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Vuurwerkoverlast?
Melden!
Uithoorn - De feestdagen naderen weer en dit betekent voor diverse mensen ook vuurwerk inkopen en (helaas) al afsteken.
De politie heeft al een aantal
meldingen gehad over overlast
door knallend vuurwerk. Om de
hotspots in de diverse wijken te
clusteren, vraagt de politie inwoners om overlast in de buurt direct
te melden via 0900-8844. Door
een overzicht te maken, heeft de
politie meer de mogelijkheid om
gericht extra controles te houden
om de overlast in te dammen.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

GEVRAAGD

Jort Kelder peilt stellingen
bij OVU-VIB
Regio - De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) en Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU)
vormden 7 november jl. een gelegenheidsduo. Samen organiseerden zij een bovenlokale Management Sociëteit in het Apollo hotel
Vinkeveen met gastspreker Jort kelder. Om 16:00 stapten de eerste van
zo’n 175 ondernemers, directeuren
en managers uit De Ronde Venen,
Uithoorn, Nieuwkoop e.o. de deur
van het Apollo Hotel binnen voor
een enerverende middag en avond.
Klokslag 10 voor 5 Introduceerden
Arwin Brouwer (VIB) en Sander
Toussaint (OVU) zich aan het publiek. Tijdens deze introductie werd
een korte video-impressie van de

Techniek Driedaagse getoond. Deze, door TechNet Amstel & Venen
georganiseerd, techniekdagen laten
jongeren uit De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop zien en ervaren hoe leuk techniek is en welke
mooie banen er zijn in de techniek.
Ondernemers en bedrijfsverenigingen uit De Ronde Venen, Uithoorn
en Nieuwkoop ondersteunen dit initiatief met raad en daad.
Brug Uithoorn
Jort Kelder trapte vervolgens af met
een welkom door Alexander Kluit,
Area General Manager van Apollo
Hotels. Vervolgens werd het publiek
reacties ontlokt op een aantal, soms
controversiële stellingen. Denk aan
inkomensnivellering en de Quote

500, verlaging van de dividend belasting. #MeToo, de brug Uithoorn
(wat inmiddels geen issue meer
bleek te zijn….), de gekozen burgemeester en deregulering. Bij deze laatste wist het publiek wel raad
mbt het afschaffen van onnodige
accijnzen, erfbelasting en regeltjes
bij de gemeente, bijvoorbeeld m.b.t.
de organisatie van evenementen.
Met een aantal enerverende indrukken verzamelden de deelnemers zich bij de netwerkborrel om
nu een echt bovenlokaal te netwerken. Gemeentegrenzen bleken hierbij geen barrières te vormen. De organiserende ondernemersverenigingen kijken terug op een zeer geslaagd evenement dat op alle fronten voor herhaling vatbaar is.
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Overlast door sloop van
voormalig BMX terrein
Uithoorn - Bewoners van de Jan
Campertlaan aan de rand van het
Libellebos ondervinden veel overlast van de sloopwerkzaamheden
op het voormalige BMX-terrein.
Dat moet verdwijnen, omdat de gemeente er nieuwbouw van 32 woningen heeft gepland. “Normaal gesproken kunnen we er best mee leven als ergens iets gesloopt moet
worden, omdat de ruimte voor iets
anders beschikbaar moet komen.
Maar niet zoals het nu gaat,” laat
Rinus Meijers namens de bewoners
deze krant weten. “Men begint ‘s

morgens kort na half zeven en eenmaal zelfs om half zes(!) wanneer
de meesten van ons nog op één oor
liggen. Wat ons ook steekt zijn de
vele oude autobanden die al meer
dan 30 jaar op het terrein hebben
gelegen en die grotendeels aan de
slootkant zijn afgespoeld, waarna
die per vrachtauto zijn afgevoerd.
Gegarandeerd dat dit een behoorlijke milieuvervuiling heeft opgeleverd
in het oppervlaktewater. Het spoelwater is bovendien in de bodem gedrongen. De grond is toch al ernstig verontreinigd want ook de che-

mische uitstoot van de Cindu en het
puin wat is gebruikt voor de aanleg van de wielerbaan, hebben destijds nogal voor wat verontreiniging
gezorgd. Verder is bij de sloop van
het oude clubhuis asbest aangetroffen. Dat behoort te worden verwijderd door een gespecialiseerd
en gecertificeerd bedrijf, maar dat
is volgens ons niet gebeurd. Er waren geen ‘mannen in witte pakken’
te zien. Het was overigens al lange
tijd bekend dat het clubhuis asbest
bevatte.
Vervolg elders in deze krant.

Politie Uithoorn ‘open huis’
voor Sint Maarten kinderen
Uithoorn – Wat was het zaterdagavond gezellig in het politiebureau
in Uithoorn. Ook het politiebureau
Uithoorn aan Laan van Meerwijk
deed haar deuren wijd open voor
de kinderen die voor Saint Maarten

hun feestje vierden. Tientallen kinderen zijn langs gekomen om een
liedje te zingen, na het zingen stonden de agenten klaar met een grote bak snoep! Ook de Burgemeester kwam langs met haar kinde-

ren. Het werd enorm gewaardeerd
en de agenten ontvingen veel complimenten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Foto: Davey Photography/
Rob Franken
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BEZORGERS/STERS

De Kromme Mijdrecht, West- en Oostzijde (175 kranten)
* * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Sinterklaasintocht
Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag
18 november zal de intocht van sinterklaas weer plaats vinden op het
marktplein in Uithoorn. In samenwerking met de winkeliersverenigingen zal dit evenement georganiseerd
worden. Vanaf 9.30 uur zal het voorprogramma gaan beginnen en is iedereen van harte welkom. Zoals elk
jaar is de presentatie in handen van
Marco Slinger. Tijdens het voorprogramma kunnen de kinderen genieten van muziek van het Zwarte Pieten orkest, van muziekvereniging Triviant en natuurlijk van de grappen
en grollen van Marco Slinger en zijn
maatje. Om 10.00 wordt de boot van
Sinterklaas verwacht aan de kade en
zal ook de burgemeester de Sint opwachten. De burgermeester zal de
sint ontvangen op het podium. Rond
10.15 zal de sint en zijn pieten alle
tijd nemen om alle kinderen groot en
klein een hand te geven of op de foto
te gaan. Ondertussen loopt hij richting winkelcentrum Amstelplein.
Amstelplein
In en om winkelcentrum Amstelplein is ook vanaf 10.15 uur al van
alles te beleven. Met medewerking
van dansschool Colijn wordt het een
gezellig feestje. Ook het Zwarte Pieten orkest komt richting Amstelplein,
evenals Triviant. De Sint wordt rond
11.00 verwacht. Hij loopt door het
winkelcentrum, richting het podium
op het plein en daar zal de Sint in
‘zijn’ stoel plaats nemen en neemt hij
alle tijd om met de kinderen te praten en op de foto te gaan. De Pie-

ten delen ondertussen cadeautjes
uit. Zo tegen 12.00 uur stapt de Sint
op. Lunchtijd.
Zijdelwaard
Na de lunch vertrekt de Sint en zijn
gevolg richting winkelcentrum Zijdelwaard, alwaar rond 13.30 uur
wordt verwacht. Maar zoals bekend
is er ruim van tevoren al van alles
te beleven in het winkelcentrum.
De Sint wordt ook hier verwelkomt
op een speciaal voor hem gereserveerd podium met makkelijke stoel
en kunnen de kinderen met hem in
gesprek of als ze dat willen met de
Sint en Piet op de foto. Rond de klok
van halfdrie verlaat de Sint het winkelcentrum weer. Maar hij is nog niet
helemaal klaar.
De Kwakel
Om 17.30 worden de kinderen verwacht in De Oker op het speelveld
tussen de Pastoor Vasselaan en de
Pastoor van Dijklaan. Daar worden
weer prachtige lichtlansen uitgedeeld, dus wees op tijd, op=op. Vervolgens ontvangt onze Burgemeester de uitgelaten Pieten en na het
zingen van een paar liedjes gaat het
hele gezelschap richting het Dorpscentrum, waar op enig moment ook
Sint Nicolaas ten tonele verschijnt.
Houd je ogen en oren open, plots
is hij er! Rond 19.00 zal het evenement eindigen, daar de Sint nog een
hele belangrijke afspraak heeft, dus
kom op tijd. Tot zaterdag om 17.45 in
de Oker. Kortom de hele dag feest in
Uithoorn en in de Kwakel.
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Jeugd TheaterSchool
Uithoorn lekker bezig!
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 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 UithoornAalsmeer, 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
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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
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Aanleveren van kopij:
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redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
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Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Sint Nicolaas komt naar
De Kwakel!
De Kwakel - Een golf van blijdschap trok door de redactie van
de Nieuwe Meerbode toen dit
bericht binnenkwam. ‘De Kwakelse
Ondernemersvereniging
was een van de eersten die met
het verzoek kwam voor een bezoek van ons,’ aldus meldt Sint
Nicolaas vanaf zijn boot in de
haven van Madrid. ‘Omdat het
dit jaar zo razend druk is heb ik
veel verzoeken moeten afwijzen. Maar dat van De Kwakel
niet natuurlijk, daar is het altijd
zo enorm gezellig, dat wil de Sint
niet missen. En de Pieten al helemaal niet.’ Op de vraag waarom hij het zo druk heeft aarzelt
de Goedheiligman een moment.
‘Nou ja, tegenwoordig met al die
moderne social media die ik ook
moet bijhouden, blijft er te weinig tijd over voor mijn gewone
werk. Facebooken, Instagrammen, Whatsappen, Snapchatten, ik heb er bijkans een dagtaak aan.‘Ik heb al tegen Sint Nicolaas gezegd dat ik zijn iPhone

verstop als hij niet mindert zodra
we in Nederland zijn,’ interrumpeert de Hoofdpiet. ‘Ja Piet, dat
ga ik heus wel doen,’ grinnikt de
Sint. We zullen het zien komende zaterdag.
Tijden
Om 17.30 uur worden de kinderen verwacht in De Oker op het
speelveld tussen de Pastoor Vasselaan en de Pastoor van Dijklaan. Daar worden weer prachtige lichtlansen uitgedeeld, dus
wees op tijd, op=op. Vervolgens
ontvangt onze Burgemeester de
uitgelaten Pieten en na het zingen van een paar liedjes gaat
het hele gezelschap richting het
Dorpscentrum, waar op enig moment ook Sint Nicolaas ten tonele verschijnt. Houd je ogen en
oren open, plots is hij er! Rond
19.00 uur zal het evenement eindigen, daar de Sint nog een hele belangrijke afspraak heeft, dus
kom op tijd. Tot zaterdag om 17.45
uur in de Oker.

Uithoorn - De leerlingen van de
Jeugd TheaterSchool Uithoorn
(JTSU) worden flink geprikkeld! Op
25 oktober had de groep van de tieners het genoegen om de generale repetitie van Toneelgroep Maskerade bij te wonen. Voorafgaande
aan dit uitje hebben de Teens in hun
dramalessen al gewerkt volgens de
spelmethode van de regisseur van
de Toneelgroep. Ze speelden zelfs
een scene na uit het stuk: Arsenicum en Oude kant. Op de avond
van de generale werden de leerlingen ontvangen door de regisseur
van Toneelgroep Maskerade en de
voorzitter van de toneelgroep. De
kinderen leerden hoe een stuk in elkaar gezet wordt en wat er allemaal
bij komt kijken. Voor sommige leerlingen was dit de eerste aanraking
met een toneelstuk.
Herkenning
Als ‘hun’ scene komt, zitten ze letterlijk op het puntje van hun stoel.
Herkenning alom en natuurlijk werd
er in de pauze direct besproken of
ze het net zo goed hadden aangepakt als de leerlingen zelf.
Na een kijkje achter de schermen
bij het licht en geluid en het tweede gedeelte na de pauze waren de
leerlingen nóg enthousiaster geworden over het theater. Toneel-

groep Maskerade gaf aan het fantastisch te vinden dat er nu een plek
in uithoorn is waar kinderen op afwisselende en speelse wijze kennis kunnen maken met alle aspecten van het theater. Ze ontvangen
de leerlingen van de JTSU volgend
jaar graag weer.
Masterclass
Maar ook afgelopen zondag hebben twee groepen leerlingen van
de JTSU kennis mogen maken met
wéér een ander onderdeel van het
theatervak: Pantomime! Pantomimespeler René Wielings kwam
een masterclass geven. Er werd in
slowmotion gelopen, als een robot
bewogen en alle leerlingen weten
nu hoe je een glazen wand uitbeeld.
René Wielings is samen met Hakim
(bekend van Sesamstraat ) één van
de laatste professionele mimespelers in Nederland. Maar hij werd erg
blij van de leerlingen, er zitten ware
talenten tussen. In het voorjaar staat
er nóg een workshop gepland voor
alle leerlingen en vanaf januari gaan
ze toewerken naar de eindvoorstelling op 2 juni. Inschrijven voor de
Jeugd TheaterSchool Uithoorn kan
twee keer per jaar; in september en
in januari. Op 9 januari 2018 is er
weer een vrijblijvende open les. Kijk
voor meer informatie op www.jtsu.nl

Enerverende bijeenkomst
buurtbeheer Zijdelwaard
Uithoorn - Het zag er veelbelovend
uit, de bijeenkomst van buurtbeheer Zijdelwaard vorige week dinsdag: een interessante agenda met
vier presentaties en een grote opkomst van zo’n vijftig buurtbewoners. Stoelen moesten worden bijgezet. Maar het verliep anders. Een
aantal buurtbewoners vroeg de
voorzitter van buurtbeheer af te treden. Zij hadden geen vertrouwen
meer in hem nadat hij zich tijdens
een vergadering in het gemeentehuis als voorstander van de speelkooi had uitgesproken, terwijl veel
buurtbewoners juist tegen de komst
van de speelkooi zijn.
Twee presentaties
De bijeenkomst begon in alle rust
met een presentatie door Sjaak van
der Linde over de sociale kracht van
Uithoorn. Vol enthousiasme vertelde hij over de samenwerking tussen vier organisaties in het sociale
domein. De samenwerking gaat er
voor zorgen dat bewoners direct terecht kunnen bij de juiste organisatie. Een kritische noot was te beluisteren toen een van de aanwezigen
opmerkte dat lang niet alle bewoners beschikken over WhatsApp of
Facebook, waarnaar Van der Linde
bij herhaling verwees. Spreker ontving breed bijval voor zijn opmerking. De zaal roerde zich. De voorzitter kapte vanwege de tijd deze
rommelige discussie af. Vervolgens
vertelden twee leerlingen van de
Vuurvogel zeer beeldend en ontwapenend over de vreedzame school.
Zij legden om de beurt de spelregels uit. Veel aandacht werd gegeven aan mediation, dat door de leerlingen zelf wordt uitgevoerd als er
een conflict of een ruzie is. Zoals
bij een spreekbeurt op school hoort
sloten de leerlingen af met twee
vragen over wat zij hadden verteld.
Na de eerste vraag bleef het even
stil. Dat ontlokte een van de leerlingen de opmerking “Jullie hebben
dus niet goed opgelet”. Prompt, zij
het wat aarzelend, kwamen de antwoorden op de vragen toch los.
Aftreden voorzitter
Na een overzicht van buurtbeheer
over wat er sinds de vorige bijeenkomst was gebeurd nam een buurtbewoner het woord. Hij vulde het
overzicht aan door te vertellen dat
tot verrassing en verbijstering van
vele buurtbewoners, die zich tegen de komst van de speelkooi in
het park de Groen Rode Scheg
hadden gekeerd, de voorzitter van
buurtbeheer tijdens een inspraakavond in het gemeentehuis zich namens buurtbeheer vóór de speelkooi had uitgesproken. Dat nu konden de buurtbewoners niet begrijpen. Naar hun mening is buurtbeheer ‘de intermediair tussen buurtbewoners en gemeente’. Zo is de
functie op grond van de omschrijving op de website van de gemeente samengevat te typeren, wat in het
vervolg niet werd tegengesproken.
“De buurtbewoners hebben door
dit optreden van de voorzitter geen
vertrouwen meer in hem als intermediair. Wij vinden dan ook dat hij
moet aftreden,” vervolgde spreker

namens hen.
Stevig debat
De voorzitter besloot deze inbreng voor kennisgeving aan te nemen. “Ik stel voor het hierbij te laten,” hield hij de aanwezigen voor.
Maar daar namen de boze buurtbewoners geen genoegen mee. Er
ontspon zich vervolgens een stevig
debat tussen hen en de voorzitter
waarin andere aanwezigen zich ook
mengden. De voorzitter vond dat hij
niets fout had gedaan. Hij was dan
ook niet bereid zijn excuses aan te
bieden voor deze misstap, zoals een
van de aanwezigen aan hem vroeg.
Op de herhaalde vraag of het juist
was samengevat dat buurtbeheer
inderdaad de intermediair is ging
de voorzitter niet in. Wel schetste
hij uitvoerig de procedure rond de
speelkooi. Dat deed echter niet ter
zake. Een antwoord op de gestelde
vraag bleef dus uit. Ook vond hij dat
de ruim 120 handtekeningen van
buurtbewoners uit de direct aan het
park grenzende straten tegen de
speelkooi niet echt telden, omdat er
460 brieven door de gemeente waren bezorgd. “Als je het handig aanpakt is het niet zo moeilijk om handtekeningen te verzamelen,” zei hij.
Hij betitelde deze succesvolle handtekeningenactie als ‘stemmingmakerij’. Een aanwezige reageerde verontwaardigd: “Mensen die worden
uitgenodigd en vervolgens toch niet
van zich laten horen tellen niet mee.
Dat geldt ook voor verkiezingen en
is een kenmerk van onze democratie.” De voorzitter liet een antwoord
na. Wel vond hij dat de ondertekenaars niet de buurt vertegenwoordigen en dat zij dat ook niet moeten denken: “Buurtbeheer is er voor
het algemeen belang en wij vinden
de speelkooi een verrijking voor de
buurt. Zo hebben wij als bestuur
besloten.” Dat riep uit de zaal een
verbaasde reactie op: “Buurtbeheer
hoeft niet te waken over het algemeen belang, maar hoort de buurt
te vertegenwoordigen richting gemeente. Het algemeen belang bewaken is een taak van de gemeenteraad, niet van buurtbeheer!” Ook
dat liet de voorzitter zitten.
Plots eind
De vraag aan de voorzitter om af te
treden werd herhaald. De medebestuursleden lieten weten eveneens
op te stappen als de voorzitter zou
aftreden. Een aantal aanwezigen
schrok daar van. De voorzitter liet
vervolgens weten niet te zullen opstappen. Partijen wisten elkaar niet
te vinden. De voorzitter ging feitelijk
niet in op het opgezegde vertrouwen. Het debat tekende zich inmiddels steeds meer in cirkels af. Opeens stond een flink aantal aanwezigen op en liep de zaal uit. Dat kon
worden gezien als een uiting van
ongenoegen. Maar het bleek echter
niet zo te zijn, bleek alras. Het was
namelijk half tien. Half tien was de
voorziene eindtijd van deze bijeenkomst en daar hielden zij zich aan.
Je stapt dus dan gewoon op. De
voorzitter sloot overhaast en zichtbaar opgelucht plots deze enerverende bijeenkomst.

Gemeentebelangen organiseert
informatie avond over participatie!
Uithoorn - Overheid en burgers
verwachten steeds meer van elkaar en dat is terecht. Het is echter
niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van participatie en wat participatie dan inhoudt. Gemeentebelangen vindt participatie belangrijk en
ziet dit als kans om overheid en burgers met elkaar in dialoog te brengen. Op 21 november a.s. organiseren wij een thema avond over dit onderwerp, waarbij iedereen die meer
wil weten over participatie van harte
welkom is! Er zal worden afgetrapt
met een inleiding door Clara Overes, participatieproces deskundige
en vervolgens is er volop gelegenheid voor discussie en het uitwisselen van ideeën over dit onderwerp.

Wanneer: dinsdag 21 november
2017. Waar: Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn.
Tijd: vanaf 19.30 uur. De globale planning
voor deze avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur inloop met koffie/thee
20.00 uur inleiding door Clara Overes
20.30 uur discussie/ideeën
21.30 uur afsluiting avond met drankje
Om een en ander organisatorisch
voor te kunnen bereiden, zouden
we het op prijs stellen als u zich van
tevoren aanmeldt. Dit kan door een
e-mail te sturen naar Corry Feitsma:
corry.feitsma@gemeentebelangen.
nl of door haar te bellen op 0297524804. Wij zien u graag 21 november!

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Weekagenda Vita Welzijn
BeWegingsactiViteiten

In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal: maandag, 11.45 –
12.45 uur
Vitaal Bewegen:
maandag, 13.00 – 15.00 uur
(2 groepen)
Bewegen op muziek:
woensdag, 13.30 – 15.00 uur
Gymnastiek:
donderdag, 09.15 – 11.15 uur
(2 groepen)
Koersballen:
vrijdag, 09.30 – 11.30 uur
Stoelyoga:
vrijdag, 13.15 – 14.15 uur
Dorpshuis `de Quakel’, Kerklaan
16, De Kwakel
Gymnastiek:
woensdag, 10.00 – 11.00 uur
Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek:
woensdag, 11.15 – 12. 15 uur
stoelyoga

Voor wie? Voor mensen die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, om welke reden dan ook, is
het mogelijk om de yogahoudingen beter zittend in een (rol)stoel
te beoefenen. Tijdens de lessen
worden zowel zittende als staan-

de oefeningen achter de stoel
aangeboden. www.yogapret.nl
Wanneer? Iedere vrijdag van
13.15 – 14.15 uur . U kunt zich
aanmelden voor een proefles.
Kosten: per keer is 2,50 euro. U
kunt ook een strippenkaart kopen, u betaalt dan 20,- euro voor
10 keer.
Vita restaurant

U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van
een warme maaltijd. De warme
maaltijd wordt verzorgd door ’t
Oventje en vindt plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we
een andere menukaart. Volgt u
een bepaald dieet, dan kunt u
ons dit laten weten. Kosten bedragen 6,- euro per maaltijd. Tijd:
12.00 tot 13.00 uur.
geheugenfitness

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

Minimaregelingen onder de loep
Cliënten ontvangen enquête

Gem

n
e e nte U i t h o o r

Gemeentenieuws
COLOFOn
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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 en
schuldhulpverlening)
telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

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 commissievergaderingen 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 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

De gemeente Uithoorn biedt financiele ondersteuning aan inwoners die
dat nodig hebben. Die financiële ondersteuning gaat via minimaregelingen zoals tegemoetkomingen bij studie en ziektekosten, het jeugdsporten het jeugdcultuurfonds of kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen. Daarnaast verstrekt de
gemeente bijstand.
De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat, inwoners die dat nodig
hebben, worden gesteund, en dat
het geld op de juiste plek terecht
komt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen
die willen sporten dat ook kunnen
doen met behulp van het jeugdsportfonds.
In het najaar neemt de gemeente
Uithoorn daarom alle minimaregelingen onder de loep. Ook wordt gekeken of de regelingen voldoende be-

kend zijn en hoeveel gebruik ervan
wordt gemaakt. De ervaring en mening van onze cliënten is voor ons
van belang. Daarom ontvangen alle
cliënten die nu een beroep doen op
minimaregelingen een schriftelijke
enquête en van hen horen wij graag
wat zij belangrijk vinden. Wethouder
Polak hoopt op een goede respons
op de enquête, “met de ervaringen
van onze cliënten kunnen we meer
maatwerk bieden bij financiële noden en kunnen wij, waar nodig, gerichter ondersteuning bieden. “
Met de resultaten van het onderzoek
kan de gemeente Uithoorn haar beleid verbeteren. In september en oktober heeft de gemeente ook al onderzoek laten uitvoeren naar de
dienstverlening van het Sociaal Loket voor werk en inkomen en voor
schuldhulpverlening. Alle onderzoeken worden betrokken bij het verbeteren van het gemeentelijke beleid.

Grote evenementen in 2018 voor
1 december 2017 aanmelden!
Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers verwacht worden, dan moet
u dit ruim tevoren bij de gemeente
melden (voor 1 december 2017).
Vanwege de inzet van politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Brandweer is het belangrijk om ruim op
tijd inzicht te hebben in welke evenementen in de gemeente gepland
zijn.
Organiseren evenement
Geef het evenement dat u wilt organiseren in 2018 voor 1 december
2017 via het meldingsformulier op
de website aan ons door. Let op! Dit

is niet hetzelfde als het aanvragen
van een vergunning voor het evenement. U moet uiterlijk twaalf weken voor het begin van het evenement de definitieve aanvraag voor
dat evenement bij de gemeente indienen. Het is dus belangrijk dat u
de vergunningsaanvraag op tijd verstuurt. Als u het evenement niet voor
1 december 2017 heeft aangemeld
en/of de vergunning niet tijdig aanvraagt, dan is de kans aanwezig dat
de gemeente de vergunning niet kan
verstrekken. Het is dus belangrijk
dat u op tijd beslist of u in 2018 een
evenement wilt organiseren. Deze
procedure geldt ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.

werk in uitvoering
asFaLteRen KOninGin
máximaLaan te uithOORn
Vanaf 20 november tot 25 november wordt de Koningin Máximalaan
tussen de Faunalaan en de Poelweg
opnieuw geasfalteerd.
afsluiting tussen Faunalaan en
noorddammerweg
De Koningin Máximalaan wordt afgesloten tussen de Faunalaan en de
Noorddammerweg. De rotonde t.h.v.
de Faunalaan blijft bereikbaar van
en naar Uithoorn. De Noorddammerweg blijft bereikbaar van en naar
Aalsmeer.
Afsluiting:
- 20 november 19.00 tot
21 november 05.00 uur
- 21 november 19.00 tot
22 november 05.00 uur
afsluiting tussen
noorddammerweg en Poelweg
De Koningin Máximalaan wordt afgesloten tussen de Noorddammerweg
en de Poelweg. De Poelweg richting
het noorden/de Randweg blijft bereikbaar van en naar Aalsmeer. De
Noorddammerweg blijft bereikbaar
van en naar Uithoorn.
Afsluiting:
- 22 november 19.00 tot
23 november 05.00 uur

-

23 november 19.00 tot
24 november 05.00 uur
24 november 19.00 tot
25 november 05.00 uur

De planning hangt wel af van het
weer. In het uiterste geval kan het
werk worden uitgesteld.
Bereikbaarheid
Voor gemotoriseerd verkeer zijn
er omleidingen. Doorgaand en afslaand verkeer voor de Noorddammerweg wordt met verkeersregelaars begeleid. Afslaand verkeer van
en naar de Poelweg wordt ook met
verkeersregelaars begeleid. Houdt
voor de Poelweg rekening mee met
vertraging.
Parkeerhaven
De parkeerhaven tussen de Faunalaan en de Noorddammerweg wordt
afgesloten.
meer informatie
Heeft u vragen voordat de werkzaamheden beginnen, neem dan
contact op met de projectleider van
de gemeente de heer C. Maas via
(0297) 513 111). Heeft u vragen over
de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u tijdens werkdagen
contact opnemen met de aannemer
(D van der Steen B.V.) tel 06 514 89
860.

Knipkaarten veerpont
nessersluis vanaf 1 januari
2018 niet meer geldig
De knipkaarten voor de veerpont
in Nessersluis, over de Amstel, zijn
vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig. De veerpont blijft volgend jaar
nog wel varen, maar krijgt een nieu-

we exploitant. Dit is de reden waarom de huidige knipkaarten vanaf 1
januari 2018 niet meer geldig zullen
zijn. Het is nog niet bekend wie de
nieuwe exploitant is.

O F F i Ci ë L e me d e d e L in G e n e n BeK e n d ma Kin Ge n
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCeduRe
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.
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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

teR inZaGe
tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noorhoff, (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017
t/m 13 december 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode
van 17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513 111.
inGediende aanVRaGen (OmGeVinGs-)VeRGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de Kwakel
- Hoofdweg 8, het wijzigen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ingekomen op 27-10-2017;

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportpark De Randhoorn evenementenvergunningaanvraag voor 28 januari
2018 hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste.
dorpscentrum
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Aanvraag ontvangen
van Star Promotions voor het organiseren van een braderie op 14 en 15 april
2018. (ingekomen op 3 november 2017).
- Schans 108. Aanvraag van de exploitant van Herbergh 1883 ontvangen voor
een exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en horecavergunning (ingekomen op 6 november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- Monnetflat 1A, het gebruiken van een bedrijfsruimte in strijd met het bestemmingsplan. Ingekomen op 01-11-2017;
BesLuit OmGeVinGsVeRGunninGVRiJ BOuwweRK
-

Potgieterlaan 60, vervangen kozijnen. (verzonden 01 november 2017).
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.
Bedrijventerrein uithoorn
- Anthony Fokkerweg 5, omgevingsvergunning voor maken van een dak verhoging (verzonden 7 november 2017).
de Kwakel
- Bedrijvenweg 4, omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met bestemmingsplan (verzonden 1 november 2017).
- Poelweg 44B, omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatieruimte (verzonden op 1 november 2017).
- Mijnsherenweg 2, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een Bed & Breakfast (verzonden 31 oktober 2017).
- Mijnsherenweg 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak (verzonden 8 november 2017).
- Noorddammerweg 1H1, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen
van een hoofdgasleiding (verzonden 3 november 2017);
de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 11, vergunning aan M. Kola voor het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 27 t/m 30 oktober 2017. (verzonden 6 november 2017).

dorpscentrum
- Prinses Irenebrug ontheffing geluid 13 en 14 november tussen 20.00 uur en
05.00 uur in verband met werkzaamheden aan de brug (Verzonden 2 november 2017).
- Koningin Julianalaan 20. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de
exploitant van Café Bonaire tot 18 november 2020. (verzonden 8 november
2017).
- Stationsstraat 22-24. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Chinees Restaurant “Jade” tot 9 november 2020. (verzonden 9
november 2017).
thamerdal
- Prinses Christinalaan 125. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan
de exploitant van Snackbar de Bokkesprong tot 1 januari 2021. (verzonden 1
november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, omgevingsvergunning voor het maken van een doorbraak
tussen de woonkamer en keuken. (verzonden 3 november 2017).
- Arthur van Schendellaan 100B. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend
aan de exploitant van Cafetaria Friends, tot 1 januari 2021. (verzonden 1 november 2017).
- Zijdelwaardplein. Vergunning verleend aan V.O.F. Pieters-Geeris voor het innemen van een tijdelijke incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen van 1 t/m 31 december 2017. (verzonden 9 november 2017).
teR inZaGeLeGGinG OntweRPuitweRKinGsPLan
VinCKeBuuRt ReGentes GeBOuw B
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B met identificatiecode NL.IMRO.0451.
UPVinckebuurt2-OW01 met ingang van 17 november 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt.
toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op
17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan is een gedeelte van het plangebied rechtstreeks bestemd voor
woondoeleinden en een gedeelte voor ‘wonen - nader uit te werken’. Voor de
rechtstreeks bestemde woningen geldt dat deze, voor wat betreft het gedeelte
van BPD, reeds worden gebouwd. Gelet op de gefaseerde ontwikkeling en uitvoering van het woongebied zijn in het bestemmingsplan enkele delen van een
zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het college
eerst nog een uitwerkingsplan dient vast te stellen, waarin de beoogde ontwikkeling planologisch wordt vastgelegd. Hieraan gelden vanuit het bestemmingsplan een aantal voorwaarden. Daarnaast moet de uitwerking conform de gesloten
overeenkomst voldoen aan het vastgestelde stedenbouwkundig plan.
Voor één gedeelte is de bestemming inmiddels uitgewerkt. Hierover heeft is in
2016 een besluit genomen. Onderhavig uitwerkingsplan heeft betrekking op het
gedeelte dat BPD ontwikkelt dat is gelegen aan de Wilhelminakade, nabij het bedrijventerrein en de Thamerkerk. Hier wordt een appartementencomplex met parkeergarage mogelijk gemaakt met een maximale bouwhoogte van 18 meter, maximaal vier bouwlagen en maximaal 12 appartementen.

ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt vanaf vrijdag 17 november 2017 tot en met donderdag 28 december 2017 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden
zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan kenbaar maken aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 15 november 2017

www.uithOORn.nL

Grote verkeerscontrole politie in Uithoorn en Aalsmeer
Uithoorn - De politie heeft samen
met de rijksdienst voor het wegverkeer, de douane en de belastingdienst vrijdag 10 november twee
grote verkeerscontroles gehouden
in Aalsmeer en Uithoorn. Op diverse
plaatsen werden auto’s en scooters
van de weg ‘geplukt’ om hen vervolgens te delegeren naar het parkeer-

terrein aan de Dreef waar de controle werd uitgevoerd. In Uithoorn was
het ‘verzamelpunt’ het gezondheidscentrum aan de Koningin Maximalaan. Vooral is gekeken naar de staat
van de auto’s, bestelbusjes en aanhangers (gladde banden en goede verlichting), of de wagens verzekerd waren en of de bestuurders

nog openstaande boetes moesten
betalen. Ook hebben alle automobilisten moeten blazen op mogelijk
gebruik van alcohol. Drie bestuurders bleken teveel alcohol gedronken te hebben. Van twee bestuurders is het rijbewijs ingevorderd. De
rijders op de bromfietsen en scooters hebben hun voertuig op de rol-

lerbank moeten plaatsen om te kijken of deze wel of niet opgevoerd
was. De controle is om vier uur in de
middag gestart en rond zes uur afgerond. Er zijn diverse bekeuringen
uitgeschreven onder andere voor
rijden zonder rijbewijs, niet kunnen
tonen van rijbewijs, gladde banden
en het overschrijden van de con-

structiesnelheid (bromfiets). Ook is
vuurwerk aangetroffen en in beslag
genomen en is een proces-verbaal
uitgeschreven voor het niet op de
juiste wijze vervoeren van wapens.
Aan zowel de politie als de belastingdienst zijn meerdere openstaande bedragen betaald. Verder zijn
aanhoudingen verricht inzake overtreding van de opiumwetgeving, wet
wapens en munitie en dna signalering. De politie spreekt over geslaagde verkeerscontroles.

Poging inbraak in
appartement
Uithoorn - Tussen donderdag 9 en
maandag 11 november is geprobeerd
in te breken in een appartement in
Op de Kruitschuur. Onverlaten hebben getracht de nooddeur open te
breken. Er is behoorlijke schade aan
de deur. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

• 15 november 2017

Overlast door sloop van
voormalig BMX terrein
Vervolg van de voorpagina.
De woningen van ons en de andere bewoners grenzen met de achterkant aan het BMX-terrein; daar
kijken wij van deze kant dus op.
Wat ons scheidt zijn 2 sloten en een
strookje grond, totaal ca. 15 meter,
tussen het terrein en de tuinen. Stel

dat er bij de sloop asbest is vrijgekomen en dat op het terrein daar
ligt, dan kan het zo maar zijn, dat
met een beetje wind, de stukjes in
onze tuinen terecht komen,” aldus
Meijers.
Milieudelict
Op vrijdag 3 november kregen de

bewoners een brief namens burgemeester Oudshoorn. Die deelde
daarin mee, dat er inderdaad asbest was aangetroffen op het terrein, waarna de werkzaamheden
zouden zijn stilgelegd. Dat is zo
bij wet geregeld. Tot ieders verbazing werden de werkzaamheden op
de daarop volgende maandag ge-

woon weer voortgezet. Zo werd er,
naar waarneming en het oordeel
van de bewoners, met een bakkraan vervuilde grond en puin verwijderd en met een vrachtauto afgevoerd. Daarna is het stil gebleven op het terrein. Volgens de gemeente is er geen met asbest vervuilde grond afgevoerd… De bewoners echter hebben het over het
zoveelste milieudelict. Het is verder de vraag hoe vervuild de huidige grond is. Als dat net zo het geval
is als op het terrein achter de Thamerkerk, waar nu de nieuwe woonwijk De Regentes is en wordt gebouwd, zal er nog wel een paar meter grond meer moeten worden afgegraven om dat vervolgens met
schone grond aan te vullen. Als het
niet diep genoeg wordt afgegraven zal het ongezond wonen zijn
op de nieuwe locatie. Waarvan men
ook met verbazing heeft kennisgenomen is het feit dat de gemeente
heeft aangegeven dat er op het terrein 16 bomen zouden worden gekapt. Uiteindelijk zijn het er tussen
de 60 en 80 geworden, inclusief de
bomen langs de slootkant. Hoe leg
je zoiets uit aan bewoners? Inmiddels hebben de bewoners contact
gezocht met de gemeente over de
huidige situatie, waarna een ambtenaar hen heeft geïnformeerd en
gezegd dat er een plan van aanpak in de maak is voor het verdere verloop van de werkzaamheden
en de ontwikkeling van het terrein.
Een goede en heldere communicatie richting de bewoners zou daarbij inderdaad prettig zijn. Participatie heet dat, maar dat is nooit het
sterkste punt van de gemeente Uithoorn geweest.

Wel asbest maar geen
verontreinigde bodem BMX-terrein
Uithoorn – In bovenstaand artikel
hebben bewoners aan de Jan Campertlaan bezorgd gereageerd op de
sloopwerkzaamheden die plaatsvinden op het voormalige BMX-terrein van de wielervereniging UWTC
in het libellebos. De bewoners, die
voor een deel naast het terrein wonen, vinden het maar vreemd dat
enerzijds bepaalde delen van het
terrein worden afgezet met borden en linten omdat daarbinnen
asbest zou zijn aangetroffen, terwijl anderzijds op zekere momenten het werk gewoon doorgaat en
er grond en andere materiaal wordt
afgevoerd. Vervolgens is het weer
een poosje stil op het terrein. Men
vindt dat een vreemde gang van zaken. Kan dat allemaal zomaar zonder dat er wellicht sprake is van een
gecertificeerd bedrijf, zo vraagt men
zich af. Dat was vrijdag 10 november opnieuw het geval toen er allerlei werkactiviteiten werden waargenomen op het volgens de bewoners met linten afgezette besmette
terrein. Om die reden werd er naar

de gemeente gebeld hoe dat nu
wel zat. Een betrokken ambtenaar
heeft aan de betreffende bewoners
uitleg gegeven. Onder andere dat
een wel degelijk gecertificeerd bedrijf samen met de firma Fronik bezig is met onderzoek naar de aanwezigheid van asbest op het hele
terrein. Een woordvoerder liet deze krant desgevraagd nog eens weten dat de bewoners allemaal een
brief hebben gekregen met wat er
op het terrein gebeurt. Er werd verder met nadruk meegedeeld dat de
bodem van het terrein als zodanig
niet is verontreinigd, maar dat in de
plaatmateriaal wat onder de baan
als versteviging is aangebracht, wel
asbest was aangetroffen. Dat bleek
echter pas in een later stadium. Volgens de woordvoerder zijn die delen
van het terrein toen meteen afgezet
met linten waarna onderzoek heeft
plaatsgevonden. Ook het water in
de afwateringssloten wordt onderzocht op verontreinigde stoffen. In
het clubhuis is ook asbest aangetroffen, maar dat is door een ge-

certificeerd bedrijf gesloopt waarna de materialen daarvan meteen
zijn afgevoerd. Woordvoerder wijst
er verder op dat het clubhuis buiten het verontreinigde gebied heeft
gestaan en dat er steeds volgens de

50e Wijn & Meer proeverij Wittebol
druk bezocht
Regio - Afgelopen zondagmiddag vierde Wittebol Wijn haar
50ste wijnproeverij, een jubileum! Ruim 180 gasten van Wittebol gaven gehoor aan de uitnodiging van de 50ste Wijn & Meer
Proeverij. Als locatie werd wederom gekozen voor de Anna’s Hoeve in Rijsenhout, waar de klanten
van Wittebol hartelijk werden ontvangen op deze voor Wittebol bijzondere proeverij. En bijzonder was
het! Dirk en Linda van Zoolingen
verwelkomden de gasten bij binnenkomst op een overheerlijk glas
Bollinger Champagne. Met elkaar
werd geproost op de 50ste proeverij. Het ‘cheers’ moment werd vastgelegd op de gevoelige plaat in de
speciale fotohoek. Na dit heerlijke
ontvangst moest er natuurlijk ook

nog geproefd gaan worden. Maar
liefst 120 flessen stonden er klaar
op de diverse tafels, aan het werk
dus.. Één wijnimporteur die aanwezig was heeft alle 50 proeverijen acte de présence mogen gegeven. Zij
hadden dan ook met vier volle tafels
een groot aandeel deze middag.
Het paradepaardje van de dag was
het wijndomein van Waterkloof uit
Zuid-Afrika. Met 20 wijnen was dit
huis goed vertegenwoordigd. Van
de serie False Bay, nu Wijn van de
Maand bij Wittebol, tot aan de top
Sauvignon Blanc van Waterkloof.
Ook een aantal Crémant de Bourgognes van Veuve Ambal waren te
proeven. Dit is een Franse mousserende wijn. Een goedkoper alternatief voor de fameuze Champagnes.
Verder was er deze middag een

Tour de France, wijnen uit Languedoc-Roussillon, Beaujolais en Rhône te proeven. Allemaal mooie en
zeer betaalbare wijnen. Vervolgens
een tafel met wijnen uit Spanje, Italië, Argentinië en Australië. Vooral
de Argentijnse Malbec vond gretig
aftrek. Italië was met de tafel ‘Italian Finest’ ook goed vertegenwoordigt. Met als hoogtepuntje de Amarone van Fratelli Giuliari. De Eigen
Import wijnen ontbraken natuurlijk
ook niet. Een aantal oude bekende uit verschillende wijngebieden
in Frankrijk. De Syrah van Chateau
La Bastide uit de Corbieres sprong
er wel tussenuit. Ook het Hongaarse wijnhuis Bock valt onder de Eigen Import wijnen. Een mooie serie wijnen van hoog niveau. Op de
tafel ‘Verrassend Lekker’ een wijn-

geldende regels is gewerkt. Tot zover de reactie van de woordvoerder.
Deze berichtgeving is later binnen
gekomen waardoor het niet meer
kon worden samengevoegd met het
voorgaande.

huis uit Moldavië, en inderdaad wat
een verrassing. De ‘Wine of Portugal’ tafel stond vol met wijnen van
het huis Esporao uit het Alentejo en
Douro gebied. Wittebol presenteerde deze middag een nieuw Bourgogne huis in hun assortiment, Domaine Chanson. En wat een wijnen
zijn dat, van de AC Bourgogne en
Meursault tot aan de Puligny Montrachet. Wow! Na al dit wijngeweld
kregen de klanten van Wittebol
nog een paar lekkere toetjes voorgeschoteld. Allereerst een tweetal
Porthuizen, Croft en Taylor’s. Vooral de Taylor’s 10 years was een klasse apart. Nieuw op de Nederlandse markt is Drunken Mel. Dé afterdiner likeur met een zachte caramelsmaak. Als échte afsluiter was
er een Dutch Coffee met de Matuur van Ketel 1. Bij het verlaten van
de proeverij kregen de gasten nog
een mooi wijnpakket mee naar huis.
Een welkome verrassing om iedereen nogmaals te bedanken voor de
aanwezigheid op de 50ste proeverij.
Al met al een mooie zondagmiddag.
Van begin tot eind geslaagd.
Feestdagen
Dirk en Linda van Zoolingen willen
alle personeelsleden, wijnimporteurs en klanten bedanken voor de
geweldige middag. Bedankt! Wittebol Wijn kan zich nu focussen op de
komende feestdagen. Heeft u interesse of bent u nog op zoek naar
leuke kerstpakketten of relatiegeschenken? Loop eens binnen in de
winkel aan de Ophelialaan 116 en
vraag naar de mogelijkheden.
Masterclass
Er zijn tevens nog enkele plekken beschikbaar voor de Masterclass Bollinger Champagne die
op woensdagavond 22 november
wordt georganiseerd bij Restaurant
Den Burgh in Hoofddorp. Kosten 20
euro per persoon. Verdere informatie is te vinden op de website www.
wittebolwijn.nl
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Ontsluiting van Maricken

REACTIE VAN EEN LEZER

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

Wordt het ooit nog wat met
het Dorpscentrum?
Uithoorn – In de vorige editie
van deze krant kon u lezen dat
de gemeenteraad van Uithoorn
akkoord ging met een nieuw
plan voor het Dorpscentrum,
inclusief doorgaand autoverkeer via een slingerweg in beide
richtingen. Ons Uithoorn stemde
tegen. Waarom? Sinds de oprichting van Ons Uithoorn, acht
jaar geleden, hebben we gepleit
voor een dorpscentrum met een
dorpse uitstraling, waarbij een
knipoog gemaakt werd naar de
historie van Uithoorn. Niet omdat we de klok willen terugzetten, wel om het unieke karakter
van Uithoorn te herstellen. Wij
geloven dat hiermee sfeer en
leefbaarheid teruggebracht kan
worden, hetgeen volgens ons
een kritieke succesfactor is voor
verlevendiging van het gebied.
Helaas moesten wij constateren
dat het bereikte akkoord niet in
de buurt komt van ons ideaal.
Daarvoor de volgende redenen:
1. De twee dorpshelften worden in het plan niet aaneengesloten. Nog steeds gaat er een
onophoudelijke stroom auto’s
doorheen (4.000 of zelfs 8.000
autobewegingen per dag). Deze
constante stroom auto’s, inclusief benodigd asfalt, zal zich letterlijk een weg door het kleine
centrum slingeren en een nieuwe tweedeling veroorzaken. Krijgen we nu een leefbaar verblijfsgebied, waarin rustig recreëren
of winkelen mogelijk is?
2. De Dorpsstraat tussen Amstelplein en Marktplein zou een
levendige winkelstraat moeten
worden. Maar deze winkelstraat
wordt hinderlijk doorsneden
door autoverkeer.
3. Uithoorn aan de Amstel,
dat is de leus. Maar waar in dit
dorpscentrum gaan we de rivier
ervaren? Nergens gaan we het
water zien of voelen.
4. Bij een dorp hoort een
dorpsplein. Echter, in dit plan is
daar geen ruimte voor. Op het
Amstelplein komt een appartementencomplex en er komt geen
dorpsplein terug. Maar waar
gaan we nu Sinterklaas ontvangen? Waar komt de Weekmarkt?
De streekmarkt? De braderie? En
kunnen we nog een straatvoet-

baltoernooi houden? De wethouder gaf aan dat dit alles op de
parkeerplaats kan plaatsvinden.
Daarvoor moeten we alleen de
toestemming van winkeliers krijgen. Maar wie gelooft dat de AH,
Coop en Aldi zo’n verzoek graag
zal honoreren? De evenementen
vinden met name op zaterdag
plaats, maar dat zijn tegelijkertijd
de drukste winkeldagen!
5. In het plan zal de burgemeesterswoning wordt gesloopt.
Weer een stukje historische erfgoed weg. Vroeger stond er in
de Raadhuisstraat een raadhuis/
postkantoor. Een gebouw met
een mooie uitstraling. Ook dat
zal niet terugkomen.
Participatie
Ook vonden wij dat de participatie rondom dit voorstel ernstig
tekort schoot. Vorig jaar werd
bekend dat het Masterplan was
mislukt. Dat was het sein om
opnieuw over de inrichting te
denken en een uitgebreide consultatie van belanghebbenden
te starten. Geen enkele fractie
was dit met ons eens. Men wilde
dat de wethouder en ambtenaren een ei gingen uitbroeden en
het eindresultaat voorleggen ter
goedkeuring. Zoals in Barneveld.
Wij waren het niet eens met die
gang van zaken. Daarom hebben we destijds zelf een eigen
participatietraject opgezet, via
de Nieuwe Meerbode en Facebook. Echter, we vinden nog
steeds dat de gemeente dit had
moeten doen. Dan had je wellicht een bredere groep belanghebbenden kunnen uitdagen om
over de inrichting na te denken
en met een gepaste oplossing te
komen. Dat gebeurde niet. Het
resultaat was begin november
zichtbaar in het gemeentehuis:
een volle publieke tribune met
veel boze mensen, die aangaven
dat van inspraak geen sprake
was. De toekomst zal leren of
Uithoorn met de gekozen variant een dorpscentrum krijgt wat
onze gemeente verdient. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
Benno van Dam
Raadslid Ons Uithoorn

Sinterklaas Surprise
Knutselmiddagen
Vinkeveen - Woensdagmiddag 22
en 29 november aanstaande zijn
er in de Broedplaats te Vinkeveen
zogenaamde ‘Sinterklaas Surprise Knutselmiddagen’. Misschien is
er op school of thuis niet voldoende tijd om eens rustig te gaan zitten om een surprises te maken of
misschien is er onvoldoende inspiratie en weet men niet hoe te beginnen. De Bibliotheek Vinkeveen,
de Broedplaats Vinkeveen en het
Repair Café Vinkeveen organiseren
om die reden deze knutselmiddagen. De bedoeling is dat iedereen
(jong en oud) die een Sinterklaas
surprise voor familie, vriend, vriendin of andere lieve naaste wil maken, maar niet precies weet hoe dat
aan te pakken, hierbij advies krijgt
van ervaren knutselaars. Tijdens de
middagen kunnen liefhebbers hier-

hartstichting.nl

voor van 14.00 tot 17.00 uur kosteloos deelnemen en er is bovendien een voorraadje gratis knutselmateriaal aanwezig zodat men direct kan beginnen. De deelnemers
zullen natuurlijk wel zelf hun eigen
surprise moeten maken. Dat kan op
één middag, maar het mag ook uitgesmeerd worden over beide middagen. Vrijwilligers van de Broedplaats, de bibliotheek en het Repair
Café Vinkeveen zijn telkens aanwezig om de knutselaars met raad
en daad bij te staan. Maar ook als
het sinterklaasgedicht niet wil vlotten kan men op deze middagen terecht. Er zijn vrijwilligers die ‘vastgelopen’ dichters weer op weg willen helpen. De beide knutselmiddagen zijn in de Broedplaats, Herenweg 63 in Vinkeveen, ingang via de
bibliotheek.
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Laatste live-optredens in
café De Zwarte Kat

Sebastiaan, Robert, Norman en Dirk (v.l.n.r.) zetten zich met een actie in voor
KWF

Van Egmond en Bader
hand in hand voor KWF
Regio - Komende veertien dagen
gaan Poelier-traiteur Van Egmond
en Keurslager Bader met hun vestigingen in de Mijdrechtse Passage en winkelcentrum Zijdelwaard
in Uithoorn een actie ondernemen
ten faveure van KWF Kankerbestrijding. “Van de gezamenlijke omzet in
die tijd van de producten zoals die in
de advertentie in deze krant zijn vermeld, doneren wij tien procent daarvan aan KWF. Norman, van Keurslager Bader in Mijdrecht, Robert Bader van de vestiging op het Zijdelwaardplein, Sebastiaan en ik van
beide Van Egmond winkels, hebben
onlangs de koppen bij elkaar gestoken om iets te gaan ondernemen
waarbij een goed doel ons uitgangspunt was. Daarbij kwamen we met
elkaar uit bij het KWF. Kanker is een
vreselijke ziekte en nagenoeg volksziekte nummer 1. Het idee heeft ook
post gevat met het oog op feestdagen de komende maand. Kerstmis is
bijvoorbeeld een feest dat door veel
mensen op een bijzondere manier
met elkaar wordt gevierd en beleefd.
Vaak gaan dan de gedachten in het
bijzonder uit naar familie, vrienden
en relaties die geraakt zijn door deze ziekte en waarvan je hoopt dat
die dankzij een goede behandeling nog lang in ons midden mogen
zijn. KWF is daarbij naar onze mening een factor van betekenis. Wij
voelen ons maatschappelijk betrokken, want we wonen en werken te
midden van een lokale samenleving
waarvan wij veel inwoners regelmatig als klant in onze winkels mogen

de niets ontziende Nederlandstalige punk van het Kwakelse KAF. Als
allerlaatste zal Black Knight, nog
steeds onder leiding van drummer
Rudo Plooy, de planken uit de kroeg
proberen te spelen. De metalband
viert tevens op een uitbundige manier hun 35-jarig jubileum wat ze
precies 10 jaar geleden op deze datum met hun 25-jarig jubileum deden in wijlen jongerencentrum The
Mix in Uithoorn. Op de poster prijkt:
3 harde sloopkogels: daarmee worden de bands bedoeld die als laatste zullen optreden in De Zwarte
Kat. Het café moet binnen zeer korte tijd plaats maken voor enige villa’s. Het is dus: Nu of Nooit meer!
Aanvang is 20.00 uur, adres is Amsteldijk Zuid 105 te Nes aan de Amstel. Entree: gratis.

verwelkomen. Bij sommigen van hen
trekt de gevreesde ziekte diepe sporen in hun leven of in dat van geliefde anderen. Omdat ook wij deel uitmaken van deze samenleving willen
wij met die gedachte op deze manier een keer wat terug doen,” zo
laat Dirk van Egmond weten.
Samenwerking
Aldus kwamen Robert en Norman
van de bader-vestigingen op het
idee om dit mede door middel van
een advertentie kenbaar te maken.
Zij vroegen aan Sebastiaan en Dirk
van Poelier-Traiteur van Egmond of
zij eraan wilden meewerken. Een en
ander resulteerde in enkele smakelijke en gangbare producten in
de advertentie die deel uitmaken
van de actie. Van de verkoop daarvan gaat 10 procent naar het KWF
die desgevraagd aangaf de actie bijzonder op prijs te stellen. Dirk: “Het
is voor ons ook iets nieuws dit te
doen en we gaan kijken wat het oplevert. In elk geval overhandigen we
een vertegenwoordiger van KWF op
maandag 27 november een fraaie
cheque met daarop naar wij hopen
een behoorlijk bedrag. Het zou natuurlijk prachtig zijn als veel van onze klanten en passant ook de producten willen kopen die in de advertentie staan. We gunnen onze klanten niet alleen heerlijke producten
uit onze winkels, maar namens hen
ook een mooie donatie aan KWF. Wij
zien dat als een uniek stukje samenwerking.” Kortom, zie de advertentie
elders in deze krant.

Na 111 jaar met pensioen

Binnenhuis van de Bilt in
Aalsmeer gaat stoppen!
Regio - Na 111 jaar gaan de gebroeders van de Bilt met pensioen en dit betekent dat Binnenhuis
van de Bilt aan de Ophelialaan gaat
stoppen. Opa van de Bilt (1879) begon in 1907 een meubelwinkel en
een kruidenierswinkel in de Zijdstraat. In 1909 werd dochter Engelina geboren en in 1911 zoon Jan.
In de crisistijd overleed opa Jan van
de Bilt en zetten Jan en Engelina de
winkel voort. Tot overmaat van ramp
werd Jan van de Bilt in de oorlog
krijgsgevangen genomen en heeft
anderhalf jaar in een krijgsgevangenkamp gezeten in Mühlberg aan
de Elbe (het voormalige Oost Duitsland), waar hij aan het einde van de

Regio - Op zaterdag 18 november aanstaande zal er voor de allerlaatste keer livemuziek te horen
zijn in café De Zwarte Kat in Nes
aan de Amstel. Jack van den Busken stopt er na ruim veertig jaar
definitief mee. Deze avond is overigens al een toetje want een aantal weken geleden was er al een afscheidsfeest in een overvolle Kat.
Klanten, vrienden en Kat-aanbidders hebben toen al gepast afscheid genomen van Jack en zijn
oergezellige Zwarte Kat. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan
en Jack gaf meteen zijn goedkeuring aan dit allerlaatste event! Drie
bands zullen de oude, scheve kroeg
van een definitief potje herrie voorzien. The Oki Doki’s bijten de spits
af met harde R&R gevolgd door

oorlog door de Russen werd bevrijd.
Na de oorlog zetten Jan en Engelina de zaak voort, maar Engelina
trouwde een paar jaar na de oorlog
en ging in Utrecht wonen waar zij
in 1949 overleed. Dus ging Jan van
de Bilt alleen verder in het pand in
de Zijdstraat. In 1949 werd Jan geboren en Ton in 1951, beiden nu de
eigenaren. In 1958 kocht Jan Senior een stuk grond in de Ophelialaan, waar hij een prachtig pand
liet bouwen naar het ontwerp van
de Amsterdamse architect Aiking.
Op 5 april 1960 werd de winkel geopend. In 1968 kwam Jan in het bedrijf en werd besloten het pand uit
te breiden met 300 vierkante meter.
In september 1969 was de aanbouw
klaar en werd de winkel feestelijk
heropend. In 1971 kwam Ton ook in
het bedrijf. In 1982, toen Jan Senior 71 jaar was, stopte hij en namen
Jan en Ton de zaak over. Jan (68)
en Ton (66) hebben geen opvolgers
en vinden het nu tijd om met pensioen te gaan. Het pand in de Ophelialaan staat inmiddels te huur of te
koop. Vanaf donderdag 16 november gaan de heren beginnen met
een grote uitverkoop. Alle prachtige
designartikelen van onder andere
Interlübke en Leolux gaan weg met
kortingen tot 80 procent. In de loop
van 2018 zullen de heren van de Bilt
de winkel sluiten en gaan ze genieten van hun vrije tijd.

Wintersport
occasionbeurs bij
Intersport DUO Uithoorn
Regio - Van donderdag 16 t/m zaterdag 25 november 2017 organiseert Intersport DUO een ski-, en
snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Op deze dagen wordt
een groot aantal gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Om alvast in de juiste stemming te komen staat er natuurlijk
een glaasje Glühwein of Prosecco klaar! Tijdens de beurs heb je
de mogelijkheid om je eigen wintersport producten via Intersport
DUO te verkopen maar kun je ook
tweedehands wintersport producten voor een scherpe prijs op de kop
tikken! Tevens wordt de totale verhuurvoorraad ski’s en skischoenen
tijdens deze beurs verkocht.
Zolder?
Heb jij nog wintersport producten
op zolder liggen waar je niks meer
mee doet of ben je toe aan iets anders? Verkoop je uitrusting dan via
Intersport DUO. Samen met jou bepalen wij een mooie verkoopprijs
voor je artikelen. Tijdens de tweedehands wintersport beurs wordt
je artikel te koop aangeboden in de
winkel in Uithoorn. Voor het volledige bedrag van jouw verkochte artikelen ontvang je een Intersport
DUO tegoedbon die je tot 31 december 2017 op het complete assortiment kunt inleveren. Intersport
DUO brengt geen provisie in reke-

ning. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding) wordt geaccepteerd. Intersport DUO Winkelcentrum Zijdelwaardplein Uithoorn,
0297-560329. Inbreng van materiaal is mogelijk t/m zaterdag 18 november.
Vakantie
Vele Nederlanders zullen ook deze
winter weer gaan genieten van een
welverdiende wintersportvakantie.
Zorgvuldig worden de diverse bestemmingen met elkaar vergeleken
op sneeuwzekerheid, aanwezigheid
van après-ski, aantal kilometers piste etc. Echter wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het
laatste moment geregeld. Om helemaal klaar te zijn voor het wintersportseizoen is goed onderhoud
voor je ski’s of snowboard essentieel. Daarom werkt Intersport DUO
samen met een professionele onderhoudspartner om jouw ski’s of
snowboard op en top klaar te maken voor jouw wintersportvakantie.
Zo beperk je de kans op ongelukken en je ski’s gaan een stuk langer mee. De medewerkers van Intersport DUO staan voor je klaar om
de technische staat van uw materiaal vrijblijvend te beoordelen en je
van advies te voorzien. Naast het
occasion-materiaal vind je tijdens
de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen (zie advertentie
elders in deze krant).

Peter Heerschop solo met
‘Van horen zeggen’
Regio – Op zondag 19 november
a.s. treedt Peter Heerschop op in
de Thamerkerk aan de Amstel met
zijn soloprogramma ‘Van horen zeggen’. Dit is alweer het derde evenement in het jubileumseizoen van de
Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU), die in februari a.s.
25 jaar bestaat. De aanvangstijd is
14.30 uur.
Minister van Enthousiasme
Peter Heerschop solo, dat zijn
mooie, misschien wel waargebeurde verhalen en goede grappen van
een gelouterd cabaretier (o.a. bekend van NUHR) in één programma. En het bevalt, want Van horen
zeggen is alweer zijn tweede die hij
alleen doet. Daarin onderzoekt Peter, naast cabaretier ook columnist,
ongeloofwaardig wetenschapper en
struikelend Minister van Enthousiasme, op welke manieren mensen
zichzelf enorm kunnen neppen. Hoe
het komt dat je regelmatig het één
zegt en het ander doet. Of het één
zegt en het ander voelt.
Troostrijke gedachten
Hij vertelt verhalen over hoe mensen keihard de waarheid kunnen
ontkennen en gelukzalig kunnen
geloven in geweldige leugens. Over

mensen die een scherp oog hebben
voor de kleinste misstappen van
een ander, maar een enorme blinde
vlek voor hun eigen vergissingen.
Mensen die zich altijd redden met
‘van horen zeggen’. Met als troostrijke gedachte dat we daar allemaal
hetzelfde in zijn. Bovendien, zoals
een bekend Nederlands voetbalfilosoof sprak: “Alles wat je over een
ander zegt, zegt nog meer over jou.”
Maar Peter heeft ook een doel. Hij
wil graag uitleggen waar we elkaar
écht mee kunnen helpen. Zodat iedereen de zaal uit loopt met een hele grote glimlach en minimaal één
idee dat het leven kan veranderen.
Al is het maar voor tien minuten…
Kaartverkoop
Vanaf tien dagen voor de voorstelling start de voorverkoop van losse kaarten bij de boekhandels The
Read Shop Express ( Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De
overgebleven kaarten worden vanaf
twee uur verkocht aan de kassa van
de Thamerkerk. Het is ook mogelijk
om online losse kaarten (en abonnementen!) te bestellen via de vernieuwde website van de SCAU. Kijk
op www.scau.nl Op de website is
verder allerlei achtergrondinformatie over de evenementen te vinden.

‘Kaas en Zo’ heeft mooie
geschenkpakketten
Regio - ‘Kaas en Zo’ van Stijn Melenhorst, gevestigd in winkelcentrum Amstelplein, is al 20 jaar het
adres voor geschenkpakketten. En
het zijn niet zomaar geschenkpakketten. Hij verzorgt ze in alle soorten en maten en in diverse prijsklassen. Zijn specialiteit is maatwerk, Ieder geschenkpakket is uniek en hij
maakt ze niet alleen tijdens de feest-

dagen, maar het hele jaar door. Iedere gewenste hoeveelheid of aantal is mogelijk. Geschenkpakketten
zijn al leverbaar vanaf 7.50 euro tot
ieder gewenst bedrag. Verkoop aan
particulieren én bedrijven.
Reserveren is aan te bevelen, zodat
de pakketten met aandacht en zorg
gemaakt kunnen worden. Interesse? Bel 0297-567001.

Reanimatie en verdiend
speldje

Kerst met Debuut!
Uithoorn - Zing jij altijd onder de
douche of op de fiets en zing je altijd met veel plezier mee met je favoriete nummer op de radio? Heb
je passie voor zang en zou jij willen schitteren in een koor? Kom dan
gezellig meezingen met Debuut.
Speciaal voor kerst nodigen wij iedereen vanaf 13 jaar uit om met ons
mee te zingen tijdens de viering op

Geen krant?

0297-581698

kerstavond. Iedere vrijdag repeteren wij van 19.15 tot 21.00 uur in
de Burght aan het Potgieterplein
in Uithoorn. Vanaf aanstaande vrijdagavond is iedereen bij deze van
harte uitgenodigd om bij Debuut
te komen zingen! Voor meer informatie mail naar: jongerenkoordebuut@hotmail.com of zoek ons op
Facebook.

Regio - Bij EHBO vereniging Camillus werd er afgelopen maandagavond weer druk geoefend met reanimatie en bediening van het AEDapparaat. Jaarlijks wordt alles wat
belangrijk is om te weten in geval van
hartfalen, uitgebreid herhaald en beoefend. Met snelle juiste eerste hulp
win je kostbare tijd en die kan letterlijk levensreddend zijn. De EHBO’ers
worden getraind in het leren herkennen van verschillende symptomen
die kunnen duiden op mogelijk hartfalen, van benauwdheid tot pijn in de
kaak en schouderbladen, een griepe-

rig gevoel tot pijn op de borst en in de
linkerarm. Soms kan het duidelijk zijn
wat er aan de hand is, soms zijn het
vage klachten. Bij Camillus zijn de leden weer goed bijgespijkerd! Jubilaris Madelon Bakker ontving uit handen van secretaris Aernoud Koenders en voorzitter Jan Zeldenthuis,
een speldje voor 10 jaar lidmaatschap
van Camillus. Interesse in EHBO?
Eind januari/begin februari gaat er
een basiscursus van start. Bel voor
informatie naar Chris (06-11155899)
of Aernoud (06-44712585). Website:
http://ehbo-camillus.nl

Op de foto: vlnr: Aernoud Koenders, Madelon Bakker en Jan Zeldenthuis
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Geslaagde eerste
voorstelling Genesius

Rolf Rahn en Theo Vermeij
maken er vuurwerkshow van

De Kwakel - Zaterdag 11 november speelde Toneelvereniging Genesius in De Kwakel de eerste uitvoering van het stuk “Wegens omstandigheden geopend”. Een komedie
geschreven door A. Bremer en geregisseerd door Floortje Broos. Nadat het publiek kennis had gemaakt
met de verschillende types, volgden
nieuwe en komische ontwikkelingen elkaar snel op. Het publiek liet
zijn waardering blijken met een gulle lach.

Uithoorn - Maandagavond 13 november werd met 26 paren de vijfde zitting van de tweede parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld _in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze vijfde ronde heeft Rolf al zijn
schroom overboord gegooid en met
ondersteuning van Theo een score
van 68,96% neergezet waarmee zij
de hoogste score van de avond behaalden. Marjan en Ben v/d Broek
maakte het spektakel compleet met
een score van 66,78% Henk v/d
Schinkel & Fons Roelofsma hielden
hun constante vorm vast en werden
derde met 57,67 %. In de A-lijn behaalde Cees Harte & Jos van Leeuwen de hoogste score met 60% als
tweede eindigde Huub van Geffen
& Lambert Koeter met 58.13 % D e
derde plaats was voor Ans Bregge-

Wegens omstandigheden geopend
In het dorpje Krimpen aan de Kronkel was “De Kromme Kronkel” ooit
een bruisend café. Na de Grote Knal
kwam de grote krimp en Krimpen
aan de Kronkel kromp tot een vlek
in dat prachtige rivierlandschap.
Broer en zus Krijn en Stien Kromme proberen het café nog draaien-

de te houden maar behalve Bram
Boterblom zijn er geen andere gasten die de barkrukken warm houden. De deuren sluiten is geen optie, Stien en Krijn hebben namelijk
geen idee waar de sleutel is. In het
altijd zo rustige café zwaait de deur
open, en komen drie dames binnen
lopen. Wat ze daar te zoeken hebben, weet niemand, de dames weten het ook niet van elkaar… Wilt
u het wel weten? Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vrijdag 17 en
zaterdag 18 november in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten á 7,50 euro verkrijgbaar bij
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448 en Marga Westerbos, Hooilaan 27, De Kwakel, 0297532970. Daarnaast kunt u terecht bij
supermarkt De Quakel in De Kwakel of op de website: www.genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop.

Eerste prijs voor Het
Orkest van De Kwakel
De Kwakel - Het orkest van Tavenu
heeft afgelopen zaterdag tijdens het
bondsconcours goed gepresteerd.
In het fraaie Zaantheater in Zaandam werd voor een jury van componisten heel mooi muziek gemaakt en
81,25 punten behaald. Dit betekent
een eerste prijs! Omdat Tavenu dit
jaar het 90-jarig bestaan viert, leek
het dirigent Leo Huis een mooie gelegenheid om weer eens mee te doen
aan het bondsconcours. Dankzij veel

extra repetities, is de inzet van de leden en dirigent dus goed beloond.
De eerstvolgende mogelijkheid om
naar het Orkest van De Kwakel te
kunnen luisteren is op zaterdag 6 januari 2018 tijdens het Nieuwjaarsconcert in het dorpshuis “De Quakel”. Als er muzikanten zijn die graag
in het orkest willen meespelen, zijn
ze van harte welkom om mee te doen
op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00
uur in het dorpshuis in De Kwakel.

EHBO De Kwakel
De Kwakel - Maandag 4 december a.s. start er een beginnerscursus EHBO in De Kwakel. Dus wilt
u graag leren wat te doen bij een
ongeval, hartstilstand of blessure?
Meldt u dan vandaag nog aan! De
cursusavonden worden gehouden
op maandagavond van 20 tot 22 uur
bij sportvereniging KDO. De cursuskosten bedragen 175 euro pp. Dit is
inclusief reanimatie, bediening van

de AED, verbandleer, cursusmateriaal en examen. Vergeet niet te informeren bij uw ziektekostenverzekering; zij vergoeden vaak (een deel
van) de kosten! Heeft u al een diploma en wilt u deze geldig houden;
ook voor herhalingslessen kunt u
bij ons terecht! Voor aanmelding
of meer informatie; www.ehbo-dekwakel.com, of mail naar: secretaris@ehbo-de-kwakel.com.

Joke, Marianne en Lidwien, trainers van Therapeutisch Trainingscentrum Oosteinder TCO

Gratis persoonlijk gesprek
met trainers van TCO
Aalsmeer - Om kennis te maken met de trainers en trainingen
in Therapeutisch trainingscentrum
Oosteinder nodigen de trainers van
TCO iedereen die hierin geïnteresseerd is uit om een afspraak te maken voor een vrijblijvend persoonlijk
gesprek. De trainers: “In een persoonlijk gesprek kunnen we meer
aandacht besteden aan persoonlijke vragen en beter inschatten of
een training op dit moment iets voor
jou kan betekenen.”
Training Mindfulness
Wetenschappelijk onderzoek heeft
inmiddels uitgewezen dat Mindfulness krachtige tools kan aanreiken
om overmatige stress beter te kunnen hanteren. Later onderzoek heeft
aangetoond dat mensen met terugkerende depressie minder vaak een
terugval krijgen door beoefening
van Mindfulness. Echter de training
heeft zeker ook veel te bieden aan
mensen die niet echt klachten ervaren, maar wel graag bewuster in het
leven willen staan. Zij willen het inzicht in hun lichamelijk en geestelijk functioneren vergroten. Je hoeft
dus niet persé iets te ‘mankeren’
om baat te hebben bij een training
Mindfulness. Woorden die bij Mindfulness passen zijn: zelfbewustwording, zelfinzicht en milde aandacht
voor onszelf (zelfcompassie), zonder
oordeel aandacht leren geven aan
wat zich nu afspeelt. Van moeten
naar ontmoeten gaan. Zoveel mogelijk leven in het nu geeft vrijheid
en rust en zal een verrijking van je
leven betekenen. Een training Mind-

fulness bestaat uit acht trainingsavonden of ochtenden en een stilte ochtend.
Training Levenskunst
Iedereen heeft zijn of haar eigen levensvragen en thema’s waar men
tegenaan loopt of erger, waar men
soms zelfs op stuk loopt. Vaak universele thema’s, herkenbaar in een
bepaalde levensfase. In de groepstraining Levenskunst krijg je kennis en vaardigheden aangereikt
en je kunt leren te delen met elkaar. Een handreiking wordt gegeven om ‘stapstenen’ te maken van
jouw ‘struikelblokken’ op je persoonlijk levenspad. Het maakt zichtbaar wat een stap in de goede richting zou kunnen zijn. Levenskunst is
een intensieve vitaliteitstraining van
vier dagen en één avond op basis
van NLP en Systemisch Werk
De trainingen starten op 11 januari (Mindfulness) en 2 februari (Levenskunst). Het is mogelijk om, vóór
de drukke decembermaand, een afspraak te maken voor een vrijblijvend en gratis persoonlijk gesprek.
En mocht dat niet lukken, dan bieden de trainers in december en ook
daarna nog alle ruimte aan. Bel of
mail voor Mindfulness naar Joke van
der Zwaan: 06-23861976 en info@
wingsandfootprints.nl. Voor Levenskunst naar Marianne Buskermolen:
0297-324757 en info@tco-aalsmeer.
nl. Meer informatie is te vinden op:
www.wingsandfootprints.nl of www.
info@tco-aalsmeer.nl. Locatie van
de trainingen is het TCO aan de
Oosteinderweg 272.

‘Overal waar je kijkt op de Techniek
Driedaagse, zie je enthousiaste kinderen’
De Ronde Venen - Ook de tweede editie van de Techniek Driedaagse kan de boeken in als een succes. Ruim drieduizend leerlingen
uit De Ronde Venen, Nieuwkoop en
Uithoorn volgden technische workshops onder leiding van ondernemers en vrijwilligers. En bijna tweeduizend ouders en kinderen bezochten de Open Avond. ‘Het maakt
niet uit bij welke branchegroep je
kijkt’, stelt Dominique de Rijk. ‘Overal zie je enthousiaste kinderen.’
VOBI
De Rijk staat met het bedrijf VOBI
op de branchegroep Bouw waar Kaja (10) en Amber (9) aan een vogelhuisje bouwen. Alle onderdelen zijn
al gezaagd; ze moeten ze zelf nog
schuren, lijmen en met spijkers in
elkaar zetten. ‘De eerste twee spijkers doe ik de kinderen voor’, legt
De Rijk uit. ‘Daarna moeten ze het
zelf doen. Dat vinden ze fantastisch.

Soms zijn het nog hele kleine kinderen, maar ze zijn allemaal zó blij.’
Amber heeft geen moeite met het
hanteren van de hamer. Ze is enorm
enthousiast dat het haar zo goed
lukt. ‘Dit vogelhuisje ga ik thuis zeker ophangen’, roept zij blij. ‘Maar ik
wil hem eerst nog schilderen.’
Wow
Verderop staan Darrel (10) en Rave
(10). Zij krijgen bij de branchegroep
Automotive de opdracht zo snel
mogelijk een autoband te verwisselen. ‘Wow’, roept Darrel. ‘Dit is net
als bij een pitstop van Max Verstappen!’ Rave heeft zijn vader al eens
geholpen met het verwisselen van
banden. ‘Toen mocht ik hem helpen
om de winterbanden er weer onder te zetten.’ Toch valt het de heren
niet mee om de wielen los te krijgen. Alex (10) heeft het sneller voor
elkaar. ‘Drie minuten’, roept hij blij.
‘Dit moet echt een record zijn!’ Ger-

ry Bras van Brabebo weet nu wie
ze in het vervolg kan bellen als ze
nog een klusje heeft. In de branchegroep Robotica sturen Sanne (10)
en Nina (11) een machine aan die
precies dertig M&M’s in een potje
doet. ‘Het bedienen van de knoppen vind ik best lastig’, stelt Sanne.
‘Maar het is gelukt, dus nu kan ik
lekker deze M&M’s opeten.’ Na deze workshop hebben de dames een
vrije keuze waar ze nog aan mee
willen doen. ‘We gaan een lampje
maken’, vult Nina haar vriendin aan.
‘Dat zag er echt leuk uit.’
Open Avond druk bezocht
Veel leerlingen kregen geen genoeg van de Techniek Driedaagse en kwamen met hun ouders ook
naar de Open Avond. Bijna tweeduizend kinderen en ouders keken hun ogen uit bij de robots, auto’s, lasersnijders en nog veel meer.
Om half acht maakte jury-voor-

zitter Ernst Bouma van Vink Bouw
Nieuwkoop de winnaars bekend
van de wedstrijd ‘Bouw het innovatiefste Solar House’ waaraan 200
brugklassers meededen. De derde
prijs is gewonnen door Daisy, Demi
en Katy van het VeenLanden College, de tweede door Tim uit Langeraar en de eerste prijs is binnengehaald door Noa, Katizia en Rubing
van het VeenLanden College. Techneuten in de dop!
Techniek Driedaagse 2018 ook
bij F.N. Kempen bv
Ook gastbedrijf F.N. Kempen bv is
enthousiast. Sander van der Vaart,
directeur: ‘Volgend jaar zijn jullie
voor de Techniek Driedaagse weer
van harte welkom bij F.N. Kempen
en dan laten we de kinderen ook
zien dat er veel techniek is in de
tuinbouw’.
Foto’s: Peter Bakker

man & Lia Guijt met 57,50 %. Door
deze scores zijn onder voorbehoud
van de WL de volgende paren gepromoveerd naar de A-lijn Henk &
Fons de zusters Thea & Mirjam proficiat. De degradanten zijn Wim &
Marcel Thea & Rineke Het is de BVU
er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers)
dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op de
maandagavond en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Extra controles op verlichting
Uithoorn - Het wordt weer eerder
donker en het weer wordt slechter. Dat betekent voor de politie een stijging van het aantal verkeersongevallen. Vaak onstaat een
ongeval omdat beide partijen elkaar niet hebben gezien. Een betere zichtbaarheid verminderd het risico om aangereden te worden. Dit
geldt voor fietsers, maar ook voor
alle andere weggebruikers die verplicht zijn verlichting aan de vooren achterzijde te voeren. De komende maanden gaat het basisteam Aalsmeer en Uithoorn van de
politie de controle op de verlichting

intensiveren. Weggebruikers lopen
het risico op een proces-verbaal als
de verlichting van de fiets, snor- en
bromfiets, motor, auto of vrachtwagen niet voldoet aan de gestelde eisen. De politie wijst er op dat het rijden zonder of met kapotte verlichting behoorlijk in de ‘papieren’ kan
lopen. Fietsen zonder verlichting
kost bijvoorbeeld 55 euro, exclusief
9 euro administratiekosten. Tips:
Controleer de verlichting dagelijks
voor vertrek. Zorg dat in de (vracht)
auto een set lampen aanwezig is en
zorg dat de batterijen van de fietslichten zijn opgeladen.

Politie vindt nepwapen bij
15-jarige
Uithoorn - Op woensdag 8 november rond vier uur in de middag kreeg
de politie een melding dat er een
grote vechtpartij gaande was bij het
busstation tussen twee groepen jongeren. Agenten zijn direct met meerdere eenheden ter plaatse gegaan.
Ze troffen diverse jongeren aan, die
1 jongen in bedwang hielden. Volgens hen was hij de aanstichter. Er
is de jongen om een identiteitsbewijs
gevraagd, maar hij weigerde mee te

werken. De jongen werd gefouilleerd en agenten troffen een nep-pistool in zijn zak aan. Het wapen is direct in beslag genomen. De jongen,
een 15-jarige uit Mijdrecht, is aangehouden en meegenomen naar verhoor. Vanwege zijn jeugdige leeftijd
zijn ook zijn ouders gebeld. De jongen heeft een nacht in de cel doorgebracht en is donderdag 9 november weer heen gezonden. Hij zal zich
moeten verantwoorden bij justitie.
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Ria v Beek, verloor met dezelfde cijfers van OSB. Hier had toch een gelijkspel ingezeten gezien de twee
partijen die in 12-13 eindigden.
Door dit resultaat zakte team 2 naar
de vierde plaats in de tussenstand.
Team drie blijft hekkensluiter en is
nog puntloos.

Boule Union Thamen 1
eerste overwinning
De Kwakel - Speelronde vier betekende voor de teams 2 en 3 een
thuiswedstrijd in de overdekte accommodatie van OSB in Bodegraven. De tegenstanders waren resp.
PU Kennemerland 4 en OSB 2, die
uit maar toch thuis speelde.
Team 2 bestaande uit Nel en Hein

Bloemers, Marja de Ru, Harry v/d
Dungen, Eef Krijtenberg en Angèle
Smit startte met een overwinning en
tweemaal verlies in de eerste doublettenronde. De triplettenronde
werd gedeeld met een 6-13 verlies
en een 13-8 winst. In de afsluitende doublettenronde wilde het niet

lukken. Alle drie de partijen werden verloren, waarvan 1 met 12-13.
Dat had dus winst kunnen zijn, maar
had nog niet geresulteerd in wedstrijdpunten. Het werd dus een 2-6
verlies. Team 3, bestaande uit Eva
v Ark, Paul Hamstra, Anno vd Wal,
Jannie v Kooten, Günther Jacobs en

Eerste team
Het eerste team speelde in NieuwVennep tegen De Spaanse Ruiter. Deze ontmoeting ging rechtstreeks om een plaats in de tussenstand. DSR 2 stond door een gelijk
spel boven ons team en dus was het
zaak om deze ontmoeting te winnen. De spelers waren Ina Hoekstra,
Niels v Diemen, Tine Siegel en Joan,
Mike en Henk v Rekum. De doublettenronde werd voortvarend gestart
met tweemaal winst. In de triplettenronde had team 1 verder afstand
kunnen nemen, maar door een heel
slechte werpronde in het eindspel
kreeg de tegenstander de kans om
een 7-11 achterstand om te buigen in een 12-11 voorsprong en in
de volgende werpronde te winst te
pakken. In de afsluitende doublettenronde werd een en ander echter
recht gezet. Tweemaal winst betekende een 5-3 overwinning en is de
onderste plaats in de tussenstand
verlaten. De spelers konden niet alleen tevreden zijn met het resultaat,
maar vooral ook over het vertoonde spel. Geen enkele partij ging met
een groot puntenverschil verloren.

Promovendi in problemen bij BVK
De Kwakel - Op de 1e speelavond
van de 2e cyclus van de parencompetitie van de BVK in Dorpshuis De
Quakel bleken veel van de vorige
week gepromoveerde paren flinke
aanpassingsproblemen te hebben
in de hogere lijn.
1 van de 6 gepromoveerde paren
was afwezig, 1 scoorde prima in de
B-lijn en de 4 andere paren eindigden in zowel de A- als de B-lijn als
laatste en voorlaatste.
Van de 6 gedegradeerde paren wist
slechts 1 paar een top 3 klassering
in de lagere lijn af te dwingen.
In alle lijnen deze week een winnend paar met meer dan 64%. In
de A lijn kwam deze fraaie prestatie op naam van Truus Langelaan en
Elly van Nieuwkoop (64,24%). Margo Zuidema en Francis Terra deden
eveneens goede zaken met 60,07%.
Na 2 1e en 1 2e plaats in de vorige
cyclus scoorden Nelly Vork en Andre Verhoef nu slechts een ‘magere’ 3e plaats met 59,38%. Liggen er
deze cyclus kansen voor de concurrentie of zet deze plaagstoot Nelly en Andre alleen maar op scherp?
De tijd zal het leren.
Helemaal onderaan vinden we Ruud
en Kees met een niet nader te noemen score.
B-lijn
In de B-lijn noteerden Rees en Gerard van der Post met 64,38% de

topscore van de avond. De verrassing van de avond was hier de 2e
plaats met 57,64% voor Toos Boerlage en Annie Lauwers.
Verrassend, omdat zij net de C-lijn
waren ontstegen en hiermee aantoonden dat dat volkomen terecht
was.
Marjo en Gerrit van Zijtveld veroverden brons met 55,9%,
Hier moesten de glorieuze winnaars
van de C-lijn uit de 1e cyclus ervaren dat er nog werk aan de winkel
is. Rie en Gerbrand werden nu laatste.
C-lijn
In de C-lijn voelden Gerard de Kuijer en invalster Ria Wezenbeek elkaar erg goed aan.
Zij gingen er met de hoofdprijs van
door met 64,17%.
Riet en Wim Beijer gaven met hun
2e plaats met 58,33% duidelijk te
kennen dat zij zo snel mogelijk terug willen naar de B lijn.
De 3e plaats werd opgeëist door
Joke en Jan Groeneveld met 57,5%.
Dit was hun hoogste score van het
seizoen tot nu toe in hun 1e jaar bij
de BVK. Wie weet waar dat naar toe
gaat.
Ook in deze lijn was er uiteraard een
paar laatste, maar u heeft al lang
gemerkt dat die in dit schrijfseltje niet met naam en toenaam genoemd worden.

Viertallen verrast weer bij
Bridgeclub De Legmeer

Leuke kaartverdelingen
bij de Amstelbridgeclub

Regio - Een sneeuwvlok maakt nog
geen winter om eens een variant te
gebruiken en dat geldt ook voor de
tweede avond viertallen. Veel van de
winnaars van vorige week kwamen
nu van een koude kermis thuis. In
de A-lijn moest team Timmer nu de
eer laten aan team Klijn dat zich met
13-7 bovenaan plaatste. Team Quelle versloeg team Egbers met 128 en werd zo tweede. Op drie eindigde team Kenter met 11 punten.
In de B-lijn konden de teams van
Visser en Bruine de Bruin hun eerdere winst bij lange na niet benaderen. Team Steegstra verpletterde met 18 punten en team Terra gaf
met 16 punten ook het visite kaartje
af, dit in voornoemde volgorde. In de
C-lijn deed team van Wijk het beter,
na de veertien punten van een week
eerder scoorden ze nu zelfs 18 punten, klasse! De teams van Selman en
van Schaick hielden elkaar exact in
evenwicht met 10 punten voor beiden. In de D-lijn viel de top te bewonderen, team Wille kwam na de
achttien van de eerste zitting nu met

Regio - Donderdag 9 november
werd de tweede competitieronde
gespeeld in het Buurtnest door de
bridgers van het ABC. Helaas moesten we even wachten op de koffie
maar dat werd later door Henk weer
helemaal goed gemaakt.
In de A-lijn zaten veel spellen met
aparte verdelingen, waardoor het
bieden soms erg lastig werd. In spel
22 had het noord/zuid paar zowel
een harten- als schoppenfit. Oost/
west had een lange klaverenkaart.
Beide paren boden min of meer tegen elkaar op tot op 5 hoogte. Tja
een schoppen- of hartencontract
wint het dan meestal, maar de tegenpartij wil dan nog wel eens doubleren. Helaas 5 harten zat er in en
het werd gedoubleerd zelfs nog +1,
dat was een mooie score van 100%
voor Wies en Marthe. Ook 6 en zelfs
7 schoppen is gehaald bij dit spel,
niet omdat het paar zoveel punten
had, een slem werd dan ook niet uitgeboden, maar door de heel ongelijke verdelingen van de kleuren. Wies
& Marthe en Henk & Greet behaalde aan tafel 3 een gemiddelde van
96,75%. Wanneer je die gespeelde
spellen dan ook naast elkaar legt,
zie je dat er veel verschillende biedingen waren. Bij spel 9 werd o.a. 4
schoppen, 2 sans atout, 2 schoppen
en 3 harten geboden allemaal door
het noord/zuid paar met natuurlijk
heel wisselende scores.
In de B-lijn lieten Aja & John weer
eens zien dat ze uit de A-lijn kwamen en werden eerste. Ze wisten
als enig paar het 4 schoppencontract bij spel 23 één down te spe-

17 als eerste door en behaalde zodoende het beste totaal resultaat
van allen, chapeau! Op twee kwam
team Jongsma met een prima 16
punten. In de E-lijn hield team Verrips kranig stand door nu 13 punten te behalen na de negentien van
een avond eerder. Als tweede team
verraste nu team Bonhof dat na een
slopend bridgeweekend kennelijk
zoveel opgestoken heeft dat er 12
punten binnengehaald konden worden. Team de Jong was team Bijlsma net de baas met 11-9, maar dat
betekende voor beiden een goede
totaal stand. Volgende keer volgt de
vierde avond parenbridge en dient
de tactiek dus weer aangepast te
worden. Wilt u zich ook de listen
en lagen van het bridge eigen maken, kom dan spelen bij Bridgeclub
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor nadere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, of telefoon
06-83371540.

“De Rooij” dames
biljarttoernooi in De Hoef
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij”
dames biljarttoernooi zal dit jaar
plaats vinden op vrijdag 17 en zaterdag 18 november.
Heeft niet zoals enkele weken geleden een opvolger van Betty van de
Mars, maar Lucia Burger was vorig
jaar de kampioen, na een verbeten
finale tegen Betty van de Mars was
zij als kampioen gehuldigd.
Vrijdagavond om 19.30 uur treden
Petra Slimmers, Caty Jansen, Leonie Minnee, Gerdien Bras Fokker,

Netty van der Graaf, Betty v/d Mars
en Roos Aarsman aan om een wedstrijd tegen elkaar spelen, dus iedere dame zal totaal 6 keer aan moeten treden. Deze wedstrijden zijn
verdeeld over de beide dagen.
Zaterdagmiddag om 12.00 uur zal
het spektakel een vervolg hebben.
Ook dit jaar worden de prijzen beschikbaar gesteld door zand en
grindhandel “De Rooij”, die al van
begin af aan de sponsor is van dit
toernooi en Lutis Ventilatietechniek.

Thea en Mirjam bij de BVU
fier op kop in de B-lijn
Regio - Maandagavond 6 november werd met 28 paren de vierde zitting van de tweede parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg.
Veel van de leden zagen er vrij vermoeid uit, hetgeen was veroorzaakt
door een uitputtend maar zeer geslaagd bridgeweekend in Schoorl.
In de A-lijn geen echte verrassingen. Greet en Henk Stolwijk waren kennelijk nog voldoende fris,
want met ruim 59% eindigden ze
als eerste. Bep en John de Voijs legden met 57,50% beslag op de tweede plaats. Marijke en - vooral - Ger
van Praag waren wel wat vermoeid.
Ger gaf aan blij te zijn met een score van 25%, maar dit rekenwonder rekende niet op een uiteindelijke score van ruim 44%. De laatste plaats werd met 4% minder ingenomen door Greetje van den Bovenkamp en Ria Wezenberg. In de
totaalstand gaan Hans Wagenvoort
en Nico van der Meer nog steeds op
kop, terwijl Tini Lotgerink en Marja
Baris moeten gaan vrezen voor degradatie.
Totaalstand
Ook in de B-lijn geen verrassingen. De paren Fons Roelofsma en

Henk van der Schinkel (61,56%), Riki Spook en Hans Geels (60%) en
Thea Slot met Mirjam Nieuwenhuizen (57,53%) werden 1, 2 en 3.
In de totaalstand gaan ook deze
drie paren op kop in een iets andere volgorde (Thea & Mirjam knap 1e,
Fons & Henk 2e en Riki & Hans 3e)
en ligt promotie naar de A-lijn in het
verschiet. Marja Calis en Anja Baars
sluiten hier de rij.
Volgende week de laatste editie
van deze tweede parencompetitie,
waarbij zonder uitschieters de kaarten al lijken geschud v.w.b. promotie
en degradatie.
Het is de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven
we regelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
geheel vrijblijvend een paar keer
mee te spelen op de maandagavond
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

KDO JO 9-1 in het nieuw
gestoken
De Kwakel - Afgelopen week ontving het KDO team van JO 9-1 nieuwe trainingspakken. De oude trainingspakken waren toe aan vervanging omdat ze inmiddels alweer 6
jaar oud waren.
Destijds waren Administratiekantoor Klaas Kleijn en Intersport Duo
zo genereus om alle pupillenteams
in het nieuw te steken. Nu heeft Ge-

nefar zich opgeworpen om de jeugd
van KDO te sponsoren. Verleden
jaar heeft dit bedrijf zich ook al bereid getoond om bij een aantal juniorenteams de trainingspakken te
sponsoren en toont daarmee aan,
dat het de jeugd van KDO een warm
hart toe draagt.
Het team bedankt Genefar voor de
trainingspakken.

Vogeltentoonstelling De Groenling
trekt veel belangstellenden
De Kwakel - Ruim 300 vogels waren bij KDO in de kleine kantine te
bewonderen, vanaf donderdag 9 november waren vele vrijwilligers bezig
geweest om de kantine aan te kleden voor de tentoonstelling. We zijn
er in geslaagd om wederom weer
een leuke show met allerlei vogels
te laten zien aan alle belangstellenden. Vrijdag 10 november om 20.00
uur werd de show geopend door de
voorzitter Bert v d Jagt. Zondagmiddag om 16.00 uur is deze tentoonstelling afgelopen. De prijswinnaars
werden allen naar voren geroepen
om de oorkonde in ontvangst te nemen. Hieronder de prijswinnaars.
En voor wie interesse heeft voor het
kweken van vogels, lid wil worden
van de vereniging of andere vragen
heeft kan terecht bij het secretariaat,
telefoon 0297-567526.
Kampioenen en prijswinnaars ‘17
Kleurkanaries:
Kampioen Wim Lelieveld
93 pnt
Postuurkanaries:
Kampioen Ruud Brune
94p nt
Zebravinken:
Kampioen Jeroen Konst
95 pnt
Japanse meeuwen:
Kampioen Marco v/d Jagt
95 pnt
Tropen w.o. kwartels en duiven:
Kampioen Mark Tieman
95 pnt
Kleine grasparkieten:
Kampioen Wim Zethof
93 pnt

Agaporniden:
Kampioen Jos Verlaan
94 pnt
Grote parkieten:
Kampioen Hennie v/d Hoort 94 pnt
Bondskruis Zebravinken
Jeroen Konst
95pnt
Bondsmedaille Kleurkanaries
Wim Lelieveld
93 pnt
Bondsmedaille Postuurkanaries
Ruud Brune
94 pnt
Bondsmedaille Japanse Meeuwen
Marco v/d Jagt
95 pnt
Bondsmedaille Overige tropen
Mark Tieman
95 pnt
Bondsmedaille Alle Parkieten
Hennie v/d Hoort
94 pnt
Overige kampioenen 2017:
Stammenkampioen
136/137/138/139
Marco v/d Jagt
364 pnt
Stellenkampioen 161/162
Marco v/d Jagt
189 pnt
2e prijs stellen 142/143
Bert v/d Jagt
187 pnt
3e prijs stellen 290/291
Hennie v/d Hoort
185 pnt
Jeugdkampioen 248
Danique Winter
90 pnt
B & C klasse kampioen 285
Henk Korver
92 pnt
Derby kampioen 58
Ruud Brune
94 pnt
Jan Smit bokaal 211
Mark Tieman
95 pnt
Kweekkampioen
Marco v/d Jagt
465 pnt

‘Bridge in de winter’
Regio - Aanstaande zondag is het
weer gezellig bridgen op zondag
bij Partycentrum Colijn in Uithoorn.
Om 13.00 uur gaat de zaal open en
om 13.30 uur starten ze met bridgen. Tijdens deze middagen zullen
de drankjes aan tafel worden geserveerd en er zullen lekkere hapjes worden uitgedeeld. Natuurlijk

is er een mooi flesje wijn voor de
prijswinnaars. De indeling zal zoveel mogelijk worden gedaan naar
sterkte en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermelding van naam, voornaam en partner.

len. Alle andere paren behaalden
dit contract wel. Er waren geen geweldige contracten in deze lijn. De
meeste spellen werden gespeeld
op 2 hoogte en er waren slechts 3
spellen waarbij een manche bieding
mogelijk was. Bij spel 2 was het spelen van een 3-schoppen contract
beter dan 3 sa. Dat laatste contract
ging 1 down en 3 schoppen zit er
dan meestal net in door het kunnen aftroeven bij zo’n kleurcontract.
Gelukkig weet je niet precies wat je
partner in handen heeft tijdens het
bieden en een lange kleur bij de tegenpartij kan dan funest zijn. Ook
spel 11 is het noemen waard door
de verschillende scores. Een keer
heeft het oost/west paar 4 klaveren
gespeeld, maar ging 3 down. Aan de
andere tafels werd door noord/zuid
harten of schoppen gespeeld. Weer
een voorbeeld van een ongelijke
kaartverdeling. Jany & Loes scoorden daar 3 harten +2!
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Henk & Greet
2. Wies & Marthe
3. Greet & Ria
B-lijn
1. Aja & John
2. Miep & Madelon
3. Jany & Loes

67,71%
66,15%
59,90%
56,25%
55,56%
54,17%

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 563901.
Wij spelen op de donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 9 november werd er weer geklaverjast
in de Schutse. Deze avond werd er
door 45 liefhebbers om de prijzen
gespeeld. De eerste prijs was deze avond voor Corrie Smit die met
een totaal van 7756 punten glorieus winnares werd. Op eerbiedige
afstand volgde Louis Franken. Met
7344 punten legde hij beslag op
de tweede prijs. Ook Dora van der
Steen viel met haar neus in de boter. Zij eindigde met 7099 punten
als derde. Al met al werd er deze
avond behoorlijk hoog gekaart. De
minst scorende deelneemster was
deze week Joke Rietbroek. Zij eindigde met een totaal van 4874 punten als laatste en kwam hierdoor in
aanmerking voor de poedelprijs, zijnde een fles verrukkelijke wijn, die
zij de eerstvolgende klaverjasavond
in ontvangst mag nemen.

Marsenprijs
De marsenprijzen, bestaande uit
door DUOplant verzorgde boeketten bloemen, gingen deze avond
naar Frank Verlaan, Richard van den
Bergh, Gerard van Eekhout en Jacqueline van den Bergh terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUOplant, in deze categorie gewonnen werden door Egbert Verkerk, Bep Groeneveld, Corrie van
Bemmelen en Douwe Douwstra.
De flessen wijn kwamen deze avond
als marsenprijzen in handen van
Corrie Smit, Louis Franken, Dora
van der Steen en Richard van den
Bergh.
De eerstvolgende kaartavond, let
op!!, wordt gehouden op donderdag
23 november in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00
uur.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 7 november vond de eerste zitting plaats
van de tweede ronde parencompetitie. De A- en de B-lijn gaven een
heel verschillend beeld te zien. In
de A-lijn speelden zestien paren
waarvan de eerste elf boven de 50%
scoorden. In de B-lijn daarentegen
waar met twaalf paren werd gespeeld, was een 50+ score slechts
voor vier paren weggelegd. In die
lijn waren in de top dus hoge scores behaald, dat spreekt voor zich.
Inge Dyrbye & Thea Stahl spanden de kroon met 67,55%. Op twee
met 61,84% Tina Wagenaar & Co-

ra de Vor. Derde en vierde werden
respectievelijk Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot met 52,34% en Corrie Bleekemolen & Erny Brandsen
met 51,88%. In de A-lijn was de eerste plek voor Ria Verkerk & Ineke
van Diemen met 57,74%, op twee An
van Schaick & Lea Wit met 55,36%
en derde werden Kitty van Beem &
Janny Streng met 54,17%.
Het was weer een prachtige middag
en..….er is nog plaats voor nieuwe
leden. Contactpersoon is Sandra
Raadschelders tel. 0297-569910 of
mail naar hartenvrouw2015@gmail.
com
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Eerste regio selectie turnwedstrijd KDO D.A.G.

Spannend slot van eerste
periode voor Legmeervogels

De Kwakel - Ongeveer 90 meisjes van Excelsior – Alkemade, ODI
– Leimuiden, KDO – De Kwakel,
Kwiek – Nieuwveen en De Zevensprong – Zevenhoven lieten afgelopen zaterdag turnoefeningen zien
op brug ongelijk, lange mat / vrije
oefening en sprong. Alle meisjes
hebben hun beste beentje voorgezet door zeer mooie oefeningen te
laten zien. Ze hadden er ook keihard
voor getraind en nu was het zover.
Ging het nu ook lukken tijdens de
spannende wedstrijd? De ongelijke brug waar ze een mooie hangvouw moesten tonen of die moeilijke overslag tijdens de vloeroefening. Sommige meisjes deden de
vloeroefening op muziek. Prachtig.
De sprong waar de jury een mooie
handstand platval of zweefrol wilde
zien. Ja, het publiek heeft kunnen
genieten van grote inzet en plezier.

Uithoorn - Op zondag 19 november
wordt onder ander in de 1ste klasse A de 8ste competitieronde gespeeld. Dit is dan teven de afsluiting
van de 1ste periode. De 2e en de 3e
periode betaan telkens uit 9 wedstrijden. In de 1ste klasse A stonden
er nog een 2-tal inhaal duels in het
programma . Op zondag 12 november AGB tegen DEM en op dinsdagavond 14 november het restant
van FC Uitgeest tegen Zeeburgia.
AGB tegen DEM is geëindigd in een
fraaie 2-0 overwinning voor AGB.
Dit heeft ook gevold voor de ranglijst. Door de overwinning van AGB
en dus het verlies van DEM staan
er nu een 3-tal verenigingen op de
2e plaats met slechts 1 punt achterstand op koploper Fortuna Wormerveer. De wedstrijd van de dinsdagavond is te laat om deze nog te vermelden in deze krant.
Dan is er zondag wel een zeer het
interessante programma.. Wat te
denken van EDO – Legmeervogels.
Dan de nummer 9 Zeeburgia thuis

Medaille
De wedstrijden waren in 3 groepen
verdeeld. Na elke groep was er een
prijsuitreiking. Helaas kan niet iedereen een medaille winnen, maar

de prijzen waren wel mooi verdeeld
over alle deelnemende verenigingen. Er werd gewerkt volgens het
Nationaal Turn Systeem (NTS) en
dat betekent dat vrijwel alle oefeningen gewaardeerd werden met
cijfers die boven de traditionele 10
uitkomen. De deelnemers kregen
een D-score voor de waarde van
hun oefening (soorten onderdelen)
en een E-score (maximaal 10 punten) voor de uitvoering. De deelnemers waren ingedeeld op leeftijd
en klassenniveau. KDO haalde in 3
groepen een medaille. Dus een super goede prestatie.
Instap D2 won Eva Voorn de gouden medaille
Pupil 1 D2 kreeg Danique de zilveren plak mee naar huis
Pupil 1 D1 won Luna de gouden medaille. Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd met jullie dik verdiende medaille!!
Erepodium Instap D2:
1. Eva Voorn (KDO), 2. Jasmine de
Boer (Kwiek) 3. Silke vd Heijden (Excelsior), 4. Kiki Kempers (ODI) en 5.
Sanne van Tol (Kwiek)

Winterwandelen om het veen
Regio - Op zaterdagochtend 18 november kunt u meewandelen met
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
in het Veenweidegebied. 1000 jaar
geleden lag waar wij nu lopen een
veenkussen van 9 meter dik! We
wandelen op door de weiden en
langs de riviertjes waarin we soms
herinnerd worden aan dit veenkussen dat ons gebied tot een wildernis
maakte. We wandelen op een bijzondere plek. Het gebied waar wij
leven dankt zijn vorm én schoonheid aan de ontwikkeling én de bestrijding van het veen. Tijdens deze
wandeling staan we twee keer stil

bij de historie van de mensen en het
veen. Tijdens deze winterwandeling
lopen we wel door, we willen immers op temperatuur blijven, maar
af en toe besteden we aandacht aan
onze omgeving. Ook in de winter is
het heerlijk om buiten te zijn, te lopen, te kijken. De wandeling is ongeveer 9 km lang.
Verzamelen: 18 november 2017,
9:30 uur Parkeerterrein bij Algemene Begraafplaats, Ringdijk 4,
Wilnis. Draag stevige waterdichte
schoenen en warme kleding, neem
een (warme) drank mee voor de
“pauze”.

tegen de koploper Fortuna Wormerveer. DEM de nummer 2 gaat
op bezoek in Amsterdam bij JOS/
Watergraafsmeer. AFC’34ontvangt
Assendelft. Velsen krijgt Uitgeest
op bezoek. Hekkensluiter Hillegom
ontvangt LSVV en AGB speelt thuis
tegen Hoofddorp. Het kan dus nog
alle kanten op wat betreft de eindstand in de 1ste periode. Kanshebbers voor de 1ste periode zijn de
huidige nummers 1 tot en met 4 in
deze 1ste klasse A. Bij een gelijk
aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend. Achter de nummers 1
tot en met 4 staan dan ook het positieve doelsaldo vermeld. Zondag
19 november begint AGB tegen
Hoofddorp om 14.30 uur. De overige wedstrijden beginnen om 14.00
uur. Zondag gaat de reis naar EDO
met de luxe bus van Wintoers. Wilt U
eens meerijden met spelers en begeleiding? Dit kan. Maar wel even
aanmelden om te teleurstellingen
te voorkomen. Aanmelden bij Hans
Heere, 0651080124.

Sas Super ongeslagen in
Heemstede

KDO pakt in aantrekkelijk
duel drie punten
De Kwakel - Na het 3-3 gelijkspel
van vorige week tegen Teylingen,
speelde KDO afgelopen zondag de
inhaalwedstrijd tegen Laakkwartier.
Tot vlak voor de wedstrijd bleef het
gissen of de wedstrijd daadwerkelijk gespeeld zou gaan worden i.v.m.
grote hoeveelheid neerslag. Gelukkig keurde de scheidsrechter het
grasveld uiteindelijk goed, zodat
beide ploegen om 14:00 uur tegen
elkaar konden gaan strijden. Trainer Raymond de Jong kon tegen de
gasten uit Den Haag niet beschikken over Joeri Stange (weekendje
weg), waardoor de herstelde Thijs
Plasmeijer voorin bij KDO startte.
De start van de wedstrijd was
spraakmakend, mede dankzij de
sfeeracties van de meegereisde supporters van Laakkwartier. Al
snel in de wedstrijd maakte de centrale verdediger van de gasten een
harde overtreding op Jesse Stange
en werd direct getrakteerd op een
gele kaart. In de zesde minuut ontsnapte de nummer vier van Laakkwartier aan zijn tweede gele kaart,
nadat hij opnieuw aan de noodrem
moest trekken. Op het zware, maar
goed bespeelbare grasveld liet KDO
zich veelvuldig positief gelden in de
eerste helft. Regelmatig stichtten de
Kwakelaars gevaar en had de Haagse verdediging zijn handen vol aan
de beweeglijke voorhoede van KDO.
Voetballen
Laakkwartier wilde ook graag voetballen, waardoor er al snel een zeer
aantrekkelijke wedstrijd ontstond.
Zo werd een schot van Joris Kortenhorst van de lijn gehaald door de
gasten en had Mathijs van Rijn tot
twee keer toe pech in zijn afronding.
Uiteindelijk brak Mathijs in de 37e
minuut toch de ban voor de Kwakelaars. Na een lange bal op maat
van Joris Kortenhorst, kon Van Rijn
schuin alleen op het doel aflopen.
De spits van KDO schoot de bal vervolgens koelbloedig onder de Haagse keeper door in het doel, 1-0. Een
halve minuut later had Mathijs van
Rijn ook zijn tweede doelpunt van
de middag kunnen / moeten maken.
Nadat hij twee keer in kansrijke positie stond, schoot hij de bal uiteindelijk van dichtbij over. In de 40e minuut viel dan toch het dik verdiende tweede doelpunt van de Kwakelaars. Op aangeven van Jesse Stange, kapte Bart Hoving op de rand
van het zestienmetergebied de bal
naar binnen toe. Met uiterste precisie schoot de hardwerkende Kwakelse middenvelder de bal in de lange hoek, 2-0. Vlak voor rust schoot
Jesse Stange de bal nog vanaf zo’n
twintig meter op de lat. De rust werd
bereikt met een 2-0 stand voor KDO.
Wissels
In de tweede helft bracht de trainer

van Laakkwartier twee wissels in
zijn ploeg om het tij te doen keren.
Dit leidde in de 47e minuut direct tot
een grote kans, maar dankzij de oplettende Jesper Oudshoorn bleef het
2-0. Hierna nam KDO de regie over
in de wedstrijd en was tot drie keer
toe dichtbij de 3-0. Een vrije trap op
de paal, een schot van Mathijs van
Rijn op de paal en een kopbal van
Mitchel Smits die ternauwernood
van de lijn werd gehaald door Laakkwartier, leverde niet het gewenste
resultaat op. In de 60e minuut was
het gelukkig toch Jesse Stange, die
met een kopdoelpunt KDO een 3-0
voorsprong bezorgde, dit op aangeven van Mitchel Smits. De wedstrijd leek hiermee in vroeg stadium
beslist te zijn, maar niks bleek minder waar. Een minuut later kwam
Laakkwartier namelijk op 3-1, door
een hoge bal vanaf 25 meter die
in de rechterbovenhoek verdween.
De Haagse ploeg, die deze middag
werd gesteund door een zeer fanatieke aanhang, kreeg hierdoor geloof. Dit werd nog verder versterkt
toen de spits van Laakkwartier in
de 66e minuut de 3-2 aantekende. KDO leek even van slag, maar
bleef verder gaan met het creëren
van kansen.
Invaller Rick Kruit en Mathijs van
Rijn kregen beiden meerdere mogelijkheden om de 4-2 te maken,
maar wisten niet tot scoren te komen. Hierdoor bleef de spanning
in de wedstrijd, zelfs in ‘het Haags
kwartiertje’.
In de 87e minuut maakte Jim Klijn
aan alle onzekerheid een einde
door een vrije trap fraai in de linkerbovenhoek te schieten, 4-2. Hierna kregen de Kwakelaars nog enkele kansen om de score hoger uit
te laten vallen, maar dit gebeurde
niet meer. Na ruim negentig minuten spelen floot de uitstekende leidende scheidsrechter af en was de
derde overwinning van het seizoen
een feit.
Tweede klas
Met elf punten uit zeven wedstrijden
doet KDO het als promovendus prima in de 2e klasse C.
De Kwakelaars staan nu op de zevende plaats, met slechts twee punten achterstand op de nummer twee
RKDEO. Aankomende zondag hervatten de Kwakelaars de competitie met een thuiswedstrijd tegen periodekampioen DSOV. Echter staat
aanstaande dinsdag eerst nog de
bekerwedstrijd tegen Hollandia op
het programma.
In Hoorn speelt KDO dan om 20:30
uur tegen de nummer vier uit de
hoofdklasse A. Kunnen de Kwakelaars gaan stunten en zich als ‘cupfighter’ gaan ontpoppen? We zullen
ongetwijfeld enkele kansen gaan
krijgen tegen Hollandia…

Uithoorn - Zaterdag 11 november
was het de 3e competitiedag voor
de toppers uit SAS Super. De meiden met de leeftijd tussen 9 en 11
jaar krijgen wekelijks fanatieke training van Eus. Momenteel spelen ze
niveau 4 en het is de bedoeling dat
ze in de loop van het jaar niveau 6
gaan spelen. 3 wedstrijden stonden
op het programma. Het was nog
best even spannend hoe het zou
gaan, want na de vorige competitieronde zijn de meiden een poule hoger ingedeeld. Coach Arjen had een
volledige bezetting bestaande uit
Ciara, Eveline, Phaedra, Myra, Naomi en Elise tot zijn beschikking.
De eerste wedstrijd was tegen Smashing Velsen. De meiden gingen
snel uit de startblokken en met een
goede concentratie werd deze riant gewonnen. Wat een vertrou-

wen geeft dit! Even pauze en daarna weer klaar voor de 2e wedstrijd.
Dit keer was AMVJ/Martinus de tegenstander. Reuze spannend deze
wedstrijd en deze eindigde dan ook
gelijk. Dan op naar de laatste wedstrijd voor deze dag. De coach heeft
de meiden nog even positief toegesproken en met zo’n kleurrijke mascotte moet dat toch helemaal goed
gaan komen.
De tegenstander, Atalante werd verslagen. Wow, wat een dag! Nu maar
afwachten hoe de onderlinge punten zijn. Wanneer SAS weer als eerste eindigt, zullen ze de volgende
keer nog een poule omhoog gaan.
Nieuwsgierig geworden naar volleyballen bij SAS’70? Jeugd t/m 16 jaar
is welkom op de dinsdagavond in
de Scheg van 18.00-19.30 uur. Train
een keertje mee!

Staand van links naar rechts: Ciara, Phaedra, Eveline en Myra Liggend van links
naar rechts: Elise en Naomi

Succesvolle première van het
Geniet aan de Amstel Golftoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag is de
eerste editie van het Geniet aan de

Amstel Golftoernooi gespeeld. Niet
minder dan 44 mannen, veel met
een TCU-achtergrond, sloegen af
voor een 4-tallen toernooi op de banen in Wilnis.
De wedstrijd ging over 9-holes in
teams van 4.
Het toernooi was uitstekend georganiseerd, zelfs de regen boog vlakbij Wilnis af zodat er redelijk droog
gespeeld kon worden. Het niveau
was hoog. Het winnende team van
Rik van Zantwijk eindigde 3 onder
par!
De prijsuitreiking vond plaats in het
restaurant van Geniet aan de Amstel. Na een heerlijk diner vond daar
uiteindelijk ook nog een put-wedstrijd plaats op de steiger van het
restaurant.
Na een spannende shoot-out lukte
het Roy Emanuels om, voor de tweede keer die avond, de bal te putten
op een, door groundsman Peter gebouwde, bijna onmogelijk green.
Roy mag volgend jaar de beker met
de grote oren verdedigen!

Podium voor UWTC in
Apeldoorn
Uithoorn - Zaterdag 11 november
stonden er weer een aantal UWTC
leden aan start bij de veldrit in Apeldoorn. Bij de amateurs/sportklasse Bas de Bruin, Dennis Moolhuijsen en Bart de Veer en bij de masters 40+ Frank Jansen en trainingslid Mark Touwen. De organisatie
had een probleem, want ze hadden
geen vergunning om door het ‘grote
bos’ te gaan. Hierdoor liep het parcours alleen over de drie grasvelden in het Orderbos. Door de regen
was het rondje spekglad geworden
en was er voor de wedstrijd weer
enig overleg tussen onze renners
met welke banden er het best gereden kon worden. Bas had een prima
start en zat gelijk voor in het veld.
Bart zat wat opgesloten in de eerste
bocht en kwam rond de 10e plaats
door, hij begon aan een inhaalrace.
De kopmannen reden echter knijterhard en Mattijn Motshagen uit
Nijkerkerveen en Freek de Jong
uit Deil reden zachtjes aan weg bij
het groepje van Bas. Bart had ondertussen aansluiting gekregen met
de groep van Bas. Bart was prima
in zijn element op de gladde ondergrond en hij knalde door naar
de derde plaats. Bas reed ook een
prima race en werd 5e. Dennis was
grieperig en eindigde in het achterveld. Bij de masters 40+ werd Mark
Touwen 26e en Frank Jansen 44e.
Clubcross
De omstandigheden waren zondag
12 november lastig vandaag bij de
clubcross van UWTC, de regen had
het parcours blubberig en glad gemaakt.
Uitslag 40-: 1 Jeroen Breewel, 2
Gerben vd Knaap, 3 Lars Wiebes, 4
Jeroen v Pierre
Uitslag 40+: 1 Frans v Heteren, 2
Maarten de Jong, 3 Louis Oude Elferink, 4 Cock Fangmann, 5 Gerard

de Veer, 6 Mark Best, 7 Rene Wiebes, 8 Peter Wiebes, 9 Niels Kramer,
10 Gijs Kostman, 11 Harry v Pierre,
12 Robert Wiebes, 13 Joop Winter,
14 Achterberg
Jeugd 8-9: 1 Joost Zwerver
Jeugd 10-11: 1 Jur de Beij
Jeugd 12-13: Teun Wahlen
Jeugd 14-15: 1 Max de Beij, 2 Jesse
v Hattum, 3 Raoul v Zijl
Jeugdveldrit Tilburg
Zaterdag reed Mike Derogee de nationale jeugdveldrit in Tilburg. In categorie 6 een startveld van bijna 50
renners! Mike reed hier naar de 32e
plaats.
ACC t Twiske
Ook in het mooie natuurgebied van
‘t Twiske was het nat, guur en koud
op zondag 12 november en heel
soms liet het zonnetje zich iets zien.
Maar er lag weer een mooi parcours
op de deelnemers te wachten.
Bij de jeugd A reed Siem van
Smoorenburg naar de 5e plaats. Bij
de jeugd B finishte onze leden in
duo’s, 9 Mike Derogee en 10 Mees
van Smoorenburg, 17 Lars Hopman
en 18 Rens Grömmel.
Bij de 40+ staat wekelijks een imposant startveld aan de lijn en zo ook
vandaag in t Twiske. Ons trainingslid Mark Touwen liet zich goed voorin zien en reed naar plaats 6. Overige uitslagen: 38 Vincent Derogee,
49 Marcel Plasmeijer en 52 Frank
Jansen.
Bij de 40- had Ian van de Berg een
superstart en hij reed heel lang op
de derde plaats rond, helaas duurde voor hem de wedstrijd net te lang
en kwam hij zichzelf tegen, Ian zakte terug naar plaats 22.
En bij de nieuwelingen streden Danny Plasmeijer en Sven Buskermolen
ook weer goed mee, Danny werd 5e
en Sven 6e.

