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SInterKLaaS
SUrPrISeKIenen

DEZE WEEK:
Hollandse avond bij
Uithoorn a d Amstel

buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn

Buurtbeheer Legmeer
beknot

Zaterdag 24 november 2012

Hotel de Vuurvogel

aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur
U komt toch ook?

AKU toch atletiekbaan
uitbreiding

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

KORT NIEUWS:

Kerstmatinee
Untited
Uithoorn - Het koor United
geeft op zondagmiddag 9 december een bijzonder concert. Deze kerstmatinee is ook
de start van de presentatie van
een nieuwe CD die het koor afgelopen zomer heeft opgenomen met de mooiste kerstmuziek uit haar repertoire. Bekende Engelse carols en prachtige Franstalige liederen, deze
muziek willen we u in de aanloop naar kerst graag laten horen in de sfeervolle Thamerkerk. Toegangsprijs is 12,50
incl. een consumptie. Kaarten zijn te koop bij boekhandel Ten Hoope, Zijdelrij in Uithoorn, of via Nel de Hamer, tel.
0297-564032. Aanvang 15.00u,
de zaal is open vanaf 14.30

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305

Kunstwerken van zwart/wit tot kleurrijk
www.kunstuitleen-timeless.nl

Sinterklaas en zijn pieten in
Uithoorn uitbundig onthaald
Uithoorn - Het is elk jaar druk bij
de aankomst van sinterklaas in Uithoorn, maar dit jaar overtrof het alle verwachtingen. Er waren zoveel
kinderen, vaders, moeders, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden!
Ondanks de toch snerpende kou,
hoorde je geen wanklank. Er werd
gezongen, gejuicht en toen de boot
aanmeerde was het feest compleet.
Het was zo vreselijk druk dat de fotograaf van deze krant geen mogelijkheid vond om bij de sint en de
boot in de buurt te komen. Maar
een heel aardige bewoonster van
een van de appartementen gaf de
fotograaf een prachtig plekje op
haar balkon en vandaar af kon deze
mooie overzichtsfoto gemaakt worden (voor meer foto’s zie elders in

deze krant). Nadat de sint welkom
was geheten door de burgemeester
ging hij te voet richting winkelcentrum Amstelplein. Hij nam hier alle
tijd voor. Bijna een uur deed hij erover en niet omdat hij oud en stram
was, nee, omdat hij voor elk kind tijd
nam en voor elke foto poseerde. Geweldig, iedereen genoot.
Pietenorkest
Het bekende pietenorkest was natuurlijk ook van de partij en vermaakte de wachtende kinderen bij
Amstelplein. Ook werd er op het
podium bij Amstelplein weer een
prachtige show verzorgd door danscentre Jolanda van Beek. Toen de
goede sint omstreeks elf uur aankwam bij Amstelplein, nam hij ook

alle tijd om de daar aanwezige kinderen te begroeten. Een uurtje later
vertrok hij om ergens op een geheime plaats te gaan lunchen en verscheen hij om half twee precies bij
winkelcentrum Zijdelwaard. Ook
hier honderden kinderen en ook hier
had de sint alle tijd voor een praatje,
een foto of het aannemen van een
tekening. Al met al een groots feest
in Uithoorn.
Rond zes uur bracht de sint ook nog
een bezoek aan de kindertjes in De
Kwakel. In een gezellige optocht arriveerde hij rond kwart voor zeven
bij het Dorpshuis alwaar de kinderen met de sint konden praten en
waar ze verwend werden met wat
lekkers.

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

WIJ ZIJN ZONDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

Spaar voor een mini
BP tankstation, tanktruck of carwash.

9.99

*

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

Verlenging fietspad langs
de Noorddammerweg
Uithoorn/De Kwakel - Waar vooral inwoners van de Legmeer en Legmeer-West al jaren voor hebben gepleit, gaat nu toch gebeuren.
Er wordt op korte termijn begonnen met de aanleg van een fietspad langs de Noorddammerweg.
Het betreft hier voornamelijk het
gedeelte tussen Sportpark De Amstelhof en de Vuurlijn. Tussen de
N201 en De Amstelhof ligt al een
stuk vrijliggend fietspad. De weg
is tweebaans met een hoge verkeersdruk. Zowel het gemotoriseerde verkeer als fietsers maken er gezamenlijk veelvuldig gebruik van.
Hoewel er tot nu toe nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd, ontstaan er door de toenemende verkeersdrukte vaak wel gevaarlijke
situaties, met name voor fietsers.
Veel jeugd en jongeren gaan vanuit
de Legmeer per fiets of per scooter naar bijvoorbeeld het Sportpark
Noorddammerweg
(hockeyvereniging QuiVive) om er te sporten.
Daarnaast trekt ook Sportpark Amstelhof (met Healthclub De Amstelhof), de driving range (golfafslag)

en de discotheek Club Bright de nodige bezoekers. Dat zorgt voor veel
auto- en fietsverkeer dat allemaal
over de Noorddammerweg gaat.
Maar ook voor het (fiets)verkeer
vanuit De Kwakel richting de bestaande N201 en de Legmeer (brede school, Alkwin Kollege en Thamen scholengemeenschap) is de
Noorddammerweg een hoofdverkeersader. Het nog op stapel staande Verkeersstructuurplan (VSP)
voor De Kwakel maakt daarin ook
gewag van. Ook al omdat de Noorddammerweg daarin een belangrijke functie krijgt in de verkeersafwikkeling zoals die in het VSP wordt
voorgesteld. Voor de aanleg van het
fietspad is in de Programmabegroting 2013 geld gereserveerd. Al met
al zal het voor veel ouders in zowel
De Kwakel als in de Legmeer een
hele geruststelling zijn als er binnen
afzienbare tijd een fietspad komt
waar fietsers veilig(er) hun weg vice versa kunnen vervolgen. Voor de
uitvoerders zal het nog even puzzelen worden omdat langs de Noorddammerweg smalle bermen zijn met
aan beide kanten een sloot.

Op 1 december bestaat
café Drinken & Zo 13 jaar

Een tankstation voor thuis!

Slechts

3

Uithoorns college kiest
toch voor 30 km/u limiet
Uithoorn - Tijdens de raadsvergadering op 23 februari is besloten dat
de Thamerlaan/Prins Bernhardlaan
de tweede ontsluitingsweg vanaf de
nieuwe N201 naar het Dorpscentrum zal gaan worden. Naast een
amendement om doorgaand vrachtverkeer te weren werd door veel
fracties uitgesproken dat de maximale snelheid in overleg met de bewoners moest worden vastgesteld.
Met deze uitgangspunten heeft
een bewonerswerkgroep de afgelopen maanden bijgedragen aan een
nieuw ontwerp voor het Thamerlint.
Helaas bleef de insteek van het ontwerp dat de maximale snelheid op
de weg 50km/u zou blijven. De bewoners bleken echter onafhankelijk en unaniem voorstander van

een 30km/u limiet. Onderzoeken die
de gemeente de afgelopen maanden om andere redenen liet uitvoeren bevestigden dat nú al geluidsniveaus tot de hoogste van het dorp
behoren en dat trillingsniveaus voor
sommige woningen ruim boven de
schadenorm liggen. Op verzoek van
‘Ons Uithoorn’ was de snelheidsdiscussie over het Thamerlint op de
agenda van de afgelopen raadsvergadering gezet. Ondersteund door
een twintigtal argumenten van de
bewoners over leefbaarheid, inpasbaarheid en veiligheid waren er tenslotte genoeg vragen te stellen. En
als een donderslag bij heldere hemel bleek dat afgelopen donderdag
zich een verrassende en positieve wending in Politiek Uithoorn vol-

trok. Wethouder Zijlstra kon meedelen dat de maximale snelheid op de
Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan op 30km/u gelimiteerd zal worden! Het uitgangspunt daarbij blijft
de eis dat deze ontsluitingsroute
een voorrangsroute wordt, waarop
ook het langzaam verkeer zonder
doodsangsten hoeft te rijden.
Een uitspraak waar zowel de aanwonenden als de automobilisten erg
blij mee kunnen zijn en die tot stand
gekomen is door nauwe samenwerking tussen gemeente en bewoners.
Het ontwerp is daarmee nog niet
definitief. Over hoe het vrachtwagenverbod en de maximale snelheid
gehandhaafd gaan worden willen
wij graag blijven meedenken.

Uithoorn - Op 1 december 1999
nam Han Nollen café Drinken & Zo
over van Cees Röling. Dat was niet
meteen zo makkelijk. Cees Röling
was een begrip in Uithoorn en de
wijde omgeving, hij was natuurlijk
een perfecte barkeeper.
Natuurlijk is Drinken & Zo veranderd in de afgelopen 13 jaar. Tijden veranderen. Veel wordt er georganiseerd, elke laatste zaterdag
van de maand is er een band, er zijn
wijnproeverijen en mossel- en tapasavonden. En natuurlijk is er het
jaarlijkse Harley Davidson-weekend. Voor Nederlandse smartlappen
is geen plaats, maar lekkere ouwe
rockmuziek des te meer. Daarmee
onderscheidt café Drinken & Zo

zich van de andere cafés! De verstandhouding met de buren, café
De Gevel, is ook perfect, mede omdat het zo totaal verschillende cafés
zijn! Voor ieder wat wils. De week
voorafgaand aan 1 december is er
elke avond iets te doen in Drinken &
Zo. Maandagavond vanaf 19.00 uur
mosselen eten, wel even reserveren
van tevoren via tel. (0297)561073,
dinsdag is er het kraaktoernooi (ook
even reserveren), woensdag The
Little Boogie Boy akoestisch, donderdag de wijnproeverij, vrijdag jaren ’60, ’70, ’80 party met Frank Deibert en dan zaterdag 1 december de
Rockabillyband: El Rio Trio! Kortom,
de hele week gezelligheid en Rock’n-Roll!
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

nieuwe route en nieuwe haltes
Om het gezondheidscentrum beter bereikbaar te maken, krijgt lijn 149 een
halte op de Faunalaan nabij de rotonde
op de N201. Om het bedrijventerrein
beter te ontsluiten, wordt de nieuwe
route: Wiegerbruinlaan – linksaf Amsterdamseweg – rechtsaf Molenlaan –
linksaf Amsteldijk-Noord (langs de Amstel). Ook in de andere richting rijden
de bussen deze route.
Langs de Molenlaan komen aan
weerszijden van de weg op twee plaat-

n

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

sen nieuwe haltes, waarvan één haltepaar bij de kruising met de Amsterdamseweg. Het haltepaar dat nu langs de
Amsteldijk-Noord ligt, wordt de hoek
om verplaatst en ligt dan (ook) aan de
Molenlaan. De haltes Amsterdamseweg/Industrieweg, Petrus Steenkampweg, Wilhelminakade en Thamerkerk
vervallen.
Reageren op locatie nieuwe
halteparen molenlaan?
Connexxion heeft de gewijzigde route op verzoek van de gemeente Uithoorn vastgesteld. Inspraak hierop is
niet mogelijk. Wel kunt u reageren op
de locatie van de nieuwe halteparen
langs de Molenlaan. Daarover kunt u
t/m 27 november a.s. schriftelijk een
reactie sturen naar de gemeente Uithoorn, t.a.v. de afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn, of een email sturen naar gemeente@uithoorn.
nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.
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week Zonder Geweld

Huiselijk geweld kán en mág niet
De week van 26 t/m 30 november is
uitgeroepen tot “Week Zonder Geweld”, een landelijke campagne om
geweld in huiselijke kring extra aandacht te geven. Vrouwen en mannen,
kinderen en ouderen: iedereen kan te
maken krijgen met huiselijk geweld.
Plegers, slachtoffers en getuigen komen uit alle lagen van de bevolking,
zijn afkomstig uit alle culturen en zijn
van alle leeftijden. Ook ouderen hebben hiermee dus te maken.

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

i

ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Andere route buslijn 149
per 15 december
Lijn 149 rijdt met kleine bussen tussen
Amstelveen en Uithoorn. In Uithoorn
rijdt de lijn langs de Amstel en via het
busstation naar de eindhalte Winterkoning in Legmeer-West. Met ingang
van 15 december 2012 wordt de route
gewijzigd, zodat het gezondheidscentrum langs de N201 beter bereikbaar
is en het bedrijventerrein beter ontsloten wordt.
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wethouder Ria Zijlstra over
duurzaamheid
Wethouder Ria Zijlstra heeft duurzaamheid in haar portefeuille. Zij
vindt duurzaamheid geen lastig begrip, maar heel inspirerend. “Je ziet
heel wat enthousiasme bij mensen
loskomen als ze er actief mee bezig
zijn.”
wat is duurzaamheid?
Duurzaam betekent dat grondstoffen opnieuw gebruikt worden, dat je
streeft naar zo min mogelijk energieverbruik en zuinig bent op de leefomgeving. Duurzaamheid heeft ook een
sociale component, namelijk dat producten gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden. Je leeft
duurzaam, omdat je wilt dat mensen
hier, maar ook elders op de wereld
prettig kunnen leven en dat ook de
generaties na ons dat nog kunnen
doen.
Op langere termijn gaat duurzaamheid vaak hand in hand met economisch voordelig. Bijna iedereen kent
wel het rekensommetje van de LEDlamp: de aanschafprijs is hoger dan
die van de gloeilamp, maar hij verbruikt minder energie en gaat langer
mee, zodat de totale kosten lager uitvallen. Niet voor niets zie je mooie
initiatieven ontstaan in het bedrijfsleven. Ondernemers maken gebruik
van de combinatie duurzaam en economisch aantrekkelijk.
wat doet de wethouder zelf
aan duurzaamheid?
Ria Zijlstra: “Ik ben er bewust mee
bezig. Ik eet geen vlees, fiets veel,
koop zoveel mogelijk biologische en
fair trade producten en let op mijn
energieverbruik. Natuurlijk kan het
altijd beter. Maar de meeste dingen
kosten weinig moeite en zijn gemakkelijk in je leefstijl in te bouwen.’
Gemeentelijke inzet voor
duurzaamheid
Naast de inrichting van het busstation en gebruik van elektrische auto noemt de wethouder ook het op
de gemeentewerf werken met elektrische apparatuur, die niet stinkt,
lichter is en minder lawaai maakt.
“Bij aanleg en repareren van de wegen maakt de gemeente gebruik van
‘koud’ asfalt, bij nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen worden extra
duurzame maatregelen genomen.
Van rioolslib en restafval wordt energie gemaakt, de lantaarnpalen rond
het gemeentehuis gebruiken 80%
minder energie dan de ouderwetse lichtmasten en zijn gemaakt van
kunststof dat niet meer hergebruikt
kan worden. Daarmee zijn ze klimaatneutraal en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Met het project Energiek op Weg! stimuleren we inwoners en ondernemers om duurzaam
te handelen. Regionaal bundelen we
de krachten ook. Met omliggende gemeenten hebben we een convenant
ondertekend om in 2040 energieneutraal te zijn. Met elkaar werken we
bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor

biovergisting en andere manieren om
duurzame energie op te wekken.”
Zonnepanelen
Uithoorn heeft met andere gemeenten in Noord-Holland meegedaan
met de collectieve aankoop van zonnepanelen. Ria Zijlstra heeft zich
daarvoor zelf ook ingeschreven.
Door de grote order van alle gemeenten is er een mooie prijs uit gerold.
“Aantrekkelijk van het project vind ik
ook dat alles geregeld wordt: ik hoef
zelf niet na te denken over de soort
panelen en hoe het wordt geïnstalleerd. Dankzij een duidelijke berekening krijg je een goede indicatie hoeveel energie je kan opwekken en na
hoeveel jaar je je investering er uit
hebt. Zonne-energie is natuurlijk een
prachtige vorm van duurzame energie!”

Ouderenmishandeling
In de Week Zonder Geweld wil Vita Welzijn en Advies Ouderenmishandeling extra onder de aandacht
brengen. Wanneer een oudere wordt
geslagen en onder de blauwe plekken zit, is mishandeling overduidelijk.
Vaak gebeurt ouderenmishandeling in zorg- en afhankelijkheidsrelaties. Het langdurig en intensief verzorgen van partner of ouder kan leiden tot overbelasting en machteloosheid. Daardoor kan de verzorger over
‘de grens gaan’ en wordt de zorg een
groot risico voor ouderenmishandeling. Meestal is er geen sprake van
moedwillig over de schreef gaan.
Vrijwel altijd is er sprake van onmacht
of onkunde en lijden alle betrokkenen, slachtoffer en ‘pleger’ onder de

Buren, familie of vrienden die getuige zijn van huiselijk geweld vinden
dat schokkend en verwarrend. Ze
staan voor de moeilijke vraag of ze
zich moeten mengen in het privé leven van anderen. Hierover kunt u bij
Meldpunt Amstelland advies vragen.
hulp nodig?
Bel meldpunt Amstelland
Heeft u vragen over huiselijk geweld
of denkt u dat iemand in uw omgeving
slachtoffer of pleger is van huiselijk
geweld? Of wilt u graag een luisterend
oor? Bel voor advies, consult en/of
informatie met Meldpunt Amstelland,
Vita welzijn en advies, 020-5430440,
ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur of mail
steunpuntouderenmishandeling@
vitawelzijnenadvies.nl
www.meldpuntamstelland.nl

weRK in
uitVOeRinG
VeRVAnGen
BOOmstRuCtuuR
AAn De ZOOm

In de week van 26 november 2012
begint aannemer J.M. de Wit Groenvoorzieningen BV met de werkzaamheden voor het vervangen van de
boomstructuur op Aan de Zoom. De
werkzaamheden bestaan uit het kappen van de grote populieren en het
aanplanten van verschillende soorten nieuwe bomen.

Ambitie voor 2013
Gevraagd naar haar duurzaamheidswens voor 2013, antwoordt de wethouder: “Laat je inspireren op het
gebied van duurzaamheid. Wees
je ervan bewust hoe je leeft en bedenk dat je soms met kleine dingen
al veel kunt bereiken om zorg te dragen voor elkaar en het milieu.In 2013
wil ik graag dat gemeente, ondernemers en inwoners elkaar enthousiast
maken om energiek op weg te gaan!”

situatie. De meeste slachtoffers durven niet over huiselijk geweld te praten en vinden het moeilijk om hulp te
vragen. Ze schamen zich en denken
dat het hun eigen schuld is. Voor de
‘plegers‘ van huiselijk geweld is het
ook niet makkelijk om er over te praten. Ook zij hebben last van schaamte. Voor slachtoffer en pleger is het
belangrijk dat zij hulp krijgen om het
geweld te stoppen.

Afsluiting
Voor de uitvoering van de kapwerkzaamheden is het noodzakelijk Aan
de Zoom af te sluiten voor al het verkeer. Dit gebeurt in drie fasen: eerst
het gedeelte tussen Aan de Zoom 24
t/m 74 daarna het gedeelte tussen
Aan de Zoom 76 t/m 108, tenslotte
het gedeelte tussen Wikke en In het
Rond. Tijdens de afsluiting is Aan de
Zoom te bereiken via In het Rond en
In het Midden. Het Legmeerplein is
tijdens de afsluiting te bereiken via
Zegge. We verwachten dat de afsluiting een week gaat duren. Aan-

wonenden ontvangen van de aannemer een brief wanneer de afsluiting
precies gaat plaats vinden. Om schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen is het verstandig uw auto tijdelijk
ergens anders te parkeren.
Voor het planten van de nieuwe bomen wordt Aan de Zoom niet afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het planten naar
verwachting drie weken.
Verplanten van bomen
Voor de nieuwe boomstructuur van
Aan de Zoom worden ook enkele essen verplant. Deze staan nu ter hoogte van Aan de Zoom 2 t/m 22. Aanwonenden krijgen nog bericht over de
precieze uitvoering van deze werkzaamheden.
Vragen
Met vragen kunt u terecht bij de heer
E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving via tel. 0297-513111 of per
e-mail gemeente@uithoorn.nl, t.a.v.
de heer Valkenburg.

uw foto in gemeentegids 2013-2014?
In het voorjaar 2013 komt de nieuwe gemeentegids
uit. De voorbereidingen van deze gids zijn al aan de
gang en daarbij is ook uw foto welkom. Wij willen namelijk graag door inwoners gemaakte foto’s in de
nieuwe gemeentegids plaatsen. De gids wordt elk jaar
gratis huis-aan-huis verspreid bij 14.000 adressen.
Criteria foto’s
Wij zouden het leuk vinden om foto’s te ontvangen
die uw gevoel over Uithoorn en De Kwakel weergeven. Misschien komt uw foto wel op de voorkant van
de gids. Verder zijn wij op zoek naar leuke of sfeervolle foto’s als illustratie of ter ondersteuning bij de onderwerpen die in de gids aan de orde komen. Wij zullen uit alle inzendingen de mooiste of de meest toepasselijke foto’s uitzoeken. Wie weet zit uw foto hier
straks bij.
Deadline foto’s
Voor de voorkant van de gids bedoelde foto’s kunt u in-

www.uithOORn.nL

sturen tot donderdag 17 januari 2013. Foto’s voor het
binnenwerk van de gemeentegids kunt u insturen tot
donderdag 14 februari 2013.
Foto’s insturen
U kunt lid worden van onze groep op www.flickr.com/
groups/gemeentegidsuithoorn om zo uw foto’s in te
sturen. Hier leest u meer informatie (wat zoeken wij
en wat zijn de regels voor het insturen van de foto).
U kunt op www.uithoorn.nl/fotoalbum lezen hoe u van
ons algemene fotoalbum lid kunt worden en hoe u een
Flickr-account aanmaakt als u dit nog niet heeft. U
kunt van beide fotoalbumgroepen lid worden.
Heeft u geen Flickr account maar wilt u toch foto’s
voor de gemeentegids insturen? Stuur dan uw bijdrage naar gemeentegids@uithoorn.nl o.v.v. foto gemeentegids. Vergeet bij de foto vooral niet te vermelden uw naam en de locatie waar deze foto gemaakt
is. Let op de uiterste inzenddatum. Laat iedereen uw
foto’s van Uithoorn en De Kwakel zien!
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ALGEMENE INFORMATIE
Wijziging
openingstijden
op 5 december

Binnie
Ophalen restafval en plastic:
vanaf 2013 om de week
Het woord afval komt niet voor in het
regeerakkoord, wel ‘grondstof’. ‘’Het
kabinet streeft naar een kringloopeconomie en wil de (Europese) markt
voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.”
Hergebruik is vaak voordeliger dan
nieuw materiaal. Dat vindt de gemeente Uithoorn ook. Op 8 november heeft de raad de begroting voor
2013 vastgesteld. Daarin is een aanpassing voor het inzamelen van afval opgenomen. Het ophalen en laten verbranden van restafval is duur.

Wegens Sinterklaasavond is het gemeentehuis op woensdag 5 december vanaf 16.00 uur gesloten. Er is
die dag dus geen avondopenstelling.
Ook het Informatiecentrum, Dorpsstraat 15 is op 5 december na 16.00
uur gesloten.

We besparen veel geld door het om de inzamelaar; houd u dus de bede week op te halen in plaats van we- richtgeving in de gaten.
kelijks.
De ene week restafval en de
andere week plastic
Geen plastic in minicontainer
In 2010 bleek ruim 15% van het rest- Ook in 2013 rijdt elke week een vuilafval uit kunststof verpakkingen te niswagen door uw wijk. De ene week
bestaan. Dit plastic neemt veel ruim- om restafval op te halen, de andere
te in beslag in de minicontainer. Als week voor het plastic. Maar de ene
er geen plastic in zit, lukt het best om week moeten wij betalen voor de
het restafval twee weken te bewaren. verwerking van het afval, de andere
week (plastic) krijgen wij er geld voor.
Ophalen plastic afval in 2013
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een
2x per maand
Veel mensen vinden het lastig om het mail naar gemeente@uithoorn.nl
kunststof een maand lang op te spa- aan Marian Vermaas. Per brief mag
ren. Dat plastic gaan we daarom ook ook. Andere meldingen over afval
1x per 14 dagen ophalen. Plastic af- worden het snelste opgelost via de
val levert geld op. Over de ingangs- digitale Melding Openbare Ruimte of
datum wordt nog onderhandeld met telefoon 0297-513111.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

23 nov.
23 nov

24 nov.
28 nov.

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
NOVEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di. v/d
Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag v/d maand van 09.30maand
11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum
Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
nov.
De hele maand kunt u zich via www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl aanmelden voor schildercursussen in atelier de Penseelstreek
t/m 16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. De
opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die dag
(4/11) geopend vanaf 14.30 uur. De expositie is te zien tot en
met zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.00-16.00
u. en op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl
23, 24 nov. Toneelvereniging “Genesius” speelt “De Richel”. van Ton Davids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 November. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn
Ringdijk 8 De Kwakel, Tel: 0297-560448, Marga Westerbos,
Cyclamenlaan 48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open
19.30 u. Meer info op www.genesius-dekwakel.nl. Ook hier
kunt kaarten reserveren.

30 nov.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
Vita welzijn en advies organiseert muziek- en stamppotmiddag
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Van 15.00-18.00 uur. Kosten:
€7,50, incl. kofﬁe/thee, glaasje Glühwein met hapje, stamppot
en een toetje. Info: Monique Sintenie, tel. 0297-567209.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert Najaarsverkoop van breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard Uithoorn, van 09.30-16.00 u.
Sinterklaasfeest in ´t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Voor
kinderen t/m 7 jaar. Feest duurt van 14.15-15.30 u. Er is een
clown en ook Sinterklaas komt op bezoek. Schoentjes kunnen
tot 26 november worden ingeleverd bij ´t Buurtnest op werkdagen van 12.00-16.00 u. Schoentje graag voorzien van naam
kind en leeftijd. Kosten € 1 per schoen. Voor kinderen van 8 t/m
12 jaar begint om 15.45 u. een Sinterklaasbingo. Kosten: €0,50
per bingokaart.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

DECEMBER
1 dec.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen 0297-525556.
6 dec.
Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Springschans
7 dec.
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
14 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
15 dec.
Van: 15.00-17.00 u. aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) in atelier de Penseelstreek (in Kerstsfeer), Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl,
tel.0297-540444.
16 dec.
SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zangen harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
22 dec.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas Carols. Begeleiding: piano en dwarsﬂuit. Toegang is gratis
met een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Ein-

21 dec.
28 dec.
JANUARI
4 jan.

7 jan.

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.
30 jan.

de: 21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u., aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl, o.v.v.
bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving deﬁnitief
na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 0104-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 0411-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
Van 14.00-15.00 u. proeﬂes schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u. aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Van 14.00-15.00 u. proeﬂes schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u. aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297540444
Evenementen vanaf februari 2013 staan op
www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet

ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.

Tijdelijk:
- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage
van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal,
tel. (0297) 513 111.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals,
tel. (0297) 513 111.
- Aanwijzen ﬁets/bromﬁetspaden Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en
- Reptielenpad en tussen Hermelijnpad en Faunalaan. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel.
(0297) 513 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Coudenhoveﬂat 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012.
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Ringdijk toegangsweg naar Het Fort, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van lichtmasten en het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Ontvangen 13 november 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte mees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning aan de zijgevel. Ontvangen 9 november 2012.
- Brandgans 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 november 2012. (Herplaatsing. Deze
aanvrage stond vorige week abusievelijk gepubliceerd onder Legmeer)
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 125, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwaluwtil. Bezwaar: t/m 25 december 2012.
- Gerberalaan 63, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 28 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 62, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 25 december 2012.

Dorpscentrum
- Thamerlaan 15,vergunning aan V.d. Eijk & Meijers B.V. voor het plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg van 29 oktober t/m 15 december 2012. Bezwaar
t/m 27 december 2012
VERKEERSBESLUIT

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken XG-FD-81 nabij de ingang van de woning
Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met
woensdag 2 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een
bezwaarschrift worden ingediend.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C.
de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810;
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

Laat je lijf tintelen met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd. ‘Shiatsu therapie bestaat uit
het geven van druk met de duim of
handpalm op het lichaam’, vertelt
Petra van der Knaap. Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut en sinds
1 juli van dit jaar is haar San Bao
Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan
de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en daar huurt zij haar
praktijkruimte. ‘Soms wordt die druk
ook uitgeoefend met de elleboog,
knie of voet. Vandaar dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit door
de pijngrens heen.’
Een Shiatsu massage onderga je
in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je
ligt op een futon, een soort bedje
op de grond. Een behandeling be-

gint met een diagnose. Petra van
der Knaap vraagt naar je klachten:
waar je pijn hebt, wanneer, en wat
voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze
naar de tong, die weergeeft hoe je
constitutie er uitziet. Ze voelt op je
buik naar energiezones en voelt aan
je pols. Daarna start de massage.
Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn hebt. Van
der Knaap oefent druk uit op benen,
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze
aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je
zere rug als iemand aan je been
zit. Na een uur sta je buiten en zul
je merken dat de pijn verdwenen of
verminderd is.
Meerdere Shiatsu behandelingen
verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de
oorzaak van je klacht behandelt.
Shiatsu therapie is een echte aanrader. Al was het maar omdat het zo
lekker is. Daarnaast wordt het ook
nog eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt. Meer informatie? Zie
advertentie elders in deze krant.

December begint met een kerstworkshop!

Vrijdag en zondag open dag
bij Karin van Dierendonck
Mijdrecht - Deze week staat het
atelier van Karin van Dierendonck
open voor iedereen die zijn eigen
kerstdecoratie wil maken. Traditiegetrouw kun je volop inspiratie op
komen doen en genieten van de
voorpret . Karin van Dierendonck
geeft in december dagelijks workshops in het gezellige bloemenatelier. Karin: “Het is net als lekker vers
koken, dat geeft veel meer voldoening dan kant-en-klaar kopen! Wat
is er nou leuker dan tegen je gasten te kunnen zeggen dat je een
guirlande of tafelstuk zelf gemaakt
hebt?
Bovendien is het zelf maken nog
goedkoper dan kopen en dat is anno 2012 ook wel lekker, toch?” Voor
sommige mensen is het best even
wennen, zoveel creativiteit. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar
er is prima begeleiding, dus iedereen gaat altijd de deur uit met iets
moois, je kunt nog weken genieten
van het eindresultaat!”
Alle decoraties die gemaakt worden zijn komende vrijdag 23 november en zondag 25 november te
zien op de open dag. Met een kopje koffie of thee kun je je rustig la-

Mijn oudste zit in groep vier en dit schijnt de laatste groep te zijn
waarin kinderen nog opgaan in de traditie, maar dat een jaar later
zij toch echt niet meer voor de volle 100 % geloven en het mysterie
voor eens en voor altijd ontrafelen. Dus geniet ik dit jaar extra van de
blije koppies, hoe er meegeleefd word met alle problemen die in het
Sinterklaasjourmaal worden vermeld en hoe de kinderen in het algemeen er mee bezig zijn. De drukte is begonnen en het zal nog wel
even duren voordat die drukte zal wegebben.

ten inspireren en een keuze maken.
Er zijn maar liefst tien verschillende
stukken. Iedereen is welkom, voor
de kinderen zijn er limonade en wat
lekkers.
Op de open dag kun je je meteen
inschrijven, maar je kunt ook online terecht: www.vandierendonck.nl.
Karin vindt u aan Tuinderslaan 4 in
Mijdrecht.

nog veel meer kunnen de voedingsadviseurs van Iams & Eukanuba u
verder helpen. De Iams & Eukanuba
voedingsadviseurs zullen komende
zaterdag 24 november van 10.00 tot
17.00 uur de gehele dag aanwezig
zijn om al uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zal er gedurende
de dag een leuke quiz plaatsvinden
waarmee u mooie prijzen kunt winnen. Twijfel dus niet en kom langs!
Honden en katten zijn uiteraard ook
welkom.

Sociale component
Klusjes waarvoor men De BelKlus
kan vragen die te doen omvatten
onder meer werkzaamheden aan
het sanitair en de verwarming (lichte loodgieterklusjes), hang- en sluitwerk (waaronder ook het stellen van
kastdeuren), elektra, radio, TV en
computer (vanaf een lamp vervangen tot het afregelen van zenders),
tuinieren, hulp bij het afvoeren van
grof vuil, etc. Let wel, het zijn allemaal werkzaamheden op basis van
vrijwilligheid. Mocht het probleem
zodanig zijn dat daarvoor professionele inzet noodzakelijk is, dan laat
men dit van te voren weten. Gaandeweg is gebleken dat de functie
van De BelKlus al lang niet meer
alleen een technische is, maar dat
de sociale component bij het doen
van de klussen bij de doelgroep een
grotere plaats is gaan innemen.
Stichting De BelKlus Amstelveen is
opgericht in 1994 op initiatief van de
Lionsclub Amstelveen ‘de Amstel’
en de ouderenbonden, in samenwerking met de gemeente Amstelveen. De werkzaamheden breidden
zich stilaan uit in Amstelveen, waarna in 2002 ook de gemeente Ouder-Amstel, en in 2004 de gemeente Uithoorn tot het verzorgingsgebied gingen behoren. De uitbreiding
naar deze gemeenten maakten deze ook tot structurele subsidieverstrekkers. Wie denkt hulp nodig te
hebben in zijn/haar huishouden kan
bellen met telefoonnummer 0206471089 of 06-54340370. De medewerker van De BelKlus die langs
komt zal zich altijd legitimeren.

Gisteren tijdens het tandenpoetsen kreeg ik zomaar ineens de volgende vraag voorgeschoteld: “Mam, verstop jij de paaseitjes?”
Ik keek verbaasd en vroeg waar die vraag nou ineens zo vandaan
kwam. De vraag werd herhaald, waarop ik nogmaals aangaf dat ik
het niet zo goed snapte “Paaseitjes, dat is in de lente met Pasen,
schat, het is nu november”. Mijn oudste antwoordde daarop “Ja, dat
weet ik wel maar ik geloof niet dat er een paashaas bestaat, ik denk
dat jij de paaseitjes verstopt.” Ik moest even grinniken en antwoordde dat ik inderdaad de paaseitjes verstop ieder jaar en dat de paashaas niet bestaat. Mijn oudste keek me even serieus aan, knikte en
zei “Dat wist ik wel Mam, enne het maakt me niet uit hoor, wie het
verstopt, het blijft leuk om chocolade eitjes te zoeken en op te eten.
Alleen de volgende keer moet je ze wel beter verstoppen hoor!”.
Hiermee was voor hem de discussie gesloten en bleef ik verbaasd
achter. Had ik nu net een soort van te horen gekregen dat mijn zoon
stiekem het mysterie van het 5 december feest heeft ontrafeld? Het
hele verhaal is natuurlijk te toevallig op de avond voor de intocht.
Maar hoe geraffineerd is het niet om het hele verhaal in een andere
context te gooien en ook nog even te laten weten dat het je niet uitmaakt, omdat het wel leuk is. Ik stond er echt versteld van, maar kon
er ook smakelijk om lachen. Hoe magisch is het dat ze met hun realiteitszin al bepaalde zaken kunnen doorgronden en dat als ze het
Sinterklaasjournaal zien of hun gevulde schoen ze dan nog helemaal
op kunnen gaan in het verhaal. Of is dat wat ik wil zie en geloven?
En een vleugje magie blijft toch altijd hangen aan dit feest. Als je op
zaterdagochtend je haast naar de intocht. Daar net te laat aankomt,
dat de boot al is aangemeerd en Sinterklaas zijn praatje houdt met de
burgemeester. De zwarte pieten al bijna vertrokken zijn naar de volgende locatie. Ik mezelf afvraag waarom ik dit toch allemaal doe. In
die kou, op de fiets voor nog geen 10 minuten van Sinterklaas zien.
Tsja, dan kan ik lopen mopperen, of negatief gaan zitten doen over
de minder leuke kanten van een intocht, boos zijn op mezelf omdat
we laat waren, maar een blik op de kinderen en het is weer goed.
Want zij hebben gezien dat Sinterklaas er echt is. En ja, als hij er is,
dan is alles goed!

Zaterdag de achtste
Hollandse Avond a/d Amstel

De BelKlus kan doorgaan
met hulpverlenen
Uithoorn - De noodzaak tot bezuinigingen waarvoor de gemeente Uithoorn zich geplaatst ziet, zou
ook de stichting De BelKlus parten
spelen. De subsidiekraan moest tot
op een straaltje na worden dichtgedraaid. Dan zou een omvangrijk
stuk (sociaal-technische) hulpverlening niet meer mogelijk zijn geweest in Uithoorn. Maar zover is het
tijdens de begrotingsvergadering
van 8 november niet gekomen. De
gemeenteraad gaf het college opdracht om de bezuinigingen voor
90 procent ongedaan te maken.
De overweging was dat De BelKlus
voor het geringe subsidiebedrag
dat men ontvangt honderden klusjes bij ouderen, mindervaliden, eenzamen en minder draagkrachtigen
uitvoert binnen de gemeente Uithoorn. Mede daardoor kunnen die
mensen langer zelfstandig en veiliger blijven wonen. Een groot goed
in deze tijd waar alles alleen maar
duurder wordt en velen op dat niveau een reparatie of vervanging in
het huishouden nu al vaak niet meer
kunnen opbrengen. De BelKlus verricht op aanvraag kleine klusjes in
en rond de woning in o.a. de gemeente Uithoorn. De BelKlus doet
geen klussen die gewoonlijk voor
rekening van de verhuurder zijn en
evenmin werkzaamheden waarvoor
gebruikelijk professionals worden
ingeschakeld. De klusjes worden
uitgevoerd door een team van vrijwilligers aangestuurd door een coordinator, tevens fulltime medewerker. Het is een gratis service. Alleen
de eventuele materiaalkosten worden in rekening gebracht.

sinterklaas
Het zal niemand ontgaan zijn, hij is er weer, Sinterklaas. Na maandenlang aan te moeten kijken tegen alle pepernoten en chocolade
letters in de winkel, na een week lang Sinterklaasjournaal kijken en
de spanning opbouwen of de sint en zijn pieten wel goed aankomen,
is hij dan nu echt in het land. De schoenen zijn gezet en gevuld op
de eerste dag dat de goedheiligman er weer was. Het is en blijft een
schitterende, Hollandse traditie voor de kinderen maar ook voor de
volwassenen. En elk jaar kun je het weer op een andere manier beleven, omdat je mee verandert met je kinderen en hoe zij het feest ervaren en beleven.

Voedingsadvies voor kat en hond
bij Discus van Tol Amstelplein
Uithoorn - U heeft als consument
tegenwoordig ongelooflijk veel keuze uit honden- en kattenvoeding
maar wat zijn nu precies de verschillen tussen al deze producten?
Heeft u zich wel eens afgevraagd
wat er nu precies in de voeding
van uw hond of kat zit en of dit wel
hetgene is dat hij nodig heeft? Een
puppy heeft natuurlijk andere voeding nodig dan een volwassen hond
en een senior heeft ook weer andere behoeften. Met al deze vragen en

Mijmeringen

RegioHerrie in The Mix
Uithoorn - Vrijwilligers van The Mix
organiseren zaterdag 24 november
een regionale bandavond. Drie jonge bands zullen hun talenten komen showen op het podium van het
jongerencentrum. The Fourcycle, All
About Nothing en Serve The Sun
zullen het podium betreden.
All About Nothing
‘All about Nothing’ is een alternatieve rockband uit de omgeving
Mijdrecht. De band timmert sinds
2011 aan de weg. De viermansformatie haalt haar inspiratie uit alledaagse problemen en gebeurtenissen. Menig luisteraar zal zich hierin
kunnen terugvinden. Hun eerste cd
is onlangs uitgebracht, nummers
hiervan zullen deze avond zeker
voorbijkomen.
The Fourcycle
The Fourcycle is een jonge en energieke funk/rockband met bluesen pop-invloeden. Deze band vindt
zijn roots op het Art & Entertainment College in Amsterdam, met leden uit Uithoorn. Met een repertoire van ballads tot swingende funkrock zetten ze de zaal op zijn kop!
Serve The Sun
Serve The Sun is een alternatieve

rock band uit Vinkeveen, Amstelveen en Amsterdam. De band is opgericht in maart. De band haalt inspiratie uit bands zoals Radiohead,
Queens of the Stone Age, Black Rebel Motorcycle Club en Warpaint.
Buiten de muziek om is de zon een
belangrijke inspiratiebron in hun
muziek. Zonlicht is in staat om patronen en inzichten te creëren, die
in eerste instantie onopgemerkt blijven.
Dit fenomeen is terug te zien in
het artwork en te horen in de muziek zelf. Net zoals licht verandert,
wisselen de verschillende sferen in
de muziek elkaar af. Serve The Sun
heeft in de afgelopen zomer de tijd
genomen om een E.P op te nemen.
Behalve het opnemen van drums en
bas hebben zij dit geheel zelfstandig gedaan.
Zij zullen de nummers 24 november
in The Mix presenteren. Inmiddels
zijn de nummers ‘Golden’ en ‘Wolves’ online te beluisteren op nieuwe
media zoals YouTube, Facebook en
SoundCloud.
De deur gaat open om 20.30 en de
entree bedraagt 3,The Mix
J A van Seumerenlaan 1
1422 XS Uithoorn
www.the-mix.nl

Aanstaande zaterdag 24 november:

Sinterklaas-surprisekienen
bij Buurthuis Ponderosa
Uithoorn - Voor de 41ste keer
wordt in Buurthuis Ponderosa het
jaarlijkse Sinterklaas-surprisekienen georganiseerd. Dit jaar komende zaterdag 24 november. Zoals altijd zijn er weer mooie prijzen
te winnen, allemaal feestelijk ingepakt. Heb je prijs: kies zelf één van
de dozen. Daar zit een mooie prijs
in, maar wat deze prijs is, blijft een

verrassing tot het einde van de kienronde. De kosten bedragen een euro per blaadje. Het kienen begint om
20.00 uur, maar de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte
welkom, maar komt u wel op tijd,
want vol is vol! De warme chocomel en speculaas staan voor u klaar!
Buurthuis Ponderosa is gevestigd
aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.

Uithoorn - Sinds een aantal jaren organiseren diverse Uithoornse cafés de Hollandse Avond a/d
Amstel. Was het eerst Café De Gevel dat ermee begon, al snel sloten de andere cafés aan, en jammer genoeg vielen andere weer af.
Toch gaan drie cafés stug door, te
weten de cafés De Gevel, Drinken
& Zo en Herbergh 1883. Economische crisis of niet. Het is tenslotte
een heel leuke en gezellige avond.
Dit jaar heeft café Herbergh 1883
een karaokeparty, iedereen kan
hier zijn of haar zangtalent tonen.
Dit belooft natuurlijk weer een
groots feest te worden!
Café De Gevel heeft dit jaar voor
‘Harm’ gekozen. Harm is onderhand in Uithoorn en omgeving

goed bekend geworden, en dat is
niet verwonderlijk, want het repertoire van Harm en zijn goeie stem
zorgen elke keer weer voor volle
kroegen!
Café Drinken & Zo doet natuurlijk ook mee. Hier gaat Helen &
Zo haar kunsten vertonen. Helen
heeft een geweldige stem en gaat
deze avond alle Hollandse meezingers ten gehore brengen.
Iedereen die deze makkelijke teksten ongetwijfeld kent kan meezingen!
Kortom, de horeca aan de Amstel blijft voor gezelligheid zorgen
en komende zaterdag 24 november zal het weer in deze leuke cafés heel gezellig worden!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Canadese Gans: Zwart-witte kater; Gijs is klein van stuk.
Gevonden:
- Mijdrecht, Scholeksterstraat: Zwart konijn; dit konijn is gecastreerd.
- Mijdrecht, Prinses Marijkelaan: Grote rode kat met witte buik.
- Uithoorn, Colijnlaan: Kleine zwarte kat.
- Vinkeveen, omgeving Plaswijk: Zwart-witte poes; zij heeft een
zwart lijfje, witte sokjes, witte bef en wit snuitje.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: Schildpadpoes.
- Mijdrecht, Molenland: magere kat, cypers rood en hij heeft roodbruin neusje.
- Uithoorn, Kazemat: Rood-witte kat; kop en rug zijn rood; snoetje,
buik en poten wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Oppositie zag college graag
terug aan de tekentafel
Nu het stof van de begroting 2013 enigszins
is neergedaald en de eerste reacties geuit zijn
willen de gezamenlijke oppositiepartijen Gemeentebelangen, CDA en Groen Uithoorn nog
even terugblikken. Het is duidelijk dat dit college van VVD, DUS en PvdA, een gebrek aan
duidelijkheid en visie verweten kan worden.
De opzet voor de begroting 2013 is daar een
voorbeeld van. Geen enkele “horizon” visie ligt
aan dit plan te grondslag. Het toverwoord in
de begroting is zelfredzaamheid. Het maken
van keuzes is prima, maar moet wel uit te leggen zijn. In het voorstel staan zowel forse bezuinigingen als uitgaven voor gewenst nieuw
beleid. Deze combinatie is heel moeilijk te begrijpen door de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel. De oppositie partijen hadden duidelijke redenen om tegen het raadsvoorstel en
tegen de ingebrachte wijzigingen (amendementen) te stemmen. Vóór de amendementen
stemmen heeft geen toegevoegde waarde als
je tegen het voorstel zelf bent. Op zich is het al
vreemd dat dit college een begroting indient
die door de coalitiepartijen op zoveel punten
aangepast moet worden. Wij steunden de diverse amendementen niet, omdat in onze visie het gehele pakket niet deugde. Het heeft

dan weinig zin om voor bepaalde onderdelen amendementen in te dienen terwijl andere
(veelal kleinere) organisaties eenvoudig over
het hoofd worden gezien. Waar de coalitiepartijen (met aansluiting van de eenmansfractie
Ons Uithoorn van Benno van Dam) dit “keuzes” noemt is naar onze mening hier sprake
van willekeur. Ook op sociaal gebied zullen
er offers gevraagd worden. Ouderen worden
hiervan extra de dupe. Het helpt hen niet uit
hun isolement. Vooral de kwaliteit van het proces dat heeft geleid tot het voorstel van de begroting 2013 baart ons grote zorgen. Het college houdt zich niet aan de afspraken met de
raad. De hieronder genoemde fracties hebben dan ook het plan opgevat om de provincie Noord Holland op de hoogte te stellen van
hun zorgen over het gebrek aan bestuurskwaliteit bij dit college.
We hebben in een amendement voorgesteld
om het voorstel in zijn geheel opnieuw te bekijken. Dan kan in samenspraak met alle getroffenen een evenwichtig voorstel uitgewerkt
worden. Hierbij zouden uiteraard bezuinigingen onderdeel van het proces moeten zijn. Wij
zijn er namelijk van overtuigd dat verenigin-

gen, stichtingen en andere organisaties heel
goed op hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken. Zij hebben via de hoorzitting op 31 oktober laten weten dat zij begrijpen dat er bezuinigd moet worden en hadden er bij betrokken willen worden. Op deze manier hadden
bezuinigingen hand in hand kunnen gaan met
een grotere kans op behoud van de sociale
samenhang in onze gemeente. Ook het luisteren naar de Jeugd kan beter. De mogelijkheid
dat de Mix verkocht gaat worden zien zij juist
als een kans en niet als een teleurstelling, en
zij zijn bereid met de Gemeente mee te denken aan een oplossing!!
Met zo’n samenwerking was op z’n minst
recht gedaan aan het grote leger van vrijwilligers in onze samenleving en dat is veel meer
waard dan een term “zelfredzaamheid” ooit
kan uitdrukken.
De fracties van de gezamenlijke oppositie partijen:
Gemeentebelangen
CDA
Groen Uithoorn

Een keer per twee weken vuilnis openhalen?
Uithoorn - Wij hebben met verbijstering kennis genomen van het onbegrijpelijke besluit
van de gemeente Uithoorn om met ingang
van 2013 het huisvuil nog maar één keer in
de twee weken op te halen. Dit is weer typisch
zo’n maatregel die genomen wordt door een
boekhouder vanachter een bureau. Onze vuilcontainer is iedere week tot minstens 2/3 gevuld, en in het voor- en naseizoen helemaal
vanwege het vele tuinafval.
Als de gemeente deze plannen doorzet, dan

gaan wij de vuilzakken gewoon weer tevoorschijn halen en samen met de vuilcontainer
op de hoek van de straat zetten. Dat kan toch
nooit de bedoeling zijn. En hoe moet het wanneer je een keer vergeet om de container buiten te zetten? Nu is het een automatisme,
maar straks dus niet meer. Een keer vergeten
betekent vier weken afval in 1 container. Dat
gaat nooit lukken, natuurlijk.
Als alternatief gaat de gemeente vaker het
plastic inzamelen. Dit is kennelijk bedoeld om

het volledig mislukken van de plastic-inzameling weer nieuw leven in te blazen. Als gemeente zul je gewoon bepaalde kosten
moeten aanvaarden. Daar hoort het wekelijks
ophalen van het huisvuil ook toe. En als de gemeente Uithoorn haar dienstverlening op dit
gebied halveert, verwachten wij als burgers
ook een halvering van de afvalstoffenheffing.
Dat lijkt ons wel zo redelijk.
M. Hoeve, Uithoorn

AKU kan atletiekbaan
toch uitbreiden
Uithoorn - De plotselinge en onverwachte mededeling van de gemeente aan de sportclubs dat er
voor de komende jaren een enorme bezuinigingsronde op de subsidie gaat plaatsvinden, sloeg ook bij
Atletiekvereniging AKU in als een
bom. Ook al omdat voor de vereniging in het Sportaccommodatieplan
(2009) een bedrag was opgenomen
van 300.000 euro voor onderhoud,
renovatie en uitbreiding in 2013
van een vier- naar een zesbaansatletiekbaan. Van dat bedrag werd in
de bezuinigingsronde liefst een derde (100.000 euro) afgesnoept waardoor de voorgenomen uitbreiding
niet meer zou kunnen plaatsvinden.
De vereniging heeft niet zoveel geld
achter de hand en kan dit op korte termijn ook niet genereren, hoe
graag men dit ook zou willen. In negatieve zin zou dit betekenen dat er
op korte termijn geen atletiekwedstrijden meer kunnen plaatsvinden
omdat de Atletiekunie voorwaarden schept voor de beoefening van
baanatletiek en loopsport. Daarvoor
dient men in de nabije toekomst
over een zesbaansloopcircuit te beschikken.
Dit en in het afgelopen jaar had de
Atletiek Klub Uithoorn reeds allerlei voorbereidingen getroffen, waaronder het aanbestedingstraject. Tot
dan had de vereniging niets gehoord over een mogelijke korting op
de financiële bijdrage uit het Sportaccommodatieplan. Bovendien had-
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Carpentier Haute Cuisine viert
50 j aar keukens in Aalsmeer
Aalsmeer - Het is feest bij Carpentier Haute Cuisine. Al weer
vijftig jaar voorziet het bedrijf
Aalsmeer en omgeving van keukens in vele soorten en maten. Alle reden voor een bezoek aan de
Oosteinderweg in Aalsmeer.
Vijftig jaar is voor een keukenbedrijf een lange tijd, zeker voor
een regionale speler als Carpentier Haute Cuisine. Het is een vaststelling waar vestigingsmanager
Alfred Biesen om moet lachen.
“Van onze regionale aanwezigheid hebben we juist onze kracht
gemaakt”, vertelt hij. “Ik vind het
een verschrikkelijke uitdrukking,
maar we zijn een soort local hero. De mensen weten wat ze aan
ons hebben.”
Het keukenbedrijf maakt deel uit
van Bouwplein CarpentierMooren.
Al ruim 90 jaar is Carpentier in
de regio actief. Begin jaren zestig
werd de eerste keuken gemaakt.
Biesen: “Waar nu onze ontvangstruimte is, was vroeger een vaart.
Bootjes meerden af bij Carpentier
en lieten een keukentje plaatsen.
Zo is het begonnen, met eerlijk-

heid, hard werken en kwaliteit leveren. Op dit fundament bouwen
wij nog steeds voort.”
Compleet beeld
Inmiddels is er natuurlijk veel veranderd. Op een groot terrein aan
de Oosteinderweg ontvangt Carpentier Haute Cuisine zijn klanten
in een ontvangstruimte van enkele duizenden vierkante meters.
De showroom biedt een compleet
beeld van de mogelijkheden. Biesen toont ons onder meer modellen van CHC Huisselectie, CHC
Handgemaakt en SieMatic. Op de
eerste verdieping is een indrukwekkende inspiratieruimte met
designs van topontwerper Piet
Boon.
Bij de klant thuis
De vraag is: hoe weet Biesen zeker dat ook de klant helemaal tevreden is? “Natuurlijk, wat je belooft, moet je ook waarmaken. Gelukkig zit dat in ons dna. We steken veel tijd in het in kaart brengen van de wensen van de klant.
We doen bijvoorbeeld meerdere

ontwerprondes en gaan dikwijls
bij de klant thuis op bezoek. Zodat
we de technische haalbaarheid
van alle wensen kunnen controleren. En om te zorgen dat onze verkopers zich kunnen verplaatsen in
de thuissituatie van de klant. Waar
we ons ook mee onderscheiden, is
dat de verkoper de keuken oplevert. Zo maken we de cirkel rond:
de persoon waarmee je afspraken
maakt, controleert ook of ze zijn
nagekomen. Heel persoonlijk.”
Transparant
Uiteindelijk draait het voor Biesen om aandacht, service en zorgen dat de juiste mensen de juiste dingen doen. “Bij ons richt elke medewerker zich op zijn eigen
specialisme. Ook proberen we de
klant zich vertrouwd te laten voelen. Geen verplichtingen, geen
onduidelijkheden, geen aanbetalingen – we zijn transparant. Dat
waarderen de mensen.”
Compliment
Het is een kapitaal dat Biesen
koestert. “Als je een keuken koopt,
wil je zeker weten dat je
de juiste keuze maakt.
Bij ons weten klanten wat ze mogen verwachten. Dat maakt
ons betrouwbaar. Ik
hoor vaak dat mensen
zich bij ons op hun gemak voelen. Een groter
compliment kun je niet
krijgen.”
Toch is het imago van
het bedrijf nog niet altijd zoals Biesen dat
het liefst ziet. “Ik merk
vaak dat mensen denken dat we duur zijn.
Omdat we zoveel service leveren en door
onze naam.
Ze associëren ons automatisch met het luxe
segment. Zoals ik al
zei: met onze 100%
slagingskans hebben
wij voor elk budget de
ideale keuken.”

den andere verenigingen in de afgelopen jaren via het Sportaccommodatieplan eveneens financiële
middelen ontvangen voor de verbetering van hun accommodaties. De
toelichting van AKU voorzitter Wim
Verlaan tijdens de hoorzitting op 31
oktober jl. op de problematiek waarmee de vereniging ineens werd geconfronteerd, heeft zonder meer bijgedragen aan de latere besluitvorming van de gemeenteraad. Die
veegde met een amendement de
bezuiniging voor AKU van tafel en
gaf het college opdracht de investeringen voor de atletiekbaan te regelen via de gemeentelijke financiele reserves. AKU is dus voorlopig
‘gered’, hetgeen niet betekent dat dit
ook in de toekomst zo vlot zal verlopen. Er zal hoe dan ook moeten
worden bezuinigd. Dat geldt evenzeer voor AKU. Over de invulling
daarvan zal het bestuur later met
het college (lees: wethouder) om
de tafel gaan zitten teneinde oplossingen uit te werken. AKU mag terecht blij zijn met de huidige beslissing. Aan de andere kant moet men
ook bedenken dat de atletiekvereniging vaak talentvolle sportmensen
in haar gelederen heeft die ons land
tijdens nationale en internationale
wedstrijden, zoals EK en WK en niet
te vergeten de recente Olympische
Spelen, vertegenwoordigen en daar
prachtige resultaten behalen. Eva
Lubbers, Helen en Linda van Rossum zijn er voorbeelden van. Mooi
wél in Uithoorn!

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

Genesius schittert met
het stuk ‘De Richel’
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius speelde afgelopen zaterdag
haar eerste van de drie uitvoeringen.
Nadat de sint en zijn pieten afscheid
hadden genomen bij het dorpshuis
van alle kinderen ging de deur voor
de uitvoering open. Er was meteen
al veel roering in de zaal, want Genesius zorgde ervoor dat iedereen
zich meteen thuis voelde in De Richel. Pension ‘De Richel’ is een tehuis voor thuis- en daklozen en dat
er altijd wel iets te beleven valt, dat
hebben de spelers wel laten zien op
het toneel. Veel wordt natuurlijk verder niets verklapt, want het is veel
leuker om te gaan kijken. De spelers presteerden op hun top. Het decor en de spelers zagen er gelikt uit,

aan de spotlights en geluid is ook
erg hard gewerkt wat het plaatje met het hoge niveau van spelen
compleet maakte en dit alles onder
leiding van de inmiddels zeer vertrouwde regisseuse Sylvia Broos.
De bezoekers waren vol lof over de
uitvoering - die overigens vlekkeloos verliep - en dat het geweldig
was hebben zij laten zien met een
staande ovatie aan het einde van
het stuk .
Komende vrijdag 23 en zaterdag 24
november is er nog een uitvoering,
dus wie het niet wil missen: er zijn
nog enkele kaarten te verkrijgen
via de nieuwe website www.genesius-dekwakel.nl . De zaal gaat open
om 19.30 uur en het stuk begint om
20.15 uur in dorpshuis De Quakel.

Ladies Night Amstelhof Beauty
Uithoorn - Let op dames! Donderdag 29 november barst de Ladies
Night bij schoonheidssalon Amstelhof Beauty rond 18.30 uur in alle hevigheid los. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om er
een leuke avond van te maken. Kom
gezellig langs voor make-upadvies door een visagiste van (By Terry), laat je nagels tegen een korting
doen met O.P.I. gel color, ontvang
informatie over afslankmassage of
breid je collectie uit met een leuke
tas of kledingstuk! Tijdens de Ladies Night kun je leuke prijzen win-

nen met de loterij en ontvang je na
afloop een GRATIS Goodiebag mee
naar huis vol met leuke
hebbedingetjes.
Uiteraard zorgt Amstelhof Beauty voor een lekker hapje & drankje
en zal er een live band aanwezig zijn
voor een gezellig dansje, gesponsord door TOFF HAIR! Kortom: zet
donderdag 29 november in je agenda en neem je vriendinnen mee!
Amstelhof Beauty kun je vinden aan
de Noorddammerweg 30.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in deze krant.

aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 21 november 2012

Bijzondere actie bij
Peugeot Hans Lammers
Regio - Vanwege het 20 jarig jubileum is men met het volledige personeel in het weekend van
16 t/m 18 november met partner, vriendin en vriend naar een
bijzonder gezellig hotel geweest
in het oosten van ons land om
dit heugelijke feit te vieren. Op
16 november 1992 is firma Hans
Lammers begonnen in Wilnis en
in 1995 heeft de firma een nieuwe locatie geopend in Mijdrecht.

Eind jaren 90 hebben in Aalsmeer,
Woerden en Alphen aan den Rijn
overnames plaatsgevonden.
Het grootste deel van het Groene Hart is het Peugeot Hans Lammers gebied.
Bijzondere acties, maar ook heel
gewoon. Dat is wat men van Peugeot Hans Lammers al 20 jaar gewend is.
Het personeel wil de directie bedanken voor dit bijzonder gezelli-

ge en perfect verzorgde weekend.
Samen gezond op weg naar het
volgende jubileum!
De komende tijd heeft ons bedrijf
vanwege dit jubileum leuke acties
en aanbiedingen met 20 procent
korting. Tevens leuk om te melden
dat de servicelat op 120 procent
ligt! Bijzonder maar gewoon.
Nogmaals bedankt namens het
personeel uit Aalsmeer -Mijdrecht
-Woerden en Alphen aan den Rijn.

Buurtbeheer de Legmeer beknot
door bezuinigingen

Buurtbeheer heeft in de Legmeer gezorgd voor schone en leefbare buurten met mooi groen, maar hoelang kan zij dat
nog?
Uithoorn - Waar tal van sportverenigingen en instellingen deze maand hun ongerustheid bij de
gemeente kenbaar maakten over
het snoeimes dat bezuiniging heet,
bleef stichting Buurtbeheer de Legmeer daarbij niet achter.
Tijdens de hoorzitting op 31 oktober
jl. werd onder woorden gebracht
wat het terugbrengen met de helft
van het bestaande subsidiebedrag
in 2013 betekent voor de uitvoering
van de buurtactiviteiten. Gezien de
inbreng van Buurbeheer in de uitvoering van projecten, veelal in samenwerking met de gemeente en
stichting Cardanus, is dat niet gering. Sinds 1999 zijn nagenoeg alle buurten van de Legmeer opgeknapt, mooi geworden en schoon.
Het groen is bijgehouden, er zijn

palen geplaatst met hondenpoepzakjes voor hondenliefhebbers en
afvalbakken om opgeraapte uitwerpselen daarin te deponeren. Er
zijn meer parkeerplaatsen bij gekomen in de woonbuurten, bestratingen vernieuwd en meer van dat alles. Behalve de zorg voor de fysieke
buitenruimte is Buurtbeheer zich in
toenemende mate ook gaan bezighouden met het tot stand brengen
van ontmoetingen tussen buurtbewoners in de breedste zin van
het woord. Buurtbeheer zorgt mede voor leefbaarheid en een goede
sfeer in een wijk, minder overlast en
meer veiligheid voor de bewoners.
Geen Koninginnedag
Buurtbeheer wil meer betrokkenheid van de bewoners waardoor zij
zich ook meer verantwoordelijk voe-

len. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de organisatie en viering van Koninginnedag, Sint Nicolaas- en Kerstviering, barbecues,
kinderspeelgoedruilbeurs, schaatswedstrijden op het dichtgevroren
onder water gezette evenemententerrein, ‘opschoondag’ met verschillende scholen, burendag, het verzorgen van welkomsttasjes met documentatie voor nieuwe bewoners
in de wijk enzovoort. Buurtbeheer
is, kortom, in toenemende mate in
de Legmeer verankerd en heeft de
afgelopen jaren veel tot stand gebracht. Daarbij is het destijds beschikbare budget van 15.000 euro goed besteed. Het geld is zonder meer hard nodig om het werk
in de wijk voort te zetten. Om problemen als jeugdoverlast, vernieling
en huiselijk geweld in de wijk tegen

te gaan kunnen inzet van welzijnswerk en de pas tijdelijk aangestelde straatcoaches hierbij helpen om
escalatie van zulke sluimerende potentieel onveilige situaties te voorkomen. Buurtbeheer hoopt dan ook
vurig dat op de financiering van deze straatcoaches niet wordt bezuinigd. Dat geldt tevens voor het welzijnswerk van de stichting Cardanus
waarmee Buurtbeheer samenwerkt
en waarvan bekend is dat ook in de
bijdrage daaraan het snoeimes fors
is gehanteerd. Nu er op de financiële bijdrage aan Buurtbeheer 50 procent dreigt te worden gekort, kan er
straks volgens het bestuur een heel
stuk minder in de wijk worden georganiseerd en gedaan. Zo zal bijvoorbeeld de viering van Koninginnedag niet meer gerealiseerd kunnen worden. Ook de nu opgebouwde leefbaarheid in de wijken zal er
onder gaan lijden. Voorts lijkt het
niet meer mogelijk de huur op te
brengen voor het nieuwe steunpunt
achter winkelcentrum De Legmeer.
Buurtbeheer heeft daar altijd een
spreekruimte gehad voor bewoners.
Nu wordt tijdelijk gebruik gemaakt
van de conciërgekamer in de Praktijkschool, maar dat is eindig.
Er was geen amendement noch een
motie van de raad om het financiële probleem bij het college onder de
aandacht te brengen en te verzachten. Wel geeft het college aan dat op
basis van de evaluatie van het Plan
van Aanpak Buurtbeheer wordt gewerkt aan een nieuwe opzet als
middel om de leefbaarheid van de
buurten te bevorderen. Uitgangspunt is ‘maatwerk per buurt’. Door
deze andere aanpak kunnen de
thans beschikbare budgetten worden verlaagd. Zelfredzaamheid en
versobering zijn ook hier de troefkaarten die worden gehanteerd.
Daarnaast zal ook Buurtbeheer de
Legmeer naar andere financieringsbronnen in de vorm van sponsoring
moeten uitkijken. Of dat allemaal
lukt is de vraag, zeker nu het economische klimaat voor het bedrijfsleven slechter wordt.

Kinderkoor Op-Maat
Uithoorn - Kinderkoor Op-Maat
heeft een nieuwe dirigent. Marjolein Porton zingt elke vrijdagavond
met de kinderen liedjes die begeleid
worden door Joella op de piano. Natuurlijk is er ook tijd voor een spelletje, drinken en wat lekkers tussendoor. Kinderen die het leuk vinden
om mee te zingen met het koor tijdens de gezinsviering op kerstavond
24 december vanaf circa 18.30 uur,
zijn van harte welkom. Het kinderkoor gaat vijf keer met elkaar oefenen op vrijdag 23 en 30 november
en op 7, 14 en 21 december.
Je hoeft niet katholiek te zijn om

mee te zingen in het koor. Het is de
bedoeling dat je minimaal 3 keer
van de vijf repetities aanwezig bent
en natuurlijk ook tijdens de kerstviering, want daar gaat het om!
Kinderkoor Op-Maat repeteert op
vrijdagavond van 18.30 – 19.30 uur
in het trefcentrum van De Burght
aan het Potgieterplein 4.
Je bent niet verplicht om na het
kerstproject lid te worden van het
koor, maar het mag natuurlijk wel!
Heb je nog vragen of wil je je opgeven, mail dan naar marjoleinporton@live.nl of Caroline.heijlman@
freeler.nl

Hotel de Vuurvogel
Uithoorn - Voor een aantal kinderen
uit groep 7 en 8 was donderdag 15
november wel een heel spannende
dag! Er kwamen namelijk echte fiscalisten van het grote bedrijf KPMG
en een onderwijsdeskundige van de
landelijke CED groep.
Voor het landelijke project razend
enthousiaste rekenaars gaan deze
leerlingen in twee groepen een hotel
oprichten. Het begon deze dag met
het kiezen van de juiste plek, zodat

er voldoende gasten komen. Het komend half jaar gaan ze allerlei rekenvraagstukken beantwoorden en
krijgen hierbij hulp van hun KPMG
coach. Het doel is om een winstgevend hotel te krijgen en het was afgelopen donderdag al snel duidelijk
dat dit nog niet zo eenvoudig is. De
leerlingen zijn in ieder geval al razend enthousiast... en menigeen kan
niet wachten om te overnachten in
‘hotel de Vuurvogel’!

Recordopbrengst
Diabetes collecte
Uithoorn - In week 44 hebben 93
collectanten van het Diabetes Fonds
weer en wind getrotseerd om geld
in te zamelen voor verder onderzoek
tegen de ziekte Diabetes. Totaal is er
in Uithoorn een bedrag opgehaald
van 7.873,26 euro. Dit is ruim 30%
meer dan bij de collecte van verle-

den jaar. Hoe dat kan in deze tijd?
Dankzij uw gulle gaven en vanwege het feit dat de wijkhoofden extra
hun best gedaan hebben om nieuwe collectanten te werven.
Iedere gulle gever(ster) van Uithoorn en alle collectanten bedankt… !

Small Talk stopt na 25 jaar
Aalsmeer - Anneke en Rita van
Small Talk vinden het mooi geweest.
Na 25 jaar met veel plezier de dames- en herenkledingwinkel in de
Zijdstraat gerund te hebben, gaan
de twee eigenaressen op zoek naar
een nieuwe uitdaging. “Na 25 jaar
kunnen wij trots zijn op datgene
wat we bereikt hebben in het Centrum”, zeggen de vriendinnen. “We
stoppen met een goed gevoel.” Het
tweetal startte 25 jaar geleden hun
winkeltje in het voormalige antiekwinkeltje van Maas in de Zijdstraat,
op nummer 8. Tot op de laatste hoek
was de ruimte gevuld met spijkerbroeken, hemden, shirts, riemen
en sieraden voor hem en haar. De
winkel groeide letterlijk uit zijn jasje en zeven jaar geleden werd verhuisd naar het huidige pand in de
Zijdstraat op nummer 37. Het principe werd gehandhaafd. Complete mode voor hem en haar, inclusief ook weer sieraden, riemen en
tassen. Anneke en Rita sluiten het
hoofdstuk ‘winkel’ af met een spec-

taculaire opheffingsuitverkoop waar
klanten enkele maanden van kunnen profiteren. Er worden hoge kortingen gegeven en regelmatig presenteert het tweetal nieuwe aanbiedingen. Overigens is niet alleen
het assortiment te koop, ook alle tafels, kasten, etalagepoppen en ander meubilair kunnen overgenomen
worden. “Alles is te koop”, vullen Anneke en Rita aan. “Ja, wie weet is er
wel iemand die de complete winkel wil overnemen.” De opheffingsuitverkoop start morgen, donderdag
22 november om 10.00 uur. De winkel is deze dag geopend tot 18.00
uur. Op doordeweekse dagen heten Anneke en Rita, met uitzondering van maandagochtend, klanten
welkom van 10.00 tot 18.00 uur en
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Vandaag zeker even Small Talk binnen lopen en de komende maanden regelmatig een bezoek brengen
is een aanrader! In principe blijft de
winkel in de Zijdstraat tot eind februari in het nieuwe jaar open.

Wintertestdag Van Kouwen
Fiat en Alpha Romeo
Regio - Op vrijdag 23 en zaterdag
24 november is het weer tijd voor de
inmiddels traditionele Winter Testdag van Fiat en Alfa Romeo dealer
van Kouwen.
Op die dag controleert Van Kouwen
in Uithoorn & Amsterdam de auto’s
van haar klanten gratis op een groot
aantal wintergevoelige onderdelen.
Daarmee kunnen Fiat en Alfa Romeo eigenaren de naderende winter
met een gerust hart tegemoet zien.
Vorst, pekel en gladde wegen. ‘s
Winters wordt uw auto flink op de
proef gesteld. Daarom bent u dit
jaar weer van harte welkom voor de
gratis wintercheck. Dan kunt u met
een gerust hart de winter door. Onze gespecialiseerde monteurs staan
klaar om uw Fiat of Alfa Romeo op
16 wintergevoelige punten te controleren.
Kom langs voor de gratis wintercheck en ontvang een warme wintersjaal!

16 punten
Uw auto wordt op de volgende 16
vitale punten gecontroleerd: Voorruit: beschadigingen en steenslag,
Banden: spanning en profieldiepte,
Verlichting: werking rondom, Verlichting: koplampafstelling, Peil motorolie, Peil rem- en koelvloeistof,
Vorstbeveiliging koelvloeistof, Werking en afstelling ruitenwissers. Ruitenwisserbladen, Vorstbeveiliging
ruitenwissersproeier, Conditie accu
en laadspanning, Controle onderzijde auto, Smeren van sloten, Behandeling van portierrubbers tegen
vorst, Controle uitlaat op lekdichtheid, Controle uitlaat bevestiging.
U bent van harte welkom op vrijdag
23 november van 09.00 tot 16.00 en
zaterdag 24 november van 09.00 tot
15.00 bij Van Kouwen Uithoorn, Anton Philipsweg 13 en Van Kouwen
Amsterdam (Zuidoost), Kuiperbergweg 17. Voor meer informatie kijk op
www.vankouwen.nl. Voor meer info
zie advertentie elders in deze krant.
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Nu weer parencompetitie
bij BC De Legmeer

AKU sterk in Nijmegen
en Uithoorn

Uithoorn - Afgewisseld door twee
maal viertallen stond nu de vierde
zitting van de eerste ronde paren
competitie op de rol.
In de A- lijn profiteerden Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst optimaal
van de afwezigheid van enkele prominenten die elders bridge verplichtingen hadden. Met een score van
65,83% werden ze afgetekend eerste, gevolgd door Jan Egbers & Ben
Remmers die met 61,67% als tweede ook goed voor de dag kwamen.
Wim Slijkoord & Francis Terra bezetten de derde plek met 57,50% terwijl
de nummers vier en vijf, Joop van
Delft & Frans Kaandorp en An & Jan
van Schaick, de procenten deelden
met voor ieder 55,42.
In de B- lijn blijft het crescendo
gaan met Ans de Koning & Wim Röling. Nu dus eerste met 58,04%, de
A- lijn zei gewaarschuwd! Renske
& Kees Visser kwamen op twee uit
met 57,44% en Tonny & Otto Steegstra reikten tot drie met 54,46%. Ook
hier een gedeelde vier en vijf met de
paren Marianne & Huub Kamp en
Rob Bakker, die Anja verruilde voor
Rie Bezuijen, die allen op 52,98%
eindigden.

Uithoorn - Zondag 18 november werd in Nijmegen de jaarlijkse ABN-AMRO Zevenheuvelenloop
gelopen, een internationale wedstrijd over 15 km. Het was regenachtig weer, de temperatuur laag en
de 33.000 deelnemers hadden het
daardoor lastiger dan menig ander
jaar. Vanuit AKU kwamen er 2 atletes aan de start: Mandy Plasmeijer
en Jolanda ten Brinke.
Mandy kent momenteel een goede
fase in haar wedstrijdserie. Zo liep
ze 4 november al een dik Persoonlijk Record bij de Zilveren Turfloop
in Mijdrecht, waar ze 1.13,14 liep
over de 10 Engelse Mijlen (16,1 km).
Zondag 18 november voelde Mandy zich niet zo fit, maar wist bij de
Zevenheuvelenloop toch een mooie
tijd te lopen over de 15 km: 1.10,06.
Dat was 5 minuten sneller dan in
2011 op ditzelfde parcours! (Mandy
stat op bijgaande foto.)

In de C- lijn was de top weggelegd
voor Lidy Krug & Ada van Maarseveen met 62,15%. Door een speling
van het lot in de C beland stijgen ze
zeker weer op tot minimaal het B niveau. Voor Marjan & Jan Wille geldt
ongeveer het zelfde, hun 59,03% als
tweede plaveit zeker de weg tot promotie.
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers voelen zich ook thuis in de top
en lieten dit blijken met een derde
plaats en 56,25%. Lous Bakker is het
spelletje zeker nog niet verleerd en
stoomde met Debora van Zantwijk
op naar plaats vier met 53,82%. Op
de vijfde plek vonden Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman
zich terug met 52,78%, wat ze zowaar nog in promotie positie brengt.
Volgende keer volgt de ontknoping
en wilt u ook eens de zinderende spanning van zo’n avond ondergaan, kom dan spelen bij Bridgevereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg, aanvang
19.45 uur. Voor inlichtingen het secretariaat: gerdaschavemaker@live.
nl of per telefoon 0297 567458.

Trieste avond bij BVK
De Kwakel - Van de normaal vrij
uitgelaten stemming die heerst op
de speelavonden van de BVK in
Dorpshuis De Quakel was afgelopen donderdag geen sprake. Het
bericht dat Jan Heylman de avond
ervoor was overleden zorgde bij
veel leden voor een brok in de keel.
Jan was ca 16 jaar lid van de BVK
en iedereen typeerde hem als ‘een
heel aardige vent’. Dat geeft wel
aan dat zeer gezien lid was. 5 weken geleden speelde hij nog gewoon mee met partner Margo en
op die avond kon niemand voorzien dat dat de laatste keer was.
Deze sympathieke bridger zal erg
gemist gaan worden op de donderdagse speelavonden. Zoals Jan
zeker gewild zal hebben werd en
na de korte stilte die ter nagedachtenis in acht werd genomen werd
er toch gewoon met bridgen gestart en werd alles in de strijd geworpen om tot een goed resultaat
te komen.
In de A lijn de eerste 1e plaats dit
seizoen voor Han en Tiny Mann
met 61,46%. Zij zijn aan een zeer
stabiele serie bezig en staan op
een keurige 4e plaats in de totaalstand. Dit moet ook bijna wel met
een gezamenlijk meesterpuntentotaal van boven de 22000. Gerda
Bosboom een Rina van Vliet werden 2e met 56,94% en maar liefst 3
paren eindigden gelijk op een dus
gedeelde 3e plaats met 54,17% en
wel de echtparen Rees en Gerard
van der Post en Tiny en Adriaan
Kooyman en vriendenpaar Gerard
de Kuijer-Piet v.d. Poel. Ineke Hilliard en Huib van Geffen konden
het deze avond niet bolwerkern en
zij sloten de rij. De strijd tegen de
4 degradatieplaatsen gaat nog tus-

sen 6 paren. Wie deze cyclus gaan
winnen staat al weken vast.
In de B lijn namen Atie en Wan
Overwater de 1e plaats in de totaalstand over door ook deze avond als 1e te eindigen met
60,42%. Ria Broers en Loes Schijf
zaten daar met 60,12% kort achter
en Jan en Hennie van der Knaap
eindigden wederom op het erepodium met 58,04%.
Lous Bakker en Hans Elias zitten
nog steeds in de hoek waar de
klappen vallen en zij moesten alle
andere paren ook deze week boven zich dulden. De huidige nummers 1-4 in de totaalstand gaan
promoveren, maar voor de 4 degradatieplaatsen komen in therie nog zo’n 10 van de resterende 14 paren in aanmerking. Voor
de huidige nummers 16,17 en 18
kunnen hun lot niet meer ontlopen, maar het verschil na 5 van de
6 speelavonden tussen nummer 9
en nummer 15 is slechts 1,57%.
De C lijn was deze avond een
prooi voor een invalpaar dat dit
seizoen al vele malen als reddende
engelen optrad om een lijn te completeren. Met dank daarvoor konden de denkbeeldige bloemen dus
overhandigd worden aan Matty en
Kees Overwater, die 65,28% bijeen
speelden. Addy de Zwart en Hettie Kesting waren ‘best of the rest’
met 61,67% en Ben Wahlen en
Huub Zandvliet stelden hun promotie naar de B lijn wel veilig door
3e te worden met 58,33%. Greet de
Jong en Roel Knaap voeren hier
de ranglijst in de totaalstand aan
voor Ben en Huub. De 2 resterende plaatsen die recht geven op
promotie worden nog door 3 paren
betwist, de rest lijkt ‘gezien’.

Grote belangstelling bij
regiocross AKU
Uithoorn - AKU organiseerde afgelopen zaterdag de eerste grote regionale cross in de rij van 3 crossen,
op haar eigen terrein. Het was de
tweede keer in de historie dat AKU
een grote regionale cross organiseerde en het aantal deelnemers
overtrof de verwachtingen.
Meer dan 700 atleten van 20 atletiekverenigingen uit heel NoordHolland, hadden zich aangemeld
voor deze wedstrijd, een enorm aantal voor de eerste wedstrijd van het
seizoen. Er werd in 10 leeftijdscategorieën gelopen over verschillende
afstanden. De oudste junioren liepen een afstand van 3000 meter en
de jongste mini-pupillen moesten
600 meter afleggen en de groepen
daartussen 2500, 2000, 1500 of 1000
meter. Vorig jaar werd de cross onder bijna zomerse omstandigheden
georganiseerd, maar dit jaar waren
de omstandigheden helemaal anders: een gure wind, mistig en donker weer. Maar dat verhinderde de
vele lopers niet om enthousiast aan
de start te verschijnen en een goed
resultaat te behalen.
De toeschouwers en ook de lopers
konden zich warmen aan de koffie, thee en warme chocolademelk
en de broodjes warme worst. De organisatie van AKU verliep vlekkeloos en parcoursbouwer Kees Verkerk had over de verschillende afstanden een selectief parcours gemaakt. AKU was met 53 lopers goed
vertegenwoordigd en deze zorgden
in vele groepen voor prima prersta-

ties. Voor sommigen was het de eerste cross in hun leven en dat was
voor een aantal wel even wennen,
maar met veel trainen zal het voor
hen ook steeds beter gaan.
AKU was sterk vertegenwoordigd
met 71 deelnemers.
Bij de A- junioren presteerde Sjoerd
Heemskerk prima met een 5e plek.
Kim Hittinger liep bij de meisjes A
een bekeken race en met een mooie
eindsprint versloeg zij al haar tegenstandster. Ilsen Keune behaalde
in deze groep een prachtige 3e plek.
Evelien Hooiman liep bij de meisjes
B soeverein naar een 1e plek.
Bij de meisjes C werd Diede Lek
knap 10e. Bij de jongens C bleef
Bram Andriessen lang in het spoor
van de eerste loper maar 100 meter
voor het einde snelde hij naar de 1
positie en won overtuigend.
Bij de meisjes D2 werd Maxime Heijboer 16e. Bij de jongens werd Youp
Hafkamp knap 8e en Stor Hoek 9e.
Bij de meisjes D1 werd Vera Zonneveld 20e. Bij de jongens werd Carlito
Welink heel knap 2e en bij de meisjes A2 werd Mariska Buijs 22e. Bij
de jongens werd Anders Hoek26 e .
Bij de meisjes A1 Werd Sien Saadat
25e. Bij de jongens Werd Isar Overes 22e. Bij de meisjes B haalde Jasmijn van Toorn een mooie 5e plaats.
Bij de meisjes C werd Nathalie Hofstee 12e. Bij de jongens liep Stefan
Waal een goede race en werd 6e. Bij
de kleinste meisjes, de mini’s, werd
Naomi van Berkel 3e en Aimee Coumans 4e.

Zeker lijkende nederlaag
voor KDO toch overwinning
De Kwakel - Na vijf nederlagen op
rij, was het team van trainer Raymond de Jong vastberaden om tegen Wasmeer voor het eigen publiek een goed resultaat neer te zetten. In de eerste helft was het al snel
duidelijk dat Wasmeer gokte op hun
gevaarlijke counters en dat KDO
moeizaam in de wedstrijd kon komen. In de tiende minuut kwamen
de Kwakelaars goed weg, toen een
goedgenomen vrije trap op de paal
uiteenspatte. Vijf minuten later was
Jelle de Jong daarentegen dichtbij
de openingstreffer, maar zijn schot
verdween in de handen van de Hilversumse doelman. Naarmate de
wedstrijd vorderde, werd Wasmeer
steeds gevaarlijker.
In de 25e minuut was het dan ook
niet verrassend dat de ploeg uit Hilversum op voorsprong kwam. Na
een goede steekbal van de linksbuiten, kon de rechtsbuiten één op
één met doelman Peter Onderwater
de 0-1 binnenschieten. Vlak daarna
hield de goedkeepende Peter Onderwater KDO een aantal keer knap
op de been, zodat beide ploegen
met een 0-1 stand gingen rusten.
Niet overtuigd
In de tweede helft konden de Kwakelaars niet overtuigen en leek de
wedstrijd in de 65e minuut te worden beslist door de ervaren ploeg
van Wasmeer. Na een vloeiende
aanval, wist de rechtsbuiten met
een knappe voorzet zijn spits te bereiken die koelbloedig de 0-2 binnenschoot. Een forse tegenvaller voor de Kwakelaars,maar gezien het wedstrijdbeeld was het op
dat moment niet onverdiend te noemen. Trainer Raymond de Jong probeerde vervolgens door het inbrengen van Rick Kruit en Michael Meijer meer body in de strijd te gooi-

en en dit bleek een goede zet te zijn.
KDO werd wakker geschud en wist
steeds meer gevaar te stichten. In
de 80e minuut wist de aanstaande
vader Patrick Schijff vanaf de rand
van het zestienmetergebied op prima wijze de bal in de linkerhoek te
schieten, 1-2. Een doelpunt die KDO
hoop gaf voor de laatste tien minuten. Wasmeer bleef hopen op hun
counters, maar de Kwakelaars gaven niks meer cadeau achterin. Nadat een doelpunt van Joeri Stange
werd afgekeurd wegens vermeend
buitenspel, wist aanvoerder Sven
Vlasman zijn ploeg in de 89e minuut op gelijke hoogte te schieten,
2-2. Een prachtige opsteker voor
KDO, maar de Kwakelse ploeg bleef
loeren op meer en werd hiervoor in
de 91e minuut op fantastische wijze beloond.
Steekbal
Na een steekbal vanaf het middenveld was de prima spelende Sven
Vlasman erg alert en kon schuin
alleen op de keeper aflopen. Sven,
die het overzicht uitstekend behield,
gaf de bal af op de vrijstaande Joeri Stange die eenvoudig de 3-2 kon
binnenlopen. Een enorme vreugde uitbarsting was het gevolg, want
na wekenlange tegenslagen, was
dit een dikverdiende beloning voor
de hardwerkende ploeg van Raymond de Jong. Enkele minuten later
floot de goedleidende scheidsrechter af en kon KDO eindelijk weer
eens punten bijschrijven in de competitie. Door deze prima driepunter hebben de Kwakelaars het verschil met de nummer tien Legmeervogels teruggebracht tot twee punten. Aanstaande zondag is het eerste vrij, waarna het op 2 december
om 14.00 uur de competitie hervat
met een uitwedstrijd tegen nummer
twaalf Seastum in Zeist.

In goeden doen
Ook Jolanda ten Brinke is in goeden doen. Jolanda heeft na de teleurstellend verlopen Eindhoven
marathon (3.22,24) een nieuw doel
voor ogen: de midwintermarathon
in Apeldoorn op 3 februari 2013. Ze
borduurt met haar voorbereiding
voort op de training voor de Eindhoven marathon en de wedstrijd
in Nijmegen past daar prima in. In
Eindhoven was zij nog onvoldoende
hersteld van een beginnende griep,
maar dit keer hoopt zij op een vlekkeloze voorbereiding. En het resultaat bij de Zevenheuvelenloop biedt
perspectief! In het sterk bezette veld
startte Jolanda iets te voorzichtig,
waardoor ze laat op snelheid kwam,
maar niettemin realiseerde zij een
tijd van 1 uur 1 minuut en 0,22 seconden en kwam als 9e in haar categorie (vrouwen 40 jaar en ouder)
over de meet. Zij presteerde daarmee uitstekend, gegeven het feit
dat dit een wedstrijd is die past in
de opbouw naar een volgende marathon.

le talent in een veld van 53 lopers
de winst te pakken op een heuvelachtig, modderig parcours waar ook
nog eens de nodige obstakels werden opgezet door de plaatselijke organisatie. Over de 2500 meter deed
Bram 8.49,9. Op een 7e plaats volgde Thijs Heemskerk in 9.47,6, gevolgd door Loek Janmaat op een
8ste plaats in 9.48,2.
Puike prestatie
Ook Evelien Hooijman leverde bij de
meisjes B een puike prestatie af. Zij
werd, na bij de start van het seizoen
geplaagd te zijn door ziekte, eveneens 1ste over een traject van 2 km.
Haar AKU-collegaatje Iselin Keune werd in deze race knap 3e, kort
achter Evelien.
Iets minder ging het met Sjoerd
Heemskerk. Sjoerd startte prima en
lag na de eerste kilometer aan kop.
Heuvelaf ontstaan er vaker problemen, waardoor hij last krijgt van zijn
rug en hij snelheid moet inleveren.
Daardoor moest hij zich uiteindelijk
laten afzakken naar een 5e plaats in
de wedstrijd over 3 km.
De verrassing van de dag was Youp
Hafkamp. Deze atleet is slechts enkele weken in training bij AKU, maar
wist bij de jongens junioren D 2e
jaars naar een voortreffelijke 8ste
plaats te lopen in een tijd van 8.54,5
over de 2000 meter. Hij werd op de
voet gevolgd door de goed lopende
Storr Hoek die 9.02,8 nodig had voor
de 2 km.

Cross
Zaterdag 17 november zijn bij AKU
crosscompetitiewedstrijden gehouden voor de jeugd. Aan deze succesvolle wedstrijden deden meer
dan 700 atleten en atletes mee uit
de gehele regio. AKU talent Bram
Anderiessen, eerstejaars junior C,
moest zich meten met o.a. jongens
die een jaar ouder zijn. Niettemin
kweet hij zich perfect van deze taak.
Met de coaching van trainer/coach
Remi Bouwmeester wist dit regiona-

Lewis scoort 9 x voor
KDO JG1
De Kwakel - De vorige ronde van
de Friends League regende het gedurende de twee wedstrijden en
afgelopen zaterdag was het extra
koud. Maar de ouders van de jongens van de JG1 stonden hun kinderen allemaal aan te moedigen.
Het spel wat op de grasmat werd
vertoond was soms verwarmend.
KDO speelde de eerste wedstrijd tegen kHFC. Het team van kHFC was
extra gehandicapt door het ontbreken van een aantal bepalende spelers. Vanaf het begin werd al duidelijk dat keeper Beau de eerste wedstrijd niet veel in actie hoefde te komen. Daarnaast stonde de achterhoede eindelijk een keer als een huis
deze middag. Timo , Omar en Mark

konden rustig de bal rondspelen op
zoek naar een vrije man. Keurig gedaan mannen zo wil de trainer het
graag zien. De vrije man werd ook
heel vaak gevonden maar er waren
veel kansen nodig om tot scoren te
komen. Uiteindelijk scoorde Lewis 3
x en Stijn pakt zoals altijd zijn doelpuntje mee. Eindstand KDO-kHFC
4-0. De laatste wedstrijden die tegen HOSV gespeeld werden gingen
allemaal moeizaam. Maar vanmiddag ontbrak er iets aan de spirit bij
HOSV. Het goede spel van de eerste wedstrijd van KDO werd doorgetrokken door de spelers. Opvallende goede combinaties tussen
Daniël, Stijn, Dylan en Lewis werden
uitgevoerd na afgeslagen aanvallen van HOSV. Goed kaatsend sneden ze door de defensie van HOSV.
Zoals eerder vermeld pakte Stijn zijn
doelpunt weer mee door koel in de
rechterhoek te schieten. De overige
productie kwam van de voet van Lewis. Hij scoorde maar liefst 6x in deze wedstrijd. HOSV kwam halverwege de wedstrijd nog wel terug door
2x Beau te verschalken. Daarna lieten de spelers zich niet meer afleiden door het enthousiaste publiek.
Eindstand KDO-HOSV 7-2. Door zijn
doelpuntenproductie is Lewis gekozen tot speler van de wedstrijd. Met
nog een ronde te spelen in de najaarscompetitie is KDO zeker van
de 1e plaats. De tegenstanders verloren wederom punten zodat KDO
JG1 niet meer ingehaald kan worden.
De stand na vier speelronden en 16
wedstrijden:
KDO De Kwakel
21 punten
KGB Bovenkarspel
10 punten
HOSV Opmeer
10 punten
kHFC Haarlem
6 punten
G-voetbal voor de jeugd is bij KDO
de laatste jaren flink gegroeid. Wekelijks trainen er bijna 30 kinderen
op zaterdagochtend. Ze kunnen dan
voetballen op hun eigen niveau. Wilt
u meer weten kijk op www.kdo.nl

Topprestatie team
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 18 november werd de vertrouwde dojo binnen Sport &
Healthclub Amstelhof verlaten,
want Judo Ryu Kensui was te
gast in Uitgeest voor de derde
ronde van de WestFrieseJeugdJudoCompetitie. Het mix-team
van Judo Ryu Kensui en Judoschool Ron van Raaphorst uit
Aalsmeer had er erg veel zin in
na de afgelopen competitiedag,
de sfeer binnen het team was
meteen goed bij binnenkomst.
Mooi om te zien was dat de 9
judoka’s ingedeeld op gewicht
van -27 tot -60 kilogram streden
voor elk punt.
Er moest vandaag tegen 4 andere judoscholen worden gestreden. Omdat het een dubbele competitie is kom je twee

keer uit tegen dezelfde judoschool. Eerst moesten we aantreden tegen de nummer twee
van de poule. Met 6-3 werd deze
partij ruim in het voordeel voor
Uithoorns voordeel beslist. De
tweede partij ging moeizaam en
kwamen ze als team net te kort
met 5-4 werd deze partij verloren.
Nu moesten ze tegen de koploper. We waren gespannen en
naar mijn mening nog niet helemaal hersteld van de vorige partij. Deze werd ook weer nipt met
5-4 verloren. Best een teleurstelling!
De laatste partij werd ruim in
Uithoorns voordeel beslist en
dus een mooie afsluiting van de
dag. Er volgen nog twee ronde’s
waar we nu al zin in hebben!
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Samen Sterker op weg naar top
van Alpe d’Huez

Van links naar rechts: Rinus van Zaal, Jeroen Wegbrands, Wim Verlaan, Maarten Verhoef, Bas Pieterse, Jordi van
Zaal, Daniël Schoen, Mark Lakerveld en Frans Lakerveld. De fotograaf is Dennis Von Dutch van mooiopdefoto.nl.
Uithoorn/De Kwakel - Samen
Sterker! Dat is de naam van het
team dat op donderdag 6 juni
2013 meervoudig de Alpe d’Huez
wil beklimmen om iets te doen tegen kanker. Zeven mannen uit Uithoorn en De Kwakel zijn inmiddels
daarvoor in training. Met ondersteuning van een technische staf
willen zij bovendien een aantal activiteiten organiseren om minimaal
20.000 euro op te halen voor het
Koningin Wilhelmina Fonds. Daarbij hebben zij uw hulp hard nodig.
De oproep van ‘Samen Sterker’ is
een investering in leven. De harde feiten: één op de drie mensen krijgt kanker en per uur krij-

gen elf mensen te horen dat ze
kanker hebben. Vrijwel iedereen
wordt in zijn of haar sociale omgeving vroeg of laat met deze ziekte geconfronteerd. Vaak staan
we machteloos. Wetenschappelijk kankeronderzoek is de enige
mogelijkheid om de vooruitzichten van kankerpatiënten te verbeteren. Dat kost veel geld. Gelukkig
ontwikkelen zowel jongeren als
ouderen talloze mooie initiatieven
om geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).
Kanker
Alpe d’HuZes is zo’n actie waarbij de deelnemers geld bijeen

brengen voor de strijd tegen kanker. Onder het motto “Opgeven is
geen optie” wordt de legendarische Alpe d’Huez door elke deelnemer maximaal zes keer beklommen. Een enorme uitdaging. Dat
geldt zeker ook voor de mannen
van ‘Samen Sterker’, bestaande uit
Mark Lakerveld, Daniël Schoen,
Jordi van Zaal, Maarten Verhoef,
Jeroen Wegbrands, Bas Pieterse en Wim Verlaan. De komende
maanden zullen zij zich intensief
voorbereiden om vervolgens op 6
juni 2013 de bekende Alp zoveel
mogelijk te beklimmen. Dat betekent: trainen, trainen en nog eens
trainen.

Activiteiten
Daarnaast zullen zij de komende
maanden een aantal activiteiten
op touw zetten om geld in te zamelen. Zij organiseren deze activiteiten helemaal zelf en worden
daarin ondersteund door Frans
Lakerveld en Rinus van Zaal. Beide heren vormen samen de technische staf van het team en zetten
graag hun kennis en ervaring in,
onder andere door te helpen met
het organiseren van evenementen
voor dit mooie doel. Maar alles
valt of staat met uw steun. Maarten Verhoef, teamleider en één
van de zeven fietsers verwoordt
het zo: ‘Wij willen graag een topprestatie leveren en vragen daarvoor als tegenprestatie een kleine bijdrage van onze plaatsgenoten. Al die bijdragen moeten uiteindelijk leiden tot minimaal een
bedrag van 20.000 euro. Als we
dit gezamenlijk tot stand weten te
brengen, zijn we pas echt ‘Samen
Sterker’. Samen een steentje bijdragen in de strijd om deze ziekte
terug te dringen. Wij geloven erin.
U toch ook?’
Team Samen Sterker ontvangt
binnenkort via de organisatie van
Alpe d’HuZes een rekeningnummer. Het team zal u dan van harte
uitnodigen om een bijdrage daarop te storten. U kunt alle ontwikkelingen van en wetenswaardigheden over Team ‘Samen Sterker’ volgen op www.team-samensterker.nl en op www.facebook.
com/TeamSamenSterker.

Volleybalmeiden van SAS Girlpower zijn in vorm
Uithoorn - Terwijl sinterklaas in Nederlands
arriveerde, reisden de meiden van SAS af naar
IJmuiden om hun tweede toernooi van dit sei-

zoen te spelen. Zaterdag 17 november trad SAS
Girlpower op tegen drie teams uit de regio.
De eerste wedstrijd tegen de VCH Panters uit

Grote belangstelling bij
regiocross AKU
Uithoorn - AKU organiseerde afgelopen zaterdag de eerste grote regionale cross in de rij van 3 crossen,
op haar eigen terrein. Het was de
tweede keer in de historie dat AKU
een grote regionale cross organiseerde en het aantal deelnemers
overtrof de verwachtingen. Meer
dan 700 atleten van 20 atletiekverenigingen uit heel Noord-Holland,
hadden zich aangemeld voor deze
wedstrijd, een enorm aantal voor de
eerste wedstrijd van het seizoen. Er
werd in 10 leeftijdscategorieën gelopen over verschillende afstanden.
De oudste junioren liepen een afstand van 3000 meter en de jong-

ste mini-pupillen moesten 600 meter afleggen en de groepen daartussen 2500, 2000, 1500 of 1000 meter.
Vorig jaar werd de cross onder bijna
zomerse omstandigheden georganiseerd, maar dit jaar waren de omstandigheden helemaal anders: een
gure wind, mistig en donker weer.
Maar dat verhinderde de vele lopers
niet om enthousiast aan de start te
verschijnen en een goed resultaat te
behalen.
De toeschouwers en ook de lopers
konden zich warmen aan de koffie, thee en warme chocolademelk
en de broodjes warme worst. De organisatie van AKU verliep vlekke-

Hoofddorp werd glansrijk gewonnen. De eerste set met maar liefst 15 punten verschil; het
telbord wees 21-6 aan in het voordeel van SAS
Girlpower. De eindstand van de tweede helft
was 20-6 in het voordeel van onze meiden. De
meiden hadden sterk gespeeld. Renske Kooijman was steady met haar serveerballen, Sacha Burg de constante factor, Chris van Luyn
redder van onmogelijke ballen, Bobbi Linthorst
gaf prachtige set-ups, Norah van Kooij liet een
mooie onderhandse techniek zien en Charlotte
Arends wist de bal een aantal maal keurig in de
hoek te plaatsen. Daarna was het even pauze.
Tijdens de tweede wedstrijd hadden de meiden
het wat moeilijker. De tegenstander uit Velzen
was net een fractie sterker. Ondanks een aantal
mooie series, konden de meiden de winst niet
op hun naam schrijven. Ze verloren beide sets
met 11-15 en 11-12. Ze hebben zich door deze wedstrijd heen geknokt, soms pasten ze de
bal zelfs met zijn tweeën tegelijk. Het was een
mooie wedstrijd. Tijdens de derde wedstrijd
kwamen de meiden sterk terug. Tegen Amstelveen wonnen zij beide sets met 9-17 en 10-16.
SAS Girlpower speelde rustig en beheerst en
liep al snel uit op Amstelveen.
Uiteindelijk zijn de meiden tweede geworden
op dit toernooi, een welverdiende plaats.

loos en parcoursbouwer Kees Verkerk had over de verschillende afstanden een selectief parcours gemaakt. AKU was met 53 lopers goed
vertegenwoordigd en deze zorgden
in vele groepen voor prima prerstaties. Voor sommigen was het de eerste cross in hun leven en dat was
voor een aantal wel even wennen,
maar met veel trainen zal het voor
hen ook steeds beter gaan.
Uitslagen AKU-atleten
AKU was sterk vertegenwoordigd
met 71 deelnemers.
Bij de A- junioren presteerde Sjoerd
Heemskerk prima met een 5e plek.
Kim Hittinger liep bij de meisjes A
een bekeken race en met een mooie
eindsprint versloeg zij al haar tegenstandster. Ilsen Keune behaalde
in deze groep een prachtige 3e plek.
Evelien Hooiman liep bij de meisjes
B soeverein naar een 1e plek.

Bij de meisjes C werd Diede Lek
knap 10e. Bij de jongens C bleef
Bram Andriessen lang in het spoor
van de eerste loper maar 100 meter
voor het einde snelde hij naar de 1
positie en won overtuigend.
Bij de meisjes D2 werd Maxime Heijboer 16e. Bij de jongens werd Youp
Hafkamp knap 8e en Stor Hoek 9e.
Bij de meisjes D1 werd Vera Zonneveld 20e. Bij de jongens werd Carlito
Welink heel knap 2e en bij de meisjes A2 werd Mariska Buijs 22e. Bij
de jongens werd Anders Hoek26 e .
Bij de meisjes A1 Werd Sien Saadat
25e. Bij de jongens Werd Isar Overes 22e. Bij de meisjes B haalde Jasmijn van Toorn een mooie 5e plaats.
Bij de meisjes C werd Nathalie Hofstee 12e. Bij de jongens liep Stefan
Waal een goede race en werd 6e. Bij
de kleinste meisjes, de mini’s, werd
Naomi van Berkel 3e en Aimee Coumans 4e.

Discafé Het Dorp nieuwe
sponsor Michiel de Ruyter
Uithoorn - Het eerste kanopoloteam van Michiel de Ruyter heeft een
nieuwe sponsor: Discafé Het Dorp.
De ploeg, die al drie jaar op rij in de
top van Nederland speelt, wil volgend jaar Nederlands kampioen
worden.
Het team speelt sinds 2008 op het
hoogste niveau van Nederland en
eindigde de laatste drie jaar steevast op het podium (brons in 2010
en zilver in 2011 en 2012). De Uithoornaars proberen nu de stap naar
de absolute top te zetten. Het is tijd
om kampioen van Nederland te
worden. Om deze doelstelling te be-

werkstelligen gaat de club nu de samenwerking met Discafé het Dorp
aan. Bij Michiel de Ruyter wordt
verheugd gereageerd op de nieuwe
sponsor. ,,We doen ons best om de
sport zo veel mogelijk te professionaliseren”, zegt Pierre de Vries, voorzitter van de kanopolocommissie.
,,Ondanks dat we drie wereldkampioenen in de ploeg hebben, moeten de spelers honderden euro’s
per jaar toeleggen op de sport. Juist
door de steun van sponsoren kunnen we doorstoten naar de absolute top. Uithoorn moet hét kanopolocentrum van Nederland worden.”

Clubcompetitie UWTC
veldrijden in volle gang
Uithoorn - Iedere zondag valt om
10.30 uur het startschot voor alle categorieën die meedoen aan
de cyclocross clubcompetitie op
de wielerbaan van sportpark Randhoorn in Uithoorn. Op woensdagavond is er speciale training voor
het veldrijden bij de vereniging, zowel voor de jeugd als volwassenen.
De wintermaandenis er ook een beperkt aantal mountainbikes te huur
bij de vereniging voor rijders die het
eens een paar maanden willen proberen. Info op www.uwtc.nl/wielren.
Uitslag zondag 18 november: Jeugd
12-14 jaar.
1. Lorena Wiebes, 2. Menno van Capel, 3. Stijn Ruijter, 4. Marc Brugman, 5. Danny Berkelaar
40- rijders. 1. Etienne Lenting, 2.
Sven Wiebes, 3. Lars Wiebes, 4. Tom
Koudstaal, 5. Bart v. Montfoort, 6.
Michael v. Meerland. 40+ rijders. 1.
Frans v. Heteren, 2. Henk v. Laar, 3.
Cock Fangmann, 4. Rene Kaslander,
5. Marcel Versteeg, 6. Gijs Kostman,
7. Rene Wiebes, 8. Wilfred Zijerveld,
9. Maarten d. Jong, 10. Henk Regelink, 11. Leen Blom
Jeugdveldrit Schaijk
Zaterdag 17 november reden Owen
en Tristan Geleijn uit Rijsenhout een

nationale wedstrijd in het Brabantse
Schaijk. Tristan werd 21e bij categorie 4 en Owen reed naar de 9e plek
in het sterke categorie 5 veld.
Amsterdamse cross competitie
Zondag 18 november ging de Amsterdamse crosscompetitie naar het
mooie natuurgebied ‘t Twiske. Naast
heel snelle stukken zaten er ook hele technische stukken in het parcours. Tristan Geleijn ging met ruime voorsprong als eerste over de
finish bij de jongste jeugd. Broer
Owen won de sprint om de 4e plaats
bij de oudste jeugd groep en zat deze wedstrijd dus net naast het podium.
Een 8e plaats voor Bart bij de nieuwelingen. Gerard de Veer ging weer
van start in de grote groep 50+ rijders en eindigde met een 14e plaats
in het middenveld.
Veldrit Lieshout
Een aantal renners ging naar Lieshout op zondag 18 november. Bij de
amateurs was Luuk van Vliet 12e ,
Dennis Moolhuijsen 25e en Henk de
Jong 28e. Bij de masters reed Pieter Heidema naar de 32e plaats en
Joost Spring in t Veld was 28e bij de
eliterijders.

Nieuwe ronde bij BVU
Uithoorn - Op maandag 12 november speelde de BVU de 1e
ronde van de nieuwe parencompetitie.
Dat Gijs blijkbaar beter speelt met
Nico dan met Hans bewijst een
1e plaats in de A-lijn. Net gepromoveerd en al meteen 2e worden
deden Wim en Marcel. Greet en
Henk lieten even zien wat bridge
was en legden meteen beslag op
de 1e plaats in de B-lijn.
Uitslagen:
A-lijn:
Gijs de Ruiter &
Nico van der Meer
59,38%
Wim Baars &
Marcel Dekker
55,90%
Marijke & Ger van Praag 55,56%

B-lijn:
Greet & Henk Stolwijk 66,67%
Ineke Hilliard &
Elisabeth van den Berg 64,24%
Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
62,50%
De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal de Scheg in Uithoorn. Omdat
er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer
het laatste spel is ingevoerd. Wilt
u weten of de BVU iets voor u is,
neemt u dan contact op met Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij is na 18.00 uur bereikbaar
onder telefoonnummer 569432 of
via e-mail bvu@telfort.nl .

Kampioenen bekend bij
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 15 november was de achtste en laatste competitieronde van de eerste cyclus.
Er werd aan 14 tafels gebridged. Zeven in de A-lijn en zeven in de B-lijn,
gelukkig geen stilzitters.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen en
Roelie v.d.Voorden met maar liefst
64,17 %, dit was ruim voldoende om
ook de eerste plaats in de competitieronde voor zich op te eisen. Tweede werd het paar Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met 62,95 %, jammer van de score van vorige week,
anders had ik het nog niet geweten.
Derde werd het echtpaar Ria en
Joop Smit met 55,63 %.
Wat een verschil in scores tussen
de eerste twee en de rest. De eerste twee paren hebben nog eens alles uit de kast gehaald om zo hoog
mogelijk te eindigen.
B-lijn.
In de B-lijn zijn was de eerste plaats
voor het paar Aja Bijsterbosch en
John den Haan met 65,63 %, Dit
nieuwe paar heeft zich schijnbaar
ingehouden tot nu toe, maar laten
nu zien waartoe zij in staat zijn.
Tweede werd het paar Bep Soppe
en Ria Wezenberg met 60,42 %, van
dit paar zij ik vorige week als grap
dat zij de wedstrijdleiding om wilde
kopen om in de B-lijn te mogen blijven, maar met dit soort scores promoveren zij zeer verdiend naar de
A-lijn. Derde is het paar Arna Kroon
en Gerda Rietstap met 58,33 %, ook
zo’n nieuw paar dat zich tot nu toe

rustig hield, maar nu zijn kwaliteiten
toont, hier gaan wij nog veel plezier
aan beleven..
De competitiestand.
Eerste en dus Kampioen van de eerste cyclus in de A-lijn zijn geworden Ada Groenewegen en Roelie v.d.Voorden, hulde aan dit paar,
dat zeer verdiend volgende week de
trofee in ontvangst mag nemen met
een gemiddelde score van 56,19 %.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 54,90 %, die het de
laatste weken wat af lieten weten,
want zij stonden praktisch de hele
competitie boven aan.
Derde is geworden het paar Addie
de Zwart en Jeannet Vermey met
54,88 %.
B-lijn
Eerste en dus kampioen van de eerste cyclus in de B-lijn zijn hier geworden het paar Bep Soppe en Ria
Wezenberg met een gemiddelde
score van maar liefst 61,39 %, dit
paar hoort echt in de A-lijn thuis, de
rest van de B-lijn loopt anders met
een kater rond als zij weten tegen
dit paar te moeten bridgen. Tweede
is het paar Greet van Diemen en Nel
Groven met 55,81 %, dit paar hoort
ook in de A-lijn thuis, zij spelen zo
constant en zeer goed.
Derde zijn geworden het paar Nel
van Bemmel en Jos Walkers met
52,37 % en zijn hiermede het paar
CorryH Snel en Netty Walpot voorbij
gestreefd. Volgende week is er vrij
bridgen om even van de spanning
te bekomen.
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Legmeervogels zaalvoetbal
1 speelt gelij k in matig duel
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 16 november speelde Legmeervogels een
uitwedstijd tegen Annour 2 in Sporthal Zielhorst in Amersfoort. Het was
de nummer 2 tegen de nummer 11
van de ranglijst. Met een aantal afwezigen, waaronder geen keeper,
kon Legmeervogels in totaal 7 man
op de been brengen. Omdat doelman Patrick Brouwer zijn vinger had
gebroken vorige wedstrijd, was het
veldspeler Tim Mollers die zijn positie onder de lat overnam. En dat
deed hij niet onverdienstelijk.
Vlak voor het beginsignaal bleek dat
Annour 2 over een zeer ruime selectie beschikt. Zij hadden de beschikking over 11 spelers, tegenover 7 van Legmeervogels. Het 1e
team van Annour speelt namelijk 1e
divisie, zodat de afvallers in het 2e
plaats moeten nemen. Annour kon
daarom een aardig team op de been
brengen. Dat kon een lastig avondje
gaan worden.
De 1e helft was nog geen minuut
bezig, of de bal lag alweer in het net.
Bij een aanval van Legmeervogels
vanaf de linkerkant, was het Stefan
van Pierre die met zijn rug naar de
goal de bal aangespeeld kreeg, en
uit de draai met een strak en laag
schot de keeper kansloos liet, en
daarmee een vroege 0-1 voorsprong
op het scorebord noteerde.
Direct vanaf de aftrap van Annour
had Legmeervogels het geluk aan
haar zijde, want het was een speler
van Annour die zag dat zijn schot via
de binnenkant van de rechterpaal
weer terug het veld in kaatste. Een
spectaculair begin, wat een voorbode moest zijn voor een spannende pot zaalvoetbal. Maar dat bleek
geenszins het geval.
Gevaarlijk
De rest van de 1e helft was een
gezapig duel te zien, met een matig spelend Legmeervogels dat amper gevaarlijk kon worden. Er was
veel balverlies en het oogde allemaal erg slap. Daarnaast bleek Annour een goed voetballende ploeg
te zijn dat een aantal keer gevaarlijk
voor het doel van Tim Mollers wist

te komen. Maar Tim wist met uitstekend keeperswerk zijn doel schoon
te houden. Daarnaast was het voor
Legmeervogels moeilijk om door de
compacte verdediging van Annour
heen te komen. Je zou niet zeggen
dat Annour slechts op de 11e plaats
staat in deze Hoofdklasse B.
En toch was het Legmeervogels dat
de gevaarlijkste en meeste kansen
wist te creëren. Legmeervogels had
deze 1e helft de wedstrijd al in haar
voordeel moeten beslissen, maar
de keeper van Annour bleek een te
grote sta in de weg. Alle gevaarlijke schoten die een doelpunt leken
te worden wist hij te pareren, en
het was Jordi van Gelderen die alleen op de keeper kon afgaan, maar
zijn lage schot door de keeper gepareerd zag worden. Door het missen van deze grote kansen werd de
rust in gegaan met een zeer magere
0-1 voorsprong.
Matig
De 2e helft was wederom een matige vertoning, waarin Legmeervogels sporadisch gevaarlijk wist te
worden. Annour zette Legmeervogels wat meer onder druk, en wist
het Legmeervogels met hun snelle en behendige spelers wat lastiger te maken. Toch stond het verdedigend goed bij Legmeervogels,
waardoor Annour nou ook weer niet
echt tot grote doelkansen kwam. En
Tim Mollers bleek een goede vervanger van Patrick Brouwer, die met
een aantal knappe reddingen de nul
wist te houden.
Maar uit het niets viel in de 7e min.
de gelijkmaker vanuit een ongevaarlijke situatie. Het was een aanvaller van Annour die aan de rechterkant op kwam. Verdedigd door
Coen van Weerdenburg wist hij toch
met een slap schot de bal onder de
voet van Coen door te krijgen, waarna de bal ook nog eens door de benen van Mark Rutgers heen, onhoudbaar voor Tim Mollers, in de
linkerhoek van het doel verdween,
1-1.
Gelijkmaker
Een gelijkmaker die totaal niet no-

dig was, omdat Legmeervogels de
wedstrijd aardig onder controle had.
Maar Legmeervogels speelde zelf
gewoon te slap en te matig, en wist
amper bij het doel van Annour te
komen. Het goede aanvalsspel wat
Legmeervogels normaliter laat zien
kwam er deze avond totaal niet uit.
Tot overmaat van ramp kwam Legmeervogels ook nog eens op een
2-1 achterstand. Bij een aanval van
Annour wist één van hun spelers
een afvallende bal tegen de touwen
te schieten in de 15e min.
Legmeervogels moest nu gaan proberen wat meer uit haar schulp te
kruipen en de gelijkmaker te forceren. Dat deed het ook, want in de
volgende minuut was daar alweer
de gelijkmaker. Met een uitstekende
aanval over links wist Patrick Woerdeman de bal strak voor te geven op
de inkomende Mark Rutgers, die in
één keer uithaalde en fantastisch
binnenschoot, 2-2.
Helaas wist Legmeervogels het
restant van de 2e helft niet verder door te drukken, het zat er gewoon niet in. Het was allemaal te
slap en niet overtuigend genoeg. Je
kan ook zeggen dat het de verdienste was van het goede verdedigen
van de thuisploeg, want die stond
gewoon goed. Drie minuten voor
tijd kwam Legmeervogels ook nog
met een man minder te staan, omdat Ibrahim el Ahmadi een overtreding beging. Deze ondertal situatie
wist Legmeervogels knap te verdedigen, waardoor er toch een moeizaam, maar verdiend gelijkspel uit
het vuur werd gesleept.
Ondanks het gelijkspel staat Legmeervogels nog steeds op een verdienstelijke 3e plaats, met slechts
1 punt achterstand op de nieuwe
nummer 1 MGT-WBV, dat aanstaande vrijdag op bezoek komt in Sporthal De Scheg. Koploper AC Kingdom verloor deze avond met 5-3 van
Allen Weerbaar, waardoor het puntverlies niet heel duur is geweest.
Maar bij een overwinning had Legmeervogels wel de koppositie kunnen pakken.

JA1 Qui Vive ten onder
tegen Hurley A1
Aalsmeer - Uithoorn - De uitwedstrijd tegen Hurley zal door Qui Vive
JA1 niet snel worden vergeten. Daar
waar het de eerste 10 minuten nog
redelijk ging werd het de rest van
de wedstrijd steeds minder goed.
Hurley profiteerde van tal van foutjes onder andere op het middenveld
en schakelde via twee goede middenvelders en een uitstekende spits
snel richting de cirkel van Qui Vive.
Bij 2-0 achter volgde een goede fa-

se van Qui Vive. Men kon goed druk
zetten op de verdediging van Hurley maar hier ontbrak of het soms
noodzakelijke stukje geluk of er
werd goed verdedigd door de mannen uit het A’damse bos.
Pech had Qui Vive toen de scheidsrechter aan de clubhuis kant floot
voor een pittige overtreding van
een Hurley middenvelder terwijl de
voordeelregel op zijn plaats was geweest; de voorwaartsen van Qui Vi-

ve stonden al in een overtal in de
cirkel van de tegenstander. Hurley
denderde door en de ruststand van
5-0 vertelde genoeg.
De 2e helft probeerde Qui Vive de
beroemde eer te redden maar kwam
niet verder dan een lastig backhandschot tegen het zijnet en een
mooie kans van Casper Kuijpers die
uitstekend werd gepareerd door de
keeper van Hurley. Eindstand 8-0.

Qui Vive dames 1 verliest
nipt van Noordwij k
Uithoorn - Na twee weken wel een
aantal punten te hebben binnen gesleept, stond afgelopen zondag een
wedstrijd tegen Noordwijk dames 1
op het programma. De Qui Vive dames waren er op gebrand om ook
deze week ook weer met punten
naar huis te gaan.
Beide teams waren erg aan elkaar
gewaagd waarbij Qui Vive vooral
in de eerste helft goed speelde. In
de rust was de stand nog gelijk. De
tweede helft ging Qui Vive daarom

vol in de aanval. Dit resulteerde in
een mooie backhand slag van Sophie Tijssen, links boven in de hoek.
Helaas raakte de bal net de paal.
Uiteindelijk kreeg Noordwijk een
strafcorner en schoot deze linksonder in de hoek. Alhoewel de Qui Vive dames aan gaven dat de bal niet
buiten de cirkel was geweest – wat
moet tijdens het nemen van een
strafcorner – bleef de scheidsrechter bij zijn standpunt. Er volgden
nog een aantal mooie aanvallen van
de Uithoornse dames. Hieruit volg-

den drie strafcorners. Deze werden
echter jammerr niet benut.
Het eerste elftal keerde terug zonder punten. Maxime de Haan liet afgelopen weken een duidelijke groei
zien en werd daarvoor benoemd tot
“Woman of the match”. Aanstaande
zondag speelt Qui Vive dames 1 hun
laatste wedstrijd voor de winterstop.
Ze hopen deze wedstrijd met winst
te bezegelen en met een goed gevoel het veld af te stappen. De Uithoornse dames spelen thuis tegen
Weesp dames 1.

KDO 2 geeft zuivere
overwinning uit handen
De Kwakel - Voor het tweede van
KDO stond afgelopen zondag de
thuiswedstrijd tegen RKAV Volendam 2 op het programma. Voor de
Kwakelaars was het deze morgen
zaak om het verschil in punten met
de middenmoot te verkleinen. In
de eerste helft hadden de Kwakelaars in eerste instantie veel moeite om grip te krijgen op de aanvallende intenties van de Volendammers. Naarmate de wedstrijd
vorderde, had het tweede meer in
te brengen in de wedstrijd. Toch
was het RKAV Volendam die na
twintig minuten spelen op voorsprong kwam, nadat er twijfelend
werd ingegrepen bij KDO achterin, 0-1. KDO liet zich niet zo maar
uit het veld slaan en kon onder
aanvoering van de terug gekeerde Rick Kruit steeds gevaarlijker
worden. Op aangeven van Mathijs
van Rijn, wist Rick vanaf de rand
van het zestienmetergebied knap
de 1-1 binnen te schieten. KDO
rook haar kans en zette de Volen-

dammers steeds meer onder druk.
In de 35e minuut was het tweede
doelpunt van KDO een feit. Opnieuw was het Rick Kruit die zich
positief wist te onderscheiden en
de 2-1 aantekende. RKAV Volendam, dat verdedigend kwetsbaar
was, maar aanvallend erg gevaarlijke spelers had, was even van
slag. Tot grote genoegen van KDO
kon Joost Samsom vlak voor rust,
na een prima voorzet van Rob Rewijk, van dichtbij de 3-1 binnentikken. Een enorme opsteker voor
de Kwakelaars zo vlak voor rust.
In de tweede helft leek de wedstrijd in de 55e minuut beslist te
worden via wederom Rick Kruit.
Kruit, wist na een goede steekbal van Marco Rijbroek, fraai de
4-1 aan te tekenen. KDO was in
euforie stemming, maar kreeg
een aantal minuten later de deksel op haar neus, nadat RKAV Volendam de 4-2 aantekende. Niks
aan de hand leek, maar niets

bleef minder waar. In de 75e minuut wist Volendam na een prachtig afstandschot op 4-3 te komen
en was het alle hens aan dek bij
de Kwakelaars. KDO bleef aanvallend gevaarlijk, maar kon het
verschil niet maken. Vijf minuten
voor tijd wist RKAV Volendam gelukkig op gelijke hoogte te komen, nadat een schot vanaf de
rand van het zestienmetergebied
in de kruising verdween, 4-4. Een
flinke tegenvaller voor KDO, maar
wat de Kwakelaars ook probeerde de winnende treffer zat er niet
meer in.
Door dit gelijkspel staat het tweede op de achtste plaats op de
ranglijst. Volgende week is het
tweede vrij, waarna het op 2 december de competitie hervat met
de thuiswedstrijd tegen Hoofdddorp 3. In de uitwedstrijd eerder
dit seizoen wonnen de Hoofddorpers geflatteerd met 3-0, dus KDO
heeft dan iets goed te maken.

Gelij k spel Qui Vive-Phoenix
Uithoorn - Kon Qui Vive de goede
zege op HDM een vervolg geven tegen nieuwkomer in de overgangsklasse Phoenix? Het leek er aanvankelijk wel op toen binnen 10 minuten de 0-1 al op het bord stond.
Erik bereikte Jasper met een mooie
pass, die draaide vervolgens weg en
schoot hoog binnen. Het had er alle schijn van dat dit wellicht de eerste uit-overwinning ging worden
voor Qui Vive maar niks bleek minder waar. Phoenix wist snel de achterstand om te draaien naar een 2-1
voorsprong. Een lucky bal door de
verdediging en een shoot-goal die
goed gekeurd werd waren er voor

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 13 november werd de vierde zitting van
de tweede competitieronde gespeeld bij Bridgevereniging Hartenvrouw. Door omstandigheden is
twee weken lang een ingezonden
verslag van Hartenvrouw niet geplaatst. Op 30 oktober had de verslaggeefster het over navigatiefouten waardoor de koers afstevende op de Bermudadriehoek. Dit betrof, als eerste, Gertrude Doodkorte en Floor Janssen, zij namen in
dit ‘rampscenario’ de volgende paren mee: Froukje Kraaij/Anneke van
der Zeeuw, Reina Slijkoord/ Rita
Vroman en Ploon Roelofsma/Mar-

ja Slinger. Zoals het er nu uitziet
blijft dat zo en, helaas dames, verdwijnt u uit het zicht van de A. U
heeft nog twee kansen om uw koers
te wijzigen, zorg voor een goede bemanning. Verheugen mogen zich
in de A competitie de paren Kokkie van den Kerkhoven/Corrie Smit,
als eerste met 56.05% gemiddeld,
gevolgd door Kitty van Beem/Agnes de Kuijer (55.73%), derde zijn
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 55.41%. Kom dames, één
en twee blijf deze positie houden
c.q. wisselen en maak een kans op
het clubkampioenschap ooit. In de
B-competitie is iets wonderlijks ge-

beurd: eerste blijven José Möller
en Ank Reems met 58.99%, tweede
staan nu Vera van Wessem en Elly
van Brakel, met 53.77%. Dan nu het
verbazingwekkende: het paar Ciska Goudsmit/Trudy Fernhout staat
nu derde met 52.25%, zij komen van
verre, tot op heden niet meer dan
44% gemiddeld, mogelijk hebben
zij eindelijk hun kompas goed op
elkaar afgestemd. Alle bridgeleden
hopen het voor hen, houd de naald
scherp in de gaten!
Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, tel. 0297-565756.

nodig. Phoenix liet daarna veelal het
initiatief over aan Qui Vive. Qui Vive
kwam dan ook nog wel wat keren
in de cirkel en kreeg zelfs nog een
strafbal maar deze werd niet verzilverd. 2-1 bleef de ruststand.
In de 2e helft was het beeld nog extremer Phoenix verdedigde af en toe
met 11 man in eigen 23 meter en
loerde bijna alleen op een counter.
Een van die counters leverde hun
een strafbal op (jammerlijke beslissing) waardoor zij op 3-1 kwamen. Qui Vive kon lang geen echte vuist maken in balbezit en er echt
veel mee creëren totdat een harde

bal de cirkel in een eigen doelpunt
opleverde van Phoenix en de aansluiting er weer was. De druk bleef
hoog voor Phoenix en Qui Vive perste er nog een eindsprint uit. Mark
Weber wist uiteindelijk optimaal
gebruik te maken van een klutsbal
voor de goal en de 3-3 was een feit.
De jacht op de 3-4 werd uiteindelijk niet beloond waardoor een gelijkspel het maximaal haalbare was.
Qui Vive haalde hun niveau niet en
dat resulteert in puntenverlies zelfs
in de degradatiepoule. Hopen dat
die les in het vervolg van de competitie kan worden meegenomen.
Volgende week wacht Huizen thuis.
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Winst handbalmeiden
HSV’ 69 D1
De Hoef - Op zaterdag 17 november hadden de meiden van HSV D1
een thuiswedstrijd in De Vlijt in Zevenhoven tegen DSOV. Meteen was
er volop actie van beide kanten, gelukkig hield Rachelle twee ballen uit
het doel.
De meiden waren nu wel meteen
wakker... een aanval van HSV en
Sam mist net. Maar Annelies weet al
snel twee doelpunten te maken !En
nu weet Sam ook te scoren 3-0….
Maar DSOV laat van zich horen en
ook zij weten twee keer te scoren...

Goede uitslag dames Hertha

het wordt spannend. Er wordt zeer
goed verdedigd door Bente die echt
een topwedstrijd speelt en daar is
de 4-2 door Tesse.
En dan is HSV los. Door goed en
snel overspeelwerk weet Tesse nog
wel vijf keer te scoren! En ook Sam
scoort twee keer! Annelies verricht
uitstekend keepwerk en weet nog
een aantal ballen buiten het goal
te houden! Dan nog drie seconden speeltijd; Naomy breekt door
en brengt de stand op de valreep
op 11-2!

Hertha E4 boys winnen
met aanvallend voetbal
Vinkeveen – Op een herfstfris
thuisveld boekten de jongens van
Hertha E4 de zevende overwinning
van het seizoen. Hertha begon de
wedstrijd vol vertrouwen. Misschien
wel iets teveel vertrouwen want na
slechts 2 minuten had Loosdrecht
als eerste gescoord. Zeven minuten
later kwam Hertha terug met een
goal van Vincent van Eijk uit een
hoekschop van vaste hoekschopnemer Vincent Fernhout. De 2-1 was
een mooie combinatie van Lucas
Wielink, via Sebastiaan naar Vincent Fernhout en zowel de 3-1 als
de 4-2 werd door Lucas gescoord,
twee keer uit een voorzet van Vincent Fernhout. Voor de rust scoorden Sebastiaan en Jim Bakker ook
nog. Dat Hertha met een gerust gevoel de pauze in zou kunnen gaan
was echter te veel gezegd. Regelmatig vielen er in de verdediging
grote gaten waardoor er soms wel
2 of zelfs 3 Loosdrechtspelers voor
het Herthadoel alle ruimte kregen
en slechts door pech niet tot meer

scoren kwamen. De Herthanen leken wellicht door het koude weer
niet tot goede afspraken in de verdediging te kunnen komen.
Na rust was de 7-2 voor Lucas (met
de borst) uit weer een hoekschop
van Vincent. De achtste goal voor
Hertha was werkelijk een prachtige
combinatie waarin een fraaie tactische voorzet door Vincent Fernhout
koelbloedig werd afgemaakt door
Sebastiaan.
Daarna ging het doelpunten maken
heen en weer. Hoewel Hertha veel
meer balbezit had dan Loosdrecht,
werd er toch door de slecht georganiseerde Hertha-verdediging veel
ruimte aan de Loosdrechtse gasten gegeven om makkelijk met 2 of
3 volkomen vrijstaande spelers te
scoren.
De negende goal was voor Jim, uit
een hoekschop, en de 10 werd door
Vincent Fernhout gemaakt uit een
terechte vrije schop. Uiteindelijk
was de uitslag 10–7.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Op een regenachtige
zaterdagmiddag op weg naar Baarn
om een wedstrijd te spelen tegen de
dames van TOV... In het eerste kwartier was het spel van beide kanten
rommelig en golfde het spel op en
neer. Gitta schoof vanuit het middenveld naar de spits en Judith zakte terug naar het middenveld. Dit leverde direct een gewenst resultaat.
Nina gaf een mooie pass vanaf haar
eigen helft naar Gitta, die vertrok als
een speer. Geen houden aan voor
de tegenpartij en dat beloonde zich
met 0-1. Een paar minuten later, wederom een diepe bal vanuit achteruit, ditmaal kwam de pass van Jodie. De tegenpartij onderschepte de eerste bal, die meteen afgepakt werd door Judith en haar tegenstander uitkapte. Vervolgens
kwam de voorzet en de 0-2 door Gitta. Bijna rust, beide teams snakken
naar de pauze. Van een onverwach-

te bal kon Gitta haar derde goal maken, Hattrick! Na de rust, wederom
een rommelige start, nam Hertha
het heft weer in handen. Nina vuurde van 20 meter op doel, maar de
keepster had hem klemvast. De uittrap werd onderschept door Hertha, meteen werd Gitta gezocht, zij
zag Kim geheel vrij staan en speelde de bal keurig af waardoor Kim de
0-4 maakte. Even later weer een uittrap van TOV die onderschept werd
door Jurriënne, die het vijandelijke doel vanaf een meter of 25 onder vuur nam. De keepster raakte
hem met de vingertoppen en ging
het goal in. Door een gat in de verdediging kreeg TOV de gelegenheid
om tegen te scoren 1-5. Ze geloofden het allemaal wel, die 3 punten
zaten in de pocket, maar Gitta was
nog niet uitgeblust en scoorde nog
2 maal en bepaalde de eindstand op
1-7.

Atlantis C1 wint van Ondo
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Bos gesponsorde Atlantis C1 tegen Ondo C1. Ondo was de eerste die middels een
strafworp een doelpunt op het scorebord zette: 0-1. Gelukkig scoorde
Yara met een korte kans de 1-1.
Daarna kwam Atlantis door Amy op
een voorsprong van 2-1 met een
strafworp. Helaas liet Atlantis er ook
één door en werd het 2-2.
Daarna ging het heel snel en stond
het team met 2-4 achter, maar Atlantis bracht de bal vanuit de verdediging goed uit naar de aanval.
2-4 was dan ook de ruststand. De

tweede helft begon en Sven scoorde gelijk de 3-4. Atlantis C1 kwam
de wedstrijd weer lekker in, maar
daarna lieten ze er weer één door
en werd het 3-5. Iedereen begon de
spanning voelen. Yara scoorde gelukkig de 4-5 maar een minuut verder werd het weer 4-6. Dankzij Sven
werd het weer 5-6 en Amy scoorde daarna de 6-6 en het werd heel
spannend. Yara scoorde daarna de
7-6 en Atlantis had weer een voorsprong. Door de spanning ging de
ploeg uit Mijdrecht zich haasten,
maar toch scoorden Joelle de 8-6
en Amy de 9-6.

Hertha E3 verliest met
3-4 van AS’ 80

Meiden B1 HSV koploper
De Hoef - De meiden B1 van HSV
hebben zondag 18 november de
eerste plaats weer heroverd. In hun
thuishal met hun eigen publiek dat
massaal was toegestroomd haalden
ze de winst binnen. In een bloedstollende wedstrijd die in de rust
nog resulteerde in een 3-3 stand,

moest er nog het een en ander
goed gemaakt worden. Maar toen
de tweede helft begon, ging het bij
deze dames een stuk beter en wisten ze de tegenpartij van hun stuk
te brengen. Na een aantal minuten
wisten ze uit te lopen wat eindigde
in een 9-4 stand.

Vinkeveen - De topper tussen de nr.
2 AS’ 80 tegen nr. 3 Hertha E3 werd
verloren met 3–4. Hertha begon tegen de fysiek sterke tegenstander
niet goed aan deze wedstrijd want
na 3 minuten spelen kwamen hun
mannen op een 0–1 achterstand.
Niet veel later na de 10e min kwam
ook de 0–2 op het scorebord. Hertha probeerde weer in de wedstrijd te
komen en in de 12e minuut kwam de
eerste kans maar het schot van Cooper ging naast. Niet veel later na een
mooie aanval en een prima passé
van Mark, bracht Tibor de stand op
1–2. Hertha was op dat moment beter maar de vele kansen die ze kregen werden niet benut. Hertha bleef
nu wel de druk houden op de tegenstander en na een passé van Mika
bracht Mark de stand verdiend op
2–2. Met nog vijf minuten te spelen
voor rust hield Hertha de druk er op
en zo vlak voor rust kwamen zij verdiend op een 3–2 voorsprong door
Tibor. Na rust hetzelfde spelbeeld
want na 4e minuut kwam de eerste

kans en na een mooie aanval schoot
Cooper net naast. Ook AS’80 kreeg
een paar kansen maar door uitstekend keeperswerk hield Enzo Herha
in de wedstrijd. In de 10e min weer
een grote kans maar ook dit schot
ging net naast. De counter daarop
bracht AS’80 de stand op 3–3. Na
deze tegenslag bleef het op en neer
gaan met daarbij mooie kansen over
en weer. Met nog zo’n 10 minuten te
spelen ging het tempo iets naar beneden want de mannen hadden aardig wat gegeven. En zo schoot AS’80
3 minuten voor tijd de 3–4 binnen.
Omdat Hertha de bal achterin niet
wegkreeg kon de tegenstander van
10 meter afstand de bal snoeihard
in het dak van het doel schieten.
Hertha probeerde in een slot offensief nog wat en dat leverde 2 minuten voor tijd nog een strafschop op
maar helaas werd deze gestopt door
de keeper. En zo eindigde deze wedstrijd in een nederlaag.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha MD1 in het rood
Vinkeveen - De meiden van Hertha
MD1 moesten afgelopen zaterdag
naar Almere. De meiden gingen vurig van start en de eerste doelpunten vlogen erin. De vorige wedstrijd
hadden ze verloren dus om de koppositie te behouden mogen er géén
fouten meer gemaakt worden. Hoewel de meiden van Waterwijk veel
tegenstand boden en het een leu-

ke gelijkopgaande wedstrijd werd
hebben we uiteindelijk 5 keer de bal
in het net geschoten. Eén keer was
Waterwijk ongelukkig en ketste de
bal via een van hun eigen spelers in
eigen doel.
De eindstand was dus 0-6. Doelpuntenmakers waren; Tysha te Beest,
Anne van der Linden en topscoorder Melissa Brandenburg.

Koude ochtend met
verhitte wedstrij d Argon E8
Mijdrecht - Deze zaterdag moeten
de jongens van Argon E8 thuis tegen BVV 31. Direct na de aanvang
van de wedstrijd is het over en weer
aanvallend dan weer verdedigend,
er wordt goed gespeeld en spannend, maar dan scoort BVV hun
eerste doelpunt. De mannen van Argon E8 laten hun koppie niet zakken
en gaan er weer voor en niet veel
later valt de gelijkmaker. Wederom
gaat de bal (en spelers) van de ene
kant naar de andere kant van het
veld, en BVV 31 komt weer voor. Aftrap wordt genomen en boem, Rik
schiet de bal loeihard in het doel na
een mooie assist van Reduwan, 2-2
en de eerste helft zit erop. Direct na
de rust is het weer BVV: Een misser van Argon geeft BVV weer ruimte op het veld en ze scoren weer
2-3. Direct daarop is het weer Argon, 3-3. Een kleine behendige van
BVV pakt voor Argon helaas weer

de bal voor zijn voetjes en knal met
een omtrekkende schop in Argons
doel en oh nee, ze staan weer achter, 3-4. Nou, nu maar hopen dat Argon E8 het weer snel op gelijkspel
kan krijgen, ze proberen en proberen maar nee, de verdediging is
even verslapt en BVV schiet er weer
door en ja hoor, weer eentje, dus de
Argonauten nu 3-5 achter en ja, niet
lang meer te spelen... de hoop toch
een beetje aan het verliezen, een
hoekschop voor Argon komt voor
het doel en Mourat doet zijn been
omhoog, tikt de bal met een aardige snelheid boem in het doel, 4-5 en
nu ja, wat zal het zijn, 1 of 2 minuten
nog maar... maar de jongens gaan
er nog steeds super voor en Chris
en Sem schieten een bal net naast:
in ieder geval daar lijkt het op maar
daar is super Rik en tik....5-5 fluitje
van de scheids !
Foto: sportinbeeld.com

Argon in tweede helft
langs UVV
Verdiende winst voor de
boys van Hertha F2
Vinkeveen - De aftrap werd afgelopen zaterdag door Hertha genomen
iets voor negenen, beide partijen
wisten wat er op het spel stond dus
gingen dan ook hard tegen hard. Er
werd flink geknokt om de bal. De
eerste 5 minuten was het spel vooral op het middenveld totdat Mike
de bal netjes via links mee kon nemen richting het doel. Een flinke
trap in de rechterhoek, 1-0. Het was
een zeer spannende wedstrijd om
naar te kijken. Schoten werden afgevuurd van alle kanten. DOB nam
een corner, deze werd in een onmogelijke hoek geplaatst, 1-1. Gelukkig lieten de jongens hun hoofd

niet hangen en gingen weer keihard in de aanval. Lars en Kyan waren goed aan het voetballen op het
middenveld. Damon nam de bal op
zijn eigenwijze Messi-manier mee
naar het doel, de bal kon mooi worden meegenomen door Hein, en na
wat heen en weer pass’en en in het
16-metergebied kon Hein hem mooi
achter de keeper plaatsen, 2-1.
Na de rust ging het rustiger. Na een
flinke uittrap van Corné was de goal
al eigenlijk gemaakt. Niels nam de
bal mee, liep een verdediger voorbij
van DOB alsof hij er niet stond en
schoot de bal er weer netjes in, 3-1.
Dit was ook de eindstand.

Mijdrecht - Tegen UVV heeft Argon
een verdiende overwinning behaald.
De tegenstander uit Utrecht staat
laag op de ranglijst maar dat was aan
het veldspel niet te merken. Pas na
een uur voetballen wist Argon met
twee fraai uitgevoerde aanvallen het
net te vinden. De eerste helft ging tamelijk gelijk op, al kreeg Argon wel
een paar mogelijkheden. Roderick
Röling mocht in de beginfase tweemaal een vrije trap lanceren maar de
goede doelman Jonnes Bouma had
goed zicht op de bal waardoor ze een
gemakkelijke prooi werden. Ook bij
een tweetal hoekschoppen van Stefan Tichelaar was deze doelman attent. UUV kon daar aanvallend weinig tegenover stellen, aanvaller Jeffery Gorré speelde vanaf rechts wel
dreigend maar de Argondefensie
was ook deze wedstrijd een stabiele
factor. Langzamerhand kreeg Argon
wat meer grip op de wedstrijd maar
een doelpunt leverde dit op. Een hard
schot van Rick Verweij pakte doelman Bouma en een schot ineens van
Tichelaar ging naast.

Orde op zaken
De tweede helft stelde Argon orde
op zaken. Nadat een vrije trap van
Roderick Röling door de UVV goalie met enig geluk onschadelijk kon
worden gemaakt en Groenen naast
had geschoten was het na ruim een
uur spelen toch raak. Een mooi opgezette aanval werd net zo fraai afgemaakt. Rick Verweij plaatste de
bal op Lesley Groenen die daarna de
bal perfect afleverde op het hoofd
van Vincent van Hellemondt, via binnenkant paal trof de bal het doel,
1-0. Zes minuten later werd het 2-0.
Lesley Groenen, nu over rechts, zag
doelman Bouma enkele meters voor
z’n doel staan en vanaf achttien meter passeerde hij de sluitpost met zuivere lob. UVV leek geslagen, maar
gaf het niet op, het bleef voetballen
en dat leverde één mogelijkheid op,
de kleumende doelman Jordi Wens
reageerde goed.
Na enkele pogingen van Groenen
en opnieuw Van Hellemondt floot de
uitstekende scheidsrechter Van den
Berg voor het einde.

