijn geweest 
van wethouder Polak. Het gaat dus 
allemaal niet door omdat wethou-
der Polak zo heeft hij gezegd, “geen 
oorlog met de winkeliers wil”. Je 
zou je kunnen afvragen wie er nu 
de baas is in Uithoorn, volgens de 
heer Polak zijn dat dus de winke-
liers.. Een zeer kwalijke zaak, omdat 
de gemeente in deze geen partij zou 
mogen kiezen. Aangezien de markt 
binnen afzienbare tijd ook weer weg 
moet van de huidige locatie ( er gaat 
daar naast de Vomar gebouwd wor-
den zegt men) moeten wij volgens 
wethouder Polak maar zelf naar een 
andere locatie voor de markt gaan 
kijken. Het vreemde is dat uit dit al-
les blijkt dat de gemeente liever van 
de markt af wil, maar als je het dan 
recht op de man af vraagt komt er 
steeds een antwoord van “o nee, dat 
willen we helemaal niet”. Ik hoop dat 
u als krant wat dieper in deze zaak 

wilt duiken en misschien is het een 
goed idee om ook de burgemeester 
maar eens te vragen wat zij hier nu 
allemaal van vind. Het is toch onbe-
grijpelijk dat de gemeente ons zo in 
de steek laat terwijl ze wel even dit 
jaar ( zonder ons op de hoogte te 
brengen) het markttarief met 25% 
verhoogd hebben om de “marktbe-
groting sluitend te maken. Van 170 
euro naar 212.40 per kwartaal per 8 
meter grondplaats. Uitgaande van 
ongeveer 33 grondplaatsen levert 
dit de gemeente zo’n kleine 14000 
euro per jaar op. De ambtenaar die 
als marktmeester is aangewezen 
mag maximaal 2 uur per marktdag 
aan de markt besteden zodat het 
grootste gedeelte van deze 14000 
euro in de zakken van de gemeente 
terecht komt die daarmee haar be-
groting op orde brengt.

Wethouder Polak: 
Natuurlijk vroegen we ook 
wethouder Marvin Polak 
om zijn commentaar. 
“Wij zijn al langere tijd in gesprek 
met de marktcommissie om een 
nieuwe geschikte locatie voor de 
markt te vinden. De marktcommis-
sie is op eigen initiatief naar ons 
toegekomen omdat de huidige lo-
catie (parkeerterrein Coop) econo-
misch en fysiek onvoldoende werkt. 
Wij willen de markt graag behouden 
voor Uithoorn en zijn het gesprek op 
die basis aangegaan. Als eerste op-
tie is onderzocht of een verplaatsing 
naar het Amstelplein mogelijk was. 
Om het Amstelplein geschikt te ma-
ken zijn aanpassingen noodzakelijk. 
Dit betekent een investering van on-
geveer 100.000 euro. Los van het te 
investeren bedrag, is er ook na een 
verbouwing geen groei mogelijk.
De marktcommissie gaf bovendien 
aan een voorkeur te hebben voor 
een verhuizing naar Zijdelwaard. Wij 

Parkeerterrein bij de Coop waar de markt nu gevestigd is

zagen daar wat de gemeente betreft 
niet al te grote bezwaren, maar we 
hebben het voorbehoud gemaakt 
dat beheerder en winkeliersvereni-
ging akkoord zouden gaan met de 
komst van de markt. Een aantal on-
dernemers gaf bezwaren aan. Ver-
volgens zijn wij in gesprek gegaan 
met de winkeliersvereniging, de 
marktcommissie en de winkeliers 
met bezwaren om dichter bij elkaar 
te komen. Dit bracht helaas geen 
soelaas. Uiteindelijk is door de win-
keliersvereniging gestemd. Een te 
groot aantal ondernemers van de 
winkeliersvereniging Zijdelwaard 
bleek tegen de komst van de markt.  
Daarop zijn wij opnieuw het gesprek 
aangegaan met de marktcommissie 
en een vertegenwoordiger van de 
branchevereniging. Resultaat van 
dat gesprek was dat de marktcom-
missie en de gemeente serieus an-
dere alternatieven, bijvoorbeeld de 
Waterlijn bekijken. Wij hebben dat 
gesprek als constructief ervaren en 
in onze optiek zijn we nog zeker niet 
uitgepraat met elkaar”.

Sexy Beesten en de Bendtkabou-
ter. Het verhaal van Watskeburt?!, 
de musical is bedacht door de 
Jeugd van Tegenwoordig en wordt 
geschreven door Roel Bloemen en 
Tim Kamps. ”Onze intentie is om van 
deze show ontregelende en absurd 
theater te maken dat aansluit bij 
de humor van De Jeugd; het wordt 
een visuele comedy waarin alle hits 
van Jeugd voorbijkomen. Het is een 
enorm leuke uitdaging om met een 
cast van 7 personen en meer dan 15 
verschillende poppen het avontuur 
van de Jeugd te vertellen”. 
Dat de leerlingen deze voorstelling 
kunnen gaan bekijken is mogelijk 
gemaakt doordat Bos Theaterpro-
ducties een mooie prijs voor Tha-
men kon regelen voor deze ingelas-
te try out, dat Met en co Aalsmeer 
de leerlingen voor een bijzondere 
prijs naar Hoofddorp brengt en ten-
slotte de oudervereniging van Tha-

men ook “een steentje” bijdraagt. 
Natuurlijk zijn wij allemaal erg 
nieuwsgierig naar deze bijzondere 
voorstelling!

Informatie avond ‘t Anker
Op dinsdag 22 november aanstaan-
de is er een informatie – inloop 
avond over kanker en werk. Mach-
teld de Bont van Care for cancer 
(www.careforcancer.nl) geeft een 
presentatie over kanker en werk. Er 

is voldoende ruimte voor vragen en 
voor uitwisseling van ervaringen en 
praktische tips. Opgeven kan op in-
fo@inloophuishetanker.nl of op de 
intekenlijst op ’t Anker. De avond 
begint om 19.45 uur en zal zo’n 1½ 
uur duren. Inloop met koffie en thee 
vanaf 19.30 uur. De locatie is de 
kantine van SV ARGON, Hoofdweg 
85 b, 3641 PR Mijdrecht.





Périne gevraagd voor 
landelijke campagne
Regio - Net als voorgaande ja-
ren organiseert ANBOS ook dit na-
jaar weer een grootschalige con-
sumentencampagne. Het doel is 
om de naamsbekendheid te ver-
groten en zo de voordelen van een 
bezoek aan de professionele AN-
BOS-schoonheidsspecialist onder 
de aandacht te brengen bij de con-
sument. De afgelopen zeven weken 
konden consumenten meedoen aan 
de campagne en kans maken op 
een beautybehandeling voor twee 
personen bij een ANBOS aange-
sloten schoonheidssalon bij hen 
in de buurt. Ook de landelijke me-
dia is hier actief mee bezig geweest. 
Zo heeft het RTL4 programma Life-
styleXperience+ opnames gemaakt 
bij Instituut Périne in Mijdrecht over 
twee verschillende items. Périne 
vertelt: op maandagmiddag 7 no-
vember is de filmploeg van Lifestyl-
eXperience+ bij ons komen filmen. 
Het eerste item waar opnames voor 
zijn gemaakt ging over het belang 
van het maken van een goede hui-
danalyse. Iedere behandeling start 
hier namelijk mee. Een huidanalyse 
geeft de conditie van de huid weer. 
Sommige dingen kan je niet met het 
blote oog zien en daarom worden bij 
huidverbeterende en/of anti-ageing 
behandeling ook vaak gebruik ge-
maakt van speciale metingen dmv 
apparatuur. Als je weet op welke 
punten je de huid kan verbeteren, 
dan pas kun je goed aan de slag 
met de juiste behandelmethode. Na 
deze opnames heb ik een behande-
ling kunnen laten zien. Ivm de tijd 
van het jaar, hebben we voor de mi-
crodermabrasie behandeling geko-
zen. Een intensieve behandeling die 
voor vrijwel alle huidtypes geschikt 
is en een positief effect heeft op fij-
ne lijntjes en een grove huidstruc-

tuur. De uitzending is zaterdag 19 
november rond 13.25 uur.

Afsluiting
Ter afsluiting van de campag-
ne staat de ANBOS op de laatste 
dag van het Margriet Winterfesti-
val, 24 november, om de Nationa-
le Dag van de Schoonheid te vieren. 
Het belooft een leuke dag te wor-
den, vertelt Périne. De Anbos heeft 
gevraagd of ik in de ochtend mijn 
salon open wil stellen voor de pers. 
Er wordt namelijk een filmpje ge-
maakt, die deze dag naar de lande-
lijke pers gaat. Na deze opnames ga 
ik naar Utrecht toe. Daar zal ik, na-
mens de Anbos, aanwezig zijn op 
de Margriet Winterfair. Op deze dag 
trekt ANBOS tevens het land in om 
voorbijgangers een ontspannende 
of juist energiegevende behande-
ling te geven. Ook zijn er veel Anbos 
salons die deze dag deelnemen aan 
de landelijke salon promoactie. Op 
deze dag bieden de salon namelijk 
de mogelijkheid om samen met een 
vriend of vriendin voordelig een be-
handeling te ondergaan. Twee be-
handelingen voor de prijs van 1, dwz 
totaal voor slechts 60,-.
Ook Périne doet deze dag met haar 
salon mee aan deze actie, Wij heb-
ben ervoor gekozen om op de-
ze dag de nieuwe generatie speci-
alistes onder de aandacht te bren-
gen. Onze twee stagiaires, Jasmijn 
en Aylin, zullen deze dag, in het bij-
zijn van één van onze eigen huidex-
perts, de behandelingen uitvoeren. 
In een uur tijd krijgt men een huid-
reiniging, scrub, massage of epile-
ren, crème masker en ter afsluiting 
een make-up touch-up. Wilt u deze 
dag met iemand komen, kijk dan op 
de website; perine.nl en reserveer 
tijdig. Vol is vol.

Strijdvaardig Legmeervogels 
verdiende meer

Uithoorn - Als een buitenstaander 
na afloop van dit duel het wedstrijd-
formulier onder ogen krijgt dan zo 
hij of zij zo maar kunnen vermoe-
den dat er bijna niet is gevoetbald 
en alleen maar is geschopt. Op het 
wedstrijdformulier staan in totaal 10 
gele kaartten en 2 rode kaarten. De 
wel aanwezigen hebben ook kun-
nen zien dat de scheidsrechter van 
dienst, wel erg makkelijk een kaart 
toonde. Tussen al dit vermeende 
geweld hebben de toeschouwer 
een leuke en spannende wedstrijd 
kunnen zien. De eerste 15 minuten 
zijn voor Legmeervogels. Maar dan 
komt er een klein verval in het spel 
van Legmeervogels. Het persoonlij-
ke duel gaan verloren en de pas-
sing is matig waardoor het verove-
ren van de bal door Legmeervogels 
weinig zin heeft want de verover-
de bal wordt dan gelijk weer inge-
leverd. In minuut 22 een hele fraaie 
aanval van Elinkwijk waarbij de ver-
dediging van Legmeervogels volle-
dig zoek wordt gespeeld. Het is Jor-
dy Best die deze aanval ook met een 
fraai doelpunt weet af te ronden 1-0. 
Elinkwijk krijgt vervolgens nog een 
aantal mogelijkheden om verder 
uit te lopen maar goed ingrijpen op 
het laatste moment van onder an-
der Sebastiaan van Dijke en Den-
nis Rijnbeek ten koste van een cor-
ner welke dan niet opleveren voor 
Elinkwijk ook doelman Rahim Gök 
van Legmeervogels moet een paar 
keer handelend optreden om Elink-
wijk van de score af te houden. In de 
32ste minuur is Stefan tichelaar na 
een combinatie met Lulinho Martins 
en Dennis Bakker dicht bij de 1-1. 
De uitgestoken voet van Niels Wil-
lemse de Elinkwijk doelman voor-
komt dan de 1-1.
De rust gaat dan ook in met een 1-0 
voorsprong voor de gastheren Elink-
wijk.

Tweede helft
De tweede helft begint zoals de 
eerste is geëindigd met een over-
heersend Elinkwijk dat dan ook in 
de 52ste minuut op een 2-0 voor-
sprong weet te komen Het is Alain 
de Koter die weet te score in de 
korte hoek. Deze treffer is aanlei-
ding tot een klein opstootje rond de 
scheidsrechter. Vlak voor deze 2-0 
ziet hij een duidelijke overtreding 
tegen Dennis bakker helemaal over 
het hoofd. Dit is de reden van het 
tumult rond de leidsman. In dit op-
stootje wordt wat gezegd en heeft 
tot gevolg dat Sebastiaan van Dij-
ke met 2 gele kaarten binnen de mi-
nuut het veld moet verlaten. Dit is 
ook het moment dat men bij Leg-
meervogels inziet dat er nu met 10 
tegen 11 man er een schepje bo-
venop moet doen. Dit gebeurt dan 
ook. Elinkwijk denkt dat de buit al 
binnen is en Legmeervogels denken 
daar heel anders over. Het is dan 
niet Elinkwijk dat het beste van het 
spel heeft, nee het is Legmeervogels 
dat dan de lakens aan het uit delen 
is. In de 66ste minuut een vrije trap 
voor Legmeervogels. Stefan tiche-
laar zit de bal dan via de lat over het 
doel verdwijnen. 2 minuten later een 
aanval van Legmeervogels die even 

zo fraai wordt ingekopt door Jordy 
de Groot maar met een eigenlijk on-
mogelijke redding weet de doelman 
van Elinkwijk de 2-1 te voorkomen 
. Legmeervogels blijven aandringen. 
Dan de 69ste minuut een corner ge-
nomen door Lulinho Martins wordt 
door de mee opgekomen Noud 
Schartman in het doel gewerkt 2-1. 
Legmeervogels ziet dan dat er deze 
middag toch nog wat te halen valt. 
In de 73ste minuut valt de 2e rode 
kaart in dit duel. Na een overtreding 
door Noël Valk op Joey Sack mag hij 
met een directe rode kaart het veld 
verlaten en is het 10 tegen 10. Leg-
meervogels blijven aandringen en is 
in deze fase heer en meester. Nog 
maar zelden komt Elinkwijk in de 
buurt van het doel van Legmeervo-
gels. In de laatste 20 minuten van dit 
duel is het slechts een keer. Maar 
een goede ingreep van doelman Ra-
him Gök met een uitgestoken been 
voorkomt dat Elinkwijk op een gro-
tere voorsprong komt. In d 89ste mi-
nuut valt dan de tweede directe ro-
de kaart. Het is dan invaller M4Noel 
Valk die na slecht 12 minuten spe-
len het veld moet verlaten 9 tegen 
10. Dan is het de doelman van Elink-
wijk die eigenlijk met een paar he-
le fraaie reddingen op inzetten van 
Dennis Rijnbeek en Stefan Tichelaar 
de 2-2 weet te voorkomen. 

Positie
Eenmaal in geslagen positie is het 
dan Roberto van der Tier op de doel-
lijn staande zijn doelman te hulp 
schiet en staat nog steeds de 2-1 
op het score bord. Dan wordt in de 
90+ minuut is het Joey Sack die als-
nog de 2-2 weet te score. Deze tref-
fer voelt als een overwinning hoe-
wel het slechts 2-2 is geworden. Ge-
let op het vertoonde spel zou Leg-
meervogels eigenlijk als overwin-
naar het veld moeten verlaten. Dit 
zou gekund kunnen hebben als de 
inzet van Legmeervogels in de eer-
ste 45 minuten maar net zo was ge-
weest als het laatste half uur van de 
tweede helft. 

Legmeervogels zondag 2 ging in 
Utrecht op bezoek bij Kampong 
zo.2. Legmeervogels beginnen 
stroef aan dit duel en komt in de 
14e minuut op een 1-0 achterstand. 
In dit duel is Legmeervogels voetba-
lend duidelijk de betere ploeg maar 
komt op de fysieke vlak duidelijk 
kracht te kort. Tot aan de rust blijft 
deze score staan. In het begin van 
de 2e helft is er dan ook nog een 
directe rode kaart voor Janyro Pur-
perhart en moet Legmeervogels met 
10 man verder. In de 2e helft zien 
de aanwezige ongeveer hetzelfde 
beeld als in de eerste 45 minuten, 
Voetballend Kampong de baas, al-
le op het fysieke vlak is Kampong 
de meerder. Toch slaagt Legmeer-
vogels er in om op gelijke hoogte 
te komen. De 1-1 wordt dan ook de 
eindstand. Aanstaande zondag gaat 
Legmeervogels op bezoek bij SO 
Soest. Legmeervogels moet het dan 
in Soest opnemen in de 2e beker-
ronde tegen SO Soest zo.3. Dit duel 
SO Soest zo.3 – Legmeervogels zo.2 
begint om 10.30 uur.

Zwaarbevochten over-
winning op rij voor KDO
De Kwakel - Op een druilerige, 
koude zondagmiddag was Alphen, 
de nummer 2 uit de competitie, de 
tegenstander. Een heuse kraker dus 
in de derde klasse A. Trainer Ray-
mond de Jong kon deze middag 
beschikken over een elftal op volle 
sterkte. KDO begint de wedstrijd erg 
fel en scherp. Dit resulteerde direct 
in veel dreiging richting de Alphen-
se doelman. De eerste echte kans is 
echter voor Alphen. Na miscommu-
nicatie tussen de uitkomende Jesper 
Oudshoorn en verdediger Mitchel 
Smits schiet de aanvaller van Alphen 
maar net voorlangs. In de 11e mi-
nuut komt KDO op voorsprong. Rick 
Kruit neemt een strakke corner, ver-
dediger Erik Verbruggen kan inkop-
pen maar raakt een Alphense verde-
diger. De bal smoort in de doelmond 
en spits Mathijs van Rijn is er als de 
kippen bij om de 1-0 aan te tekenen. 
Vervolgens krijgt KDO weer een cor-
ner, Joris Kortenhorst kopt richting 
de verre hoek, maar de bal wordt 
van de lijn gekopt door een verde-
diger van Alphen. De periode hierna 
voert de ploeg uit Alphen a/d Rijn de 
boventoon. KDO heeft wat moeite 
met de snelle behendige aanvallers. 

Voorsprong
Toch komt KDO in de 24e minuut op 
2-0. Na weer een goed getrapte cor-
ner kopt weer verdediger Erik Ver-
bruggen de bal gevaarlijk naar de 
eerste paal. Joris Kortenhorst kopt 
de bal vervolgens op een verdedi-
ger van Alphen en het is wederom 
Mathijs van Rijn die zeer attent is en 
zijn tweede doelpunt van de mid-
dag maakt. Het spelbeeld na de 2-0 
blijft hetzelfde. Alphen heeft het be-
tere van het spel, maar komt maar 
niet tot scoren. Mede doordat KDO 
doelman Jesper Oudshoorn weer 
een prima wedstrijd aan het keepen 
is. Na de welverdiende rust is het Al-
phen dat al snel de aansluitingstref-

fer maakt. Menno Lingeman maakt 
een overtreding op een Alphense 
aanvaller, net binnen de 16 meter. 
Vervolgens wordt de penalty koel-
bloedig in de hoek geschoten, waar-
door er 2-1 op het scorebord ver-
schijnt. Vanaf dat moment begint Al-
phen nog meer druk te zetten rich-
ting het Kwakelse doel. KDO komt 
er voetballend niet goed uit. Uit het 
niks valt dan toch de 3-1 in de 72e 
minuut. Wie anders dan de hardwer-
kende Mathijs van Rijn krijgt een ho-
ge bal met wat geluk mee over zijn 
directe tegenstander. Hij blijft ver-
volgens koel en schuift de bal langs 
de keeper in de verre hoek. Een zeer 
effectieve middag voor de spits, die 
al zijn kansen koelbloedig afmaakt. 

Foutje
Alphen zet daarna nog maar eens 
aan en laat het er duidelijk niet bij 
zitten. Dit resulteert uiteindelijk in 
de 3-2 na een klein foutje van verde-
diger Timo Kas. Hij schat een hoge 
bal niet goed in en de sterk spelen-
de nummer 10 van Alphen lift de bal 
netjes over de uitkomende doelman 
Jesper Oudshoorn heen. De laatste 
tien minuten doet Alphen er alles 
aan om de gelijkmaker te forceren. 
Maar de Kwakelse defensie houdt 
stand en geeft weinig weg. Enke-
le schoten van afstand gaan over of 
naast. Na veel minuten blessuretijd 
fluit de scheidsrechter uiteindelijk af, 
het KDO publiek kan eindelijk opge-
lucht ademhalen en klappen voor de 
spelers. Deze zwaarbevochten over-
winning betekent de 6e driepunter 
op rij voor het jonge elftal. KDO staat 
weer bovenaan en heeft nog een in-
haalwedstrijd te goed. Nu is het zaak 
deze positieve lijn door te trekken 
richting de winterstop. Aanstaande 
zondag staat de inhaalwedstrijd te-
gen hekkensluiter MMO op het pro-
gramma. De thuiswedstrijd begint 
zoals altijd weer om 14.00 uur. 

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Uithoorn - Op donderdag 10 novem-
ber om half drie in de middag kre-
gen de hulpdiensten een oproep om 
te gaan naar de Treuplaan voor een 
reanimatie. De 77 jarige bewoonster 
was onwel geworden. Een buurman, 

Uithoorn - Op zondag 13 novem-
ber is tussen half vijf in de middag en 
kwart voor negen in de avond gepro-
beerd in te breken in een woning aan 
de Albert Verweijlaan, 10-numme-

De Kwakel - Even voor twee uur in 
de nacht van zaterdag 12 op zon-
dag 13 november kreeg de politie 
een melding dat er een grote vecht-
partij uitgebroken was tijdens een 
jeugdfeest op de Vuurlijn. Agen-
ten, hondengeleiders en de politie 
Mijdrecht zijn ter plaatse gegaan. 
Negen jongens uit Mijdrecht ble-
ken onenigheid te hebben gekre-

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

25%
VROEGBOEK
KORTING!

NU AL

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.

Vechtpartij loopt met sisser af
gen met een groep van 25 tot 30 
jongeren uit Uithoorn en De Kwa-
kel. De politie heeft de boel kun-
nen sussen. De negen jongens uit 
Mijdrecht zijn onder begeleiding 
van de politie huiswaarts gegaan. 
Op het feest waren beveiligers aan-
wezig. Een van hen zou ook klap-
pen gehad hebben, maar er is geen 
aangifte gedaan. 

Winkeldief met chocola betrapt
Uithoorn - Op donderdag 11 no-
vember rond drie uur in de mid-
dag is in een super in de Prinses 
Irenestraat een winkeldief op he-
terdaad betrapt. Een 39 jarige man 
zonder vaste woon- of verblijfplaats 

had chocolade gepakt en verliet al 
etend de winkel. De man verkeerde 
mogelijk onder invloed van alcohol 
of drugs. Hij is aangehouden door 
de politie. Hij zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie.

Poging inbraak in woning
ring. Via de achterzijde zijn de dieven 
naar de woning gelopen. Getracht is 
een keukendeur te openen. Het is 
niet gelukt. In het cilinderslot troffen 
de bewoners een schroef aan. 

Beenkleed van scooter weg
Uithoorn - Op zondag 13 novem-
ber is een beenkleed van een scoo-
ter losgeknipt op het Zijdelwaard-
plein. De eigenaresse had haar 
scooter neergezet nabij de pinau-
tomaat bij de uitgang van de su-
permarkt. De schade bedraagt zo’n 

110 euro. De diefstal of vernieling 
heeft tussen twee uur in de middag 
en acht uur in de avond plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er getuigen, 
zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Toch overleden na reanimatie
die bij de brandweer werkt, was snel 
ter plaatse en heeft reanimatie toe-
gepast tot de ambulancedienst arri-
veerde. Na 30 minuten is besloten de 
reanimatie te stoppen. De bewoon-
ster is overleden.

VAKANTIE 
             IS...

...EEN 
UITDAGING

VAKANTIE IS  
WIELEWAAL

Bezorg jij hem
een onvergetelijke

vakantietijd?  

www.wielewaal.nl/
vrijwilligers
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Uithoorn - Ernst en Bobbie, ofte-
wel Ernst, Bobbie en de Rest, be-
kend van theater en tv, kwamen ex-
clusief voor de supermarkten Jum-
bo Uithoorn en Jumbo Aalsmeer, af-
gelopen vrijdagavond naar Uithoorn 
en Aalsmeer om een rondje door 
het dorp te gaan rijden in een heu-
se limousine met vijf winnaars van 
een kleur- knutsel- tekenwedstrijd 
van deze supermarkten. De geluk-
kige winnaars in Uithoorn waren 
geworden: Noa van Klaveren van 
3 jaar. Zij had een prachtige teke-
ning gemaakt en is een enorme fan 

van Ernst en Bobbie. Haar allerlief-
ste wens was een knuffel met Ernst 
en Bobbie. 
En haar droom kwam uit. Haar oog-
jes glommen van geluk. Wat was 
ze blij: “ wat een grote auto”. Noa 
had voor Ernst ven Bobbie nog een 
mooie tekening gemaakt, die zij per-
soonlijk kon overhandigen. Jaden 
Tualena van 5 had een prachtige 
Ernst en Bobbie Sinterklaas kleur-
plaat gekleurd. Zij nam haar zusje 
Duru mee . Ze waren duidelijk ge-
spannen maar zeker niet bleu. Ja-
den zat in de limousine tussen Ernst 

en Bobbie en was daar ape trots op. 
Haar mondje stond niet stil.
Milan van de Tang van 7 jaar was 
de derde gelukkige winnaar. Ook hij 
had een prachtige Ernst en Bobbie  
tekening ingekleurd en beplakt. en 
hij bracht de 9 jarige Bram mee. Mi-
lan had een hele vragenlijst meege-
nomen en vroeg honderd uit.  “ Wat 
is jullie lievelings boek?” Bobbie gaf 
serieus antwoord ‘ de gebroeders 
Leeuwenhart’. Ernst echter vond 
het telefoonboek het leukste boek: 
‘ staan zoveel namen in’. “ waar-
om heeft Ernst een bril: ‘ o, vertelde 

Bobbie, ‘ zonder bril hoort hij niets’. 
Lachen geblazen was het in de li-
mousine. En toen er ook nog eens 
echte kinderchampagne werd ge-
schonken en de muziek aanging en 
Bobbie en Ernst vecht gingen zin-
gen, kon de avond niet meer stuk.
Na een rondje door het dorp wer-
den de kinderen weer keurig afge-
zet bij de Jumbo in Uithoorn. Nog 
veel handjes schudden, knuffels, 
dag, dag, en daar gingen ze weer 
met de limousine richting Jumbo 
in Aalsmeer waar ook vijf winnaars 
stonden te wachten.

Kinderen genoten van rondrit in 
limousine met Ernst en Bobbie

 
10   Nieuwe Meerbode  •  16 november 2016





Vervolg van de voorpagina.

Bijna was er geen intocht van Sinterklaas en zijn Pieten 
binnen de Gemeente Uithoorn. Het was de beide Uithoornse 
EHBO-verenigingen niet gelukt om op korte termijn EHBO-
ers te leveren voor de intocht en het bezoek van de Sint aan 
de winkelcentra Amstelplein en Zijdelwaard. Doordat De 
Kwakelse EHBO-vereniging toch nog op het laatste moment 
haar EHBO-er kon inzett en voor de intocht in Uithoorn, kon aan 
de vergunningseisen, afgegeven door de Gemeente Uithoorn, 
worden voldaan en kon de intocht toch nog zijn doorgang 

vinden. De Kwakelse EHBO-vereniging heeft  zowel bij de intocht 
in Uithoorn alsmede bij het bezoek van de goedheiligman aan 
de beide winkelcentra haar EHBO-ers ingezet. En gelukkig maar, 
want wat werd de Sint weer enthousiast ingehaald in Uithoorn. 
Honderden kinderen en ook volwassenen stonden al vanaf half 
ti en te wachten aan de Amstel. Toen de boot in zicht kwam 
brak er een gejuich los, geweldig. De Sint en zijn gevolg was ook 
overduidelijk heel blij om weer in Uithoorn te zijn. Ze namen 
alle ti jd om met de kinderen te praten of met hen op de foto 
te gaan. Na een hartelijk welkom door de burgemeester ging 
Sinterklaas te voet richti ng winkelcentrum Amstelplein. Ook 

daar was het op het plein bij het podium waar o.a. geweldige 
dansshows werden gegeven door de leerlingen van dansschool 
Elleswijk uit Uithoorn. De Kwakelse EHBO-ers gelukkig hadden 
gelukkig niet veel werk. Een van de muzikanten bleek wat 
onderkoeld te zijn en werd door hen in een warmte deken 
begeleid naar een warmer onderkomen. ‘s Middags bracht 
de Sint ook nog een bezoek aan winkelcentrum Zijdelwaard, 
waar hij opnieuw door heel veel kinderen werd verwelkomt. 
’s Avonds heeft  EHBO-vereniging St. Vincenti us haar mensen 
weer ingezet bij de intocht van Sinterklaas in De Kwakel. Ook 
hier was het een erg leuke happening voor groot en klein.

 EHBO-vereniging St. Vincenti us red
intocht Sinterklaas in Uithoorn
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Knap gelijkspel van KDO JG1
De Kwakel - Op een nog bevroren 
veld mocht KDO JG1 vroeg in de 
ochtend aantreden in Utrecht tegen 
DVSU. Een fysiek sterke tegenstan-
der die onze lichte jongens en mei-
den in het begin lieten merken dat 
ze de koploper wel even pootje zou-
den lichten. Daar leek het in het be-
gin wel sterk op. Veelvuldig moest 
KDO terug in de verdediging. De af-
werking van DVSU liet behoorlijk te 
wensen over dus hield KDO stand. 
Een verre uittrap van Daniël werd 
door Thomas ( kleinste man op het 
veld) op waarde geschat en hij ging 
alleen op de keeper af en prikte de 
bal via de paal in het doel 0-1. Daar-
na was het DVSU die weer veelvul-
dig de aanval zocht. De aanvoerders 
van beide teams drukte een stem-
pel op de wedstrijd. Ze waren veel-
vuldig aan de bal en creëerde kan-
sen aan beide zijden. Een van die 
kansen werd voor rust nog benut 
door de aanvoerder van DVSU zelf. 
Met een ruststand van 1-1 werd er 
van speelhelft gewisseld. Na de af-
trap was het DVSU die hun fysie-
ke kracht verder benutte en de 
KDO spelers gewoon wegduwde. 
Dit werd niet waargenomen door 
de scheidsrechter en KDO had ge-

luk dat DVSU steeds naast schoot. 
KDO ging ook meer kracht gooi-
en in de duels en dwong zo nog 
wat kansen af waarbij de paal een 
doelpunt in de weg stond. Compli-
menten gaan uit naar de dames van 
KDO JG1 Manisha, Kelly en Odette. 
Door het storende werk van Odette 
kon de aanvoerder van DVSU niet 
meer in zijn spel komen. Uiteinde-
lijk bleef de stand steken op DVSU 
JG1-KDO JG1 1-1.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Ook op de dinsdagse 
speelmiddag van Hartenvrouw, die 
samenviel met de dag van de Ame-
rikaanse presidentsverkiezing werd 
deze vraag natuurlijk gesteld en be-
sproken. Wie zou de baas worden 
van het machtigste land ter wereld? 
Wie er gewonnen heeft is inmiddels 
duidelijk en het nieuws is ook al-
weer een beetje ingedaald.
In onze eigen bridge-microkosmos 
komt deze vraag ook met enige re-
gelmaat aan de orde. Trump or no 
trump: speel je een troefcontract 
of Sans Atout? (voor de eventue-
le niet-bridgers onder de lezers: dat 
laatste is dan no trump ofwel zonder 
troef) Het eerste is vaak veiliger, het 
tweede brengt soms meer op. Alle 
dilemma’s kwamen weer voorbij tij-
dens de eerste zitting van de twee-

de competitieronde. De top-score 
behaalde ditmaal de nummer een 
in de B-lijn: Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp met 66,37%. Net gedegra-
deerd, maar duidelijk van plan weer 
op te stoten richting de A. Op de 
tweede plaats Ria Bulters & Tiny van 
Drunen met 61,90% en derde wer-
den Ria Verkerk & Ineke van Die-
men met 58,93%.
In de A-lijn eindigden op de eer-
ste plaats An van Schaik & Lea Wit 
met 57,64%, tweede werden Froukje 
Kraaij & Anneke van der Zeeuw met 
54,17% en derde Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar met 53,82%.
Voor informatie over Hartenvrouw 
kunt u terecht bij secretaris Sandra 
Raadschelders tel. 0297-569910 of 
mail naar Hartenvrouw2015@gmail.
com

Bridgeclub De Legmeer
Anneke en Bram stelen de show
Regio - De verrassing van de avond 
was de uitslag in de B- lijn waar An-
neke & Bram van der Zeeuw alle pa-
ren de baas waren met 54,86%. Die 
hebben progressie gemaakt zeg, ge-
weldig! Marijke & Ger van Praag ge-
louterd door vele prestaties op hoog 
niveau, hadden nu toch het nakij-
ken als tweede met 54,51%. Dat het 
spannend was moge blijken uit plek 
drie waar Sonja & Hans Selman met 
54,17% beslag op legden. Riet & 
Wim Beijer zaten daar ook vlak ach-
ter als vierde met 53,17% en Ger-
da van Liemt & Els van Wijk sloten 
de top van deze lijn af met 52,78%. 
In de C- lijn werd ook fel gestreden 
wat resulteerde in een gedeelde 
eerste en tweede plaats van 60,07% 
voor Froukje Kraaij & Rini Tromp en 
Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht. Maria Baas & Klaas Verrips 
volgden op drie met 56,25% waarna 
Ada van Maarseveen & Ans Voogel 
op 54,17% uit kwamen. 

A lijn
Map Kleingeld & Mieke Peeters 
haalden de vijftig procent net niet, 

maar werden met 49,65% toch mooi 
vijfde van de veertien paren. In de 
A- lijn was veni vidi vici weer eens 
voor Cora de Vroom & André van 
Herel die met 58,07% de uitslagen-
lijst aanvoerden. Dit mag je natuur-
lijk ook wel verwachten van bridge-
docenten toch? Stenny & Herman 
Limburg presteerden ook goed en 
dat leverden ze een tweede plek 
op van 56,77%. Ook hier zat de top 
dicht bij elkaar gezien Renske & 
Kees Visser op 56,51%, Joop van 
Delft & Frans Kaandorp op 55,73% 
en Johan Le Febre & Wim Slijkoord 
op 55,21% kwamen als respectieve-
lijk derde, vierde en vijfde. Volgende 
keer wordt er weer “geviertald” en 
daarna volgt twee keer paren voor 
de ontknoping van de eerste ronde. 
Ooit overwogen om te gaan bridgen, 
sluit u dan nu aan bij Bridgeclub De 
Legmeer. Er wordt elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur gespeeld in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat; e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op woensdag 9 novem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 39 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond Gerrie Ruim-
schoots met een totaal van 7181 
punten. De tweede plaats was voor 
Gijs Brozius met 7096 punten en 
als derde eindigde Jacqueline v.d. 
Bergh met 6829 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Krijn Voorn 
met een totaal van 5232 punten. 

De marsenprijzen waren deze avond 
voor Gijs Brozius(2x), Werner Thun 
(2x), Maus de Vries, Tineke de 
Munk, Richard v.d. Bergh, Gerrie 
Ruimschoots, Willy v.d. Hilst en Cor-
rie van Bemmelen. 
Heeft u ook zin in een avondje ge-
zellig klaverjassen? U bent van har-
te welkom op donderdag 17 novem-
ber in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur.

Zeer geslaagde 
Vogeltentoonstelling
De Kwakel - Op 11, 12 en 13 no-
vember 2016 hebben wij onze jaar-
lijkse onderlinge tentoonstelling ge-
houden in Sportcomplex KDO. Vrij-
dagochtend begon de drukke dag 
al vroeg, om 8.30 uur arriveerde de 
eerste keurmeesters die van alle 
hoeken uit het land komen. Dit jaar 
waren er 4 keurmeesters. Ze had-
den een makkie dit jaar. Om 16.00 
uur was de laatste keurmeester 
klaar. Om 20.00 uur vond de ope-
ning plaats in de kantine van KDO, 
deze werd verzorgd door de voorzit-
ter de heer Bert v/d Jagt. Alle prijs-
winnaars werden naar voren ge-
roepen en mochten een oorkon-
de in ontvangst nemen. Na de ope-
ning was iedereen welkom om bij 
de show een kijkje te komen nemen 
naar alle mooie vogels. Het hele 
weekend is er veel aanloop geweest 
van belangstellende mensen. Zon-
dag middag was de trekking van de 
grote loterij. Er kan weer met recht 
gezegd worden dat het een gewel-
dige show is geweest, waar de or-
ganisatie trots op is. Hennie van der 
Hoort was Kweekkampioen van de-
ze tentoonstelling.

Kampioenen en prijswinnaars
Kleurkanaries: 
1. Wim Lelieveld 93 pnt
2. Wim Lelieveld 92 pnt 
3. Wim Lelieveld 91 pnt 
Postuurkanaries: 
1. Ruud Bruné 94 pnt 
2. Sjors Koeleman 93 pnt 
3. Ruud Brune 92 pnt 
Zebravinken: 
1. Jeroen Konst  95 pnt 
2. Jeroen Konst  94 pnt 
3. Wout Meijer 93 pnt 
Japanse meeuwen: 
1. Bert vd Jagt  95 pnt 
2. Marco vd Jagt  94 pnt

3. Bert vd Jagt  93 pnt 
Tropen w.o. kwartels en duiven: 
1. Mark Tieman  95 pnt 
2 Mark Tieman  94 pnt 
3. Wout Meijer  93 pnt
Kleine grasparkieten: 
1 Mick vd Jagt  94 pnt 
2. Danique Winter  93 pnt 
3. Mick vd Jagt   92 pnt
Agaporniden: 
1. os Verlaan  94 pnt 
2. Jos Verlaan  93 pnt 
3. Jos Verlaan   92 pnt 
Grote parkieten: 
1. Hennie vd Hoort  95 pnt
2. Hennie vd Hoort  94 pnt 
3. Hennie vd Hoort  93 pnt 
Bondskruis Kanaries:
Ruud Bruné  94 pnt 
Bondsmedaille Kanaries:
Wim Lelieveld  93 pnt 
Bondsmedaille Zebravinken:
Jeroen Konst  95 pnt
Bondsmedaille Japanse Meeuwen:
Bert vd Jagt  95 pnt 
Bondsmedaille Overige tropen:
Mark Tieman  95 pnt 
Bondsmedaille Alle Parkieten:
Hennie vd Hoort  95 pnt
 
Overige kampioenen
Stammenkampioen:
Marco vd Jagt  369 pnt 
Stellenkampioen:
Mark Tieman  187 pnt
Jeugdkampioen Tropen:
Mick vd Jagt  91 pnt
Jeugdkampioen Parkieten:
Danique Winter  91 pnt 
B & C klasse kampioen:
To Markwat  92 pnt
Derby kampioen:
Ruud Bruné  94 pnt 
Jan Smit bokaal:
Hennie vd Hoort  95 pnt 
Kweekkampioen:
Hennie vd Hoort  465 pnt

Verburg Fotografie sponsort 
handbal KDO DS2
De Kwakel - Sinds enige weken 
lopen de KDO DS2 handbaldames 
in het mooie nieuwe shirt, gespon-
sord door Lesley Verburg van uw-
trouwfotos.nl. De dames waren hard 
op zoek naar een sponsor voor hun 
nieuwe shirts en toen Lesley Ver-
burg het bericht onder ogen kreeg, 
was de zaak snel beklonken! De ko-
mende drie seizoenen zijn de da-
mes te bewonderen in hun nieuwe 
shirts. Toeval of niet, maar één van 
de dames is zelfs al ten huwelijk ge-
vraagd door haar vriend…! Bij de 
overhandiging van de shirts hoef-

de uiteraard niet nagedacht wor-
den over wie de foto’s zou gaan ma-
ken… Lesley, namens KDO Hand-
bal dank voor dit mooie gebaar! Uw-
trouwfotos.nl is een onderdeel van 
Verburg Fotografie. Fotografe Lesley 
Verburg is afgestudeerd aan de Fo-
tovakschool in Amsterdam en heeft 
zich met name verder gespeciali-
seerd in bruidsreportages. Uiter-
aard kunt u ook voor al uw ande-
re foto-opdrachten met haar con-
tact opnemen via www.verburgfo-
tografie.com (foto: uwtrouwfotos.nl 
(Lesley Verburg)

Selectie Turnen KDO D.A.G.
De Kwakel - Zaterdag 12 november 
hebben de meiden van KDO D.A.G. 
hun eerste selectie turnwedstrijd 
gedaan bij Kwiek in Nieuwveen in 
Sporthal de Ringkant. Het was een 
geslaagde sportieve ochtend met 
goede resultaten. En voor het eerst 
deden de meiden hun nieuwe oe-

fenstof van NTS 2015. De eerste 
wedstrijd hadden ze de onderde-
len ongelijke Brug, Sprong en Lan-
ge mat (vrije oefening). De meiden 
hebben de weken er voor al goed 
getraind, zeker nu de nieuwe oefen-
stof erin gestampt moest worden. 
Ook hadden we van KDO 3 nieuwe 

Puntendeling voor team 
Boule Union Thamen
Uithoorn - De vierde speeldag van 
de Nationale Petanque Competi-
tie. Voor BUT 1 stond de ontmoeting 
met de nummer twee van de rang-
lijst op het programma. Les Boules 
Fleuries 4 uit Lisse stond 1 punt acht 
op BUT door na winst tweemaal ge-
lijk te spelen. De ontmoeting vond 
plaats in Lisse. BUT startte goed 
met twee overwinningen in de dou-
blettenronde en dus een 2-1 voor-
sprong In de tripletten ronde werd 
de winst gedeeld. BUT ging de laat-
ste ronde, ook doubletten, in met de 
taak om twee partijen te winnen. 
Het liep echter anders. Niels van 
Diemen en Joan van Rekum won-
nen hun partij met een stand van 
13-9. De twee andere teams lieten 
het helaas een beetje liggen en ver-
loren hun partijen. Het resultaat was 
dat beide teams vier overwinningen 
hadden en dus een gelijkspel. Het 
team van BUT blijft daardoor onge-
slagen aan de leiding. Het tweede 
team van BUT speelde in Bodegra-
ven overdekt tegen Gouda 4. In de 
eerste speelronde werd één partij 
gewonnen en daar bleef het helaas 
bij. Gouda was duidelijk een maatje 
te groot en won de ontmoeting met 
7-1. BUT 2 blijft daardoor de lan-
taarndrager in de poule. De volgen-
de speeldag is 26 november. BUT 2 
is dan vrij en BUT 1 speelt in Haar-
lem tegen PU Kennemerland 4.

Eerste speeldag
Een dag na de vierde speeldag van 
de NPC moesten een aantal spe-
lers van BUT spelen in de zondage-

ditie van de Wintercompetitie dou-
bletten van afdeling 09 van de Ne-
derlandse Jeu de Boules Bond. Het 
was voor hen de tweede speeldag. 
BUT speelt in deze competitie met 
vier doubletten. Drie daarvan spe-
len in de tweede klasse en de vier-
de equipe in de derde klasse. Na de 
eerste speeldag ging in de tweede 
klasse de equipe Michiel Buchner/
Jelle Pekelharing ongeslagen met 
vijfmaal winst gedeeld aan kop. De 
twee andere teams stonden twee 
winstpartijen achter. Michiel en Jel-
le deden ook de tweede speeldag 
goede zaken. Zij wonnen vier van 
de vijf partijen, maar raakten wel 
een winstpartij achter de koploper, 
het tweede team van OSB. De equi-
pe Ina Hoekstra/Wilma Buchner de-
den het prima en de viermaal winst 
bracht hen op zeven winstpartijen 
en een keurige derde plaats in de 
tussenstand. De equipe Jannie van 
Kooten/Hans vd Wal had een off-
day. Slechts één partij werd in winst 
omgezet en daardoor zakte de 
equipe naar de 11e plaats. De vier-
de equipe van BUT, Marja de Ru/
Eva van Ark, is eigenlijk niet sterk 
genoeg voor de derde klasse. Vorig 
jaar speelde deze equipe nog in de 
vijfde klasse, maar door de start van 
de Nationale Petanque Competi-
tie, is het aantal inschrijvingen voor 
deze wintercompetitie sterk terug-
gelopen en zijn er maar drie klas-
sen. Gelukkig werd er wel een par-
tij gewonnen, waardoor het moge-
lijk blijft om van de onderste plaats 
te krijgen.

meisjes mee, Sani, Myrthe en Indy. 
Voor hun was het hun eerste selec-
tiewedstrijd. Wat een spanningen bij 
de meiden. Maar wat deden ze het 
toch goed. De trotse gezichtjes die 
de kant van papa, mama of opa/oma 
opkeken spraken vaak al boekdelen. 
En trots mogen jullie zijn, alle meis-
jes van de selectie groep heeft laten 
zien dat ze hard getraind hadden.

Uitslagen 
Bijna 50 meiden uit deze regio de-
den mee aan deze wedstrijd. Ieder 
zijn eigen niveau. Dit waren de uit-
slagen. Pre-instap en Instap: 4e plek 
Eva Voorn, 3e plek ODI Emma Koot, 
2e plek ging naar Wiep Slof van 

Kwiek en Kaja Doelman van Kwiek 
ging met de gouden plak naar huis. 
Net buiten de prijzen, viel Myrthe 
van KDO met een 5e plek, haar eer-
ste wedstrijd en dan deze mooie 
punten binnen slepen, is echt heel 
knap. Pupil 1: 3e plek Fay van Doorn 
van KDO en 2e plek voor Maud 
Straver van Kwiek en een mooie 1e 
plek Nieck vd Aar tevens van Kwiek
Pupil 2: Daar werden 2 medailles 
uitgereikt. Met de zilveren plak ging 
Lotte Roos van ODI naar huis en 
Lotte Fransen van Kwiek mocht de 
gouden medaille om haar nek dra-
gen. Jeugd 1: Werd 1 medaille uit-
gereikt aan Eva Soppe. Mocht trots 
met de gouden plak naar huis. Ze 
liet een mooie salto afsprong zien op 
de ongelijke brug. Dus dik verdiend.

Qui Vive dames 1 verdedigt koppositie
De Kwakel - Vorige week werd de 
nummer 1, Xenios met 1-2 versla-
gen door het 1e damesteam van Qui 
Vive. Hierdoor hebben zij de koppo-
sitie overgenomen en moeten de 

dames de eerste plek in de compe-
titie gaan verdedigen. Deze reeks 
van 14 spannende wedstrijden be-
gon zondag tegen Westerpark! Een 
wedstrijd tegen de nummer 11 die 

zonder al te veel problemen werd 
gewonnen met 8-1. Het wordt nog 
een rit waarbij we alle support no-
dig hebben. Want je weet wat ze 
zeggen: dit wil je niet missen!
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Passen kan een mooi bod 
zijn bij de Amstelbridgeclub!
Uithoorn - Donderdag 10 novem-
ber startten de leden van deze club 
met de derde zitting van de tweede 
competitieronde. Hoewel onze wed-
strijdleiders er alles aan doen om 
complete viertallen te hebben was 
er dit keer een stilzit voor de B. Het 
is iedere week toch weer een beet-
je puzzelen, daarvoor onze dank Lu-
cas & Gerard. 

A lijn
Spel 21 in de A-lijn was zo’n spel, 
waarbij i.p.v. naar de manche te 
gaan, je beter kon passen op part-
ners sprongvolgbod van 3 schop-
pen. Hoewel het aantrekkelijk was 
om naar de manche te gaan, het zat 
er net niet in mensen, was passen 
het beste bod. Jany & Hanny lieten 
zich wel verleiden tot de manche en 
gingen zelfs 3 down. Het was een 
lastig spel waarbij noord/zuid zowel 
een lange harten- als schoppen-
kaart had, maar ook 3 harten ging 
2 down.
Bij spel 1 was de contractkeuze ook 
niet gemakkelijk. Bij dit spel pasten 
Alice & Els eveneens na 3 harten en 
maakten dit contract net. Een sco-
re van 100%. Door de tussenbieding 
van oost/west, lieten een aantal pa-
ren zich verleiden naar 5 ruiten te 
gaan, doch dit contract ging 1 of 2 
down. Aja & John kozen voor 3 sans, 
maar zij gingen 2 down. Bij spel 8 is 
drie keer klein slem geboden en ge-
haald. Dit mooie hartencontract zat 
er net in door de singelton klaveren.

B lijn
In de B-lijn werd de eerste plaats 
gedeeld door Corry & Grace en 
Greet & Nel. Beide paren eindigden 
met een mooie 62% score. Aan ta-
fel 5, de spellen 17 t/m 20, kregen 

de oost/west paren steeds mooie 
kaarten en konden/mochten zij al-
le spellen spelen. Alleen jammer dat 
bij spel 18 de slem niet is uitgebo-
den. Er zat een 7 hartencontract in. 
Hoewel veel paren 3 sans boden bij 
dit spel, was dit niet het juiste con-
tract. Er werd door enkele paren wel 
+3 gehaald, maar ook +1 of +2. Bij 
spel 19 was er eveneens een keu-
ze tussen 4 schoppen of 3 sans bie-
den. Corrie & Nettie scoorde daar 
100% door 3 sans + 2 te maken. 
Een 4 schoppencontract was door 
het kunnen gebruiken van aftroe-
vers wel veiliger, maar +1 levert net 
minder punten op. Ank & Lotte ble-
ven bij dit spel steken op 2 schop-
pen, een leuk cadeautje voor Ciny & 
Herman? Bij spel 11 had men na 2 
schoppen beter kunnen passen. De 
manche, verleidelijk dus en door en-
kele paren ook geboden, zat er echt 
niet in. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice  66,15%
2. Greet & Henk   64,06%
3. Addie & Jeannet  59,90%

B-lijn
1. Greet & Nel en
Corry & Grace 62,00%
3. Nel & Jos  60.00%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen. 

900 deelnemers aan eerste 
crosswedstrijd bij AKU
Uithoorn - Zaterdag 19 november 
organiseert AKU de eerste cross-
wedstrijd van het winterseizoen voor 
een groot aantal atletiekverenigin-
gen in Noord-Holland en Utrecht. 
Meer dan 900 jonge atleten, waar-
onder 55 van AKU, hebben zich voor 
deze wedstrijd aangemeld. Atleten 
zijn in 9 verschillende leeftijdscate-
gorieën onderverdeeld, jongens en 
meisjes apart en dat betekende dat 
er 18 verschillende starts zijn. Om 
11.00u. wordt er gestart met de A-
junioren en rond 15.00u. werd het 
laatste startschot gelost voor een 
van de pupillengroepen. Bij een aan-
tal starts zullen er 70 à 80 kinderen 
aan de streep staan, dat belooft vol-
op sportieve strijd en spanning. AKU 
is blij dat er weer veel vrijwilligers zijn 
die beried zijn om te assisteren bij de 
start/finish, op het parcours, de uit-
slagenverwerking en in de kantine.

Zwaar parcours
Bij de cross wordt er over verschil-
lende afstanden gelopen. Zo leg-

gen de A-junioren 3.000 meter af 
en lopen de jongste pupillen van 
6/7 jaar een afstand van 600 me-
ter. Parcoursbouwer Kees Verkerk 
heeft voor de verschillende afstan-
den een uitdagend parcours samen-
gesteld. Met een aantal vrijwilligers 
van AKU zal Kees op donderdag en 
vrijdag aan de slag gaan om de ver-
schillende parcoursen te bouwen en 
te zorgen voor een goede afzetting 
bij de start en finish. Door de ve-
le regen van de afgelopen dagen is 
het parcours waarschijnlijk behoor-
lijk zwaar, met name de trappen en 
de heuvel aan de buitenkant van het 
AKU-terrein worden een pittig ob-
stakel.

Grote groep AKU-atleten.
AKU heeft weer veel nieuwe jeugd-
leden mogen inschrijven in de afge-
lopen maanden en voor velen zal de-
ze wedstrijd dus de eerste zijn. We 
hopen natuurlijk dat veel ouders en 
andere familieleden onze jonge atle-
ten komen aanmoedigen.

Eerste winst in competitie 
voor KDO G1
De Kwakel - De najaarscompetitie 
voor KDO G1 loopt niet zoals ze ge-
dacht hadden. Natuurlijk is het in de 
2e klasse zwaarder maar veel ver-
liespartijen konden ze zichzelf aan-
rekenen. Als echte bikkels gingen 
ze vandaag op zoek naar hun eer-
ste winstpartij. In de uitwedstrijd 
werd verloren van Waterloo G2 en 
nu wilde ze de punten thuishouden. 
In het begin ging de wedstrijd gelijk 
op. KDO maakte de 1-0 maar even 
daarna scoorde Waterloo de 1-1. Di-
rect na de aftrap werd er weer ge-
scoord door KDO 2-1. KDO had in 
de gaten dat Waterloo zonder wis-
sels was gekomen en gebruikte de 
ruimte veel beter. Hierdoor liep KDO 
uit naar 7-1 tot de rust. In deze doel-
puntenregen zat ook nog een zuive-
re hattrick van Daan. Nadat ieder-
een weer was opgewarmd begon 
Waterloo net als in de 1e helft goed 
aan de wedstrijd en scoorde de 7-2. 
Waarschijnlijk was dit nodig om de 
spelers wakker te schudden. KDO 
liep uit naar een uiteindelijke score 

van KDO G1-Waterloo G2 13-3. De 
scorende spelers van deze wedstrijd 
waren: Omar 3x, Daan 5x, Selina 1x, 
Rody 1x en Stijn 3x. Een mooi over-
winning met een positieve uitwer-
king voor het doelsaldo.

Dammers K&G halen 
verwoestend uit!
De Kwakel - Ze zijn nog maar met 
weinig leden maar ze dammen voor 
het meervoud. Afgelopen maandag-
avond moest Andijk aan de laat-
ste stuiptrekkingen van de Kwakel-
se dammers geloven. Verleden sei-
zoen speelden beide ploegen ge-
lijk tegen elkaar en wonnen ze bei-
de hun 1e wedstrijd van dit seizoen 
met 6-2. Het beloofde een spannen-
de avond te worden, maar dat pak-
te wat anders uit. Kees Harte wist de 
eerste punten na twee en een half 
uur dammen bij te schrijven. Kees 
kwam positioneel een schijf voor en 
speelde de partij vervolgens gedeci-
deerd uit, 2-0. Broer Jos won vervol-
gens ook een schijf, maar pakte bij 
zijn combinatie ook een schijf van 
zichzelf weg zodat de stand gelijk 
bleef. Maar enkele zetten later kon 
Jos de winst opeisen omdat zijn op-
ponent de bedenktijd overschreed, 
4-0. Een gelijkspel was hierdoor al 
verzekerd, maar de resterende bor-
den boden nog genoeg perspectief 
voor meer. Op het kopbord speelde 

Wim Konst een hele goede partij te-
gen de zeer sterke heer Sijm, met 
een combinatie dwong Wim een 
overmachtseindspel af dat hij ge-
degen in winst omzette, 6-0. Team-
leider Leo Hoogervorst sloot op het 
laatst zijn partij met remise af waar-
door de eindstand met 7-1 wel erg 
hoog uitpakte. Hierdoor bezet K&G 
nu de eerste plaats in de 1e klasse 
van de Noord-Hollandse dambond, 
over twee weken spelen de mannen 
van Leo in Zaandam. De damclub zit 
echter nog om leden verlegen, dit 
mogen natuurlijk ook dames zijn. 
Tijdens het lopen van de donateurs-
kaarten heeft zich al een dame aan-
gemeld, maar ze vind dat er dan nog 
minimaal een dame bij moet komen. 
Dus heren wees gewaarschuwd, 
de dammers zijn op jacht naar jul-
lie vrouwen. 
K&G- Andijk 7-1
W. Konst- R. Sijm 2-0
J. Harte- A. Asma 2-0
L. Hoogervorst- A Burgmeijer 1-1
K. Harte- R. Fuster 2-0

Bridge arena in dorpshuis 
De Quakel
De Kwakel - In de nieuw samen-
gestelde lijnen trokken 40 paren ten 
strijde op de 1e speelavond van de 
2e parencyclus van het seizoen 
2016-2017 van de BVK in de bridge-
arena in Dorpshuis DeQuakel. Vaak 
zien we zo’n 1e avond dat een in een 
hogere lijn debuterend paar de con-
currentie weet te verrassen met een 
top 3 klassering,  maar daar was de-
ze week geen sprake van. Integen-
deel, de promovendi van de vori-
ge cyclus zullen, een enkele uit-
zondering daar gelaten,flink aan de 
bak moeten om de nu al opgelo-
pen achterstand goed te maken. Ge-
lukkig zijn daar nog 4 vonden voor, 
dus vooralsnog geen paniek. Veelal 
bekende namen dus in de verslag-
waardige top 3 in de lijnen. Zo waren 
in de A lijn Geke en Jaap Ludwig de 
hoogst scorenden met 61,81%. Rita 
en Wim Ritzen werden met 60,75% 
2e en Bep Verleun en Ria van Zuylen 
3e met 57,99% Rina en Gerda waren 
wat van de leg en zij werden ‘overtui-
gend’ laatste.

B lijn
In de B lijn een combi paar en wel 
Ria Broers en Loes Schijf. Die vonden 
elkaar deze avond blijkbaar heel ge-
makkelijk, wat resulteerde in de top-

score van de avond en dus uiteraard 
de 1e plaats met 62,74%. Rie Bezuy-
en en Gerbrand van Nigtevegt ble-
ven met 60,94% keurig in het spoor. 
Rees en Gerard van der Post, vorige 
week nog pontificaal winnaar van de 
jubileumdrive ter ere van het 30 ja-
rig bestaan van de club,  hadden de 
goede vorm van toen meegenomen 
naar deze week en dat vertaalde zich 
in de score van 59,31%, goed voor de 
3e plaats. In deze lijn waren Eefke en 
Marianne de minst sterken.

C lijn
Ton Scholte en Wim Maarschalk lij-
ken met hun 1e plaats in de C lijn 
met 59,58% duidelijk te willen maken 
dat zij toe zijn aan een stapje hoger-
op. Of dat ook geldt voor Hans Eli-
as en Ben Terra is, gezien hun ‘sprin-
gerige’ scoreverloop, nog de vraag, 
maar deze week mochten zij zich 
met 57,92% de op 1 na sterkten noe-
men. Tonny Godefroy en Harrie Ru-
bens completeerde het erepodium 
met een score van 54,17%. Waar de 
promovendi het dus lieten afweten in 
de diverse lijnen geldt hetzelfde voor 
de paren die juist een stapje terug 
hadden moeten doen. Ook van die 
paren geen spoor te bekennen in de 
hogere regionen.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Zaterdag jl. 12 november 
mocht LMV aantreden tegen een di-
recte concurrent, HBC uit Heemste-
de. Door het verlies van DSOV lag 
de tweede plek op de ranglijst bin-
nen handbereik, net onder het on-
genaakbare Aalsmeer. De onderlin-
ge spanning was goed te merken in 
het begin van de wedstijd, over en 
weer veel balverlies en weinig doel-
kansen. De ban werd gebroken in 
de 35e minuut toen Benjamin een 
bizar duel uitvocht met de boom-
lange keeper van HBC. Benjamin 
schermde de bal af met de keeper 
in zijn nek, draaide snel om zijn as 
en schoot de bal langs de verbou-
wereerde keeper in het doel voor de 
0-1. Met deze stand werd de rust 
bereikt. De coach van HBC bleek 
een tactische verandering te hebben 
doorgevoerd. In plaats van voorzich-
tig opbouwen dat in de eerste helft 
eigenlijk geen enkele kans had op-
geleverd, kozen ze nu voor de lan-
ge bal. Dit resulteerde in de 42e mi-
nuut tot een levensgrote kans, toen 
een HBC-speler alleen voor onze 
keeper verscheen. Danny (zie foto) 
bleef koelbloedig en keerde het har-
de schot op fantastische wijze. Vijf 
minuten later viel het doelpunt aan 
de andere kant. Renzo stuurde Ben-
jamin weg, die beheerst in de verre 
hoek schoot. HBC gaf niet op, een 
vrije trap werd in ons strafschopge-
bied met de arm tegengehouden, 

helaas niet door Danny maar door 
een speler: strafschop.  Zelfs Danny 
was de hard door het midden geno-
men penalty te machtig, HBC kwam 
terug tot 1-2.
Even leek het nog spannend te wor-
den, maar wederom Benjamin, deze 
keer met een volley, wist de marge 
weer op twee te zetten. De laatste 
treffer was ook voor LMV, toen Ren-
zo met een machtig schot keeper en 
bal tegelijk over de lijn werkte voor 
de 1-4 eindstand. Een prachtig re-
sultaat met als beloning de tweede 
plaats.

Michiel de Ruiter voor Pampus
Uithoorn - Twee kanoërs vertrokken 
vanaf de steiger van U.R.K.V. Michiel 

de Ruyter, in Uithoorn, om via Ouder-
kerk en Driemond rond 10:00 uur in 

Zondag eerste ‘bridge in 
de winter’
Uithoorn - Aanstaande zondag gaat 
de eerste van een reeks bridgemid-
dagen op zondag bij Partycentrum 
Colijn in Uithoorn van start. Om 
13.00 uur gaat de zaal open en om 
13.30 uur starten we met bridgen.
Tijdens deze middagen zullen de 
drankjes aan tafel worden geser-
veerd en er zulllen lekkere hapjes 
worden uitgedeeld. Natuurlijk is er 

een mooi flesje wijn voor de prijs-
winnaars. De indeling zal zoveel 
mogelijk worden gedaan naar sterk-
te en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk 
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermel-
ding van naam, voornaam en part-
ner. De kosten bedragen 10,00 per 
paar.

Weesp aan te komen. Daar sloten ze 
aan bij de andere toervaarders. De 

korte toervaarders waren daar per 
auto aangekomen. Gezamenlijk vaar-
den ze via de Vecht het nieuwe Aqua-
duct van Muiden onder de A1 door 
om via Muiden en het Muiderslot 
naar fort Pampus te varen dat wel 2,5 
km verwijderd van het vaste land in 
het IJsselmeer ligt! Gelukkig zat het 
weer erg mee en waren de bijna 100 
platbodems die een zeilwedstrijd de-
den net voorbij Pampus gedobberd. 
Terwijl een groep deze laatste zondag 
van het jaar dat Pampus open was 
benutte om het eiland te bekijken en 
te lunchen… ging de lange toer weer 
op pad om de tocht af te maken via 
Amsterdam terug naar MdR. ’s Mid-
dags ontmoette men elkaar weer in 
het clubhuis “de Kampanje” en werd 
en nog veel nagepraat. Deze prachti-
ge kanotoertocht was een mooie af-
sluiting van het seizoen. www.mdr.nu

De MD6 van Qui Vive in 
warme jacks gestoken

De Kwakel - De gezellige groep 
meiden die samen de MD6 van Qui 
Vive vormt is door een van hun coa-
ches in mooie warme jacks gesto-
ken.
Het bedrijf van Laurens Mennens, 
HetNieuweTelefoneren.nl vond het 
een goed idee als de meiden er bij 
een thuis of uit wedstrijd allemaal 

hetzelfde uit zouden zien. Derhalve 
besloot hij ze te voorzien van mooie 
navy softshell jacks met daarop 
oa de namen van de meiden. Het 
team, dat wordt gevormd door Sop-
hie Ammerlaan, Lauren Andelbeek, 
Annabel Brozius, Esmée Cornelis-
se, Yasmina Ellermeijer, Jacky de 
Groot, Madeleine Krook, Jada Men-

nens, Linde van der Meulen, Juliette 
Poort, Lente Teerhuis, Circe Troost, 
Kim Vlek en Senna de Winter, speelt 
in de herfstcompetitie in de 4e klas-
se en staan nu 4e in hun poule.
Ze kijken uit naar de rest van de 
herfstcompetitie en hebben ook 
heel veel zin in de komende zaal-
competitie.
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