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Service

Zaterdag is het weer zover….

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Goedheiligman en zijn gevolg
komen naar Uithoorn

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Gem
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Geslaagde brandweeroefening
Uithoorn - Een medewerker van de gemeente is onwel geworden
tijdens werkzaamheden in het rioleringsgemaal aan de Amsterdamseweg in Uithoorn… dat was het scenario van een oefening
waarbij inzet van de brandweer nodig was. Met deze oefening wil
de gemeente de brandweer kennis laten maken met de risico’s
binnen het werk van de gemeente.

regelen, hier een keer iets mis kan
gaan. In dat geval is het goed om
te weten dat de brandweer ervaring heeft om medewerkers van
de gemeente en de aannemer te
kunnen helpen.

Wat is een rioleringsgemaal
Uithoorn heeft 44 rioleringsgemalen. Deze gemalen zijn diepe
putten van ongeveer 6 meter die
het rioolwater naar de riool zuivering pompen. Er staat een tractor
klaar met een pomp die eerst al
het water uit de put pompt voordat de medewerkers van de gemeente (of onderaannemer) hierin kan afdalen. Daarnaast zijn er
strenge veiligheidsmaatregelen

Scenario
Tijdens drie oefenavonden met
steeds andere deelnemers van de
brandweer werd hetzelfde scenario gespeeld. Een medewerker van het aannemersbedrijf, die
namens de gemeente controles
uitvoert aan rioleringsgemalen,
heeft een pomp op zich gekregen en is bewusteloos.

voordat de medewerker naar beneden mag gaan. Elk jaar voert de
aannemer preventieve controles
uit; werkt het gemaal nog goed, is
er niets stuk of is er geen lekkage.
Ook wordt alles zoveel mogelijk
schoongemaakt. Het werken bij
en in zo’n rioleringsgemaal kan risico’s met zich meebrengen. Met
vierenveertig rioleringsgemalen
in de gemeente is de kans groot
dat, naast al die veiligheidsmaat-

Vervolg elders in deze krant.
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Hartelust
1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Massale nieuwjaarsduik voor
KiKaRow
Regio - Niet even tot je knieën in
de winterse zee rennen, maar helemaal kopje onder de Amstel in.
Kano- en roeivereniging Michiel
de Ruyter organiseert al tien jaar
een eigen nieuwjaarsduik voor
Uithoorn, maar komende 1 januari wordt die extra speciaal. Een
massale belevenis aan de Wilhelminakade, in het teken van de KiKaRow van 2019. Organisator Silvia Bocxe: “Dit wordt de kick-off
van een groots evenement om
heel veel geld op te halen.”
Het streefbedrag liegt er niet om.
Maar liefst 500.000 euro moet er
half juli op de teller staan als de
KiKaRow-roeiers hun traject van
1400 kilometer afronden. Bocxe
legt uit: “Bijna alle roeiverenigin-

gen van Nederland doen mee.
We doneren alles aan het LATERproject, een studie naar de langetermijneffecten van kankerbehandelingen bij kinderen. Daarom willen we de nieuwjaarsduik
nu groter opzetten dan ooit. Zodat we mensen uit heel Uithoorn
maar ook omliggende gemeentes de uitdaging aan laten gaan.”

meer je gesponsord krijgt, hoe
beter het is natuurlijk. Springen is
sowieso het leukst met vrienden,
buren, collega’s of sportgenoten.”
En dat Amstelwater, is dat niet
veel te koud? “Het schrikeffect
van je lichaam is wel iets groter dan in Scheveningen”, vertelt
Bocxe. “Maar dat kan geen kwaad
als je goed gezond bent. Mocht
er toch iets aan de hand zijn, hebIjskoude plons
ben we duikers in het water ligNa de Ice Bucket Challenge van gen die snel kunnen ingrijpen.
2014 (sponsoring voor ALS-pa- Verder kijken we goed naar de
tiënten), is er nu dus de uitdaging omstandigheden, zodat het veiom een ijskoude plons te wagen lig genoeg is. En we zorgen in ievoor onderzoek naar kinderkan- der geval voor warme chocoladeker. “Deel het vooral via sociale melk en erwtensoep. Kunnen we
media”, zegt Bocxe. “Je mag voor er meteen een nieuwjaarsrecepieder bedrag meedoen, maar hoe tie van maken.”

Uithoorn/De Kwakel - De kinderen hebben er al weken naar uitgekeken, maar zaterdag is het
eindelijk zover. Sinterklaas en zijn
Pieten komen weer aanmeren in
Uithoorn en gaan daarna bij iedereen op bezoek. Is het niet bij
je thuis, dan bij je op school, of
op het werk van papa of mama,
of je gym of voetbalclub. Hoe oud
hij ook is, samen met zijn Pieten
krijgt hij het altijd weer voor elkaar om geen kind te vergeten.
Het gaat hopelijk weer een groot
feest worden voor de kinderen,
waarbij zij die niet zo van deze
traditie houden, zich zullen kunnen beheersen en dit echte kinderfeest niet zullen vergallen.
In verband met de intocht zaterdag 17 november zal in ieder geval het marktplein tussen de Stationsstraat en de Dorpsstraat tussen 9.00 uur en 11.30 uur geheel
worden afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Een oproep aan fietsers, hou er rekening
mee dat het vol staat met kinderen die maar aan 1 ding denken
en dat is Sinterklaas.

een praatje te maken en samen
met je op de foto te gaan.
Amstelplein
Ondertussen is het in winkelcentrum Amstelplein al bere gezellig. Het Pietenorkest weet daar
de boel wel te vermaken en ook
Dansschool Colijn en Dancestudio Shanna Elleswijk geven shows
tot de Sint arriveert. Als de Sint
komt, vertrekt het Pietenorkest
Zo rond 10 over 11 wordt de Sint
verwacht in winkelcentrum Amstelplein. De Sint zal daar ook nog
uitgebreid de kinderen verwelkomen. Hierna gaat de Sint even
lunchen om daarna weer naar
winkelcentrum Zijdelwaard te
vertrekken. Terwijl de Sint luncht
zullen Marco Slinger de boel vermaken in en om Amstelplein en
delen de pieten cadeautjes uit.

Zijdelwaard
Omstreeks 13.30 zal de Sint, begeleid door Triviant naar winkelcentrum Zijdelwaard vertrekken.
Hier wordt de Sint en zijn gevolg
natuurlijk weer verwelkomt en
loopt hij door het centrum richAankomst Uithoorn Dorp
ting het evenementenplein teNatuurlijk komt Sinterklaas weer genover de Jumbo en bij kapaan met zijn boot, aan de Amstel- per Joepsze. Ook hier zal de Sint
kade zoals elk jaar. De planning is plaats nemen op een podium en
dat hij zo rond de klok van 10.00 krijgt iedereen die dat wil de geuur onder de brug doorkomt, legenheid om met hem op de fomaar ja met Sinterklaas weet je to te gaan of om een tekening te
het nooit. Om 9.30 uur is er al van geven.
alles te beleven om het wachten
leuk te maken. Marco Slinger, ook De Kwakel
geen onbekende in Uithoorn zal Als het alweer donker is zal Sinde kinderen weer vermaken, sa- terklaas, op het speelveld tusmen met het reeds vooruit gere- sen Pastoor Vasselaan en Pastoor
den Pietenorkest. Omstreeks 9.45 Van Dijklaan welkom worden gegaan de Pieten al muziek makend heten door de burgemeester en
richting winkelcentrum Amstel- hij zal daarna begeleid door Pieplein en komt muziekkorps Trivi- ten en kinderen en met de burgeant de boel muzikaal vermaken. meester te voet, verlicht met met
Zo 10 over 10 is het de bedoeling lampjes richting het Dorpshuis
dat de Sint van de boot stapt en lopen Om 18.30 wordt de opverwelkomt wordt door de bur- tocht bij het dorpshuis verwacht
gemeester.
en zal de Sint de prijzen uitreiken
Na het welkom zal de Sint weer te van de kleurwedstrijd. Ondertusvoet richting Amstelplein gaan, sen gebeurt er nog van alles. Om
en heeft hij natuurlijk alle tijd om 19.00 uur neemt de Sint afscheid.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)
Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

Bijna is het zover, zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer aan
in Uithoorn en De Kwakel. Hoe laat en waar moet je klaar staan om de
Sint en z’n pietjes te zien:
Dorpscentrum
10.00 uur
aankomst Sinterklaas dorpscentrum - Marktplein
Ca. 10.30 uur in optocht naar Amstelplein
(diverse optredens en muziek)
12.00 uur
Vertrek Sinterklaas
Zijdelwaard
13.30 uur
14.30 uur
De Kwakel
17.30 uur
17.45 uur
18.30 uur
19.00 uur

Aankomst Sinterklaas in winkelcentrum Zijdelwaard
Vertrek Sinterklaas
Verzamelen speelveld - tussen Pastoor Vasselaan
en Pastoor Van Dijklaan
Welkom Sinterklaas en in optocht via de Boterdijk
naar het Dorpshuis
Aankomst bij het Dorpshuis
Vertrek Sinterklaas

We wensen jullie vast heel veel plezier toe.

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele 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 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Gladheidsbestrijding
Het seizoen voor de gladheidbestrijding van de gemeente Uithoorn is weer begonnen. De
grootste kans op gladheid is van
eind oktober 2018 tot eind maart
2019. De gemeente bestrijdt de

gladheid volgens een beleidsplan en vastgestelde route’s in
Uithoorn en De Kwakel. Zelf kunt
u ook een handje helpen. Meer
weten? Kijk op www.uithoorn.nl/
gladheid.

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot hebben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen:
- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot open
- 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
- 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
- Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten,
scheidingsdepot open
- Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.
Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval en de
nieuwe afvalkalender 2019 op www.uithoorn.nl/afval.

Grote evenementen in 2019 voor
1 december 2018 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 2018). 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 2019 voor 1 december 2018 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 2018 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 2019 een evenement wilt organiseren. Deze procedure geldt
ook voor jaarlijks terugkerende
evenementen.

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

3e editie Techniek Driedaagse:

Één groot techniekfeest
TechNet Amstel & Venen kijkt trots
en voldaan terug op de derde editie van de Techniek Driedaagse.
Drie dagen lang werd vol enthousiasme getimmerd, gezaagd, gemetseld en geprogrammeerd,
maar vooral plezier gemaakt. Minister Arie Slob bracht een bezoek. ‘Hier wordt een prachtige
verbinding gelegd tussen onderwijs en het bedrijfsleven’, sprak
hij. ‘Daar mogen jullie trots op zijn.’
Meer dan drieduizend leerlingen
volgden technische workshops
onder leiding van professionals
van technische bedrijven uit de regio. Zo werkte Sarah in de branchegroep Robotica aan het instellen van een stoplicht. Zij moet de
stroomdraad op maat knippen,
verbindingen maken en uiteindelijk het stoplicht laten branden. Op
aanwijzingen van Ruud, vrijwilliger via SC Johnson, gaat zij vakkundig te werk. ‘Heb je dit vaker
gedaan?’, vraagt Ruud. ‘Nee’, antwoordt Sarah. ‘Heb je een handige vader?’ Sarah lacht: ‘Uhm,
nee, ook niet. Ik vind dit gewoon
leuk.’ Daar wordt Ruud natuurlijk
ook blij van. ‘Ik ben ook zo begon-

Let’s do it Kids schoonmaakhelden De Kwikstaart

nen’, vertelt hij. ‘Wij hopen de leerlingen van nu net zo enthousiast
te maken voor ons vak als dat wij
zelf zijn. En dan maar hopen dat
zij later ook de techniek in gaan...’
Hoog bezoek
De blije gezichten op de Techniek
Driedaagse waren niet alleen van
kinderen, ouders, vrijwilligers en
ondernemers, maar ook van minister Arie Slob van Basis- en Middelbaar Onderwijs en Media. In de
paneldiscussie sprak hij tot voorzitter Jan van Walraven. “Ik gun
Nederland meer Jan van Walravens. Deze personen weten de
verbinding te leggen tussen onderwijs en ondernemers. Die
verbinding is cruciaal. Daar mogen jullie zeker trots op zijn.’ Ook
sprak hij zijn wens uit voor de toekomst. ‘Ik hoop dat, als ik hier over
een aantal jaar nog eens kom, de
Techniek Driedaagse nog groter en meer uitgebreid is dan nu.
Zodat er nog meer facetten van
de techniek aan bod kunnen komen om te laten zien hoe leuk en
veelzijdig de technische sector
is. Daar kom ik graag voor terug.’
www.technetamstelenvenen.nl

Diemen, Amstelveen-Aalsmeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn

Motivatieprijs voor
regiogemeenten
Voor de week van de Veiligheid
is door het RPCAA* de motivatieprijs uitgereikt aan de regiogemeenten Diemen, AmstelveenAalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regiogemeenten kregen de prijs voor hun activiteiten
rond het thema veiligheid. In de
week van de veiligheid vonden
verschillende trainingen plaats en
gedurende het gehele jaar ondersteunen zij ondernemers bij het
bevorderen van hun veiligheid.
Burgemeester Langenacker nam

de prijs namens de regiogemeenten in ontvangst.
* Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, Kamer van Koophandel,
Midden en klein bedrijf (MKB),
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel,
Koninklijke Horeca Nederland en
gemeenten om de criminaliteit
gericht tegen ondernemers te bestrijden.

Werk in uitvoering
WERKZAAMHEDEN
BOVENKERKERWEG EN
OMGEVING
Tussen 5 november en 23 november 2018 voert de gemeente Amstelveen werkzaamheden uit op de
Bovenkerkerweg en naastgelegen
kruispunten. Van en richting Uithoorn kunt u hinder ondervinden
van de werkzaamheden. Meer informatie via www.amstelveen.nl

WEEKENDAFSLUITING
FOKKERWEG (N232) BIJ
SCHIPHOL-OOST
De Fokkerweg is van vrijdag 16 november 20.00 uur tot en met zondagavond 18 november 24.00 uur
in beide richtingen afgesloten. De
provincie Noord-Holland voert dat
weekend werkzaamheden uit bij
de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost. Het ver-

Afgelopen week vond er weer
een geslaagde Let’s Do It Kidsdag plaats in Uithoorn, dit keer op
basisschool De Kwikstaart.
“Gatver...vieze luiers, sokken en
een heleboel sigarettenfilters, allemaal gewoon op straat! Gelukkig is de Supporter van Schoon
-crew van Basisschool De Kwikstaart in actie gekomen. Tijdens
de workshop ‘Van Afval Naar
Grondstof’ hadden ze die ochtend
al gehoord wat afval waard kan
zijn als het eenmaal goed is gescheiden. De Gemeente Uithoorn
mag wel blij zijn met deze Superschoonmaakhelden: schone wijken, en een mega-rijke buit!” Aldus de Let’s Do It Kids-organisatie. In schoolseizoen 2018/2019
wil non-profit organisatie Let’s Do
It Kids met tienduizend schoolkinderen Nederland opruimen. Midkeer tussen de Bosrandbrug en
het kruispunt met de Schipholdijk
wordt omgeleid en moet rekening
houden met extra reistijd.
Meer informatie op www.noord-holland.nl
WERKZAAMHEDEN
AMSTELDIJK-ZUID
Vanaf dinsdag 20 november tot en
met vrijdag 23 november 2018 worden er door de gemeente Amstelveen werkzaamheden uitgevoerd
op de Amsteldijk-Zuid. De werkzaamheden worden van dinsdag

dels theater en workshops worden kinderen van basisscholen
opgeleid tot ‘superschoonmaakheld’ en doen vervolgens mee
aan de ‘superschoonmaakactie’ in hun eigen wijk. Let’s Do It
Kids is actief in heel Nederland.
De kick-off van dit programma in
Uithoorn was in september bij basisschool De Kajuit en De Vuurvogel.

tot en met vrijdag in delen uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur.
Tijdens deze werktijden is doorgaand autoverkeer op de Amsteldijk-Zuid niet mogelijk. Bestemmingsverkeer moet omrijden via de
Hollandsedijk, Nesserlaan of Langs
de Akker. Iedere dag na 16.00 uur
is de Amsteldijk-Zuid open voor
doorgaand verkeer, maar moet er
rekening gehouden te worden met
enige hinder ter hoogte van de uitvoeringslocaties. Meer informatie
op www.amstelveen.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
offici le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https: zoek.officielebekendmakingen.nl

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 56, aanvraag omgevingsvergunning het vervangen van
de gevelbetimmering (ontvangen 26-10-2018);

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (van 08.30 uur tot 10.30 uur) via (0297)
513111.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning Uithoorns Mooiste – de loop van Atletiek Klub Uithoorn op 27 januari 2019 (ontvangen 2 november 2018).

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

-

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf
donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn
via (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 oktober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297)
513111.
Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept verordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individuele inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en
met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of
K. Woltering (0297) 513111.
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inzage van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling
wonen en werken, L. Schuijt. (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning kerstconcert muziekvereniging Tavenu op 15 december 2018 (ontvangen 30-10-2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kwakel
Open Air Festival op 15 juni 2019 (ontvangen 26-10-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Geertruidahoeve 20, aanvraag omgevingsvergunning het realiseren
van een extra venster in de aanbouw (ontvangen 26-10-2018).
- Wederik 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een aanbouw (ontvangen 8-11-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, Party Factory Uithoorn, aanvraag later sluitingsuur en kennisgeving incidentele festiviteit op 31 december 2018
tot 1 januari 2019 (ontvangen 25-10-2018)
- Marktplein, aanvraag evenementenvergunning Nieuwjaarsduik op 1 januari 2019 van Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruijter
(ontvangen 01-11-2018)
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, aanvraag evenementenvergunning van Star Promotions voor het organiseren van
een braderie op 13 en 14 april, 3 en 4 augustus en 9 en 10 november
2019 (ontvangen 1 november 2018)

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een nieuw kozijn (ontvangen 7-11-2018).

-

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Geertruidahoeve 20, het realiseren van een extra venster in de aanbouw (verzonden 05-11-2018);

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.

gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op
de website van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (16 november 2018 tot en met
27 december 2018) kan tegen het besluit van de gemeenteraad en het Besluit Hogere waarde beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad respectievelijk het college hebben
gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus
,
A ‘s-Gravenhage. ij die beroep
instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 14 november 2018
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL

Dorpscentrum
- Marktplein 2, Geniet aan de Amstel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 10 november 2018 van
19.00 tot 01.00 uur (verzonden 31-10-2018)
- Marktplein 2, Geniet aan de Amstel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 16 november 2018 van
19.00 tot 01.00 uur (verzonden 7-11-2018)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘ gr. Noordmanlaan, De Kwakel’ met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-ON01 met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaatsvergunning oliebollenverkoop
van 30 november t/m 31 december 2018 (verzonden 30-10-2018)

Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Er zijn twee inspraakreacties ingediend op het voorontwerpbestemmingplan. Daarnaast zijn er reacties ontvangen van onze vooroverlegpartners.
Een aantal van deze reacties hebben geleid tot wijzigingen van het bestemmingsplan. De inspraakreacties en onze beantwoording zijn te lezen in de
nota van inspraak en ambtelijke wijzigingen.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 56, omgevingsvergunning voor het vervangen van de gevelbetimmering (verzonden 06-11-2018);
- Amstelplein 57, drank- en horecavergunning aan de exploitant van
Plein57 (verzonden 5-11-2018)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend voor het organiseren van een polderschaatstoertocht door Uithoorn en De Kwakel in de winter 2018/2019 (verzonden
01-11-2018)
AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 23 oktober 2018 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor de inzameling van PMD (plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankenkartons) bij de hoogbouw in Uithoorn
en De Kwakel. De locatieplannen zijn te vinden op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden. Tegen
dit besluit kan beroep worden ingesteld. Hoe dat gaat, leest u in het colofon bij de offici le bekendmakingen.
ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het
uitbreiden van de activiteiten. Naast de huidige activiteiten van Romeyn
Stansen en Foliedruk B.V. zijn (een deel) van de activiteiten van Bron drukwerkveredeling toegevoegd.
Ontvangstdatum melding: 2 oktober 2018
Melder: Romeijn Stansen en Foliedruk B.V.
Locatie: Nijverheidsweg 8, Uithoorn
Zaaknummer: 8589585
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
VASTSTELLING (GEWIJZIGD) BESTEMMINGSPLAN EN
BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 1 november 2018 het bestemmingsplan Appartementencomple en Heijermanslaan als vervat in planidentificatiecode NL.I RO.
.
BPHeijermanslaan-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft het
college het Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan
Ter plaatse van benzinestation tegenover het winkelcentrum Zijdelwaardplein vindt een herontwikkeling plaats. Het plan is om het benzinestation
te saneren en drie appartementencomplexen met ieder vijf huurwoningen
voor de doelgroep senioren (in totaal 15 woningen) te realiseren. Ieder appartementencomplex krijgt vier lagen en is circa 13 m hoog en heeft een
plat dak. Op de begane grond komen de toe- en opgang, bergingen en
parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdiepingen komen ieder twee
appartementen. Op de derde verdieping komt één appartement. De hoogte van de toegestane volumes is afgestemd op het winkelcentrum, de bestaande woningen in de omgeving en de schaal en maat van de groenwaterstructuur.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn
drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. De planregels en verbeelding zijn ongewijzigd. In de plantoelichting is de tekst van de paragrafen 3.2, 5.7 en 7.2 aangepast.

Toelichting besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor
verschillende blokken binnen het plangebied Legmeer-West, fase 4, 5 en
6. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het besluit heeft het
college besloten hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het besluit. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad en het Besluit
Hogere waarde liggen met ingang van 16 november 2018 gedurende zes
weken ter inzage. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarde zijn
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen daarnaast

WWW.UITHOORN.NL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘ gr. Noordmanlaan, De Kwakel’ is de sloop en bouw van woningen aan de gr. Noordmanlaan in De Kwakel. Er worden 29 woningen gesloopt en 40 woningen
teruggebouwd.

Toelichting op de wijzigingen per planonderdeel
Toelichting:
- Er zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Het beeldmateriaal en schetsen zijn geactualiseerd.
- Het kwalitatief woningbouwprogramma wordt aangepast conform de
wens van Eigen Haard om 9 van de 40 huurwoningen als middelduur
huursegment te positioneren.
Regels:
De regels zijn aangepast om aan te sluiten bij de wijziging in de toelichting;
Verbeelding:
De verbeelding is gewijzigd op de volgende onderdelen:
- de groenstrook langs het voetpad tussen de Sint oze aan en de gr.
Noordmanlaan had de bestemming wonen, maar krijgt de bestemming
‘groen’ zodat het groen is gewaarborgd
- de groenstrook in de bocht van de Mgr. Noordmanlaan, in het zuidwesten van het plangebied had de bestemming ‘tuin’. Dit is een omissie. Deze bestemming is gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’ ten behoeve
van parkeerplaatsen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 15 november 2018
voor een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-ON01
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Inloopavond
Tijdens de periode van terinzagelegging wordt op dinsdag 27 november van 19.00u tot 20.30 uur een inloopavond georganiseerd.
De inloopavond is in ‘Dorpshuis De uakel’. U kunt zich hier laten informeren over het bestemmingsplan en de procedure. Daarnaast is
Eigen Haard aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen
voor de woningen en de planning van de werkzaamheden.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 14 november 2018
BEKENDMAKING BELEIDSREGEL WONEN EN VLIEGEN LIB5
(VOORHEEN 20 KE) CONTOUR

Op 28 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de Beleidsregel wonen en
vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) contour. De bekendmaking van deze beleidsregel en de vastgestelde beleidsregel zijn te raadplegen op de website www.overheid.nl
Uithoorn, 14 november 2018
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VUURLIJN 78, DE KWAKEL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 78, De
Kwakel is het verzoek om aan de Vuurlijn 78 een dagrecreatiebedrijf te vestigen in combinatie met (avond)horeca. Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 78, De Kwakel ligt in het kader
van de inspraakprocedure van donderdag 15 november 2018 t/m woensdag 28 november 2018 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8,
1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de indienen. De raad neemt vervolgens een beslissing over de vaststelling van
het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 14 november 2018
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3000 nieuwe zonnepanelen
op Uithoornse daken

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Uithoorn - Afgelopen juni startte
gemeente Uithoorn een groepsaankoop zonnepanelen voor
haar inwoners. Via de actie konden woningeigenaren gunstig
zonnepanelen aanschaffen. Op
deze manier wil de gemeente
het verduurzamen van woningen onder de aandacht brengen
en duurzame energieopwekking
stimuleren. Uiteindelijk zijn er via
de groepsaankoop ruim 3.000
zonnepanelen geïnstalleerd bij
236 huishoudens. Het uiteindelijke aantal huishoudens komt nog
hoger uit in verband met nog
openstaande offertes.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
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

Ondernemersfonds viert
6-jarig bestaan
Uithoorn-De Kwakel - Op dinsdag 6 november vierde het Ondernemersfonds voor Uithoorn
en de Kwakel haar 6-jarig bestaan. Om deze viering extra feestelijk te maken, verraste voorzitter Cees Zandvliet wethouder Jan
Hazen (Economische zaken) en
de bestuursleden van de Stichting Uithoorn en bedrijf (SUB)
met een taart.
Naast het 6-jarig bestaan was er
nog een reden voor taart. De gemeenteraad van de gemeente
Uithoorn heeft unaniem besloten
het Ondernemersfonds voor nog
eens 6 jaar te verlengen.

dernemerschap en de economie. Vanuit het fonds kan bijvoorbeeld een bijdrage worden geleverd aan de aanleg van glasvezel
op het bedrijventerrein of aan gemeenschappelijke voorzieningen
om duurzamer te ondernemen.
Maar ook een activiteit als de Sinterklaasintocht wordt mogelijk
gemaakt door het ondernemersfonds. De financiering van het
ondernemersfonds vindt plaats
uit een opslag op de onroerendzaakbelasting (OZB) niet woningen. De gemeente int de OZB en
financiert het fonds er vervolgens
mee.
Wethouder Hazen: “Het geld in
Ondernemersfonds
het ondernemersfonds is van en
verricht goed werk
dus bestemd voor ondernemers
Het ondernemersfonds is een om hun samenwerking daadwerfonds dat het mogelijk maakt om kelijk te kunnen uitvoeren. Het
collectieve initiatieven, projec- fonds heeft haar nut de afgeloten en investeringen binnen Uit- pen 6 jaar bewezen. Daarom heb
hoorn en De Kwakel te bekosti- ik alle vertrouwen in een geslaaggen als deze bijdragen aan on- de voortzetting.”

Geslaagde brandweeroefening in Uithoorn
Vervolg van de voorpagina
Zijn collega staat nog bovenaan
de put. Hij weet niet wat er zich
beneden heeft afgespeeld en uit
veiligheidsoverwegingen moet
hij boven blijven. De brandweer,
die snel ter plaatse is, denkt eerst
dat er een ongeval heeft plaatsgevonden met de tractor. Al snel
heeft de medewerker van de gemeente de situatie uitgelegd.
Ook vertelt hij de brandweer welke veiligheidsmaatregelen hij
heeft getroffen zodat de brandweer veilig te werk kan gaan. Omdat niet bekend is waarom de
medewerker beneden niet meer
reageert, moet de brandweer ook
alert zijn op giftige gassen. Zowel
de medewerker van de gemeente als de brandweer hebben hiervoor speciale meters. Als de situatie veilig is gesteld door de
brandweer (geen giftige gassen,
geen stroom) kan er hulp geboden worden. De aannemer heeft
voor zijn werkzaamheden zelf
veel materieel mee en al klaarstaan. De brandweermedewerker
die de put in gaat, kan daarom
snel gebruik maken van de aanwezige kraan en het tuigje van de
aannemer om de medewerker op
te hijsen.

Geslaagde oefening
De brandweer heeft nog niet eerder geoefend in een rioleringsgemaal en voor hen was deze situatie ook nieuw. Het was goed om
te zien dat er adequaat, snel en
professioneel gehandeld werd
door zowel de brandweer als de
medewerkers van de gemeente.
De gemeente en de brandweer
zoeken elkaar regelmatig op als
het gaat om overleg over risico’s in het werk bij de gemeente. De gemeente stelt regelmatig de veiligheidsprocedures bij
en de brandweer raakt bekend
met het risicovolle werk van de
gemeente. Door te oefenen bereidt de brandweer en de hulpdiensten maar ook de gemeente zich zo goed mogelijk voor op
dergelijke incidenten. Met deze
avonden laat de brandweer ook
weer zien dat zij zich met hart en
ziel inzet, niet alleen voor onze inwoners maar ook voor de veiligheid van onze medewerkers op
het werk. Het is werk dat dienstbaar is aan onze samenleving en
daarom voor brandweervrijwilligers dankbaar om te doen. Overigens kunnen ze altijd wel nieuwe vrijwilligers gebruiken. Misschien is dit dankbare en uitdagende werk ook iets voor u?

KnA Orkest verbetert
muzikaal niveau
Thema-avond over nepnieuws
Uithoorn - Dit jaar bestaat Amnesty Nederland 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert
de werkgroep Uithoorn op vrijdag 23 november een themaavond over een actueel onderwerp: nepnieuws. Hoe waarborgt Amnesty de betrouwbaarheid van de informatie die zij
krijgt en verspreidt? En hoe kun
je je als burger wapenen tegen
nepnieuws? Lineke Nieber, journaliste bij de NRC, houdt een interactieve presentatie over nepnieuws en Emile Affolter, persvoorlichter van Amnesty Nederland, schetst hoe Amnesty zijn

informatie
waarheidsgetrouw
houdt. Voor de muzikale omlijsting van een en ander zorgt Judith Beuse-Dijkstra en voor een
hapje en drankje wordt gezorgd.
U bent vrijdagavond 23 november van harte welkom in kerkgebouw De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. De aanvang
is 20.00 en de zaal is open vanaf
19.30. De toegang is gratis. Neem
uw smartphone mee voor het interactieve deel van deze avond.
In verband met de catering en
de beschikbare zaalruimte graag
aanmelden via een mailtje aan:
anja@amnestyuithoorn.nl

Uithoorn - Afgelopen zondag
heeft het KnA Orkest een periode van intensief repeteren afgesloten met een optreden tijdens
het muzikale festival in Hoofd-

dorp. Tijdens het festival werden de prestaties van het KnA Orkest beoordeeld door een 3 man
sterke vakjury bestaande uit erkende dirigenten en componis-

Betrouwbare installateur
en goede prijskwaliteitverhouding
De actie is opgezet door de gemeente Uithoorn in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Door deelname aan
de groepsaankoop konden inwoners van Uithoorn profiteren
van een scherpe prijs en een betrouwbare installateur. Verschillende installateurs zijn vooraf beoordeeld op prijs, certificering–
en kwaliteitskeurmerken en ervaring. SolarProf kwam als beste
uit de test en werd geselecteerd
als installateur voor de groepsaankoop.

plannen voor Uithoorn om aardgasvrij te worden?
Het Regionaal Energieloket en
de gemeente Uithoorn praten u
op 18 december bij over de plannen en vooruitzichten. Het Regionaal Energieloket helpt als partner van de gemeente woningeigenaren in Uithoorn met het verduurzamen van de woning. Zij
presenteren een stappenplan
waarmee u direct aan de slag
kunt. De maatregelen in dat stappenplan zijn aardgasvrij-proof;
dit betekent dat u er straks klaar
voor kunt zijn als uw wijk op termijn van het aardgas afgaat. Ook
voorkomt u met het stappenplan
dat u maatregelen neemt waar u
spijt van krijgt. De locatie en het
programma worden later bekend
gemaakt, maar u kunt de datum
vast noteren.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Succesvolle actie
Via de groepsaankoop zijn ruim
3.000 zonnepanelen geïnstalleerd bij 236 huishoudens. Wethouder Bouma: “Ik ben erg blij
met de grote belangstelling voor
deze actie. De combinatie van
een aantrekkelijk rendement, de
gedegen organisatie en de voordelen voor het milieu heeft de
inwoners van Uithoorn in ruime
mate aangesproken.”

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Informatieavond
aardgasvrij-proof verduurzamen op 18 december
We gaan (langzaam) van het
(aard)gas af. Uiteindelijk moet
Nederland in 2050 zo goed als
aardgasvrij zijn. Dat gaat een behoorlijke verandering met zich
mee brengen, voor en achter de
voordeur. Welke alternatieven
voor aardgas zijn er? En wat betekent dat voor mijn woning? Wanneer is meer duidelijk over de

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

ten. Het KnA orkest doet met enige regelmaat mee met dergelijke muzikale festivals om het niveau te testen, maar met name
om het niveau van de individuele muzikanten en het geheel van
het orkest te verhogen. In de weken voorafgaand aan het festival
is intensief gerepeteerd en werden bijvoorbeeld ook aparte repetities ingelast voor delen van
het orkest. Zo werden de koperblazers en de houtblazers apart
genomen om de details van de
muziekwerken aandacht te geven. “Als dirigent is het altijd prettig om meer tijd met de muzikanten te kunnen besteden aan een
specifiek werk. De muziekstukken die we gekozen hebben voor
het festival waren ook een uitdaging qua niveau, maar het orkest
heeft zich prima laten zien afgelopen zondag.”, aldus Gerhart Drijvers, dirigent van het KnA orkest.
Dat het vele repeteren zich uitbetaald heeft werd ook duidelijk uit
het juryrapport. Enkele passages
uit de 3 juryrapporten: “Het houtregister is fraai.”, “Mooie sfeervolle
opzet.” waren opmerkingen van
de jury over het werk “October”
van Eric Whitacre. Over de Suite
of old American Dances, een stuk
in 5 delen van Robert Russell Bennett was de jury tevreden, maar
had soms ook enkele kritische
noten: “Het orkest klinkt volwassen en hecht, speels en gedurfd,
Mooi zo!”, “Fijne passages waar
de saxofoon sectie heel hecht
klinkt.”, “Door de lastige techniek
en ritmiek gaat het samenspel en
de balans soms verloren.” en “De
orkestkleuren kwamen hier goed
uit.” Al met al een geslaagd festival voor KnA waar de muzikanten
en dirigent met tevredenheid op
terug kunnen kijken.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
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 het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Griezelige
Halloweenuitvoering
De Kwakel - De Halloweenuitvoering van het orkest van Tavenu was zeer verrassend. Alle muzikanten waren verkleed en griezelig geschminkt. De zaal in het
dorpshuis was versierd met spoken, vleermuizen en spinnen. De
sfeer van de muziek was goed getroffen. Er werd gestart met “The
Hotel Bell”. Was Hotel Transsylvanië wel een echt hotel? De hotelmanager had in ieder geval geen

LEZERSPOST
Een dikke pluim voor Deen in Uithoorn

oog voor de gast. Die drukte vergeefs op de hotel bel, en werd uiteindelijk naar een Themapark gestuurd. Speciaal voor Halloween
speelde Tavenu 'Welcome to Halloween' een muziektheaterstuk in
vijf delen met een script voor een
spannende voorstelling. Gelukkig
kwam iedereen met de schrik vrij
en klonk er weer gezellige muziek
op het plein. Na afloop was er voor
de kinderen een lekkere traktatie.

2e Gemeentelijk informatie- en
adviespunt in de Waterlinie

Feestelijke opening

Uithoorn van het gas los?
Uithoorn – Uithoornaar Peter
Hak, deskundig in alle vormen
van verwarming en onze wethouder Hans Bouma gaan op vrijdag
16 november met u in gesprek
over de plannen en mogelijkheden van de zogenaamde ‘energietransitie’. Hoever is Uithoorn
eigenlijk met betrekking tot deze plannen? Het klimaatakkoord
van Parijs vraagt ons steeds minder CO2 uit te stoten en over te
stappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind, gronden restwarmte. De regering wil
dat er vanaf 2021 geen conventionele HR centrale verwarmingsketels meer geplaatst worden. De
energietransitie waarin een aantal ‘fanatiekelingen’ ons voor gingen, zal binnenkort voor iedereen realiteit worden. Want wat
moet u doen als uw CV-ketel aan
vervanging toe is? Nu nog snel
een ‘ouderwetse’ ketel aanschaffen? Hoelang krijgt uw wijk nog
gas? Komt er een warmtenet voor
uw wijk? Moeten we samen met
onze omringende buren zélf op
zoek naar een warmtepomp die
de warmte uit de bodem haalt?
Of is ons huis daar helemaal niet

geschikt voor? En wat is een hybride CV-installatie? Of is het handig om over te stappen op infraroodverwarming?
Vragen
Te veel vragen om die maar te
ontwijken! Peter Hak, deskundige
in alle vormen van verwarming
en Hans Bouma, wethouder gemeente Uithoorn komen u hierover informeren. Peter Hak geeft
informatie over wat er allemaal
kan, welke techniek voor welke soort (bouwjaar) huis het verstandigst is en wat de kosten zijn.
Wethouder Bouma geeft aan welke plannen de gemeente heeft
om de energietransitie zo soepel
mogelijk te laten verlopen. En natuurlijk zijn onze eigen ervaringen en oplossingen heel waardevol om met elkaar te delen. Dat
kan op vrijdagavond 16 november in de Schutse, De Merodelaan
1. Misschien een idee om ook uw
buren te tippen.
Van Gas los? Vrijdagavond 16 november. De Merodelaan 1, vanaf
19.45 staat de koffie/thee klaar!
De toegang is gratis.

Nieuws van
Buurtbeheer Legmeer
Uithoorn - Hierbij laat het bestuur van Buurtbeheer Legmeer u laten weten dat u zich
weer aan kunt melden voor de
buurtmaaltijden. Op donderdag 22 november wordt een
lunch geserveerd door de leerlingen van de Praktijkschool
tussen 13.00-15.00 uur en op
donderdag 13 december een
Kerstdiner van 17.00-19.00 uur.
De kosten bedragen 5 euro per
persoon te voldoen bij binnenkomst in de Praktijkschool. U
kunt zich opgeven via buurtbeheer.legmeer@gmail.com.
Het bestuur: “Enige tijd geleden heb ben wij u verteld dat
supermarkt Deen haar tweede ingang aan de kant van het
bruggetje bij In het Rond weer
gaat openen. Bewoners zijn
daar heel erg blij mee, want
voor bewoners die minder
goed ter been zijn kan dat een
heel stuk omlopen schelen.
Ook zal daardoor het pleintje
bij de kapper Hair Sensation,
pizzeria Steakhouse Noor en
het Buurtsteunpunt gezelliger
worden. De werkzaamheden
zullen na de feestdagen plaatsvinden heeft de locatiemana-

ger de heer de Snaijer ons bevestigd. Medio januari is de
nieuwe extra ingang gereed.
Voorkeursrecht
Tot slot willen wij u laten weten dat deze week in het een
nieuwsblad te lezen was dat
de gemeente Amstelveen het
voornemen heeft een voorlopig voorkeursrecht te willen
vestigen op de gronden die nu
een agrarische bestemming
hebben die liggen tussen de
Zijdelweg, de Noorddammerweg en de Meerlandenweg in
Amstelveen en de Randweg in
Uithoorn ten behoeve van de
realisatie van het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BAZ), direct naast de Legmeer aan de
andere kant van de Hoofdtocht. Hiermee krijgt Amstelveen bij verkoop van de grond
het eerste recht van koop en
komt de realisering van het
BAZ helaas steeds dichterbij.
Het besluit ligt gedurende 6
weken ter inzage van 2 november t/m 13 december bij de balie bouwen in het raadhuis aan
de Laan Nieuwer-Amstel 1,
1182 JG Amstelveen.”

Uithoorn - Op maandag 12 november heeft wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning) een
tweede sociaal loket geopend in
gezondheidscentrum de Waterlinie. Met het loket -dat de gemeente deelt met Uithoorn voor
Elkaar- wil de gemeente zorg en
ondersteuning laagdrempeliger
beschikbaar maken voor haar inwoners. Tijdens de opening werden iedereen die een kijkje kwam
nemen getrakteerd op overheerlijk gebak van arbeidstrainingscentrum de Morgenster van Ons
Tweede Thuis.

afspraak het informatie- en adviespunt binnen lopen. En ik ben
eigenlijk ook wel trots op deze samenwerking, die uniek is in Nederland. Of eigenlijk: waar een
klein dorp als Uithoorn groot in
kan zijn.”

Van uitstel naar afstel
Het komt vaak voor dat mensen
met bijvoorbeeld schulden te laat
aankloppen voor hulp. Erger had
voorkomen kunnen worden als
er eerder actie was ondernomen.
Maar zeker als het gaat om problemen die gevoelig liggen, ervaart iemand al snel stress. Daarnaast is er -zoals bijvoorbeeld in
De komst van het loket was ook het geval van een uitkering- ook
een grote wens van met name de een afhankelijkheidsrelatie met
huisartsen in het gezondheids- de gemeente. De directe doorcentrum. Veel mensen komen verwijzing zonder afspraak maakt
met al dan niet specifiek aanwijs- vroegtijdige signalering en daarbare klachten als eerste bij de mee mogelijke escalatie van prohuisarts terecht. Maar niet iedere blemen beter haalbaar.
klacht is van lichamelijke aard of
oplosbaar door huisartsen. Als de Dichter bij de inwoners door
huisarts of een andere zorgver- uitbreiding dienstverlening
lener uit de Waterlinie vermoedt Op maandag- en dinsdagochdat er andere problematiek tend van 8.30 uur tot 12.00 uur
aan de klachten ten grondslag is een klantmanager van de geligt, is de drempel om nu door meente aanwezig. De klantmanate verwijzen vele malen lager. ger beantwoordt vragen over woWethouder Zijlstra: “We horen nen, welzijn, zorg, ondersteuning
steeds vaker verhalen van men- bij armoede en schuldhulpverlesen dat ze lang geleden al met ning, overlast, werk en inkomen
bijvoorbeeld hun huisarts had- en jeugdhulp. In principe kunnen
den gesproken. Deze gaf dan het alle vragen beantwoord worden
advies contact op te nemen met in de Waterlinie. In een enkel gede gemeente om te kijken waar val zal het echter nog nodig zijn
wij hulp en ondersteuning kun- naar het gemeentehuis te komen,
nen bieden. Maar dan gaan men- bijvoorbeeld als het nodig is om
sen naar huis, gaan op de bank een intake te doen. De gemeente
zitten en durven de stap niet deelt het loket met Uithoorn voor
meer te nemen om naar ons toe Elkaar. Dat betekent dat alle vorte komen. Deze drempel is nu men van hulp en ondersteuning –
weggenomen. Mensen kunnen van ‘licht’ tot ‘zwaar’- op één punt
direct vanuit de huisarts zonder toegankelijk zijn.

Bevers gespot in Uithoorn
Uithoorn - Bij Scouting Admiralengroep beleven sinds kort
ook meisjes en jongens van 5
tot 7 jaar elke week een nieuw
avontuur. Zo zijn ze met Sterre
Stroom aan boord geweest van
het Wachtschip, de ms Olympus.
Daar woont Sterre samen met
haar broer Steven Stroom. Ze
hebben geluisterd naar een verhaal over en reis die Sterre gemaakt heeft, en spelletjes gespeeld in het ruim van het schip.
Bas bos heeft het met de Bevers
het over de herfst gehad. Welke
dieren er nu druk bezig zijn om
zich klaar te maken voor de winter, en mooie herfst knutsel gemaakt met gevallen bladeren.
Spelen
De bevers spelen in het fantasie
dorp Hotsjitonia. Ook Hotsjitonia heeft bewoners in het dorp.
Zo zijn er Rozemarijn en professor plof, Keet en Fleur Kleur, Stanley Stekker, Noa, Rebbel, Bas Bos
en Sterre en Steven Stroom. Wat
Bevers doen? Ze leren met stuiter en de dorpsbewoners een heleboel nieuwe dingen ontdekken,
spelen spelletjes, luisteren naar
mooie verhalen, onderzoeken samen hoe mensen in andere landen leven, mooie knutsel creaties
maken, spelen misschien wel toneel of doen een optreden, ontdekken dingen in de natuur en
leren wat er wel en niet goed is
voor het milieu, en maken mis-

schien wel een moestuin met Rozemarijn. Spelenderwijs kunnen
de bevers zich op hun eigen niveau en tempo ontwikkelen onder het genot van een flinke dosis plezier. Want wat Bevers doen,
doen we samen!
Avontuur
Ben jij een meisje of jongen tussen de 5 en 7 jaar en vind je het
ook leuk om iedere week een
nieuw avontuur te beleven. Kom
dan gerust eens 4 keer gratis kijken op zaterdagmiddag. Er is nog
ruimte voor nieuwe leden! Om
er zeker van te zijn dat de Bevers
niet op ontdekkingstocht zijn en
je ons misloopt tijdens de opkomst, kunt u het beste even contact opnemen van tevoren met
de leiding via: bevers@admiralengroep.nl

Uithoorn - Afgelopen weekend werd mijn dochter 8 jaar
oud. De zaterdag beloofde een
drukke dag te worden waarin ik door diverse bezigheden
weinig tijd zou hebben voor
boodschappen. ik besloot dan
ook een keer om uit het oogpunt van gemak eens een bestelling bij de supermarkt te
doen in de webwinkel zodat ik weinig tijd zou verliezen met boodschappen doen.
Echter toen ik thuis arriveerde bleek een gedeelte van de
boodschappen te missen. Na
een telefoontje met een medewerker bleek dat er een doosje vergeten was om mee te geven. Ik meldde mij daarom bij
de vriendelijke medewerkers
van de bloemenbalie. Tijdens
het uitleggen van het probleem had ik mijn bos sleutels
even op de balie neergelegd
en werd mijn probleem vriendelijk opgelost en de missende
doos van achter gehaald.
Bosje bloemen
Als excuses voor het ongemak
kreeg ik van een medewerker
een bosje bloemen. Niet nodig, maar erg aardig. Toen ik
mijn sleutels echter weer wilde pakken bleken deze ineens
verdwenen. De medewerkers
begrepen er ook niets van en
boden aan de camerabeelden
te bekijken wat er gebeurd
was. Nadat dit was gebeurd

kwam de manager van de supermarkt naar mij toe met de
mededeling dat een oude mevrouw met een hondje op de
camerabeelden per abuis mijn
sleutels had meegenomen.
Nogal in paniek hoe ik thuis
zou moeten komen met mijn
drie kinderen en boodschappen werd ik door de medewerkers gerust gesteld. In de tussentijd was de oude mevrouw
met hondje thuisgekomen en
geschrokken van de sleutelbos in haar jaszak en teruggekomen naar de Deen.
Champagne
De manager stelde ook haar
gerust en beloonde haar met
een prachtige bos bloemen.
Vervolgens stuurde hij een van
de medewerkers de winkel in.
Deze medewerker kwam terug met een fles champagne en een fles kinderchampagne voor mijn dochter om
van haar verjaardag een knalfeest te maken. Ik moet zeggen; dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat fijn en echt fantastisch om mee te maken. Ik
kwam al graag in deze winkel,
maar nu nog met meer plezier
dan voorheen. Petje af voor de
medewerkers en manager van
Deen Uithoorn. Na deze belevenis kon mijn weekend niet
meer stuk.
Benno Brozius

Kinderstemmen gezocht!
Uithoorn - Kinderkoor Opmaat
bestaat uit 15 kinderen die vanaf
komende vrijdag druk gaan repeteren voor Kerst. Op eerste kerstdag zingen we bij de kerstviering
om 11.00 uur in de Burght. Hiervoor kunnen we nog extra zangers
gebruiken. Alle kinderen tussen de
6 en 12 jaar mogen meezingen. We
zingen de bekende kerstliedjes:
Stille nacht, Midden in de winternacht, Er is een kindeke... Maar ook

modernere liedjes met bijpassende bewegingen komen aan bod.
Voor wie wil is er ook een heuse
rol in het kerstverhaal. Als engel,
schaap of misschien wel Maria. De
repetities zijn elke vrijdagavond
van 18.30-19.30 uur in de Burght
aan het Potgieterplein. Zangervaring is niet nodig, plezier hebben in het zingen wel! Voor meer
informatie kunt u mailen naar
annemiek_samsom@hotmail.com

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
UITHOORN VOOR ELKAAR
ORGANISEERT KOFFIEOCHTENDEN IN BUURTHUIS PONDEROSA

Op 22 November & 6 December is er weer een koffieochtend in Buurthuis Ponderosa voor alle bewoners jong en
oud. Gezellig even samen bijkletsen of spelletjes doen onder het genot van een kopje
koffie of thee, kom dan naar
de koffieochtend in de Ponderosa. Voor de kleintjes is er genoeg speelruimte en gelegenheid om te knutselen. U bent
van harte welkom van 10.00
tot 12.00 uur. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM
Uithoorn
EXPOSITIE BIEZENWAARD

Het schilders Collectief ‘Biezenwaard Creatief’ is een groep
enthousiaste kunstschilders,
die elke week samen komt in
Uithoorn om met hun hobby
bezig te zijn. Het doel is om te
werken aan de individuele ontwikkeling waardoor ieder in
zijn gekozen techniek en materiaal tot steeds betere kunst
komt. Daarnaast is plezier ook
een belangrijk element. Tot en
met vrijdag 18 december bestaat de mogelijkheid om op
werkdagen van 9.30 tot 12.00

uur hun jaarlijks terugkerende
expositie te gaan bezoeken bij
Participe in het Wijksteunpunt
aan de Bilderdijkhof.
Gemengde technieken
De basis is aquarel, maar er
wordt ook getekend met potlood, pen, pastelkrijt en houtskool. Een aantal mensen heeft
voorkeur voor acrylverf. Natuurlijk resulteert dit alles ook
in werken die gemaakt zijn met
gemengde technieken. Zeker een aanrader om een vijftigtal kleurrijke werkstukken
wat nader te gaan bezien of
met de komende feestdagen
in het vooruitzicht, misschien
iets bijzonders om aan te willen schaffen.
MODESHOW

Vrijdagmiddag 29 juni verzorgt
H & A Mode weer een modeshow en kledingverkoop in
wijkcentrum Bilderdijkhof. Tijdens deze modeshow wordt
een High Tea geserveerd.
Kaartjes à 4 euro voor deze
High Tea verkrijgbaar bij wijkcentrum Bilderdijkhof. Natuurlijk is het ook mogelijk om de
modeshow te bezoeken zonder gebruik te maken van de
High Tea, toegang is dan gratis.
Na afloop is het mogelijk om
kleding te passen en te kopen.
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Hondeneigenaren:

Wees alert!

Regio - In de media zijn er recent
meerdere berichten langsgekomen over honden met de ziekte van Weil. In de afgelopen periode is er bij Dierenarts Annemieke
Calis te Uithoorn, bij twee honden
de ziekte van Weil vastgesteld. De
ziekte van Weil wordt ook wel Leptospirose genoemd. Het is een zoonose en is dus ook besmettelijk
voor mensen. Leptospiren leven in
de nieren van hun natuurlijke gastheren (voornamelijk ratten) en worden uitgescheiden met de urine. Directeuren Theo van Kouwen en Paul van der Vooren.
Besmetting vindt plaats door direct contact met de (levende of dode) gastheer of zijn urine. Doordat
de leptospiren geruime tijd buiten
het lichaam van hun gastheer kunnen overleven, kan besmetting ook
plaatsvinden via de omgeving, bijvoorbeeld door modder of een
grasveld.
Regio - Eerder dit jaar spraken le bekende gezichten blijven op
Opel-dealers Van Kouwen en Fred de vestigingen, daar verandert
Ernstig
Het is een ernstige ziekte die bij Janssen Autogroep de intentie uit niets aan. Wat wel verandert is de
naam: Janssen Van Kouwen Autohonden dodelijk kan aflopen. Hoe- om hun krachten te bundelen.
wel de ziekte bij mensen gelukkig Op 1 november jl. is de fusie van motive B.V. En een nieuwe websiniet vaak voorkomt, moeten de ri- deze bedrijven officieel bezegeld. te met een frisse nieuwe uitstrasico’s niet onderschat worden. Ook Beide familiebedrijven zijn al ve- ling is in de maak.” Met deze fuhonden zonder zichtbare verschijn- le tientallen jaren actief als Opel- sie opereert het nieuwe bedrijf
selen van de ziekte kunnen lepto- dealer. Van Kouwen in de re- niet alleen als Opel dealer maar
spiren in hun urine uitscheiden. De gio Amsterdam, Aalsmeer en De heeft het ook activiteiten op het
klachten bij honden lijken vaak op Ronde Venen. Fred Janssen Au- gebied van (private) leasing, augriepachtige verschijnselen. Hier- togroep in Huizen, Hilversum en toverhuur, autoschadeherstel en
door wordt helaas vaak te lang af- Naarden. Theo van Kouwen ver- de verkoop van exclusieve auto’s.
gewacht en wordt er pas in een ge- telt: “De autobranche blijft voort- Met vestigingen in groot Amstervorderd stadium mogelijk aan de durend in ontwikkeling en om dam en Het Gooi is Janssen Van
ziekte van Weil gedacht. Wanneer onze dienstverlening te waarbor- Kouwen Automotive B.V. dé partje hond braakt en diarree heeft en gen en verder uit te breiden gaan ner voor al uw mobiliteitsvraagniet snel opknapt, of zelfs snel ver- wij deze samenwerking aan. Al- stukken, zowel zakelijk als privé.
slechterd, neem dan zeker zo snel
mogelijk contact op met je dierenarts! Bij een tijdige diagnose kan de
juiste behandeling een goed resultaat geven. De beide patiënten van
Dierenarts Annemieke Calis zijn inmiddels stabiel en lijken gelukkig
goed te herstellen. Om je hond een
zo goed mogelijke bescherming te
bieden tegen de ziekte van Weil,
is er een (jaarlijkse) vaccinatie beschikbaar. Er is geen titerbepaling
beschikbaar voor deze ziekte, de
vaccinatie tegen de ziekte van Weil
staat dan ook volledig los van het
titeren middels de VacciCheck. Info: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_ziekte_van_Weil

Fusie Janssen Van Kouwen

Samen 70 jaar Opel
ervaring

Oerhollands gezellig op OBS De Zwaluw
Regio - Het eerste schoolbrede
project van dit jaar met als thema ‘Holland’ is smakelijk afgesloten. Geheel in het thema hebben
de kinderen typisch Nederlandse gerechten gekookt die door de

ouders allemaal geproefd mochten worden. Een smakelijke afsluiting van een gezellig project. Het
hoogtepunt was het schoolreisje
naar het oud Hollandse sprookjespark De Efteling voor de bo-

venbouw en de grootste Nederlandse speeltuin Linnaeushof
voor de onderbouw. Binnenkort
wordt gestart met het volgende
project met als thema ‘kleding en
sport’.

Live muziek bij
Brouwerij de schans

Kunstenaars organiseren
KunstKado2018
Regio - KunstRondeVenen, de vereniging van beeldende kunstenaars in De Ronde Venen, organiseert voor het eerst dit jaar KunstKado2018. Tijdens dit evenement
kunt u kleine, grote, aparte én betaalbare kunst kopen, gemaakt en
aangeboden door ruim 30 beeldende kunstenaars uit De Ronde Venen.
In een marktachtige opzet vindt u
in Art-Galerie Boven Verwachting
in Wilnis o.a. keramiek, glaskunst,
schilderijen,
beeldhouwwerken,
sculpturen, tekeningen, fotografie,
sieraden, enz. Dus zoekt u nog een
origineel cadeau voor Sinterklaas,

kerst of bijvoorbeeld een verjaardag? Kom dan eind november een
kijkje nemen in de galerie. Uiteraard
bent u ook van harte welkom als u
op zoek bent naar iets moois in huis
voor uzelf of voor iemand anders.
Handig: afrekenen kan contant of
met pin en cadeaupapier is aanwezig! KunstKado2018 vindt plaats op
16, 17 en 18 november en 23, 24 en
25 november. Locatie is Art-Galerie Boven Verwachting, Herenweg
298a in Wilnis. Openingstijden zijn:
vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag
en zondag 11.00-17.00 uur. Zie ook:
www.kunstrondevenen.nl.

Buurtbeheer Zijdelwaard
houdt najaarsgesprek
Uithoorn - Twee keer per jaar overlegt Buurtbeheer Zijdelwaard met
buurtbewoners in een gezamenlijk bewonersoverleg. Het eerstkomende overleg is vastgesteld
op dinsdag 20 november in het
Dienstencentrum (Bilderdijkhof)
om half acht. Vereniging Buurtbeheer Zijdelwaard nodigt alle bewoners van Zijdelwaard uit voor
het najaars-bewonersoverleg. In
dit overleg kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die bewoners en/of het bestuur van de vereniging belangrijk vinden. Voor
het eerstvolgende overleg hebben wij de volgende onderwerpen
op de agenda gezet: Veiligheid in
en om het huis: als alles volgens
plan verloopt komt iemand van

de brandweer ons meer vertellen
over brandpreventie en een beetje brandbestrijding;. Wijkagent Radjin Kalikadien, is aanwezig om
met u van gedachten te wisselen;.
Willem Körnmann praat u weer
bij over kinderboerderij De Olievaar; en het bestuur vertelt iets
over de voortgang van de plaatsing bij de hoogbouw van ondergrondse PMD-container. Angeline Suiker, Arnoud van Markesteijn,
Kees ter Beek en Gerrit Roseboom
nodigen alle bewoners van harte uit voor het bewonersoverleg
op dinsdag 20 november 2018 in
het Dienstencentrum. U bent vanaf 19.15 uur welkom en we beginnen om 19.30 uur en verwachten
rond 21.30 uur af te sluiten.

Osiris Trio ‘blaast’ nieuw leven
in Haydn, Martinu en Dvorak
Regio - Sinds 1988 vormen Peter Brunt (viool), Ellen Corver (piano) en Larissa Groeneveld (cello)
het Osiris Trio. De SCAU (Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn) is
zeer verheugd, dat dit bekende
Nederlandse Trio op zondag 18
november naar Uithoorn komt.
Het Trio is genoemd naar de godenzoon Osiris, de eerste koning
van het oude Egypte. Hij is personificatie van dood en geboorte,
van sterven en nieuw leven. Met
veel speelplezier ‘blaast’ het Osiris Trio al dertig jaar lang nieuw
leven in oude pianotrio’s, als je
van ‘blazen’ kunt spreken bij viool,
cello en piano… Daarnaast geeft
het Trio regelmatig opdrachten aan componisten om nieuw
werk te schrijven en daar zullen
de musici op 18 november ook
een staaltje van laten horen. Het
belooft al met al een hele bijzondere middag te worden met maar
liefst vier stukken voor pianotrio:

voor de pauze een heerlijk pianotrio van Haydn en het sprankelende derde pianotrio van Martinu, na de pauze het contrastrijke ‘Aknaton’ van Oene van Geel
(opdrachtwerk uit 2013!) en als
‘uitsmijter’ het afwisselend elegische en uitgelaten Dumky-trio
van Dvorak.
Informatie en kaartverkoop
Het concert door het Osiris Trio
vindt plaats op zondagmiddag
18 november a.s. in De Schutse te
Uithoorn (De Mérodelaan 1, 1422
GB). De aanvangstijd is 14.30 uur;
om 14.00 uur gaan de deuren van
de zaal open. Op de website van
de SCAU is uitgebreide informatie te vinden over de vier stukken en over de uitvoerende musici. Ga naar www.scau.nl. Daar zijn
ook losse kaarten à 15 euro te bestellen: klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten
bestellen’ en volg de aanwijzingen. Jongeren tot en met zestien

Uithoorn - Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er in Proeflokaal de Schans van 15.00 tot 18.00
uur live muziek van de band Tarango. Zangeres Sylvia zal samen
met de muzikanten weer vele
mooie eigennummers en prachtige covers van andere artiesten
laten horen. Tarango, heeft een
breed scala aan Amerikaanse muziekstijlen. Er worden regelmatig
andere gastartiesten uitgenodigd
waardoor het steeds verrassend
en nooit hetzelfde is.Voor de prijs
hoef je het niet te laten gezien de
toegang gratis is, wel is een con-

sumptie verplicht. Wist u dat het
proeflokaal elke 2e en 4e zaterdag
van de maand van 20.00 tot 24.00
uur een speciaal jongeren café organiseert voor visueel of lichamelijk gehandicapten, autisten, of
jongeren die ‘gewoon’ verlegen
zijn. Het is bedoeld om deze jongeren vanaf 16 jaar, een avondje uit te bieden. Bierbrouwerij en
Distilleerderij De Schans vind u
op: Schans 21, 1421BA Uithoorn,
085-8887523. Wel belangrijk om
te weten is dat de ingang aan de
achterzijde van het gebouw zit
tussen nummer 15 en 17.

Spirituele beurs aan de Amstel
Uithoorn - Zondag 18 november komt er wederom de spirituele beurs in een sfeervol restaurant aan de Amstel. Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar
het spirituele dan is deze redelijk,
kleinschalige beurs bij uitstek de
plek om langs te komen. Je wordt
niet bedolven onder te veel keus.
Je kan kiezen tussen mensen die
zeer kundig en zuiver hun werk
al jaren doen. Op de beurs zijn
o.a. een handlezeres, kaartleggers die werken met verschillende kaarten, paragnosten, een sjamaan, een geweldige naamanaliste, een numeroloog, een masseur/healer etc te vinden. Beken-

de mediums waaronder o.a. Eva
Slootemaker, Ria Schreuder, Carla de Brave en Cora Leder zullen
aanwezig zijn. De sfeer die wij met
zijn allen elke keer proberen neer
te zetten is er een van je welkom
en op je gemak voelen zodat je in
rust kan voelen welke deelnemer
eventueel bij je past om je verder
te helpen. Heb je zin om langs te
komen, kom dan niet zo laat want
na een reading kan je ook nog gezellig De openingstijd is van 11.00
t/m 17.00. Entree 5 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis. Het adres is
Restaurant Geniet aan de Amstel,
Marktplein 2 a, Uithoorn. Parkeren
net om de hoek bij Coop(gratis).

jaar hoeven maar 7,50 euro te betalen. Ondertussen is ook de losse kaartverkoop begonnen in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bru-

na (Amstelplein). Vanaf twee uur
op de dag van de uitvoering worden de resterende kaarten aan de
zaal verkocht.
Foto Marco Borggreve

10

14 november 2018

Van sloop naar nieuwbouw: een typisch Kwakels verhaal

50 jaar parochiekerk De Kwakel!
De Kwakel - Medio jaren ’60 werd door het toenmalige parochiebestuur besloten, in overleg met het bisdom, te gaan voor een
nieuwe kerk in plaats van de renovatie van de oude parochiekerk, waarvan de onderhoudskosten op de korte en langere termijn de draagkracht te boven zouden gaan. Door velen wordt gedacht dat hiertoe wel heel eenvoudig was besloten. De geschiedenis laat een ander verhaal zien. Vele jaren daarvoor (november 1956) had namelijk een inspectie van het toenmalige kerkgebouw plaats gevonden. De oude kerk was in 1875 gebouwd. Bij
de inspectie bleek, dat de toren in perfecte (!!) staat verkeerde,
maar dat de doopkapel en de Mariakapel ernstige mankementen
vertoonden. In de vergadering van maart 1957 is vervolgens het
comité ‘Herstelfonds Parochiekerk’ opgericht dat als doel had,
gelden in te zamelen voor de financiering van de herstelkosten
van de kerk.
Begin 1958 berichtte het Bisdom
aan het Kerkbestuur, dat restauratie van de kerk niet mogelijk was
en dat het noodzakelijk zou zijn de
oude kerk op termijn geheel af te
breken en er een nieuw gebouw
voor in de plaats te laten komen.
De naam van het herstelfonds
werd gewijzigd in ‘Bouwfonds Parochiekerk’. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen besloten de
torenspits, die 2 jaar daarvoor dus
nog zo perfect was (???) ‘naar beneden te halen’ en de doop- en
Mariakapel te sluiten. Menig Kwakelaar zal zich het omver trekken van de karakteristieke spits
op 28 oktober van dat jaar nog
helder voor de geest kunnen halen. Voor de kosten van de bouw
werd een beroep gedaan op het
bouwfonds bij het bisdom, maar
er moest ook een aanzienlijke bijdrage vanuit de parochie zelf worden geleverd. Er werden speciale
acties opgezet om vooral ook de
jongeren te betrekken bij het hele gebeuren. Het bijeen vergaarde bedrag groeide gestaag. Het
duurde nog even voor de beslissing tot nieuwbouw werd genomen. De Kwakel ging door op hun
vertrouwde wijze met het inzamelen van de benodigde gelden,
onder meer door bijdragen uit de
inmiddels opgerichte “Stichting
Veiling Comité De Kwakel”. Toen
het totaal van het verlangde aanvangskapitaal in gestaag tempo
in beeld kwam werd de parochie
verrast door een anonieme gever
die garant stond voor de laatste
fl. 40.000,--, zodat er kon worden
gestart met uitwerking tot en uitvoering van de bouw.
Het kerkgebouw;
een bijzonder ontwerp
met Kwakelse invloeden
Buiten het zicht van de parochianen werd op de achtergrond al
hard gewerkt aan de realisatie
van het nieuwe kerkgebouw. Begin jaren ’60, in de jaren van plannen maken, werd door kerk- en
bouwfondsbestuur een bijeenkomst belegd om aan de parochianen verantwoording af te leggen
en informatie te geven over de te
nemen stappen. Op deze bijeenkomst kwam o.a. de vraag op tafel: “Is het misschien mogelijk in of
aan de nieuwe kerk iets echt herkenbaar Kwakels te realiseren”.
Vervolgens ging de discussie alle kanten op en een goede lezer
begrijpt het al, er was zoveel te
zeggen en te vertellen, waardoor
men er die bijeenkomst niet uitkwam. Daarom kreeg de architect de opdracht om, indien mogelijk, rekening te houdende met
het verzoek en het gehoorde en
mede op basis daarvan met een
voorlopige schets te komen. Vooral het begrip “ Bloemendorp had
de architect wel geraakt, maar hij

stond voor de vraag hoe dat was
uit te werken. Als geloofsgenoot
wist hij dat de katholieke kerk
juist in die jaren bezig was met
het meer functioneel plaatsen
van de priester bij de vieringen,
waarbij die niet alleen de voorganger was maar ook de verkondiger van, waardoor de priester
zich met het gezicht naar de kerkbezoekers moet blijven richten.
Bij de uitwerking in de vorm van
een (cirkelvormige) bloem zou
dat maar voor de helft goed doen,
want in die situatie blijft een deel
van de kerkbezoekers achter de
priester zitten. Een goed meedenkende collega kwam toen met de
opmerking “Dan knip je hem toch
door”. Daar verder over denkende stuitte hij op het hart van de
bloem. Zijn overweging werd dat
het hart van de bloem zou moeten staan voor de kern van het geloof en die kern moet je niet halveren. Om dit te kunnen oplossen
bedacht hij het volgende: Hij verwerkte in zijn ontwerp een priesterkoor dat dieper lag in het geheel.. Zo creëerde hij om de kern
van het priesterkoor de bloemblaadjes die we terug vinden in
de opstelling van de banken. Zo
herkennen wij een deel van de
bloem in de vloeroppervlakte van
de kerk.
Op 1 januari 1961 werden de ruwe schetsen voor de nieuwe kerk
door architect de Groot uit Uithoorn aan de Kwakelse bevolking getoond. Die was zeer verrast, want het bleek een zeer revolutionair ontwerp die in weinig opzichten deed denken aan
de traditionele kerken zoals we
er nu nog zoveel in onze omgeving zien. De reacties waren echter overwegend positief. In september 1965 werd naast de bouw
van de kerk voor het eerst gesproken over de gelijktijdige realisatie van een ‘Gezondheidscentrum’
en een ‘Ontmoetingsruimte’. De
architect ging met deze nieuwe
opdracht aan de slag en hij presenteerde een geheel nieuw ontwerp in oktober 1966. Er werd indertijd wat haast betracht bij het
vrijmaken van de plaats waar de
nieuwbouw moest worden gerealiseerd. Hoewel de gemeente had
toegezegd medewerking te zullen geven telden de wensen van
de bewoners van de kerkwerft
als de voornaamste. Zo werd een
noodwoning gebouwd aan de andere kant van de sloot op een eigen tuin en een ander huis op de
uiterste punt van de werf voor
een andere kweker. De plaatselijke timmerman had achter zijn
materiaalloods nog een strookje grond, waarop een paar noodwoningen mochten worden gebouwd, die een uitgang kregen
op de Mgr. Noordmanlaan.
Op 19 oktober 1967 werd on-

der grote belangstelling de eerste paal geslagen door pastoor
Heemskerk, waarna op 28 januari 1968 door Deken Snelders de
officiële ‘1e steen’ werd gelegd.
Op 9 april van dat jaar kon de bekende vlag in de top, op 19 mei
1968 werd een nieuwe klok gewijd en met de 2 oude klokken uit
de voormalige kerk in de nieuwe
klokkentoren gehangen. Op 6 november 1968 was het dan zover:
de nieuwe kerk werd in gebruik
genomen. Op 21 december van
dat jaar werd de nieuwe kerk officieel ingewijd door Mgr Zwartkruis.
De Kwakelse
parochiegemeenschap:
met elkaar en voor elkaar
In de navolgende jaren is er heel
veel veranderd in de RK geloofsgemeenschap in Nederland; in
De Kwakel gaat dat niet anders.
Het aantal kerkgangers loopt terug, maar de Kwakelse parochiegemeenschap mag zich tot nog
toe gelukkig prijzen met een grote groep betrokken parochianen.
Zo zijn er drie koren en is er een
groot aantal parochianen als vrijwilliger actief, als koster, als voorganger bij diensten, als lid van het
parochieteam en/of parochievergadering, als wijkloper, als vrijwilliger bij de schoonmaakploegen
of bij het tuinonderhoud of is op
enigerlei andere wijze nauw betrokken bij de parochie. De Kwakel heeft daarnaast nog een eigen, prima functionerende begrafenisvereniging en een eigen P.C.I.
voor financiële en materiële hulp
aan individuen en gezinnen, waar
bestaande sociale voorzieningen te kort schieten. Het kerkgebouw is in wezen ‘alleen maar’ de
plaats waar de gelovigen samenkomen om de diensten bij te wonen, om heugelijke zaken als dopen, eerste communievering, het
vormsel en huwelijken te vieren,
maar in deze tijd vooral ook om
afscheid te nemen van dierbaren
uit de parochiegemeenschap die
overleden zijn. Het kerkgebouw,
met de bijgebouwen, is een maatschappelijk trefcentrum, waar lief
en leed wordt gedeeld, maar het
zijn de parochianen waar het feitelijk echt om draait. Die saamhorigheid in stand houden, dat
is van wezenlijk belang, zodat die
over 5, 10 , 20 jaar en hopelijk nog
veel langer nog altijd terug te vinden zal zijn in de Kwakelse (geloofs)gemeenschap.
Op zaterdag 25 en zondag
26 november staan de
kerkdeuren open!
In het weekend van zaterdag 24
en zondag 25 november 2018
wordt gevierd dat de Kwakelse
parochiekerk 50 jaar in gebruik is.
De kerk met zijn bijzondere bouw
is al die jaren een blikvanger in
het dorp en een belangrijke plek
voor de Kwakelse gemeenschap.
In het jubileumweekend worden
de deuren wijd open gezet voor
jong en oud, parochiaan of niet. Er
wordt een divers programma aangeboden zoals kinderactiviteiten,
een rondleiding, een presentatie
van Stichting De Kwakel Toen &
Nu en op zondagmiddag een Parochieconcert.
*De foto’s zijn beschikbaar gesteld
door stichting “DE KWAKEL TOEN &
NU”, waarvoor dank!

HET PROGRAMMA
ZELF HET KERKORGEL
BESPELEN (JONG EN OUD),
GRATIS EN EENMALIG!
Zaterdag 24 november
10.30-12.00 uur
Grijp je kans om eens achter een
groot instrument te zitten. Ons
jubileumweekend starten wij namelijk met de mogelijkheid om
zelf eens achter een kerkorgel te
zitten en er op te spelen.
Vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur
kan dat, in de kerk. Kom gewoon
langs. Je hoort vanzelf waar het
orgel staat. Je kunt je eigen bladmuziek meenemen om uit te spelen. Je opgeven of inschrijven is
niet nodig. De deuren van de kerk
staan open! Speel je liever eens
op een zogenaamde baby-vleugel, dan kan dat ook nog! Er is iemand aanwezig om je wegwijs te
maken.
RONDLEIDING IN DE KERK
Zaterdag 24 november
14.00-15.00 uur
Gerard Vlutters, Petra Bon en
Theo Zeldenthuis nemen geïnteresseerden mee door de parochiekerk en vertellen wetenswaardigheden over het kerkgebouw en verschillende kerkschatten die tentoongesteld worden.
Iedereen is welkom. We verzamelen in de ontmoetingsruimte.
CREATIEVE WORKSHOP
VOOR KINDEREN
Zaterdag 24 november
14.00-15.00 uur
Voor alle kinderen is er een leuke,
creatieve activiteit. Alle kinderen
zijn van harte uitgenodigd. We
zien je graag om 14.00 uur bij het
scoutinggebouw.
KINDERSPEURTOCHT
Zaterdag 24 november
15.30-16.30 uur
Voor alle kinderen die dat leuk
vinden wordt een speurtocht in
en om het kerkgebouw georganiseerd. De speurtocht is zowel
leerzaam als uitdagend. We verzamelen om 15.30 uur in de ontmoetingsruimte. Aan de speurtocht is een leuke herinnering
verbonden voor alle deelnemende kinderen.
PRESENTATIE DE
KWAKEL TOEN & NU
Zaterdag 24 november doorlopende presentatie
vanaf 14.00 uur
Stichting De Kwakel Toen & Nu
laat aan de hand van beelden en
verhalen de ontstaansgeschiedenis zien van het huidige kerkgebouw. Een soort nostalgische
avond, maar dan met het accent
op de ontwikkelingen in en rondom de Kwakelse kerk. De presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte en koffie en thee
staan klaar. Iedereen is welkom!
EUCHARISTIEVIERING
Zondag 25 november
10.00 uur
Iedere zondagochtend wordt in
de parochiekerk een viering gehouden. Dit zijn soms woorden communievieringen, themavieringen en eucharistievieringen. Op de zondag in het jubileumweekend wordt een bijzondere eucharistieviering gehouden. Voorgangers zijn Pater Theo

Voorn, pastoor Marco en diaken
Rob Mascini. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door gemengd koor St. Caecilia, zanggroep The Bridges, kinderkoor
4-YOU De viering is voor de eigen
parochie, maar uiteraard staan de
kerkdeuren ook voor andere belangstellenden wijd open. Na afloop van de viering staat de koffie met iets lekkers klaar.
PAROCHIECONCERT
Zondag 25 november
aanvang 14.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)
Met dit bijzondere jubileumconcert wordt aan zanggroep The
Bridges, aan gemengd koor St.
Caecilia, maar ook aan individuele koorleden, muzikanten van Tavenu, muzikanten uit ons dorp,
de gelegenheid gegeven hun talenten op muzikaal gebied ten
gehore te brengen. Ook is Kwakels muziektalent van buiten bereid gevonden een optreden te
verzorgen. Het programma is in
twee delen van een uur. Na afloop staat een hapje en drankje
klaar en na afloop kan er gezellig
nagepraat worden.
FOTOWEDSTRIJD - DE KERK DOOR JOUW OGEN
We staan er meestal niet bij stil welke betekenis de kerk of een
kerkgebouw in het leven van mensen heeft als het gaat om ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, maar ook bij vreugdevolle
en verdrietige levensgebeurtenissen. Daarom wordt voor (oud)
Kwakelaars een fotowedstrijd georganiseerd: “de Kwakelse kerk
door jouw ogen”. Het gaat om een foto waarmee je laat zien
wat de Kwakelse kerk voor jou waardevol maakt of maakte. Het
mag een foto van vroeger zijn, maar de foto kan ook speciaal
voor de wedstrijd worden gemaakt. Het maakt niet uit hoe: snel
met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera. Je
kunt maximaal met 3 foto’s meedoen. De prijswinnaar wordt in
het jubileumweekend bekend gemaakt en ontvangt een leuke herinnering.
Stuur je digitale foto naar het e-mail adres van het parochiesecretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl. Een afgedrukte foto kan
in een envelop in de brievenbus op het kerkplein (Kwakelsepad
4). Vermeld wel je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en
je leeftijd. Inzenden kan tot 20 november a.s. De foto’s worden
beoordeeld door het parochieteam. De ingestuurde foto’s worden geplaatst op onze nieuwe website.
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Weinig speltakel bij BVK

seizoen van 2019 zijn we nog op
zoek naar een ouder, lid of andere vrijwilliger die wil helpen bij de
jeugdtrainingen.

Jeugdleden UWTC
wielren op stap
Uithoorn - Het was een erg geslaagde middag, zondag 11 november, toen de wielrenjeugd
het seizoen afsloot met een sportieve activiteit. We kwamen om 2
uur aan bij Coronel Adventure Indoor Klimpark in Huizen. Het was
voor de kinderen nog even een
verrassing waar we heen gingen,
maar al snel werd duidelijk voor
ze dat we gingen klimmen. Voor
sommigen was het wat spannend, anderen konden niet wachten tot het klimmen zou beginnen. Er werd eerst een uitgebreide uitleg gegeven hoe de kinderen zich moesten zekeren bij ieder stukje parcours en bij ieder
kind werd gecontroleerd of de
klimgordel en zekeringsapparaten goed vastzaten.

touwladders, bruggen, netten
en tokkelbanen van platform tot
platform. Doordat de activiteit
binnen was, maakte het gelukkig niet uit dat het weer wisselvallig was, binnen had niemand
daar last van. Tussendoor werd
er limonade gedronken en een
snoepje en een mandarijntje gegeten om daarna weer een nieuw
rondje parcours te doen. Het was
een leuke middag in de klimhal
welke eindigde met een spectaculair slot door Teun en vervolgens door Lorena, die zich waagden aan het klimmen op een hoge paal waarna zij los bovenop de
paal moesten gaan staan (wel gezekerd uiteraard) en zich daarna
via een touw naar de andere kant
moesten slingeren zodat ze in
een net terecht kwamen en daar
Parcouren
via een paal weer naar beneden
Er waren verschillende parcour- moesten klimmen. Een bijzonsen, het blauwe parcours was dere prestatie, die eindigde met
goed om mee te beginnen. Som- een applaus! Sommige kindemigen hielden het bij blauw, an- ren gingen na het klimmen nog
deren gingen verder de hoogte een donkere grot in, waar zij weer
in. In totaal waren er in de gro- hun weg uit moesten vinden, terte klimhal wel 40 hindernissen wijl anderen nog een nieuw ronden spectaculaire parcoursen, die, je gingen klimmen, en daar geen
voor wie dat wilde tot wel 10 me- genoeg van konden krijgen. Na
ter de hoogte in gingen, maar zo- afloop werd er met de kindeals gezegd, niet iedereen ging ren gegeten in het clubhuis van
zo hoog en ook dat was prima. UWTC, en de trainers bedankt
Er waren zigzagbruggen, pape- voor hun leuke lessen van het afgaaienbalken en liaansprongen, gelopen seizoen. Voor het weg-

Veldrit Rhenen
Zaterdag 10 november stond er
weer een mooie maar zeer zware
veldrit op het programma. Het altijd indrukwekkende rondje in het
zandgat van Kwintelooien in Rhenen was dit jaar nog wat zwaarder gemaakt door de start onderaan een 200 meter lange klim
te laten zijn. Door de regenval
was het zand van de motorcrossbaan zwaar en zuigend om doorheen te fietsen waardoor het hele rondje afzien was. Bas de Bruin
was ditmaal de sterkste UWTC
amateur en hij finishte op de 5e
plaats, Bart werd 9e, Menno 34e,
Dennis 51e en Maarten 52e. Bij de
masters 40+ werd Mark Touwen
27e. Bij de dames een mooie 2e
plaats voor Lorena Wiebes, Elleke
werd 4e, Laura 8e, Judith 15e, Rebecca 17e en trainingslid Marianne v Leeuwen 13e.
Veldrit Tilburg
In Tilburg lag een vrij kort rondje
op het clubparcours met een aantal hindernissen. De lange zandbak vlak voor de finish bleek de
scherprechter in het parcours.
Bij de amateurs was het rondje nog vrij snel met af en toe een
glad bochtje, maar bij de dames
was het rondje na een stortbui tijdens de wedstrijd van de nieuwelingen volledig veranderd in
een rondje modderhappen. Bij de

Efficiënt RVC’33 wint
zeer gelukkig van KDO 1
De Kwakel - Na twee overwinningen op rij stond afgelopen zondag de inhaalwedstrijd tegen
RVC’33 op het programma. In
Reeuwijk kon KDO bij een overwinning stijgen naar de subtop in
de 2e klasse C. Roy Verkaik keerde terug in de basis na zijn vakantie, terwijl Erik Verbruggen een
weekend weg was. Van meet af
aan was het elftal van trainer Raymond de Jong de voetballende
partij, terwijl de thuisploeg vooral
de lange bal hanteerde. In de beginfase liet Thomas Stevens zich
aan de rechterkant al snel een
paar keer positief gelden, maar
tot een vroeg openingsdoelpunt
leidde dit helaas niet. Aan de andere kant strafte RVC’33 in de 10e
minuut een fout achterin bij KDO
genadeloos af. Een lange bal liet
de Kwakelse achterhoede lopen,
waarna doelman Jesper Oudshoorn zeer ongelukkig uitgleed
en de Reeuwijkse linksbuiten met
een wippertje de 1-0 aantekende. Tien minuten later was Joeri Stange dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot, op aangeven
van zijn broertje Jesse, belandde
op de kruising. In de 24e minuut
wist RVC’33 zijn tweede kans
ook direct te verzilveren. Na een
aanval vanaf de linkerkant wist
de Reeuwijkse back de 2-0 binnen te schieten. Een forse domper voor de Kwakelaars, want het
wedstrijdbeeld kwam niet overeen met deze tussenstand. In de
32e minuut had KDO in het zadel
geholpen kunnen worden, toen
er een overtreding op Bart Hoving in het zestienmetergebied
werd gemaakt. De scheidsrechter wuifde dit echter weg, zodat
KDO geen strafschop kreeg. Met
een 2-0 stand werd even later de
rust bereikt.

Kans
In de tweede helft kreeg Bart Hoving in de 53e minuut een goede mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken. De doelman van RVC’33, die deze middag een uitstekende wedstrijd
keepte, wist het schot van Bart
echter te keren. Binnen vijf minuten kreeg de nummer 10 van de
Reeuwijkse ploeg twee gele kaarten, zodat KDO in de laatste vijfendertig minuten tegen tien man
kwam te spelen. Hierna schakelde KDO dan ook snel over naar
het 3-4-3 systeem, waarbij aanvaller Thijs Plasmeijer werd ingebracht voor verdediger Max Wessels. Wat KDO hierna ook deed,
het ontbrak aan geluk en precisie in Reeuwijk. Er werden te weinig kansen gecreëerd om terug
in de wedstrijd te komen. Thomas Stevens en Thijs Plasmeijer
waren nog wel dichtbij de 2-1,
maar continu was de alerte sluitpost van RVC’33 de reddende engel voor de degradant uit de eerste klasse. De thuisploeg had bovendien diverse gele kaarten nodig om de Kwakelse aanvallen te
ontregelen en trokken op deze
manier de overwinning uiteindelijk onverdiend over de streep. De
Kwakelaars dropen zwaar teleurgesteld van het veld af.
Middenmoot
Door deze nederlaag blijft KDO
hangen in de middenmoot in 2C
en blijft de gewenste sprong op de
ranglijst uit. Aankomende donderdag spelen de Kwakelaars om 20.00
uur in Hoogwoud in de 2e knockout ronde van de beker tegen Grasshoppers. Vervolgens komt a.s.
zondag ESTO op bezoek in De Kwakel. Wij hopen op uw komst en betere resultaten deze week!

Regio - Na de soms verrassende
ontknoping van de 1e cyclus van
de parencompetitie van dit seizoen leverde de 1e speelronde
in de 2e parencyclus van de BVK
weinig opzienbarende klasseringen. Sommige nieuwkomers in
de verschillende lijnen moesten
nog even wennen aan de nieuwe tegenstanders, wat het ene
paar beter af ging dan het andere. In Dorpshuis De Quakel meldden zich 44 paren, waarvan er 15
in de B lijn zaten en 14 in de A en
de C lijn.
In de A lijn een knappe prestatie
van Rina van Vliet en Gerda Bosboom, die met 63,13% de hoogste dagscore noteerden. Maro Zuidema en Francis Terra legden met 58,68% beslag op de 2e
plaats, op korte afstand gevolgd
door Geke en Jaap Ludwig met
58,33%. Vorige week ontsnapten
Mario en Wim nog op spectaculaire wijze aan degradatie, deze
week zetten zij echter weer een
flinke stap in de verkeerde richting door met een magere score
als 14e te eindigen.
In de B lijn het tegenovergestelde. Adrie Voorn en Wim Röling lie-

amateurs waren er 5 man weggereden, met daarbij de UWTC leden Bart de Veer en Tommy Oude Elferink. Bas de Bruin reed hier
weer vlak achter. Na een spannende laatste ronde, Bart was in
gevecht om plaats 2of 3, bleek
de zandbak inderdaad de scherprechter. Wie daar het eerste inging, had de beste papieren om
het eerst richting finish te draaien. Helaas voor Bart was zijn concurrent hier net iets rapper en
Bart werd 3e, Tommy 5e, Bas 6e
en Dennis 32e. Bij de dames werd
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
Laura 3e en Judith 8e.
werd de return gespeeld NVC JG1
tegen KDO JG1. De spelers waACC Twiske
De Amsterdamse Cross Compe- ren met goede moed naar Naartitie wedstrijd in ‘t Twiske vin- den vertrokken want de thuisden de renners altijd een mooie wedstrijd was met ruime cijfers
wedstrijd. En er deden weer veel gewonnen. Misschien was het wel
UWTC leden mee. Jeugd A: 13 overmoed want ondanks de druk
Morgan Hartveldt, 23 Tom Dero- op het doel van de tegenstangee. Jeugd B: 5 Rens Grömmel, 11 der was het juist NVC dat scoorMike Derogee, 14 Lars Hopman, de in de 1e helft. Een verre uit33 Jari Buskermolen. 40-: 13 Ian trap werd gemist door de verdedivd Berg, 25 Sven Buskermolen. gers en de keeper van KDO. Zo’n
40+: 9 Mark Touwen, 25 Peter v kans liet NVC natuurlijk niet liggen
Capel, 32 Peter vd Aar, 33 Wilfried 1-0. De druk op het doel van NVC
Burgmeijer, 39 Frank Jansen, 51 werd opgevoerd maar er stond
Paul vd Aar, 52 Vincent Derogee. nu een goed keeper het doel van
Dames&nieuwelingen: 22 Klara NVC. De inzetten van de KDO-spelers werden door deze keeper vakvd Vaart
kundig gekeerd. Tot diep in de 2e
helft bleef de stand ongewijzigd.
Voor KDO was het ook noodzake-

pen vorige week jammerlijk promotie naar de A lijn mis, maar deze week herpakten zij zich met
een score van 59,38%, goed voor
de 1e plaats. Corrie en Ruud van
der Peet bliezen ook stevig hun
partijtje mee door met 58,75%
2e te worden en Nel Bakker en
Hans Wagenvoort lieten met hun
3e plaats met 56,6% zien dat zij
zo snel mogelijk terug willen keren naar de A lijn. Toos en Annie
lieten in de C lijn de afgelopen 5
weken weinig heel van de andere paren, maar zij moesten nu ervaren dat het er in de B lijn toch
heel anders aan toe gaat. De 15e
plaats was hun deel.
In de C lijn een gedeelde 1e
plaats. Zowel Janny Snabel en Ida
Knaap als Tiny Rijpkema en Riet
Koot scoorden een fraaie 61,46%
en daarmee namen zij direct flink
afstand van de concurrentie. Met
55,9% kwamen Ben Terra en Hans
Elias (daar is hij weer!) nog het
dichtst in de buurt, een voor dit
verslag dus vermeldenswaardige 3e plaats scorend. Zoals bij zoveel andere activiteiten geldt ook
voor de BVK voor volgende week:
‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’

Moeizame overwinning
voor KDO JG1
lijk om goed te blijven verdedigen
en al vroeg de uitvallen van NVC
te storen. De pluim van de week
gaat daarvoor naar de dames in
het team: Manisha, Kelly en Odette. Uiteindelijk nadat NVC had geprobeerd om een 2e doelpunt te
forceren werd er door KDO goed
uitverdedigd. NVC had veel spelers nog op de helft van KDO staan
waardoor Thomas iets meer ruimte had om zich vrij te spelen en te
scoren 1-1. Na dat doelpunt werd
er beter overgespeeld en was het
Masin die de bal keurig voor gaf
aan Thomas die zijn 2e doelpunt
maakte 1-2. NVC had gehoopt een
gelijkspel over de streep te trekken. Masin was duidelijk niet van
plan om te verliezen en maakte er
nog 1-3 van. Eindstand NVC JG1KDO JG1 1-3.

Til van Etten en Bets
Rokema blijven in vorm

Winterwandelingen
weer van start
Regio - Ook deze winter organiseert de Buurtsportcoach senioren, Jos Kooijman, in samenwerking met Tympaan-De Baat weer
zes winterwandelingen met na
afloop een kop huisgemaakte
snert. “Bewegen is belangrijk, samen bewegen een stuk gezelliger”, aldus Jos. Met veel plezier
hebben deelnemers vorig jaar
meegedaan met de winterwandelingen. Soms was het met recht
snertweer, maar waren er toch altijd liefhebbers voor een frisse
neus. En het is steeds een droge
frisse neus gebleven! Na afloop
stond er heerlijk huisgemaakte
snert klaar, waar dan ook met volle teugen van genoten werd. Vanuit alle Buurtkamers in De Ronde
Venen wordt er een keer gewandeld. Men kan één keer meewandelen, maar ook gebruik maken
van de stempelkaart en na vier
wandelingen een medaille binnenslepen. De deelname is gratis. Tympaan-De Baat zet hiervoor

ook de plusbus in, mochten mensen vervoer nodig hebben naar
de diverse buurtkamers.
Iedereen
“Iedereen kan meelopen, snelle lopers, minder snelle lopers,
rollatorlopers!”, legt Jos uit, “er is
een korte route en een iets langere. Ieder loopt op zijn eigen tempo, maximaal een uur.” De Buurtsportcoach wordt geassisteerd
door een ploeg trouwe vrijwilligers. Zij lopen mee met de wandeling en zorgen voor de soep.
Ook wandelt er iemand mee van
de EHBO-vereniging. Tot nu toe
heeft hij (gelukkig) slechts één
pleister hoeven plakken. De eerste wandeling is op 28 november vanuit Buurtkamer ’t Honk,
Gosewijn van Aemstelstraat te
Mijdrecht, daarna staat op 19 december De Hoef (de Springbok)
op het programma. Met vragen
kunt u terecht bij Jos op tel. 0622130626.

Regio - Maandag jl. werd met 33
paren de 5e ronde van de 2e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld
in de barzaal van sporthal De
Scheg.
In deze 5” promotie/degradatie ronde ging in de A lijn de
1”plaats naar Tineke v/d Sluis &
Anke Reems met 60,83% die zich
meteen met deze score de degradatie wisten te ontlopen. Op
de 2”plaats eindigde Wies Gloudemans & Marcel Dekker met
56,25% op de 3”plaats werd beslag gelegd door Monique Verberkmoes & Jan v Beurden met
53,75%. in de B lijn ging de
1”plaats naar Cees Harte & Jos
v Leeuwen met 62,50% op de
2”plaats eindigde Riki Spook &
Hans Geels met 59,90% en op
de 3”plaats eindigde Riet Beijer & Wim Beijer met 56,77%. in
de C lijn ging de 1”plaats naar
Til v Etten & Bets Romkema met
de hoogste score van de avond
63,13% op de 2”plaats eindigde Marieke Schakenbos & Rineke v Pesch met 54,89% en op de
3”plaats eindigde Joke v/d Berg
& Yvonne de Mare met 53,29%.
In de totaalstand pakte in de A

lijn Monique Verberkmoes & Jan
v Beurden de 1”plaats de degradanten zijn Tonny Godefroy &
Harry Rubens en Marijke & Ger v
Praag in de B lijn zijn gepromoveerd Riet & Wim Beijer en Nel
Bakker & Lia Guijt een stapje terug moeten Thea Slot & Mirjam
Nieuwenhuizen en Corry v Tol &
Kees Geerlings doen. In de C lijn
promoveren Til v Etten & Bets
Romkema en Joke v/d Berg &
Yvonne de Mare.
Nieuw
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 onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

Aanhouding voor bezit wiet
Uithoorn - Op dinsdag 6 november even over acht uur in
de avond is een auto ter controle tot stoppen gemaand
bij het Legmeerplein. De politie reed al vanaf de snelweg
achter de auto aan in verband
met vreemd gedrag. In de rug-

zak van een van de inzittende
is wiet aangetroffen. De mannen van 22 jaar uit Amsterdam
en 21 jaar uit Amstelveen zijn
aangehouden en voor verhoor
meegenomen naar het bureau. Er is proces-verbaal opgemaakt.
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was Maud Schrama 30e. Bij de
jongens mini werd behaalde Jip
Hofmeister, pas 5 jaar en een
week lid, een prachtige 5e plaats,
Roel Verlaan werd 12e en Frederik Burger 26e. Bij de meisjes mini werd Evi Schoen in haar eerste wedstrijd heel mooi 8e, Rowan van Kempen 13e, Lotte Vermeulen 14e en Alicia Verkerk
21e. Luuk van Maanen werd bij
de jongens pupillen C 11e, Liam
Roling 17e, Ruben van Vliet 23e,
Senn Koek 33e en Ruben Zijerveld 46e in zijn eerste wedstrijd.
Bij de meisjes eindigde Suus Hogenboom op een mooie 7e plek
en werd Josephine de Jong 23e.
Bij de jongens pupillen B behaalde Sem Rossing een prachtige 4e
plaats, werd Jay van Kempen 31e,
Tim Taanman 56e en Sebastiaan
Schinkel 69e. Marit Wiedijk kwam
Uitslagen
bij de meisjes B als 31 binnen en
Bij de meisjes junioren B werd Naomi Keteku 41e. Mark Westra
Pauline Idema 12e. Wouter Voorn werd 18e bij de jongens pupillen
werd bij de grote groep junioren A 1e jaars, Jannick de Jong 38e, IliC knap 18e, direct gevolgd door an Kuiper 55e, Ivo Meijer 58e. EsBenjamin Klooster. Sjoerd Zuider- mee Krieger werd knap 4e bij de
duin werd 32e en direct daarach- meisjes pupillen A 1e jaars, Fleur
ter Wolf van Strijen en Kik Peters. Hofmeister werd 12e, Dana HoBij de junioren D 2ejaars was Pe- genboom 22e, Isa Bouwman 34e,
ter Idema 18e en Robin Gunther Mirte Gunther 43e, Amber Sprin21e. Bij de jongens junioren D ger 47e, Marlou smorenburg 53e
1e jaars bereikten Iver van Stre- en Nienke van Maanen 61e. Elin
ijen en Koen Kaiien een 9e en 10e van Dijken eindige op een knapplaats, werd Casper Schaarden- pe 3e plaats bij de meisjes pupilburg 21e, Morris de Kuijer 22e, len A 2e jaars, Laura van Luinen
Lars Wiedijk 35e en Sem van love- 32, Tess van Toil 37e en Zara Velren 40e. Lexie Romme behaalde ten 47e. AKU kan terugkijken op
bij de meisjes junioren D 2e jaars een geweldige sportdag die zeer
een prachtige 9e plaats, Lotte Kes goed georganiseerd was en zonwas 19e Julia van Luinen 26e.
der enige wanklank verliep. Met
name dankzij de inzet van de vele
Meisjes junioren
vrijwilligers van AKU die deze dag
Bij de meises junioren D 1e jaars aanwezig waren.

Cross bij AKU weer een
geslaagd evenement
Regio - AKU beet afgelopen zaterdag de spits af met de organisatie van de eerste crosswedstrijd in het district. De 15 deelnemende verenigingen uit een grote regio hadden 880 jeugdige lopers aangemeld, een record aantal deelnemers.
Op de dagen voorafgaand aan
de lopen waren een aantal vrijwilligers van de organiserende
vereniging bezig geweest om de
parcoursen over de 6 afstanden
goed uit te zetten en de start- en
finish plekken goed in te richten.
Op de dag zelf stonden meer dan
30 vrijwilligers van AKU op tijd
klaar op de verschillende posten:
bij de inschrijftafel en de registratie van de uitslagen, bij de start
en finish en op de verschillende
wisselpunten van het parcours en
bij de catering.

A junioren
Om 11.00 u. starten de A-junioren
over hun afstand van 2500 meter en zo had elke leeftijdscategorie zijn eigen afstand, hoe jonger hoe korter, tot aan 600 meter
voor de mini-pupillen van 5 en 6
jaar.
Bij alle 16 starts was er een voorfietser die op zijn mountainbike
er voor zorgde dat alle lopers de
goede route liepen. De weersvoorspellingen beloofden niet
veel goeds, maar uiteindelijk viel
het erg mee, alleen de laatste 5
á 6 groepen hadden wat last van
lichte regen, maar bij een echte
wintercross hoort dat er ook een
beetje bij. Wethouder Jan Hazen
was ook aandachtig toeschouwer
bij een deel van de wedstrijd en
heeft een aantal groepen bij de
start weggeschoten.

Verder met viertallenbridge De Legmeer
Regio - De tweede avond viertallen pakte in de A-lijn beter uit
voor team de Vroom. Ze haalden
15 punten binnen en werden daar
eerste mee. Team Timmer kon met
12 punten echter in de buurt blijven, zodat die nu aan kop gaan
met totaal 23 punten. Deze plek
wordt wel gedeeld met team Egbers, dat daarvoor ondanks een
mindere avond nog net voldoende punten binnen haalde. In de Blijn deden de teams van Klijn en
Terra het uitstekend door met 18
en 16 punten eerste en tweede
te worden. Ze voeren hier nu ook
de ranglijst aan met respectievelijk 33 en 21 punten totaal. De Clijn wordt gedomineerd door de
teams van Selman en Steegstra
die 15 en 14 punten scoorden en
hun totalen zo op 31 en 29 punten
brachten. Daar deed een spel uitslag van zes SA tegen zes SA plus
1 voor de tegenpartij niets aan af
omdat het bij viertallen maar 1
puntje oplevert in tegenstelling
tot de 100% van de parencompetitie! In de D-lijn viel de topper van
team van Schaick te bewonderen
dat meedogenloos de tegenpartij op de nul hield en dus 20 punten mee pakte. De van Wijks toon-

den met 14 punten wat meer empathie en gunden hun tegenstanders nog 6 puntjes. Beide teams
staan hier bovenaan met 29 punten voor van Schaick en 25 voor
van Wijk. In de E-lijn ontliepen de
teams van Belderink en van Praag
elkaar weinig door 15 en 14 punten te scoren, in die volgorde. De
top positie wordt hier gedeeld
door team Wille en team Belderink met 25 punten voor ieder.
De F-lijn heeft een “status aparte” doordat hier vijf teams om de
knikkers strijden. Rekenkundig
maakt dat bijzondere ingrepen
nodig, zodat team de Jong nu eerste werd met 55 en team Langendonk met 41 punten. Ze voeren
ook de groep aan met totalen van
69 en 55. Volgende keer wordt
weer overgeschakeld naar de parencompetitie en het viertallen
wordt in januari 2019 weer opgepakt. Is uw belangstelling gewekt, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Hartenvrouw weer terug in de Scheg
Regio - Op dinsdag 6 november
was bridgeclub Hartenvrouw na 4
½ jaar weer terug in de Scheg. De
huur werd onverhoopt midden
in het seizoen beëindigd bij Partycentrum Colijn. Gelukkig werden de dames weer hartelijk ontvangen in de Scheg. Om dit te vieren werd bij de koffie getrakteerd
op iets lekkers en kregen de dames allen een al dan niet alcoholische versnapering aangeboden door het bestuur. Beheerder Edwin schrok misschien een
beetje van de dames invasie maar
heeft zich er geweldig doorheen
geslagen. De start van de middag
verliep niet naar wens. Helaas was
er weer een technisch probleem
met de scorekastjes waardoor de
briefjes en potloden weer tevoorschijn kwamen en de scores met
de hand werden genoteerd. Na afloop moeten de scores dan handmatig worden ingevoerd en de
uitslag kwam s avonds op de mail.
Grote dank aan de technische
commissie voor het vele werk!

Rommelig
De eerste zitting van de tweede
ronde startte dus wat rommelig
maar toen het eenmaal liep werd
weer geboden en gespeeld of het
leven ervan afhing. In de A trokken Elly en Jessie aan het langste eind en haalden een mooie
score van 56,01%. Tweede werden Jetty en Ina en op de derde
plaats Sandra en Marja vHP. In de
B een daverend succes voor Inger en Yvonne, ze lopen naast
hun schoenen door Uithoorn. Zij
scoorden maar liefst 60,31%. Proficiat dames. Tweede werden Annet en Rini en combipaar Henny en Marja S. haalden de derde
plaats. Hopelijk zijn de computerproblemen volgende week opgelost en hoeven we dan niet te
schrijven. Wilt u ook een keer in
de Scheg komen meespelen op
dinsdagmiddag van 13.15-16.30
uur? Bel dan Sandra 02975-69910
of mail naar Hartenvrouw2015@
gmail.com. Voor dames en voor
heren!

Hollandse Kade , Harmelen foto: Hans Tuinenburg

IVN Winterwandeling
langs de Potterskade
Regio - Op zaterdag 17 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling in de omgeving van Harmelen. De wandeling voert o.a.
over de Potterskade. Deze markeert de grens van twee landschappen: plassen met nieuwe
natuur en recreatie aan de ene
kant en het oude, karakteristieke polderland met weides en brede sloten aan de andere kant.
Verder voert de route ook langs
de idyllische oevers van de Oude Rijn. De wandeling is ongeveer 8,5km lang. We verzamelen op 17 november om 9.30 uur
bij de parkeerplaats van de Alge-

mene Begraafplaats in Wilnis aan
de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk
auto’s naar het startpunt in Harmelen. Om ongeveer 12.30 uur
zijn we weer terug in Wilnis. Tips
voor onderweg: trek waterdichte
wandelschoenen en warme kleding aan en neem iets warms te
drinken mee voor de korte ‘koffiestop’. Aanmelden is niet nodig. Wilt u meteen bij het startpunt beginnen, neem dan contact op met Hans Tuinenburg,
tel. 06-18082328. Voor info over
IVN kunt u de website bezoeken:
www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn.

Oliebollentoernooi bij
Legmeervogels
Regio - UNa de afwezigheid van
gelukkig één jaar is teruggekeerd
bij Legmeervogels, het oliebollenvoetbal- en klaverjastoernooi. Na
lang wikken en wegen is besloten
dit jaar dit grootste toernooi in de
regio te organiseren op zondag
30 december 2018. Het oliebollenklaverjastoernooi begint om
13.30 uur en is voor een ieder toegankelijk. Je hoeft echt geen donateur of lid te zijn van Legmeervogels. Gewoon gezellig klaverjassen onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee met
een, ook gratis, vers gebakken
oliebol of misschien wel 2 oliebol-

len. Naast het klaverjassenoliebollentoernooi is er ook weer het
voetbaloliebollentoernooi. Aan
dit toernooi kan worden deelgenomen door leden, oud leden en
niet leden van de afdeling voetbal, zaalvoetbal of hansbal. Dit
spektakel begint om 14.00 uur.
Tussen de wedstrijden door is er
alle gelegenheid om een of meerder oliebollen te eten. De teams
die aan het voetbaloliebolletoernooi deelnemen worden door loting samengesteld. Dus voetballers die denken dat zij goed zijn
komen te spelen met voetballers
die denken dat zij nog beter zijn.

Moedig de marathonlopers zondag aan!
Regio - Op zondag 18 november
is de 2e editie van de Hafkamp
Groenewegen De Ronde Venen
Marathon. De marathonlopers
en duo-marathonlopers komen
door alle 8 dorpen van De Ronde
Venen. Ze kunnen uw steun gebeuren. Kom dan ook kijken en
moedig ze aan! De inschrijving
is zeer succesvol verlopen. Voorzitter Jos van Wijk: “660 lopers
uit alle windstreken - zelfs Belgen en Duitsers - hebben zich ingeschreven voor ons unieke evenement. Fantastisch, toch?! Het
gaat weer een bonte stoet door
onze gemeente geven.” Secretaris Michael Woerden: “Als ervaren loper weet ikzelf hoe leuk het
is, als er mensen langs de kant
staan en je aanmoedigen. We hopen dat de bewoners van de gemeente weer zo massaal als vorig jaar naar het parkoers komen.
We kregen veel positieve reacties
van lopers daarover.” Het schema
(voor de eerste loper) is als volgt:

start bij De Eendracht in Abcoude om 10.00 uur, de Dorpsstraat
in Baambrugge om 10.15 uur, het
Spoorhuis in Vinkeveen om 10.40
uur, het voet/fietspad langs de
Ringvaart in Wilnis om 10.55 uur,
het Raadhuisplein in Mijdrecht
om 11.05 uur, de Strooppot in
De Hoef om 11.20 uur, het terrein van Pothuizen in Amstelhoek
om 11.40 uur, de Poldertrots in
Waverveen om 12.00 uur, finish
in Abcoude vanaf 12.30 uur. Parkoersbouwer Frans Woerden: “Alleen in het centrum van Abcoude en direct na de start in Baambrugge (rond 10.15 uur) zijn wegen afgesloten. Verder zijn de wegen toegankelijk. We vragen wel
iedereen om rekening te houden
met de lopers. Vermoeide lopers
reageren minder snel. Nog één
tip aan de inwoners. Vorig jaar zagen we wel wat wachtrijen bij de
Oude Spoorbaan in De Hoef. Probeer die weg tussen 11.00-13.00
uur te mijden.”

*Gevraagd:
Wilt u uw mooie kleding een goede
nieuwe bestemming geven? De Bazar
van de Doopsgezinde Gemeente wil
ze graag. Tel. 0297-340684
*Aangeboden:
17 nov.: Bazar Doopsgezinde
Gemeente vanaf 10.30-17.00 u. in de
Zijdstraat. Tel. 0297-340684
Te koop:
Hele grote hondenmand z.g.a.n.
mogelijkh. voor 2 honden €50,-.
Rieten hondenmand z.g.a.n. 65/45 cm
€25,- Tel. 0297-329180
Te koop:
Set winterbanden met velgen en sierdoppen . I.g.st. 2 seizoenen gebruikt
opel meriva €125,-. Tel. 0297-327827
Te koop:
Werkblad van krasvast hpl kersenhoutstructuur met lade en kabeldoorvoergat 145 x 60 x 3 cm €20,-.
Tel. 0297-283036
Te koop:
Anwb rollator, ongebruikt. Nwpr.
€199,- nu voor €100,-. Tel. 0297567707
Te koop:
Winterbanden michelin 205 45 16 op
stalen velg 5x100 voor oa vw, audi.
Seat en skoda 7mm z.g.a.n. €220,euro. Tel. 0297-569763
Te koop:
Damesfiets mbk city velo 5 versn.
handremmen prima banden.
Framemt. 49 inch €40,-. Tel. 0297540938
Te koop:
Nieuwe Philips full automatic tangential recordplayer fp455 €80,-. Tel.
0297-562174
Te koop:
Winterbanden goodyear 165/70r14
inch. Een winter meegereden.
Profieldiepte 7.5/8.0 €100,-. Tel.
06-41731764
Te koop:
Ant. Robuuste industri√´le werkbank.
220 x 90 x 60cm. Vv oude bankschroef.
€450,-. Foto kan geappt worden. Tel.
06-53346064
Te koop:
Zgan 24 inch roze omafiets/meidenfiets met mandje, nw verlichting en
axaslot € 55,-. Tel. 06-22885528
Te koop:
Zelf een pop maken? Ik heb hoofd met
haar, slaapogen, armen en benen €5,-.
Tel. 0297-263630
Te koop:
50 m. lichtslang wit op haspel €30,-.
Tel. 06-45071010
Te koop:
Jonge grasparkieten €5,- p.st. Tel.
06-28147051

Te koop:
4 winterbanden z.g.ast. stalen velgen
voor volkswagen golf €150,-.
Tel. 0297-566164
Te koop:
6 fuchsia boeken nog heel fraai €12,-.
Tel. 06-25052741
Te koop:
Koel-vrieskast, 2 deurs 210x84 lt
liebherr wit €50,-. Tel. 0297-564623
Te koop:
Koper deurbeslag voor 6 deuren €10,-.
Tel. 0297-563206
Te koop:
2 mooi dozen vol hobbyspullen voor
kaarten maken €20,-.
Tel. 0297-534900
Te koop:
Wijnkoeler, 1.20 hoog, 60 breed €45,-.
Relaxstoel €45,-. Tel. 06-19462373
Te koop:
2 rieten hondenmanden resp.
100/85cm € 40,- en 65/45cm €25,-.
Tel. 0297-329180
Te koop:
Oranje rotan stoel met hoge rugleuning €25,-. Tel: 0297-329180.
Tel. 0297-329180
Te koop:
4 winterbanden. Merk: kleber. Maat:
185/65/r15. Prijs: €75,- z.g.a.n.
Tel. 06-47004397
Te koop:
Mooie scheepslamp hangmodel. De
kap is van opaalglas en de onderkant
van brons. I.g.st. €40,-.
Tel. 06-12824466
Gezocht:
Oude omega herenhorloge. Tel.
06-53346064
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje
aan de Joost van den Vondellaan 15,
Uithoorn. Tel. 0297-366244
Gezocht:
Medailles vaantjes stempelkaarten
ijskaarten etc. Van toertochten op de
schaats. Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog. Tel.
06-25384205
Gevraagd:
Antieke treinen en of stoommachines.
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en speldjesalbums. Speldjes van sportverenigingen uit onze regio, verpleging etc.
Tel. 06-83628399
Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp’s
singeltjes pop muziek jaren 50-60
gevonden neem ze tegen betaling
van u over. Tel. 06-12946730
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Diploma voor alle stokstaartjes van Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen zondag
was het alweer de laatste hockeytraining voor de stokstaartjes
(kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud)
van het najaarsblok. Wat heb-

ben ze het allemaal goed gedaan
en wat was het genieten om alle
stokstaartjes met zoveel plezier
op het veld te zien staan.
8 weken lang hebben de kin-

waren namelijk al bekend op Qui
Vive omdat ze al meerdere stokstaartjesblokken gehockeyd hadderen spelenderwijs kennis ge- den maar voor meerdere kindemaakt met het leuke hockey- ren was het ook helemaal nieuw.
spelletje of hebben verder geoefend met wat ze al eerder ge- Wedstrijdjes
leerd hadden. Sommige kinderen De kinderen hebben tijdens de
trainingen veel oefeningen in circuitvorm doorlopen, speelden
knotshockey en konden op doel
slaan. Afgelopen zondag werden
er tijdens de laatste training zelfs
echte wedstrijdjes gespeeld en
stond er een echte keepster op
doel zodat alle kinderen konden
proberen om bij haar te scoren.
Dat moest natuurlijk wel beloond
worden. Alle kinderen gingen
dan ook aan het einde van deze
laatste training naar huis met een
diploma. Na de voorjaarsvakantie
start er weer een voorjaarsblok
en ze hopen ook dan weer heel
veel stokstaartjes op de zondagochtend te zien. Opgeven hiervoor kan door een mailtje te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl

Vogeltentoonstelling De Groenling
De Kwakel - Ruim 250 vogels waren bij KDO in de kleine kantine
te bewonderen, vanaf donderdag
8 nov waren vele vrijwilligers bezig geweest om de kantine aan te
kleden voor de tentoonstelling.
Ondanks dat we rond 15.00 uur
op vrijdag een grote stroom storing bij KDO hadden tot 18.45
uur, konden we toch onze tentoonstelling s’avonds openen.

zitter Bert v.d. Jagt. Zondagmiddag om 16.00 uur werd de tentoonstelling afgesloten. Wij willen KDO bedanken voor de samen werking, ook Radio Rick
Fm bedankt voor de belangstelling en aandacht die deze show
heeft gekregen. Volgend jaar hopen we onze 60e vogeltentoonstelling te houden. De prijswinnaars werden allen naar voren
geroepen om de oorkonde in
We zijn er in geslaagd om weder- ontvangst te nemen. En voor wie
om weer een leuke show met al- interesse heeft voor het kweken
lerlei vogels te laten zien aan al- van vogels, lid wil worden van
le belangstellenden. Vrijdag 9 de vereniging of andere vragen
november om 20.00 uur werd heeft kan terecht bij het secretade show geopend door de voor- riaat, tel. 0297-567526.

Tropen w.o. kwartels en duiven:
Kampioen Bondsmedaille
kooi 142 Bert v.d. Jagt
94 pnt
Kampioenen en
Kleine grasparkieten: Kampioen
prijswinnaars 2018
kooi 154 Bert v.d. Jagt
93 pnt
Algemeen Kweekkampioen 2018: Agaporniden:
Bert v.d. Jagt
466 pnt Kampioen Bondskruis
Kleurkanaries: Kampioen
kooi 193 Jos Verlaan
95 pnt
kooi 9 Hans Cligge
93 pnt Grote parkieten:
Postuurkanaries: Kampioen
Kampioen kooi 228
Bondsmedaille
Hennie v.d. Hoort
95 pnt
kooi 37 Hans Cligge
93 pnt Stellenkampioen:
Zebravinken:
kooi 93/94 Marco vd Jagt 187 pnt
Kampioen Bondsmedaille
Jeugdkampioen:
kooi 47 Wout Meijer
94 pnt kooi 172 Danique Winter 89 pnt
Japanse meeuwen: Kampioen
Overjarig /Open kl. Kampioen:
Bondsmedaille kooi 86
kooi 78 Marco v.d. Jagt
93 pnt
Bert v.d. Jagt
95 pnt Derby kampioen:
Gouldamadines: Kampioen
kooi 142 Bert vd Jagt 94
pnt
Bondsmedaille kooi 107
Jan Smit bokaal: kooi 228
To Markwat
94 pnt Hennie v.d. Hoort
95 pnt

Bridgeclub ABC

Tweede Geniet aan de Amstel
Golftoernooi groot succes
Uithoorn - Afgelopen zondag,
4 november, was er alweer de
tweede editie van het Geniet aan
de Amstel Golftoernooi.
Op Golfpark Wilnis werd onder
een stralende zon aan het begin
van de middag de eerste bal geslagen. In tien teams van vier werden negen holes gespeeld op basis van Texas Scramble.
Daarnaast waren er tussendoor
ook nog prijzen te winnen voor
de ‘nearest’ en de ‘longest’. Ook
dit jaar was restaurant Geniet
aan de Amstel in Uithoorn weer
de plaats van hole tien. Onder
het genot van een heerlijk diner
en bijbehorende wijn werden de
prijzen uitgereikt. Dit jaar was het
team van captain Rick van Zantwijk wel erg succesvol. Het team

sleepte alle drie de prijzen in de
wacht. Gelukkig ging er uiteindelijk nog wel een prijs naar een ander team. Frans Huijbrechts won
met een prachtige hole in one op
hole tien de ‘beker met de grote
oren’!

Regio - Donderdag 8 november
was de tweede ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC. Er
werd op negen tafels gebridged,
helaas een stilstaande ronde voor
de A-lijn. In de A-lijn was de eerste plaats voor Greet en Henk met
60%, klasse verloochend zich niet.
Tweede was het paar Madelon en
Arnold met 55%, zo uit de B-lijn
naar de A en gelijk dat resultaat.
Dit moet voor veel bridgers een
stimulans zijn, het verschil is niet
zo groot, al doen degene van de
A-lijn dat misschien wel zo voorkomen. Derde waren Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met 52,50%,
dit paar grossiert al jaren in prachtige podium plaatsen, daar neem
kun je je petje voor af nemen. In

Boule Union Thamen
weer op stoom
Uithoorn - Het eerste team van
Boule Union Thamen vond tijdens de derde speeldag van de
Nationale Petanque Competitie tegen De Spaanse Ruiter 3 in
Nieuw-Vennep de vorm weer terug. Vooral de equipe Niels van
Diemen/Mike van Rekum was in
de doublettenronden dominant
met twee 13-1 overwinningen. In
de triplettenronde deden ze het
samen met Michiel Buchner nog
ren puntje beter door met 13-0
te winnen. In de eerste doublet-

Succesvol AH Jos van den Berg
Halloweentoernooi
Uithoorn - Dankzij heel veel hulp
een succesvol AH Jos van den
Berg Halloweentoernooi! In de
namiddag van vrijdag 2 november hebben 45 Uithoornse kinderen het jaarlijks terugkerend
Halloweentoernooi gespeeld bij
Tennisclub Qui Vive in De Kwakel. Jeugdleden van TC Qui Vive en TCU waren samen met hun
vriendjes verdeeld over de groepen pompoenen, zombies, vleermuizen en skeletten voor de di-

verse binnen- en buitenactiviteiten. Op de tennisbanen kregen de kinderen na de warming
up les van trainer Ferry Dogger,
speelden zij wedstrijdjes en deden zij mee met het tenniscircuit
onder leiding van Charlotte. Het
clubhuis was omgetoverd tot een
griezelig spookhuis door Careca Verhuur uit Ter Aar, waar Marjolein enge gezichten en kleurrijke glitter tattoos bij de kinderen
schminkte. Op het terras werden

de B-lijn was de eerste plaats voor
Ria en Joop met 63,04%, zij zijn het
natuurlijk aan hun stand verplicht,
zeer ongelukkig uit de A-lijn gedegradeerd, maar weer voluit op de
weg terug. Tweede was het paar
Leny en Phini met 61,354%. Derde
waren Arna en Gerda met 52,24%,
wel een groot verschil met de eerste twee plaatsen, maar jullie hadden wel de moeilijke spellen. Volgende week de derde ronde van
de tweede cyclus van deze competitieronde. Men moet maar denken, nieuwe ronde nieuwe kansen. Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel. Ze
spelen elke donderdag van 9.00
tot 12.30 uur, dus u heeft de hele
middag nog vrij om boodschappen te doen.

de grote pompoenen van kweker
Jan Pape uitgehold met gereedschap van de Pluktuin uit Amstelveen. Binnen stond een uitgebreid buffet klaar met een gezonde pastamaaltijd en lekkere yoghurttoetjes.
Dankzij de sponsoring door AH
Jos van den Berg, de hulp van ouders en bijdragen van bedrijven is
het wederom een succesvol Halloweentennistoernooi geworden.
Tot volgend jaar!

tenronde had Michiel samen met
Joan van Rekum ook al gewonnen, zij het dat het op het nippertje was (13-12), In de triplettenronde wisten Ina Hoekstra/Joan
en Henk van Rekum ook hun partij te winnen (13-3) en Michiel en
Wilma Buchner wonnen hun doublettenpartij te winnen met 134. De derde doublettenpartij in
de afsluitende doublettenronde
ging helaas nipt verloren. Ina en
Joan moesten met 11-13 de overwinning aan De Spaanse Ruiter

Zware periode voor
Legmeervogels
Uithoorn - Er komen een aantal belangrijke weken aan voor
de zondagselectie van Legmeervogels. In deze periode zijn het
ook niet de minste tegenstanders
waartegen Legmeervogels het
mag gaan opnemen. Aankomende zondag gelijk al tegen koploper in de 1ste klasse A Boshuizen. Boshuizen deelt de koppositie met JOS/Watergraafsmeer
aan. Beide hebben 7 wedstrijden
gespeeld en 18 punten. Bij gelijk
eindigen in de poule is het doelsaldo belangrijk. JOS/Watergraafsmeer heeft een positief doelsaldo van +12.
Ook Boshuizen heeft +12. Alleen
JOS/Watergraafsmeer heeft meer
gescoord en ook deze tel mee in
het bepalen, straks misschien,
wie de winnaar wordt van de 1ste
periode in de 1ste klasse. Zondag
18 november is het programma.
JOS/Watergraafsmeer speelt uit
tegen Zaanlandia en Boshuizen
speelt thuis tegen... Legmeervogels. Zou het Legmeervogels lukken om net als Zeeburgia te stunten tegen de koploper?
Uitwedstrijd
Na de uitwedstrijden tegen Boshuizen speelt Legmeervogels
op 25 november weer een uitwedstrijd, dan tegen de mogelijke winnaar van de 1ste periode,
JOS/Watergraafsmeer. JOS/Watergraafsmeer vindt een periodetitel wel leuk maar het doel is
toch wel kampioen te worden in
de 1ste klasse om dan weer terug
te keren in de hoofdklasse. Afgelopen seizoen wist Legmeervogels nog als overwinnaar in Amsterdam van het veld te stappen
1-2 Doelpunten toen van Yorick v
d Deijl en Tim Correia. Thuis. eerder dat seizoen. kwam JOS/watergraafsmeer in Uithoorn ook
niet verder dan 1-1 Dennis Bakker
zorgde toen voor de enige Legmeervogels treffer. De wedstrijd
uit tegen JOS/Watergraafsmeer is
dan teven de eerste wedstrijd van
de 2e periode. Maar het wordt
ook de hoogste tijd dat Legmeervogels weer eens drie pun-

ten gaat pakken. Kansen worden
er genoeg gecreëerd, elke wedstrijd weer. maar afmaken dit is
het grootste probleem.
Belangrijk
Ook voor Legmeervogels zondag 2 komt er een belangrijke fase aan en ook hier is de strijd om
de 1ste periode nog helemaal
open. Allen met dit verschil dat in
de reserve 1ste klasse Legmeervogels zo.2 volop mee doet in deze strijd om de 1ste periode. De
stand op dit moment is dat KFC
en Legmeervogels beide 16 punten hebben, alleen KFC moet nog
inhalen tegen SDZ. dit duel is eerder dit seizoen gestaakt(?) Ook
hier gaat de 1ste periode om 8
duels. Evenals het 1ste elftal moet
ook het 2e elftal van Legmeervogels twee uitwedstrijden achter
elkaar spelen. Zondag 18 november uit tegen Sporting’70 en op
zondag 25 november uit tegen ,
nog mede koploper KFC 2.
Inhaal
Zondag 11 november is gespeeld
het restant van het duel in de
1ste klasse A. Zaanlandia-AGB
eerder dit seizoen gestaakt door
de scheidsrechter bij een stand
van 2-0 en de het duel, dat eerder
werd afgelast, tussen Velsen-DSOV. Zaanlandia tegen AGB is definitief geworden een 2-0 overwinning voor de thuisclub. Door
dit resultaat gaat Zaanlandia over
Legmeervogels heen en zakt Legmeervogels naar de 9e positie.
Het andere duel is geëindigd in
een overwinning met 2-0 van Velsen op DSOV. Hierdoor blijft DSOV onder Legmeervogels. 9e
staat nu Legmeervogels met 7
punten. Hillegom en LSVV hebben eveneens 7 punten alleen
het doelsaldo zorgt ervoor dat
Legmeervogels 9e staat.
Op de 12e plaats zien wij dan
AFC; 34 met 6 punten. Voorlaatste en 13e DSOV met 5 punten
en de rode lantaarn is nu in handen van Zeeburgia met 4 punten.
Alle hebben nu 7 wedstrijden gespeeld.

laten. In het geheel werd het een
6-2 overwinning voor het team
van Boule Union Thamen. De eerste winst is dus binnen.
Tweede team
Het tweede team speelde de
thuiswedstrijd tegen Les Francophiles 3 in de overdekte accommodatie van OSB in Bodegraven. Het werd een spannende
strijd. De eerste doublettenronde
werd met 2-1 verloren, maar had
net zo goed een 3-0 voorsprong
kunnen zijn. De partijresultaten
waren 11-13, 12-13 en 13-1. Hein
Bloemers/Eef Krijtenberg en Marja de Ru/Harry v/d Dungen waren
dicht bij de winst. Angèle Smit/
Nel Bloemers tekenden voor de
winstpartij. In de tripkettenronde
werd de winst gedeeld. 9-13 voor
Hein, Eef en Marja en 13-10 voor
Angèle, Nel en Harry.
Achterstand
Met een 3-2 achterstand ging het
team de afsluitende doublettenronde in. Het plan was om in ieder geval twee van de drie partijen te winnen en zo een gelijkspel af te dwingen met een optie

op de totaaloverwinning, maar
dan mocht er niet meer verloren
worden. Marja en Harry gaven
het goede voorbeeld door met
13-0 te winnen. Helaas kwamen
Hein en Eef en Angèle en Nel respectievelijk niet verder dan 9-13
en 8-13. Het was bijna gelukt om
van de onderste plaats in de poule af te komen. Dat moet nu maar
op 8 december gebeuren. Team
2 speelt dan uit tegen koploper
Nieuwerkerk 3 en team 1 thuis in
Bodegraven tegen Bulderbaan 1.

