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KORT NIEUWS:

Poging tot 
inbraak
Uithoorn - In de nacht van 
woensdag 13 op donderdag 14 
november is geprobeerd in te 
breken in een woning aan de 
Johan van Oldenbarneveldtlaan. 
De dieven hebben getracht het 
huis te betreden via het keuken-
raam en via de berging. Dank-
zij extra sloten op de ramen en 
deuren is het niet gelukt om bin-
nen te komen. Op vrijdag 15 no-
vember is ook geprobeerd in te 
breken in een woning in Gre-
velingen. Om binnen te komen 
hebben de dieven aan de ach-
terzijde een ruit ingeslagen. 
Toch zijn ze het huis niet inge-
gaan. Via de garagedeur is even-
eens getracht de woning te be-
treden. De garagedeur is gefor-
ceerd. De hier liggende spullen 
hebben de inbrekers niet mee-
genomen. Voor zover het onder-
zoek nu uitwijst, zijn de dieven 
het huis niet ingegaan.
De poging inbraak werd rond 
vijf uur in de middag ontdekt.

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl
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Wij zijn met spoed op zoek naar een

BEZORGER/STER
voor een krantenwijk van 250 kranten, 
Krakeend en Witkopeend e.o.

Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
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Druk bezocht en erg gezellige 
intocht van de Sint
Uithoorn/de Kwakel - In het be-
gin een beetje mistig, maar op het 
moment dat de boot met Sinterklaas 
en zijn Pieten zichtbaar werd op de 
Amstel in Uithoorn, trok de mist 
op en konden de honderden kin-

deren hun grote kindervriend wel-
kom heten. Nog nooit was het zo 
druk in Uithoorn. Het was een ge-
weldig feest. Eerst bij de aankomst 
in het Oude Dorp, daarna bij winkel-
centrum Amstelplein. Na de lunch 

in winkelcentrum Zijdelwaard en
zaterdagavond werd hij ook nog 
feestelijk ingehaald in De Kwa-
kel. Elders in deze krant ziet u een
foto impressie van deze gezellige en 
druk bezochte evenementen.

Uithoornse Filipijnse 
vraagt hulpgoederen 

Uithoorn - Op zondag 17 november 
om half zeven in de avond heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
kruising Zijdelweg met de Wieger 
Bruinlaan. Een 21 jarige automobi-
list uit Amstelveen reed over de Zij-

delweg richting zijn woonplaats. Bij 
de kruising werd hij plots geramd 
door de wagen van een 38 jarige 
Uithoornaar. De verkeersdienst is 
ter plaatse geweest om de oorzaak 
van de botsing nader te onderzoe-

ken. Beide auto’s zijn ook meegeno-
men voor verder onderzoek. De bei-
de bestuurders zijn met letsel naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

(Foto Ronald van Doorn)

Naar ziekenhuis na aanrijding

DUS! kiest Peter Timmer 
tot lijsttrekker
Uithoorn - De leden van DUS! heb-
ben vorige week dinsdag Peter Tim-
mer tot lijsttrekker gekozen en de 
kandidatenlijst en het verkiezings-
programma vastgesteld. Ria Zijlstra 
is weer wethouderskandidaat. Zij 
heeft de afgelopen vier jaar met veel 
plezier deel uitgemaakt van het col-
lege van B&W en is de enige wet-
houder die heeft aangegeven door 
te willen gaan. 
Zijlstra over haar ambities: “In vier 
jaar in het college kan je veel doen, 
maar niet alles. We zijn op de goe-
de weg: bijvoorbeeld met talent-
ontwikkeling, met duurzaamheid 
en met alle taken die we vanuit het 
Rijk krijgen. Met beperkte middelen 
moeten we veel doen. Maar met de 
inzet en deskundigheid van inwo-
ners, ondernemers en organisaties 
kunnen we de uitdaging aan. Daar 
heb ik nog tijd voor nodig. Mijn in-
zet voor de komende vier jaar zal 
dan ook zijn: de energie in de sa-
menleving binden om samen te zor-
gen voor een omgeving waar men-
sen tot hun recht komen. Kies voor 
continuïteit!”

Ervaren
Lijsttrekker van DUS! is de ervaren 
rot in het vak Peter Timmer, nu frac-
tievoorzitter. Ook Timmer wil door-
gaan: “Graag wil ik me nog vier jaar 
inzetten voor Uithoorn en De Kwa-
kel. Samen zijn we verantwoorde-
lijk voor hoe het er uitziet en hoe 
we met elkaar omgaan. Naar de 
visie van DUS! houden we daar-
bij rekening met de leefomstandig-
heden hier en nu, later en elders. 
Dus duurzaam, meedoen om men-
sen van betekenis te laten zijn voor 
henzelf en de samenleving, zoveel 
mogelijk meebeslissen over de ei-
gen woonomgeving, en natuurlijk! 
in een groene omgeving.” Op num-
mer twee tot en met vijf van de lijst 
staan: Elfriede Henraat, José de Ro-
bles, Ans Gierman en Tim Caré.
D66 en GroenLinks hebben in Uit-
hoorn en De Kwakel de krachten 
gebundeld in DUS!, voor een groen, 
duurzaam en sociaal beleid. DUS! 
gaat ‘voor de energieke samenle-
ving’ zoals het verkiezingsprogram-
ma laat zien. Voor meer informatie: 
www.dus-uithoorn.nl.

Sinterklaasfeest in ‘t Buurtnest
Leeftijd: tot en met 7 jaar
Uithoorn - Woensdag 27 november 
is er ´s middags van 14:30 tot 16.00 
uur een leuk en gezellig Poppenthe-
ater met aansluitend bezoek van Sin-
terklaas met zijn zwarte pieten. Om 
Sinterklaas een klein beetje hulp te 
verlenen in deze moeilijke tijden vra-

gen wij per schoen 1 euro bijdrage 
en worden de ouders van de deelne-
mende kinderen verzocht een (even-
tueel zelf gemaakt) schoentje in te 
leveren bij ‘t Buurtnest op werkda-
gen van 12.00 tot 16.00 uur. Dit kan 
tot uiterlijk maandag 25 novem-

ber! Het schoentje graag voorzien 
van een briefje met naam van het 
kind, jongen of meisje, en de leeftijd, 
met eventueel een leuke opmerking 
over het kind voor het boek van de 
Sint. Adres: ‘t Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn.

Uithoorn - Marcello Boud en
Sybe Andringa hebben hun krach-
ten gebundeld en organiseren op 
vrijdag 22 november een feestje 
in jongerencentrum The Mix. Het 
feest is speciaal bedoeld voor tie-
ners in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar.
Sybe Andringa zal verantwoordelijk 
zijn voor de muziek. Marcello houdt 
zich meer bezig met de organisa-
torische onderdelen van het feest: 
“De muziek zal van alles wat zijn: 

Hardstyle, House, Tech, Mainstream 
en feestmuziek. We willen geen
thema aan het feestje geven, we 
willen gewoon iets organiseren 
voor onze doelgroep”. Het feest heet 
“Colors Of The Mix” en begint om 
21:00 uur. Kaarten zijn in de voor-
verkoop €2,- en aan de deur €3,-. 
Wees er snel bij want de deuren zul-
len om 22:30 sluiten. Om 01:00 uur 
is het feest afgelopen. The Mix, J.A. 
van Seumerenlaan 1, Uithoorn.

Tieners organiseren 
Colors of The Mix

Uithoorn – Iedereen weet wat er 
gaande is op de Filipijnen. Maan-
dag jl was er nog een grote inzamel-
actie op tv. In Uithoorn woont Ju-
liet Labordus, geboren in de Filipij-
nen. Zij start voor haar landgenoten 
ook een actie op. Een actie waar-
bij zij geen geld vraagt, maar goe-
deren. Zij verzoek de inwoners van 
Uithoorn om te helpen met haar in-
zamelingsactie voor de Filipijnse ge-
meenschap. Ook de Springschans, 
de school waar haar dochter op 
zit, heft zij gevraagd om te helpen 
met het inzamelen van spullen voor 
de Filipijnen en natuurlijk wilde de 
school zich hier voor inzetten. 
Juliet: “ Zelf ben ik afkomstig uit de 

Filipijnen en zoals de meesten van 
jullie via de televisie wel gehoord 
zullen hebben, zijn de Filipijnen ge-
troffen door een Tyfoon, Haiyan, die 
vooral de Visayas regio heeft ge-
troffen. Duizenden doden en ve-
le gewonden, huizen verwoest en 
veel mensen sterven op dit moment 
door honger. Het brak mijn hart om 
de mensen zo te zien vechten om te 
overleven.
De Filipijnse gemeenschap in Ne-
derland heeft de handen in elkaar 
gestoken om de slachtoffers van de 
Tyfoon te helpen door een inzame-
lingsactie te houden. De opgehaal-
de goederen worden dan via de 
KLM verstuurd naar de Filipijnen.

Wat is er nodig 
Hieronder de goederen die er ge-
vraagd worden: etenswaren (di-
rect om op te eten), noodles, water, 
blikvoer, zaklampen en batterijen, 
dekens, kleding (niet te dik), ten-
ten, luiers, toiletartikelen of andere
zaken die van nut kunnen zijn.
De giften/spullen kunnen worden 
afgegeven op de adressen: Ebro 113 
of Schootsveld 4 te Uithoorn.  Of u 
kunt bellen 06-53810675 (Juliet) of 
06-46831033 (Marites) om deze op 
te laten halen.
 
“Vanuit het diepst van mijn hart wil 
ik u allen vast bedanken voor de 
hulp”, Aldus Juliet Labordus
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Succesvolle start voor 
Toneelvereniging Genesius
De Kwakel - Zaterdag 16 novem-
ber was de eerste van drie voorstel-
ling van Little Voice, gespeeld door 
toneelvereniging Genesius in De 
Kwakel. Een vol dorpshuis De Qua-
kel zag om 20.15 uur het stuk be-
ginnen. Al binnen een paar minuten 
werd duidelijk dat zowel het huis als 
de relatie tussen moeder en doch-
ter in slechte staat verkeerde. Het 
publiek beleefde een avond vol hu-
mor, onderhuidse spanningen en 
een paar beladen confrontaties. Het 
stuk werd opgeluisterd met mooie 
muziek, soms van de plaat, maar 
ook in prachtige live uitvoering.De 
spelers hebben prachtige karakters 
neergezet met goed spel, versterkt 
door strakke belichting en passende 
geluidseffecten. Het decor was de-
ze keer een podium overschrijdend 
kunstwerk dat door vlotte wisselin-
gen meerdere gezichten kende. Het 
regiewerk van Ton Offerman (zijn 
debuut bij Genesius) had het juiste 

effect. Het publiek genoot zichtbaar 
en hoorbaar. Ze besloten de avond 
met een welverdiende staande ova-
tie. Nieuwsgierig geworden?
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november 
wordt er weer gespeeld.
Locatie: Dorpshuis van De Kwakel. 
Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: van-
af 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro en zijn te koop bij: Tonny Voorn, 
Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560488 
of bij Marga Westerbos, Syclamen-
laan 48, De Kwakel, 0297-532970 en 
supermarkt Schalkwijk in De Kwa-
kel. U kunt ook online kaarten be-
stellen via www.genesius-dekwa-
kel.nl Zaterdagmiddag 23 novem-
ber kunt u om 16.00 uur eerst nog 
genieten van de jeugd van Genesi-
us. Die speelt het stuk Paniek op het 
dak, geschreven door Gerard Broos. 
De voorstelling start om 16.00 uur 
(zaal open 15.30 uur), er wordt 1 eu-
ro entree gevraagd, de opbrengst is 
bestemd voor Kika.

Museum Plusbus voor de 
Ontmoetingsgroep Uithoorn
Uithoorn - Dit jaar mochten wij 
mee met een uitje van de Museum 
Plusbus, die gesponsord wordt door 
de Bank en Giro Loterij. Wat hebben 
we een geweldig dag gehad, een 
dag met een gouden randje. Ieder-
een was op tijd binnen en de reislei-
der Hans, van de Museum Plusbus, 
stond al te popelen om de groep te 
begeleiden naar de bus. Raymond, 
de chauffeur, zorgde er voor dat die-
gene die in de rolstoelen mee gin-
gen ook veilig de bus in kwamen.

Hans legde het programma uit en 
eenmaal in Amsterdam, vertelde 
de chauffeur over de verschillende 
buurten die wij passeerden onder-
weg naar het Van Gogh Museum. 
Aangekomen in het Museum wer-
den wij met stijl ontvangen, geen 
wachttijden, wij mochten zo door 
naar het restaurant waar de koffi e 
klaar stond. In totaal waren met 40 

mensen en deze werden verdeeld 
over 3 groepen. Per groep kregen 
we een gids van het museum mee 
die op geheel eigen wijze vertelde 
over de schilderijen. Allerlei achter-
grond informatie die wij als leek niet 
weten, bijvoorbeeld: als van Gogh 
zijn schilderij zelf geslaagd vond 
dan zette hij daar groot zijn naam 
onder. Iedereen was zeer geboeid.
Kunst maakt hongerig, na een goed 
gevulde lunch kon iedereen op ei-
gen gelegenheid nog een klein uur-
tje rond kijken. Van één van de gid-
sen kregen wij voor iedere groep 
een prachtige print cadeau: Het Ge-
le Huis geschilderd in 1888 en De 
Zonnebloemen 1889. Deze krijgen 
een mooie plek op de Ontmoetings-
groepen. Moe maar voldaan kwa-
men wij rond 15.45 uur weer terug 
op de Bilderdijkhof. Dank aan de 
Museum Plusbus gesponsord door 
de Bank en Giro Loterij.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens 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 aan-
wezig 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.

Uithoornse “knip” tussen 
Noord Holland en Utrecht 

bijna van de baan?
Zo’n drie jaar geleden nam het 
bestuur van Uithoorn het besluit 
om t.z.t., als de omgelegde N201 
klaar is, verkeer tussen Uithoorn 
en Utrecht via de oude N201 (nu 
N196) onmogelijk te maken. Nu 
lezen we dat dit zelfde bestuur 
(wellicht door alle protesten) lijkt 
in te zien dat het besluit bij na-
der inzien niet zo handig was. 
Men wil nu doorgaand verkeer 
toestaan via slaloms door de te 
bouwen parkeergarage. Maar is 
dat wel handig? Ik denk van niet.
Volgens mij is een parkeergara-
ge bedoeld om te parkeren en 
niet om de doorgaande weg er 
doorheen te leiden.

Lekker frisse bedoening zal dat 
worden, bijvoorbeeld onvermij-
delijke voetgangersoversteek-
plaatsen in een parkeergara-
ge gevuld met herrie en uitlaat-
gassen van slalom rijdende au-
tomobielen. Parkeergarages zijn 
doorgaans niet hoger dan rond 
de twee meter.
Dat is te weinig voor vrachtver-
keer of landbouwverkeer waarbij 
ik ook denk aan de tegenwoor-
dig nogal buitenmaatse oogst-
machines. Wethouder Leven-
bach schuift de oplossing voor 
het landbouwverkeer door naar 
de provincie. “Als die het niet 
kan oplossen moeten ze maar 
omrijden via De Hoef, Vrouwen-
akker en De Kwakel” zo zie ik in 
de Nieuwe Meerbode van 13 no-
vember. 
Mede door zo’n opstelling juich 
ik zijn besluit toe om geen nieu-
we termijn te ambiëren. 

Is een Milieu Effect Rapportage 
vandaag nog nodig? Een MER 
lijkt me te horen bij goed be-
stuur, maar ik heb geen MER ge-
zien. De gemeente stelt zelf dat 
na ingebruikname van de om-
gelegde N201 en zonder “knip” 
(dagelijks?) nog altijd tussen 
10.000 en 14.000 voertuigen als 
bestemmingsverkeer en door-
gaand verkeer door Uithoorn rij-
den.
Die wil het Uithoorns bestuur al-
lemaal een kilometer of vier la-
ten omrijden. Dat is een totaal-
afstand gelijk aan een tot an-
derhalve maal de omtrek van de 
aarde, en dat dag in dag uit. Ik 
noem ook nog het extra brand-
stofverbruik, het tijdverlies van 
een minuut of tien per rit (totaal 
ca. 1.600 tot 2.300 mensuren per 
dag bij één persoon per auto). 
Dat verkeer moet dan (in plaats 
van direct over de daarvoor bij 
uitstek geschikte Irenebrug) om-
rijden onder meer via het tame-
lijk rustieke “Thamerlint” naar 

de omgelegde N201, een gods-
wonder dat de aanwonenden 
dat lijdzaam laten gebeuren. Met 
die slalom door de parking gaat 
misschien de helft van die au-
to’s slalommen en gaat de an-
dere helft omrijden? Wie zal het 
zeggen?
De wegenbouwers likten en lik-
ken hun vingers af bij de vol-
strekt overbodige wegaanpas-
singen om Uithoorn met de om-
gelegde N201 te verbinden. Er 
ligt na drie jaar broeden maar 
liefst een overzichtsschetsje van 
het type “achterkant sigaren-
doos” over de “aaneengesmede 
dorpshelften”. Een “rustiek nieuw 
Amstelplein” is geschetst waar-
op ik drie bomen tel. Het plein 
is demonstratief gesitueerd pre-
cies waar nu de weg nog loopt. 
Wie bedenkt zo’n misplaats-
te schaamlap voor het vernie-
tigen van prima infrastructuur? 
Investeerders en beleggers wor-
den uitgenodigd om Uithoorn bij 
te staan en “Winkeliers kunnen 
het hoofd nauwelijks boven wa-
ter houden”.
Toch gaat de Irenebrug verbin-
ding er vanaf 2014 voor jaren 
helemaal uit.. Is dat om de om-
Uithoorn-rijders te laten zien 
hoe goed en snel andere winkel-
centra (Aalsmeer, Amstelveen, 
Mijdrecht) zijn te bereiken zodat 
men niet gauw meer de doodlo-
pende weg naar “Marken aan de 
Amstel” zal inrijden? 
Kunt u het volgen? 
Mijn conclusie is dat mensen of 
ze nu wel of niet parkeren in het 
dorpscentrum straks veilig door 
Uithoorn en over de Irenebrug 
moeten kunnen. Auto’s via een 
gasdicht soort van tunnelbuis, 
of door de buitenlucht. Kan geen 
doorgaande route worden ge-
vonden buitenom die betonko-
lossen, bij voorbeeld via een rou-
te die ook het bevoorradingsver-
keer van de winkels volgt? Krui-
sen met voetgangersverkeer ui-
teraard het liefst ongelijkvloers, 
maar er zijn in Uithoorn méér 
plekken waar dat niet kan.

De gemeenteraad van Uithoorn 
mag zich opnieuw gaan uitspre-
ken over de “knip”. Ik wens hen 
daarbij wijsheid toe. Of en hoe ik 
straks bij de gemeenteraadsver-
kiezing ga stemmen zal erg af-
hangen van de Maatschappe-
lijk Verantwoorde Omgang met 
gemeenschapsgeld (ook uw en 
mijn geld) en het stemgedrag 
in de Raad wat ik graag in deze 
krant zal vernemen. 

Ad de Kort
a.d.kort@hccnet.nl

Open dag bloemenatelier komend weekend

December begint met een kerstworkshop
Mijdrecht - Dit weekend staat het 
atelier van Karin van Dierendonck 
open voor iedereen die zijn eigen 
kerstdecoratie wil maken. Traditie-

getrouw kun je volop inspiratie op 
komen doen en genieten van de 
voorpret want december begint pas 
echt met een kerstworkshop! Laat je 

creativiteit de vrije loop en duik in 
het kerstgroen.
Karin van Dierendonck geeft in de-
cember dagelijks workshops in het 
gezellige bloemenatelier.

Karin: “Het is net als lekker vers ko-
ken, 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? Bo-
vendien is het nog goedkoper ook 
en dat is anno 2013 ook wel lekker, 
toch?” De workshops zijn heel ont-
spannen en gezellig.
Uiteraard is er deskundige begelei-
ding. “Niet iedereen is even ervaren 
in het maken van dit soort decora-
ties, maar iedereen gaat altijd deur 
uit met iets moois, je kunt nog we-
ken genieten van het eindresultaat!”
Alle decoraties die gemaakt worden 

zijn komend weekend te zien op de 
open dag. Met een kopje koffi e of 
thee kun je je rustig laten inspire-
ren en een keuze maken uit het hele 
assortiment. Er zijn maar liefst tien 
verschillende stukken. Van klas-
siek tot modern en in alle denkba-
re kleuren.

Inschrijving
Op de open dag kun je je meteen 
inschrijven, maar je kunt ook onli-
ne terecht: www.vandierendonck.nl. 
Adres: Tuinderslaan 4 in Mijdrecht.
Data: vrijdag 22 november van 10:00 
– 21:00 en zaterdag 23 november 
van 10:00 tot 17:00 uur. Iedereen is 
welkom, voor de kinderen is er li-
monade en wat lekkers. De Tuin-
derslaan ligt aan het einde van de 
Schattekerkerweg, een zijstraat van 
de Oosterlandweg. Zie ook adver-
tentie elders in dit blad.

5000 euro voor Stichting
KiKa vanuit opbrengst 

Uithoorn Culinair!
Uithoorn - Afgelopen juni was 
de tweede editie van Uithoorn 
Culinair aan de Amstel, georga-
niseerd door de LionsClub Uit-
hoorn. Ondanks slecht weer in 
de aanloop van de dag is het 
toch wederom een mooi, gezel-
lig en succesvol evenement ge-
worden. De opbrengst is van de 
dag is gedeeltelijk ten gunste ge-
komen van de Stichting Kinderen 
Kankervrij, en afgelopen donder-
dag is de Cheque, met een waar-
de van 5000,- aan de Stichting 

overhandigd. Erik van Egdom,
Lions-lid en medeorganisator van 
het evenement overhandigde de 
cheque aan Nadine Schaeffers 
en Claire van ’t Veen. 
Het geld komt ten goede aan de 
bouw van het Prinses Maxima 
Centrum. Hier wordt topzorg en 
–onderzoek naar kinderkanker 
gecentraliseerd en kan de gene-
zingskans van kinderen met kan-
ker sneller worden vergroot zodat 
dit in de toekomst geen levens-
bedreigende ziekte meer is. 

Vogelvereniging De groenling
Tentoonstelling groot succes

De Kwakel - Zoals elk jaar werd er 
ook dit jaar weer een vogelshow ge-
houden bij sportcomplex KDO. Op 
Donderdag beginnen de voorberei-
dingen en op vrijdag is de dag dat 
alle vogels worden gekeurd door de 
keurmeesters.
Deze klus van ruim 400 vogels was 
dit jaar al rond 15.00 uur klaar. Al-
les verliep voorspoedig en goed. 
Om 19.45 uur kwam de laatste ca-
talogus uit de printer rollen. Dus om 
20.00 uur kon Mevrouwe Elly Snoek 
de tentoonstelling openen. Er wa-
ren een hoop mensen tijdens de 
opening aanwezig. Bedankt hier-
voor. We hadden 26 deelnemende 
leden. De kampioenen werden om-
geroepen om hun oorkonde in ont-
vangst te nemen. Tijdens de feest-
avond krijgen alle prijswinnaars 
hun prijs in handen. Ook werd on-
ze Voorzitter Bert v.d jagt nog ver-
rast met een jubilaris plak voor zijn 
50 jaar lidmaatschap. Alsnog profi -
ciat Bert. De show is goed bezocht 
en de tombola was bijna uitver-
kocht. Dus het was een succesvol-
le tentoonstelling. 

Onze dank gaat uit naar KDO, de 
adverteerders, de sponsors en de 
schenkers en alle helpers. Mede 
dankzij jullie hebben wij weer onze 
tentoonstelling kunnen organiseren.

Prijswinnaars 2013:
Kleurkanaries:
Kampioen:
C. Jansen ~ kooinr 4 ~ 92 punten 
(bondmedaille)
2e prijs: A.J. den Boer ~ kooinr 20 ~ 
91+ punten
3e prijs: A.J. den Boer ~ kooinr 37 ~ 
91+ punten
Postuurkanaries:
Kampioen: Hans Cligge ~ kooinr 59 
~ 92 punten
2e prijs: Hans Cligge ~ kooinr 46 ~ 
92- punten
3e prijs: Sandra Geudeker ~ kooinr 
89 ~ 91+ punten
Japanse meeuwen:
Kampioen: Bert vd Jagt ~ kooinr 
147 ~ 93 punten(bm) 
2e prijs: Marco vd Jagt ~ kooinr 178 
~ 93- punten
3e prijs: Bert vd Jagt ~ kooinr 165 
~ 92 punten
Zebravinken:
Kampioen: Wout Meijer ~ kooinr 
101 ~ 92 punten(bm)
2e prijs: Aad Hogerwerf ~ kooinr 
128 ~ 92- punten
3e prijs: Aad Hogerwerf ~ kooinr 
116 ~ 91+ punten 
Gouldamadine:
Kampioen: To Markwat ~ kooinr 
222 ~ 93 punten
2e prijs: To Markwat ~ kooinr 226 ~ 

93- punten
3e prijs: To Markwat ~ kooinr 227 ~ 
92 punten

Overige Tropen w.o 
kwartels en duiven:
Kampioen: Sjors Koeleman ~kooinr 
247 ~ 93 punten(bm)
2e prijs: Sjors Koeleman ~ kooinr 
271 ~ 92+ punten
3e prijs: Sjors Koeleman ~ kooinr 
179 ~ 92 punten
Grasparkieten Engels:
Kampioen: Wim v. Scheppingen ~ 
kooinr 308 ~ 93 punten
Kleine Grasparkieten:
Kampioen: Mick vd Jagt ~ kooinr 
305 ~ 92 punten
Agaporniden:
Kampioen: Jos Verlaan ~ kooinr 319 
~ 93 punten(bm)
2e prijs: Jos Verlaan ~ kooinr 333 ~ 
92 punten
3e prijs: Jos Verlaan ~ kooinr 321 ~ 
91 punten
Grote Parkieten 1:
Kampioen: Cees Klijn ~ kooinr 354 
~ 93 punten(bm)
2e prijs: Gerrit vd Weijden ~ kooinr 
341 ~ 92+ punten
3e prijs: Gerrit vd Weijden ~ kooinr 
344 ~ 92 punten
Grote Parkieten 2:
Kampioen: Cees Klijn ~ kooinr 369 
~ 93 punten
2e prijs: Hennie vd Hoort ~ kooinr 
380 ~ 92+ punten
3e prijs: Jan de Blieck ~ kooinr 373 
~ 92 punten
Stammenkampioen:
Bert vd Jagt ~ kooinr 141 t/m 144 ~ 
370 punten
Stellenkampioen:
Sjors Koeleman ~ kooinr 247 & 248 
~ 184 punten 
Overjarige eigen 
kweek kampioen:
Wim v. Scheppingen ~ kooinr 311 ~ 
92 punten
Open klasse kampioen:
Leen vd Jagt ~ kooinr 242 ~ 91 
punten
Jeugdklassement:
Kampioen: Mick vd Jagt ~ kooinr 
197 ~ 92 punten(bm)
2e plaats: Remco Bouwland ~ kooi-
nr 296 ~ 90 punten
3e plaats: Danique Winter ~ kooinr 
292 ~ 87 punten
Derby kampioen:
Wout Meijer ~ kooinr 101 ~ 92 pun-
ten
Jan Smit bokaal (na loting):
Bert vd Jagt ~ kooinr 147 ~ 93 pun-
ten
Startersprijs:
Danique Winter ~ kooinr 293 ~ 86 
punten
Remco Bouwland ~ kooinr 300 ~ 88 
punten

Autopapieren 
gestolen
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 13 op donderdag 14 novem-
ber is ingebroken in een in de Wil-
lem Alexanderpoort geparkeerde 
auto. De dieven hebben het dash-
boardkastje geopend. Gestolen zijn 
de autopapieren. Op dinsdag 12 no-
vember zijn verder van een hier ge-
parkeerde Mitsubitsi twee wieldop-
pen gestolen.

Insluiping
Uithoorn - Op woensdag 13 no-
vember heeft een insluiping plaats-
gevonden in een school aan de 
Randhoornweg. Rond half vier ont-
dekte de conciërge dat een ladeblok 
in de directiekamer open stond. In 
de la zat een geldkistje met de bij-
behorende sleutel. Het geldkistje is 
open gemaakt. De sleutel is door 
dief meegenomen, waardoor voor-
alsnog niet bekend is wat er zoal is 
meegenomen. Om toegang te krij-
gen tot de kamer van de directeur is 
zo goed als zeker gebruik gemaakt 
van een valse sleutel.

Woninginbraak
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 16 op zondag 17 november is 
ingebroken in een woning in de Ar-
thur van Schendellaan. Via het plat-
te dak aan de achterzijde hebben de 
dieven een raam op de eerste ver-
dieping open gebroken. De inbre-
kers zijn er in ieder geval vandoor 
gegaan met sieraden.

Bekeuring na 
overlast
Uithoorn - Op zaterdag 16 novem-
ber om acht uur in de avond is een 
bekeuring gegeven aan een 14 jari-
ge inwoner. De jongen was op het 
dak geklommen van de school aan 
Eendracht. De school en het plein 
zijn verboden voor onbevoegden. Al 
geruime tijd krijgt de politie klach-
ten van omwonenden over overlast 
rond de school. De komende perio-
de gaan intensievere controles ge-
houden worden.

Hulpdienst in actie
Uithoorn - Op vrijdag 15 november 
om tien voor half een in de middag 
zijn hulpdiensten gealarmeerd om 
te komen naar de Glanskopmees 
voor een onwel geworden inwoner. 
De 73 jarige Uithoornaar had adem-
halingsmoeilijkheden. Medewer-
kers van de GGD hebben de man 
aan het zuurstof gezet en verder be-
handeld.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden 
op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-
mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 RECTIFICATIE
Onderstaande voorgenomen verkeersbesluiten Waterlijn en verkeersbesluiten 
overig liggen ter inzage t/m 20 november 2013. Tot en met deze datum kan een 
zienswijze ingediend worden. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111. 
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

poort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat, 
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van fi etsers, ontheffi nghouders 
en laad/losverkeer van 07.00-12.00 uur;

- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat).

- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. Dinsdag, 
donderdag, zondag en offi ciële 
feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON Adresgegevens vaak niet goed 
doorgegeven aan gemeente
Veel mensen geven niet tijdig het 
juiste adres door aan hun gemeen-
te. Toch is dit erg belangrijk. De per-
soonsgegevens die de gemeen-
te van u heeft, worden gebruikt door 
ruim 600 overheidsorganisaties. Van 
de Belastingdienst tot de leerplicht-
ambtenaar. Zorg er dus voor dat uw 
gegevens kloppen. U voorkomt zo 
vervelende verrassingen: een te lage 
uitkering, een misgelopen erfenis, of 
een lange wachttijd bij het aanvragen 
van een paspoort of het niet ontvan-
gen van uw stempas.

Waarom is het belangrijk om uw 
gegevens te controleren?
Overheidsorganisaties als de Belas-
tingdienst en UWV gebruiken uw ge-
gevens voor het berekenen van uw 
toeslagen en/of uw uitkering. Uw ge-
meente gebruikt uw gegevens bij-
voorbeeld als u een rijbewijs en of 
nieuw paspoort aanvraagt. Staat u 
niet goed geregistreerd? Dan ont-
vangt u misschien niet de uitkering of 

de toeslagen waar u recht op hebt. 
Of duurt een aanvraag van een pas-
poort of parkeervergunning een stuk 
langer. 
Ook als u recht hebt op een erfenis, is 
het belangrijk om goed geregistreerd 
te staan bij uw gemeente. Zo kan de 
notaris u makkelijk vinden. Voorkom 
dat u een erfenis misloopt en contro-
leer uw gegevens. 

Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens makke-
lijk en snel via mijn.overheid.nl. Als 
uw gegevens kloppen, gebruiken ook 
andere overheden uw juiste gege-
vens. U kunt inloggen op mijn.over-
heid.nl met uw DigiD. Heeft u geen 
DigiD? Registreer u dan eerst via 
www.digid.nl.
Als uw gegevens niet kloppen neem 
dan contact op met de gemeente 
waar u woont. 

Meer informatie?
Ga naar www.voorkomgedoe.nl

Gezocht: 
Enthousiaste inwoners 
voor promotie Uithoorn

Stichting Promotie Uithoorn nodigt 
enthousiaste inwoners uit om mee 
te praten over de citymarketing van 
Uithoorn. Daarvoor organiseert de 
stichting een ‘inwonersdenktank’ op 
dinsdag 26 november van 19.00 – 
20.30 uur in Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16 in De Kwakel.

Uithoorn krijgt een nieuw levendig 
dorpscentrum met een sfeervolle re-
creantenhaven. Dit biedt een mooie 
kans om Uithoorn beter op de kaart 
te zetten, voor bewoners, bezoekers 
en ondernemers. Stichting Promotie 
Uithoorn (samenwerking tussen ge-
meente en ondernemers) maakt hier 
een plan voor en wil hierin ook graag 
de mening van bewoners meene-
men. Als bewoner weet u namelijk 
het beste wat er leeft in Uithoorn, wat 
de sterke punten zijn, waarom het er 
fi jn wonen is en wat u in de toekomst 
graag anders zou willen zien. 

Inwonersdenktank
Tijdens de inwonersdenktank komen 
verschillende onderwerpen aan de 
orde. Wat is er goed en aantrekkelijk 
aan Uithoorn? Wat kan beter? Wat 
weet u van de bezoekers van Uit-
hoorn? Waar komen ze voor naar het 
centrum, wat vinden ze belangrijk? 

Geldt dat ook voor de bewoners? En 
met welke andere plaatsen kan Uit-
hoorn concurreren? Op welke pun-
ten? Deelnemers aan de workshop 
kunnen ook ideeën naar voren bren-
gen voor de promotie van Uithoorn.

Begin november organiseerde Stich-
ting Promotie Uithoorn een vergelijk-
bare bijeenkomst voor bestuurders 
en ondernemers. De uitkomsten van 
beide bijeenkomsten worden ge-
bruikt voor de positionering van Uit-
hoorn en de creatieve vertaling er-
van naar onder andere een herken-
baar logo en aansprekende promo-
tiemiddelen. 

Aanmelden
Meedoen aan de inwonersdenktank 
Citymarketing Uithoorn? Meldt u zich 
dan aan per email info@bureau-
buhrs.nl. Hier kunt u ook om meer in-
formatie vragen.

Gladheidsbestrijding
Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorko-
men van 1 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op we-
gen en fi etspaden. Op www.uithoorn.nl/gladheid vindt u informatie over alles wat met gladheidsbestrijding in de 
gemeente Uithoorn te maken heeft.

- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).

- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade, 

Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein, 

Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 

Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Pol-

derweg.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-

riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperio-
de van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, 
W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. In-
zageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepspe-
riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van 
Steeg (Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111. 

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot 
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 de-
cember. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297 - 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van de woning en het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 12 no-
vember 2013.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te 
noemen aanvraag:
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw. 

 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
- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar aan UHC Qui Vive voor het organi-

seren van een AB-feest op 7 december 2013 van 21.00 tot 01.00 uur.
- Banken 1b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een atelierruimte. Be-

zwaar: t/m 26 december 2013.
- Achterweg 190 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een woning. Bezwaar: t/m 27 december 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Bieslook 84, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een balkon. Be-

zwaar: t/m 26 december 2013.
Dorpscentrum
- Emmalaan 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. 

Bezwaar: t/m 26 december 2013.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 173, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozij-

nen. Bezwaar: t/m 23 december 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Handhavingsarrangement 
Politie en gemeente hebben in een handhavingsarrangement uitgangspunten en 
prioriteiten over de strafrechtelijke handhaving beschreven. Om op een eenduidi-
ge en geloofwaardige manier te handhaven zijn afspraken tussen de politie Uit-
hoorn (Eenheid Amsterdam basisteam Uithoorn) en de gemeente Uithoorn ge-
maakt. De politie in Uithoorn houdt zich primair bezig met het handhaven van 
de openbare orde en rechtsorde, het verlenen van noodhulp en alle High Impact 
Crime.High Impact Crime. Hieronder wordt verstaan straatroof, overvallen en ge-
weld. De prioriteiten van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren zijn afval, hon-
den, parkeren en de Drank- en Horecawet. 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een 3 meldin-
gen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Scooterking Uithoorn, Anthony Fokkerweg 20 te Uithoorn voor het repareren, 

verkopen en onderhouden van scooters per 13 november 2013. 
- Breviter Netherlands B.V. Amsterdamseweg 30 te Uithoorn voor het oprichten 

van een transportbedrijf en een wasstraat per 17 juni 2013. 
- Wiegmans Tuincentrum, Industrieweg 15 te Uithoorn voor vuurwerkopslag en 

verkoop van vuurwerk aan particulieren per 15 november 2013. Deze melding 
is in behandeling bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 20 november 2013

 BEKENDMAKING BRIJNLOZING BESLUIT MAATWERK
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee beslui-
ten tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen. Het betref-
fen milieu-inrichtingen die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer. 
- Van Rijn Roses B.V. Dwarsweg 45 te De Kwakel voor het lozen van ‘brijn’ in 

de bodem. (besluit verzonden 7 november 2013).
- Kwekerij Power Grow B.V. Dwarsweg 65 De Kwakel voor het lozen van ‘brijn’ 

in de bodem (besluit verzonden 7 november 2013).
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Han Nollen’s volgende evenement:

Fats Domino avond!
Uithoorn - Na de geweldige eve-
nementen die Han Nollen van ca-
fé Drinken & Zo, samen met ande-
re horecaondernemers  aan de Wil-
helminakade 5 de afgelopen paar 
jaar al met veel succes heeft ge-
organiseerd, zoals Tropical Night, 
Goud van Oud, Het Harley-David-
son motorweekend, de All Ameri-
can Day en niet te vergeten de Mu-
sic bands en zangers die bij hem re-
gelmatig live binnen en buiten het 
café optreden, volgt er als klapstuk 
op zaterdagavond 28 december a.s. 
een ‘Tribute to Fats Domino’ van-
af 21.00 uur in de Thamerkerk. Lief-
hebbers van de Rock and Roll mu-
ziek uit de jaren vijftig en zestig in 
de vorige eeuw zullen Fats Domi-
no ongetwijfeld kennen. Hij was na-
melijk een van de grondleggers en 
schreef tientallen wereldhits op zijn 

naam, waaronder Blueberry Hill, 
Whole Lotta Loving, Blue Monday, 
I’m Walking en vele andere. Fats 
Domino werd onder de naam Antoi-
ne Domino Jr. geboren op 26 febru-
ari 1928 in New Orleans, Louisiana, 
Verenigde Staten. De bijnaam ‘Fats’ 
kreeg hij vanwege zijn postuur; een 
ietwat gezette persoon zoals hij dat 
zijn leven lang is geweest. Fats leeft 
nog steeds, is inmiddels 85 jaar en 
is nog altijd aan zijn muziek en zang 
verknocht. Ook al treedt hij niet 
meer op, toch kunnen we nog van 
zijn muziek genieten. Helaas niet 
meer van de maestro zelf, maar wel 
van pianist/zanger Eric-Jan Over-
beek, oftewel Mister Boogie Woo-
gie. Hij zingt en speelt stukken van 
Fats Domino die nauwelijks van de 
echte zijn te onderscheiden. Een ex-
plosie van Rhythm & Blues waar-

bij hij wordt ondersteund door een 
overweldigende zeskoppige bla-
zerssectie. Overbeek is niet de eer-
ste de beste. Hij werd In 2006 uit-
geroepen tot Best European Blues 
Pianist. In 2010 opende hij met zijn 
band de 35e editie van het North 
Sea Jazzfestival en werd hij genomi-
neerd tot Best Dutch Blues Pianist.

Prachtavond
“Het belooft voor liefhebbers een bij-
zondere avond te worden. Ze zullen 
uit hun dak gaan met de succeslied-
jes en muziek van Fats Domino. Niet 
in de laatste plaats omdat er boven-
dien een fantastisch voorprogram-
ma is, waar de Deep and the Dudes 
iedereen al op de banken krijgt. “We 
hebben de Thamerkerk daarvoor af-
gehuurd omdat daar veel mensen 
in kunnen en er is voldoende par-
keergelegenheid in de onmiddellijke 
nabijheid. Maar vol=vol. Dus vraag 
ik iedereen die er naartoe wil gaan 
om snel kaarten te reserveren. Dat 
kan online op de site van het ca-
fé:  HYPERLINK “http://www.drin-
kenenzo.nl” www.drinkenenzo.nl. Je 
ziet meteen de poster van de aan-
kondiging. Als je daarop klikt kan je 
kaarten bestellen. Het kan ook via 
www.facebook.com/han.nollen. Of 
loop het café aan de Wilhelmina-
kade even binnen als je in de buurt 
bent. De kaarten kosten 23 euro p.p. 
en daar krijg je een prachtavond 
voor aangeboden. Vanzelfsprekend 
wordt er gezorgd voor de nodige 
drankjes en een hapje,” laat een en-
thousiaste Han Nollen weten. “Maar 
zonder sponsors red je zo’n avond 
niet,” vult hij aan. “Daarom ben ik 
heel blij dat we die bereid hebben 
gevonden om een bijdrage te le-
veren, zowel fi nancieel als in na-
tura. Zeker in deze wat minder fl o-
rissante economische tijden wordt 
dat zeer op prijs gesteld. Ik kan ze 
wel even opnoemen: Heineken, Ri-
an van der Veldt Bronbemaling, Es-
planade, Huub van Vliet interieur De 

Kwakel, Motortoerist Rijssenhout, 
C1000 Piet Visser, Arend Kroezen 
tankstation, Automobielbedrijf Bak-
ker Mijdrecht, Drukkerij Buskermo-
len en de Café restaurant de Franse 
Slag. Zonder hen zou het niet mo-
gelijk zijn dit evenement te organi-
seren,” aldus Han die er als onder-
nemer weer heel veel tijd in heeft 
gestoken om een dergelijke happe-
ning in Uithoorn mogelijk te maken. 
Overigens is dit niet het enige. Wie 
belangstelling heeft kan op zijn si-
te ook de agenda aanklikken. Daar 
staan meer evenementen en activi-
teiten op die binnen in zijn gezellige 
café en sommige andere horecage-
legenheden worden georganiseerd.

Zaken op orde
Het organiseren van evenementen 
is Han Nollen op het lijf geschre-
ven. Als ondernemer zegt hij er wat 
voor over te willen hebben om het 
publiek iets leuks te bieden, maar 
ook om aan klantenbinding te doen 
voor de horeca en niet in de laatste 
plaats voor zijn eigen café. Daar is 
niets mis mee. Han staat bekend als 
een creatieve ondernemer en trekt 
doorgaans zelf de kar. Hij gaat er 
helemaal voor om een evenement 
te laten slagen en dat alles tot in de 
puntjes wordt verzorgd. Daar horen 
ook de zorg voor sponsoring, bevei-
liging, EHBO en sanitaire voorzie-
ningen bij als het gaat om buitenac-
tiviteiten. Hij organiseert dat in be-
paalde gevallen wel in samenwer-
king met andere horeca onderne-
mers, zoals bij de Tropical Night en 
Goud van Oud. Maar ook het be-
drijfsleven haakt vaak in op zijn ac-
tiviteiten, zoals destijds de kerst-
markt die hij samen met o.a. AH Jos 
van den Berg en Kees Veltman or-
ganiseerde. Omdat het fi nancieel 
niet meer uit kon, hield men ermee 
op. Niet in de laatste plaats heeft 
ook de gemeente haar inbreng 
met vergunningen en zoneafbake-
ning, waarbij op straat geen alco-

holische drank mag worden genut-
tigd om ‘comazuipers’ niet de kans 
te geven binnen het evenementen-
gebied de zaak op stelten te zetten 
en last te veroorzaken. Han Nollen 
is voorzitter van de vereniging van 
horecaondernemers en heeft als zo-
danig vaak overleg op het gemeen-
tehuis en met de politie. “Daar ko-
men al deze zaken aan de orde. Ik 
ben best tevreden met de samen-
werking met die instanties. Ja, het 
kan altijd beter. Jammer is wel dat 
de regels voor het houden van eve-
nementen elk jaar worden aange-
scherpt. Dat is een landelijk gebeu-
ren. Ook de kosten worden steeds 
hoger, waardoor het straks bijna 
niet meer op te brengen is om iets 
te organiseren. Dat zou heel jammer 
zijn. Het moet ook wel goed georga-
niseerd zijn want op een evenement 
dit jaar als bijvoorbeeld All Ame-
rican Day, waarvan ook het Har-
ley-weekend deel uitmaakt, komen 
meer dan vijfduizend bezoekers af. 
Dan moet je de zaken echt op or-
de en onder controle hebben,” al-
dus Han. Hij organiseerde het eve-
nement dit jaar voor de veertiende 
keer en had er met hulp van velen 
heel hard aan gewerkt om het tot 
een succes te laten worden. En dat 
werd het. Dat zal met de Fats Domi-

no avond op 28 december niet an-
ders zijn. Daarnaast heeft hij zijn 
gezellige bruine café Drinken & Zo, 
waar iedereen welkom is, mannen 
en vrouwen. Die kunnen er rustig en 
ongestoord een biertje of een wijn-
tje drinken of iets eten. Er wordt op 
toe gezien dat iedere tapgast in zijn 
waarde wordt gelaten en niet wordt 
lastig gevallen. Han ‘handhaaft’ en 
zorgt er voor dat alles netjes en or-
delijk verloopt. Echt dronken men-
sen wil hij niet in zijn gelegenheid 
hebben. Als iemand een glaasje te-
veel op heeft en niet meer veilig rij-
dend naar huis kan, wordt dat in de 
gaten gehouden en desnoods voor 
vervoer gezorgd (taxi). Kortom, Han 
neemt zijn verantwoordelijkheid.

Han zegt niet blij te zijn met het 
voornemen van de gemeente om de 
Amsteloever ‘auto- en motorvrij’ te 
maken. “Dan is het voorbij met de 
passanten die ons café en ande-
re horecagelegenheden op de ka-
de bezoeken. Dat scheelt zo’n twin-
tig procent aan bezoekers. Er zullen 
ook geen parkeerplaatsen meer zijn 
waar mensen hun auto of mortor 
dicht in de buurt kunnen zetten. Die 
komen dan niet meer en dan wordt 
het vooral in het najaar en winter 
hier een dooie bende.”

COLOFON
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Schrijver Auke Kok
speelt Ajax-quiz bij 

boekhandel Ten Hoope
Regio - Vrijdagavond 
22 november van 20.00 
tot 21.00 uur is een spe-
ciale avond bij Boek-
handel Ten Hoope: dan 
komt journalist en 
schrijver Auke Kok daar 
zijn dan net verschenen 
nieuwe boek “Tussen 
Godenzonen” signe-
ren. Onder leiding van 
coach Frank de Boer 
werd Ajax in 2013 voor 
de derde keer op rij 
landskampioen, maar 
die hattrick na de Flu-
welen Revolutie van 
Cruijff’ kwam niet zo-
maar tot stand.

Auke Kok volgde in het 
seizoen 2012-2013 de 
Ajaxspelers, hun trai-
ners, families, spon-
sors en begeleiders. 
Hij observeerde hun ri-
tuelen en vroeg zich af 
waar de grens ligt tus-
sen voetbal, marketing 
en religie. In talrijke ge-
sprekken, thuis en op 
de club, gaven de spe-
lers inzicht in hun suc-
cesvolle en soms ook 
tragisch mislukte po-
gingen vooruit te ko-
men in een harde we-
reld.

“Tussen Godenzonen” gaat over 
hun ambities, spanningen en on-
zekerheden.Op zoek naar de waar-
heid achter de voetbalcliché’s legt 
Kok even meeslepend als minuti-
eus de microkosmos van een voet-
balploeg bloot.
Auke Kok (1956) publiceerde meer-
dere veelgeprezen voetbalboeken 
en o.a. ook een succesvol boek over 
Willem Holleeder. Hij is verder be-
kend van zijn vele stukken in Het 
Parool en optredens bij De Wereld 
Draait Door. Bij zijn bezoek aan de 
Uithoornse boekhandel is er na-
tuurlijk gelegenheid tot het stel-
len van vragen, maar Auke zal ook 
met de aanwezige liefhebbers een 
heuse Ajax-voetbalquiz spelen met 
als prijs een (gesigneerd) exem-
plaar van het nieuwe boek! Voet-
bal-liefhebbers in deze regio weten 
dus waar ze vrijdagavond 22 no-
vember een vermakelijk uurtje kun-
nen doorbrengen: Boekhandel ten 
Hoope, Zijdelrij 8, Winkelcentrum 
Zijdelwaard, Uithoorn!

Alle kleine beetjes helpen 
bij kinderboerderij
Uithoorn - In de winkels van Dis-
cus van Tol op het Zijdelwaardplein 
en het Amstelplein vindt u sinds een 
aantal maanden een houten dona-
tiebusje van kinderboerderij de Olie-
vaar in Uithoorn op de toonbank.
De kinderboerderij kan alle hulp 
goed gebruiken en is dan ook heel 
blij dat de busjes tot op heden een 
bedrag van � 115,- hebben opgele-
verd. De medewerkers van de kin-
derboerderij zijn alle dagen in touw 
om de dieren te voorzien van de 
benodigde zorg en om de boerde-
rij een fi jne ontmoetingsplek te la-
ten zijn voor jong en oud. Omdat 
de subsidie voor de kinderboerde-
rij is weggevallen, moeten er op een 
andere manier geld gezocht wor-
den voor de verzorging van de die-
ren. De kinderboerderij krijgt hierbij 
hulp van Johan van Tol van de Dis-
cus winkels en C1000 Visser aan de 
Prinses Irenelaan. Bij de fl essenau-
tomaat bij C1000 vindt u een ton 
waar u uw lege fl essen bonnen kunt 
doneren aan de kinderboerderij.
Vindt u het leuk vrijwilligerswerk 

te doen, dan bent u van harte wel-
kom om eens kennis te komen ma-
ken. Dat kunt u doen op 15 decem-
ber a.s., want dan organiseert De 
Olievaar op het terrein een gezellige 
kerstmarkt met diverse aanbieders. 
Ook aan de innerlijke mens is ge-
dacht, en u zult met een warm ge-
voel de boerderij verlaten. Mocht u 
eerder meer informatie willen, dan 
kunt u altijd bellen: 0297-540405 of 
een mail sturen aan  olievaar@onst-
weedethuis.nl. Kinderboerderij de 
Olievaar, the place to be!

Ellen Dikker treedt op met 
‘Horten en stoten’
Uithoorn - De SCAU zet haar sei-
zoenprogramma voort met een op-
treden van de cabaretière Ellen Dik-
ker op 24 november 14.30 uur in de 
Thamerkerk.
Ellen deed de Theaterschool in Eind-
hoven en won in 2006 de Persoon-
lijkheidsprijs op het cabaretfestival 
tien jaar eerder, toen ze afstudeerde 
aan de Theaterschool, zei de direc-
teur in zijn speech dat hij een echte 
cabaretière in haar zag.

Acteren
Na haar opleiding aan de is Ellen 

voornamelijk gaan acteren. Ze stond 
in grote en kleine zalen, speelde op 
festivals als De Parade en Boule-
vard en speelde een aantal rolletjes 
in o.a. in de Oscar-Winning-Movie 
Antonia.

Naast haar acteerwerkzaamheden 
werkte ze als interviewer en presen-
tatrice, maakte ze radio-items en 
schreef ze artikelen voor o.a. Metro-
polis M en de Uitkrant Amsterdam. 
Tot slot werkte ze met de KRO en 
Bromet & Dochters aan diverse te-
levisieformats.

Cabaret
Daarna schreef Ellen zich in bij Ca-
meretten, het meest prestigieu-
ze cabaretfestival van Nederland. 
En werd ze eindelijk die cabaretier 
die haar theaterdirecteur al zoveel 
eerder in haar zag. Ze opende haar 
eerste theaterseizoen in de Kleine 
Komedie en niet veel later oogstte 
haar cabaretdebuut Toendra veel lof 
bij pers en publiek.

Genomineerd
Toen Toendra zelfs direct werd ge-
nomineerd voor de Neerlands Hoop, 

Sinterklaas surprisekienen
Uithoorn - Voor de 42-ste keer wordt in Buurthuis Ponderosa het jaar-
lijkse Sinterklaas Surprisekienen georganiseerd. Dit jaar op zaterdag 23 
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 ein-
de van de kienronde. De kosten zijn 1,00 per blaadje. Het kienen be-
gint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom, maar komt u wel op tijd, want vol is vol!Gratis warme choco-
mel en speculaas staan voor u klaar! U vindt buurthuis Ponderosa aan 
de Plesmanlaan 27, Uithoorn.

de VSCD Cabaretprijs voor de 
theatermaker met het groot-
ste toekomstperspectief, wist 
Ellen dat er geen weg terug 
was.Ellen ging met haar twee-
de programma: jord langs 
zo’n 120 theaters.

Nieuw programma
Nu is het tijd voor haar nieuw-
ste programma, de derde op 
haar naam: Horten & Stoten! 
Daarmee treedt zij ook op in 
de Thamerkerk.

Losse kaarten zijn een week 
van tevoren voor 12,- te ver-
krijgen bij boekhandel Ten 
Hoope, Zijdelwaardplein en 
Bruna, Amstelplein.
En vóór de voorstelling aan 
de zaal. Jongeren onder de 16 
jaar betalen 6,-.
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Alblas locatie Mijdrecht, Hofl and 6

Alblas opent nieuwe 
locatie in de Ronde Venen
Mijdrecht – Sinds jaar en dag 
geeft Alblas ook rijles in de re-
gio Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
Maar vanaf 30 november heeft Al-
blas verkeersschool nu ook de deu-
ren geopend van een prachtige lo-
catie in het centrum van Mijdrecht, 
Hofl and 6.
De rijschool, onlangs nog door RTL 
succesfactor uitgeroepen tot beste 
rijschool van Nederland 2013, is in 
1961 gestart en werkte tot op he-
den vanuit het Woerdense Verlaat 
en Aalsmeer. Dit familiebedrijf is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een 
rijschool waar alle denkbare rijbe-
wijzen gehaald kunnen worden. Al-
blas wil hiermee de service en klant-
gerichtheid verbeteren in de regio 
Ronde Venen. Vanaf nu gaat deze 
rijschool namelijk ook in Mijdrecht 
de theorielessen verzorgen voor de 
bromfi ets, auto en vrachtauto. We 
willen geen gecombineerde theorie-

lessen van bromfi ets en auto omdat 
dat veel verwarring onder de kandi-
daten brengt tijdens de theorieles. 
Tevens kan er gekozen worden voor 
een dag- of een avond opleiding.’’ 
Alles voor de service!’’ zegt Regina 
Alblas kort en bondig. Tevens word 
de scooter dagcursus nu ook van-
af Mijdrecht gegeven. Het kantoor 
in Mijdrecht zal dagelijks bemand 
worden. 
Wegens deze feestelijke opening lo-
pen er nu 2 Alblas Openingsacties 
in Mijdrecht; Bij nieuwe aanmel-
ding voor de autorijopleiding + the-
oriecursus in de nieuwe locatie van 
Mijdrecht rijd je voor 40,- per uur tot 
aan het behalen van het rijbewijs! 
(15% korting). De bromfi ets/scoo-
ter praktijkdag inclusief examen is 
nu voor 275. Hier mag je bij Alblas 
je individueel voor aanmelden. Voor 
meer info bel 0297-310 120 of kijk 
op www.alblas.net

Veel prijzen bij Ed Kriek
Regio - Ook dit jaar had Ed Kriek 
Optiek en Hoortechniek weer en-
kele leuke acties,waarbij klanten 
en instellingen prijzen konden win-
nen De eerste actie was in januari 
dit jaar waarbij de aankoop van een 
opruimingsmontuur van 20.13 ge-
schonken werd aan de voedselbank 
Aalsmeer. Zij konden een leuk be-
drag van 583.77 bijschrijven op hun 
bankrekening van de opbrengst van 
1 week monturenopruiming. I.v.m. 
het 25 jarig jubileum van Ed Kriek 
Optiek kwam in het voorjaar de 
eerst Ed Kriek Kroniek uit met daar-
in een Zweedse puzzel. Uit de meer 
dan 400 oplossingen die in de drie 
winkels werden ingeleverd was Dhr. 
J.van de Lip uit de Haydnstraat in 
Aalsmeer de gelukkige winnaar van 
de cadeaucheque van 100.00 . Ver-
der werden er nog 50 telefoona-
dapters  aan diverse andere win-
naars. Gedurende de zomer kregen 
de mensen die een gepolariseerde 
Ray-Ban zonnebril bij Ed Kriek Op-
tiek kochten een deelname formu-
lier mee voor het winnen van gran-
dioze Ray-Ban gettoblaster. Uit de 
vele ingeleverde formulieren werd 
uiteindelijk   Nick Venneman uit Vin-
keveen de gelukkige winnaar van 
deze prachtige burenvriend.

Tweede kroniek
In het najaar kwam Ed Kriek met de 
tweede kroniek uit met daarin we-

derom een puzzel Een woordzoeker 
dit keer. Nu kwamen er in de drie 
winkels van Ed Kriek Optiek meer 
dan 700 oplossingen binnen. De ge-
lukkigen die dit keer uit de vele in-
zendingen getrokken werden wa-
ren Trudy Jongkind uit Aalsmeer en 
Marianne noord uit Kudelstaart die 
resp. de waardecheque van 200.00 
en 100.00 mochten ontvangen.

Natuurlijk waren er het afgelopen 
jaar de Ed Kriek Optiek Kinderbril-
lenkampioenschappen. Vele dui-
zenden mensen hadden weer op 
hun favoriete kind gestemd. Omdat 
er dit jaar i.v.m stemproblemen  niet 
een echte jaarwinnaar aangewe-
zen kon worden werden de 4 kwar-
taalwinnaars  dit jaar verrast met 
een  weekendarrangement Efte-
ling i.p.v. 1 winnaar naar Euro Dis-
ney. Dus konden Claire van de Plas 
uit Nieuw Vennep ,Sofi e Bossharduit 
Nieuw Vennep, Maud Roodenburg, 
uit Aalsmeer en en Nina Mannaerts 
uit Leimuiden, samen met hun ou-
ders en/of broer- zus genieten van 
een heerlijk weekendje Efteling.
Kortom ook dit jaar was Ed Kriek 
Optiek en Hoortechniek weer fl ink 
bezig om zijn klanten te verwennen 
en naar het zich laat aanzien zullen 
ook volgend jaar weer diverse acties 
uw aandacht trekken. Dus let op uw 
brievenbus en de Nieuwe Meerbode 
het komend jaar.

Een nieuw jaar…. een 
nieuwe digitale start!
Uithoorn - Speciaal voor de wat ou-
deren onder U die toch eindelijk de 
stap willen of durven gaan zetten in 
het digitale tijdperk, gaan in de der-
de week van januari 2014 opnieuw 
de computercursussen van start.
In kleine groepjes worden de meest 
gebruikte internetmogelijkheden, 
zoals onder meer e-mailen, zoeken 
en surfen op internet, tekstverwer-
ken en verdere vaardigheden in 8 
dagdelen van1½ uur, uitgebreid op 
de computer aangeleerd. Er word 
ook aandacht besteed aan het wer-
ken met een “tablet” en jongeren 
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Er zijn ook cursussen voor gevorder-
den, (6 dagdelen van 1½ uur). Bo-

vendien worden er workshops ge-
organiseerd voor mensen die hun 
kennis op computergebied wat wil-
len opfrissen, of willen internetban-
kieren of voor beginners op het ge-
bied van digitale fotografi e. Voor de-
ze workshops is wel enige vaardig-
heid m.b.t. computergebruik nood-
zakelijk. Er zijn voor de genoemde 
cursussen nog plaatsen vrij.

Alle cursussen worden gegeven in 
het Wijkcentrum VITA, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. De docente is  Ida 
Janmaat. Opgave en/of informatie 
: tel. 0297-564765 ((tussen 19.00-
21.00 uur) of e-mail: a.m.janmaat@
caiway.nl

Geslaagd concert Amicitia
Uithoorn - Vrijdag 15 november gaf 
COV Amicitia haar jaarlijkse con-
cert in de Burghtkerk in Uithoorn. 
Dit jaar bestond het concert uit een 
gevarieerd programma met werken 
uit de Barok. Het concert werd ge-
opend met de opera Dido and Aene-
as van Henri Purcell (1659 – 1695). 
De opera in drie bedrijven vertelt het 
verhaal van de liefde tussen Dido, 
koningin van Carthago en de Tro-
jaanse prins Aeneas zoals beschre-
ven in de Aeneis van Vergilius. 
Ondanks de afwezigheid van decors 
en kostuums kreeg de uitvoering al 
snel het karakter van een opera. Het 
gebruik van een windmachine zorg-
de, waar nodig, voor speciale effec-
ten. Aenaes, een schitterende rol 
van bariton Sinan Vural, verplaats-
te zich over het podium en zong al-
les uit het hoofd waardoor hij goed 
contact met het publiek kon maken. 
Na een wat aarzelend begin liet 
het koor steeds duidelijker horen 
dat het in staat is om opera te zin-
gen. De heksen lieten het bijbeho-
rende timbre horen. Ook sloot het 
koor mooi aan in de samenwerking 
met de solisten zoals Leonie van 
Veen, sopraan en Leonie Straesser, 
alt mezzo. Dat is opmerkelijk voor 
een dergelijk groot koor in beurt-
zang met één of twee solisten. Het 
orkest, begeleidingsorkest Conti-
nuo, had tijd nodig om in de stroom 
van de muziek te komen: waar koor 
en solisten prachtige verschillen lie-
ten horen tussen sterk en zacht in 
echo- passages bleef het orkest in 
contrast achter. De tenor Falco van 
Loon in zijn rol van matroos kreeg 
het orkest moeiteloos mee: het ge-
puncteerde ritme werd scherp uit-
gevoerd. De matroos, die alles uit 
het hoofd zong, begroette de koor-
leden en toverde niet alleen bij hen 
een lach op het gezicht. De bekend-
ste aria uit deze opera is  “When I 
am laid in earth” waarin Dido, voor-
dat zij een einde aan haar leven 
maakt, de woorden “Remember me 
but ah forget my fate” zingt. De so-
praan Lisette Emmink bleek in staat 

de luisteraars in de Burghtkerk een 
kippenvelmoment te bezorgen. 

Verschillende
Na de pauze stonden twee verschil-
lende werken op het programma. 
Als eerste de cantate “Alles, was ihr 
tut” van Dietrich Buxtehude (1637 – 
1707). Het koor zong zelfverzekerd.  
In de snelle passages was het koor 
in staat om het gekozen tempo vast 
te houden waardoor de tekst goed 
verstaanbaar bleef. In het koraal 
“Gott will ich lassen raten” zongen 
de sopranen als uit één mond. Het 
slotkoor werd heel overtuigend ge-
zongen: “Alles was ihr tut”…… “das 
tut alles im Namen Jesu”. De stilte 
die hierop volgde resoneerde door 
in de zaal, waarna de cantate werd 
afgesloten met de woorden “und 
danket Gott und dem Vater durch 
ihn”. Het concert werd besloten met 
Dixit Dominus G.F. Händel (1685 - 
1759) Tijdens zijn reis door Italië, in 
een periode waarin de opera verbo-
den is, krijgt de 22-jarige Händel de 
opdracht om Latijnse kerkmuziek te 
componeren: Dixit Dominus Psalm 
110/109: De Heer sprak tot mijn 

Heer. Dit achtdelige werk voor vijf-
stemmig koor en vijf solisten vormt 
een uitdaging voor het koor. 
Dirigent Toon de Graaf koos voor 
de koorgedeeltes voor een haalbaar 
tempo. Daardoor hield het koor in 
vlugge passages het tempo vast en 
was de tekst goed te volgen. 
Bij de aria voor altsolo “Virgam vir-
tutis” was het tempo aan de ho-
ge kant waardoor het geheel een 
ademloos karakter kreeg. Bij de so-
praanaria “Tecum principium” was 
het orkest te sterk en helaas niet al-
tijd gelijk met de soliste. 
Het vijfde deel is oorspronkelijk ge-
schreven voor koor maar is tijdens 
dit concert door het solistenkwintet 
uitgevoerd. De orkestpartij is ech-
ter zo gecomponeerd dat het goe-
de begeleiding geeft voor een koor 
maar bij deze uitvoering was de 
combinatie van de solisten met het 
orkest minder gelukkig.

Hoogtepunt van de uitvoering vorm-
de het zesde deel. De tekst “Hij zal 
koningen verpletteren” kreeg een 
snerpende klank door telkens twee 
stemmen nabij gelegen noten te la-

ten zingen: eerst de twee sopraan-
solisten vervolgens de alt -en tenor-
solist en tot slot de bas plus het or-
kest, later geïmiteerd door het koor. 
Na deze melodieuze toonzetting in 
Italiaanse stijl wordt het stuk ver-
volgd met een fuga in Duitse stijl: 
na elkaar en elkaar inhalend zet het 
vijfstemmig koor in met de tekst “Hij 
zal recht doen onder de heidenen, 
Hij zal het vol dode lichamen ma-
ken”. Na een stilte wordt dit deel 
besloten met de tekst “Hij verplet-
tert hoofden op het wijde veld”. Met 
de staccato manier van zingen, pri-
ma gestuwd door Eric Jan Joosse 
aan het klavecimbel, zie je de hoof-
den als het ware vallen: het lijkt wel 
opera!
Na het slotkoor “ Gloria Patri” volg-
de terecht een daverend applaus. 

Met dit concert heeft COV Amicitia 
zich van verschillende kanten laten 
zien. Het koor zingt in meerdere ta-
len en voelt zich op haar gemak zo-
wel bij opera als bij religieuze mu-
ziek met een dienend en een meer 
virtuoos karakter. Amicitia kan te-
rugkijken op een geslaagd concert.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views 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.

Vuurlijn veiliger kan 
ook zonder afsluiting
De Vuurlijn moet veiliger, dit kan 
echter ook op een andere manier 
dan afsluiting.  De tijdelijke afslui-
ting van de vuurlijn is voor bewo-
ners van de Vuurlijn en de Kwa-
kel erg lastig en vervelend. Buiten 
het verplicht omrijden, is de laat-
ste weken gebleken dat de Noor-
dammerweg als enige uitgaande 
weg niet voldoet. Dagelijks staat 
het verkeer vast op de Noordam-
merweg omdat teveel mensen te-
gelijk het dorp willen verlaten. Een 
enkele uitgang aan deze zijde van 
het dorp ( wat nog steeds groter 
wordt) blijkt, nu de Boterdijk en de 
Vuurlijn afgesloten zijn, te weinig. 
In de Meerbode van 23 okt.  stond 
dat men zich niet kan voorstellen 
dat iemand gedupeerd is door de 
afsluiting. Men realiseert zich niet 
dat er ook mensen wonen en wer-
ken op de Vuurlijn. Voor bedrij-
ven op de Vuurlijn is het nade-
lig voor werknemers, klanten en 
transport om te moeten omrijden 
en veel tijd verloren te zien gaan 
met vaststaan in het verkeer. De 

situatie op de Vuurlijn is onvei-
lig voor fi etsers en wandelaars, er 
zijn echter ook andere maatrege-
len mogelijk om de weg veiliger te 
maken dan afsluiting. Het onder-
houd van de weg is achterstallig, 
de weg ligt erg schuin en er zijn 
veel kuilen en gaten. Met name in 
wintertijd met gladheid levert dit 
gevaarlijke situaties op. Hier zou 
veel aan verbeterd kunnen wor-
den. De bermen bieden voor fi et-
sers en wandelaars ( en overigens 
ook voor auto’s) geen mogelijk-
heid om uit te wijken door de ve-
le kuilen en gaten. Grastegels of 
andere vorm van bermverharding 
zou dit kunnen oplossen. Daar-
naast is er een parkeerprobleem 
m.b.t. de sportvelden, waarbij veel 
auto’s op de weg geparkeerd wor-
den. Dit levert erg gevaarlijke si-
tuaties op. Het is voor ons op dat 
moment noodzakelijk om via de 
andere kant de Vuurlijn te verla-
ten. Er wordt te hard gereden op 
de Vuurlijn. Hiervoor zouden snel-
heid beperkende maatregelen ge-

nomen kunnen worden. Fietsers 
en wandelaars hebben ook zelf 
een verantwoordelijkheid voor 
hun veiligheid. Velen voeren geen 
goede verlichting of refl ecteren-
de kleding in de avond. Dit is op 
een donkere , bochtige weg  als 
de Vuurlijn onverantwoord. 
De verwachting is dat door open-
stelling van de N201 de verkeers-
druk op de Vuurlijn zal afnemen . 
Het grootste deel van het verkeer 
wordt veroorzaakt door mensen 
die het vaststaande verkeer op de 
huidige N196 willen ontwijken en 
een stuk willen afsnijden. Als de 

N201 opengaat zal een groot deel 
van dit verkeer verdwijnen.  Het 
is voor de bewoners van Krayen-
hof prettig  om geen autoverkeer 
langs hun huizen te hebben. Zij 
hebben echter een goede ontslui-
ting uit hun wijk en maken feite-
lijk geen gebruik van de Vuurlijn. 

De Vuurlijn voorziet al vele jaren 
voor veel mensen  in een behoef-
te om zelf een route te kunnen 
kiezen, mede daarom is afsluiting 
niet gewenst.  

C. Bertoen,
Vuurlijn, De Kwakel

Regelmatig staan er ingezonden 
stukken over het wel of niet toe-
staan van doorgaand autoverkeer 
op de vuurlijn tussen de Watson-
weg en de Noorddammerweg.
Als automobilist maak ik, met ple-
zier, al meer dan 50 jaar gebruik 
van deze landelijke weg en dat wil 
ik graag zo behouden. 
Het weggedrag moet natuurlijk 
passen bij deze weg, door bijvoor-
beeld een aangegeven maximum 
snelheid.
Als het weggedrag een doorn in 
het oog is van de bewoners aan 
de vuurlijn in Park Krayenhoff, re-
ageer ik simpel “ dat had men zich 
dat maar zorgvuldig moeten be-
trekken in de keuze en aankoop 

van de woning”  
Door afsluiting voor autoverkeer 
moeten veel bezoekers uit Uit-
hoorn en vooral uit  Meerwijk om-
rijden over de N196 en de Noord-
dammerweg. 

Dit extra omrijden om o.a de ver-
schillende sportvelden en de Kwa-
kel te bezoeken is vertragend en 
zeker niet de veiligste weg. Vol-
gens mij zijn er in al die jaren meer 
ongelukken gebeurd op deze rou-
te dan op het bedoelde stuk vuur-
lijn.
Dus : geen petitie voor afsluiting 
autoverkeer op de vuurlijn.

J. de Zwart

Vuurlijn afsluiten voor autoverkeer?
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF Mijmeringen
Stuiter de stuiter

De ene bijzondere dag na de andere volgt 
elkaar in rap tempo op. Als ouder zijnde 
vraagt deze periode een strakke planning 
en een scherpe blik. Dat al deze dagen 
erg leuk zijn voor kinderen staat buiten 
kijf, maar sommige dingen vind ik toch 
best lastig.

Sint Maarten
Afgelopen maandag was het Sint Maarten, waarbij de kinderen met 
hun meestal zelfgemaakte lampion en een lege tas langs de deuren 
gaan om een liedje te zingen en zo snoepjes op te halen. Rond 18.00 
zijn ze vaak niet meer te houden en willen ze naar buiten om langs 
zo veel mogelijk deuren te gaan. Sommige kinderen lopen met het 
gezin, andere zoeken weer vriendjes op en uiteindelijk kom je elkaar 
allemaal wel weer tegen buiten. . Al snel liep ik met een groepje van 
5 jongens die met veel enthousiasme hun liedje zongen bij elke deur. 
De tassen werden al snel zwaarder en zwaarder en die mocht mama 
dan wel dragen. Mooiere krachttraining bestaat er niet. Tussendoor 
verdwenen er steeds meer snoepjes in de mond in plaats van in de 
tas.   En die suikers, die werken razend snel! De groep werd steeds 
drukker en baldadiger en maakte er een soort belletje lellen van. Dat 
vond ik toch niet helemaal de bedoeling, dus probeerde ik deze sui-
ker ”rush” enigszins te temperen. De mensen met ervaring zullen nu 
denken “ja, jij en welk leger?”. Want daar is dus gewoon geen begin-
nen aan. Sommige rivieren zijn te wild om in hun eigen bedding te 
laten stromen. Gelukkig was het einde van de avond al nabij en kon 
ik er nog een redelijk eind aan breien.

Snoep
Al vrij jong weten kinderen dondersgoed dat snoepjes heel lekker 
zijn en dat het iets is wat ze niet altijd krijgen. Misschien daarom het 
enthousiasme voor Sint Maarten, het moment om heel veel van dat 
lekkere spul te verzamelen zonder dat je ouders daar wat van kun-
nen zeggen. De hoeveelheid snoep die ze hebben opgehaald was 
buiten proportie, zo veel! Gelukkig waren er ook wat mensen die 
mandarijnen uitdeelde. Vroeger vond men dat suf, maar tegenwoor-
dig zijn we allemaal iets meer op de hoogte van gezondheidszaken 
en gelukkig gingen die mandarijntjes er bij ons goed in. 
De vraag alleen nu is tot welke maand in 2014 we gaan doen met 
al het snoep, want ja, zoveel is het wel dat ik ook in het nieuwe jaar 
voorlopig nog geen snoep hoef te kopen.

Grap
Op het internet zag ik een grap voorbij komen uit Amerika. Een pre-
sentator van de televisie, Jimmy Kimmel moedigde ouders aan om 
hun kinderen te laten geloven dat ze al hun Halloween snoepgoed 
hadden opgegeten. Hierna volgde een filmpje met hele diverse reac-
ties van kinderen, van huilen tot schreeuwen tot analyseren en argu-
menteren. Ik vond het erg grappig dat ik het thuis ook heb uitgepro-
beerd. Dat is best spannend, hoe gaat je kind reageren? Vanuit pure 
nijd of teleurstelling of kan hij of zij er een mooie draai aangeven? De 
uitslag viel mij reuze mee. Ze gingen eerst kijken of de snoepjes echt 
weg waren (ja, die had ik even verplaatst) daarna gingen ze beden-
ken wat dan een passende straf was voor papa en mama en hoe dat 
volgend jaar zou moeten.   En toen we verklapte dat het een grapje 
was, konden zij daar om lachen net als wij. Ik was eigenlijk wel trots 
op de reactie, ze gebruikten hun hersenen en lieten zich niet mee-
slepen in een emotie. 

Schade?
Deze presentator schijnt dit al een paar jaar te doen en inmiddels zijn 
er heel wat filmpjes te vinden van deze Halloween grap. Zoals met 
alles zijn er voor en tegenstanders. Volgens een psycholoog zou dit 
schadelijk kunnen zijn voor de kinderen. En dan niet het deel waarin 
ouders een grap met hun kinderen uithalen, maar wel het deel waar-
van de ouders deze filmpjes online zetten. We weten allemaal inmid-
dels wel dat wat je op het internet plaatst nooit meer echt verdwijnt. 
Dus zitten onze kinderen later als volwassenen te wachten op een 
gênante film waarin ze als kleuter compleet over de rooie gaan om-
dat hun snoep zogenaamd is opgegeten? Nee natuurlijk, ik zet ook 
niet zo snel filmpjes online, maar het laat me toch ook weer naden-
ken over alle andere dingen die je deelt met vrienden en vreemden. 

Sinterklaas
Als laatste deze week was dan ook de intocht van Sinterklaas, die 
gelukkig helemaal goed is verlopen. Ik heb genoten van het hele 
schouwspel van de boot die aankomt, Sint en zijn zwarte pieten, de 
kinderen die zenuwachtig zijn maar toch reikhalzend uitkijken naar 
Sint die voorbij komt en hem een handje willen geven. En niet al-
leen kinderen, ook ouders genieten mee van dit hele spel. En ter-
wijl de volle potten met Sint Maarten snoep nog op de kamers staan, 
worden de zakken alweer gevuld met pepernoten. Vervolgens mag 
de schoen worden gezet, want daar kom je niet onderuit op de eer-
ste dag dat Sint in het land is. Oftewel de komende tijd zijn het de 3 
S’en die regeren;
SPANNING, SUIKERS en STUITEREN   maar. Heel veel succes en 
plezier allemaal!

 

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, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chip nummer.

- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Heet Mimi.

Gevonden:
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Grijs-zwarte ongecastreerde kater. Rus-

sisch-Blauw ?.
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ong. 6-7 maanden. 

Rood gestreepte rug en witte buik. Erg aanhankelijk.
- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse jonge poes. Zwart-bruin-wit. Witte 

snuit, bef en sokjes.
- De Hoef, Westzijde: Cypers-witte kat.
- Mijdrecht, Bozenhove: Rood-wit gecastreerde kater.
- Mijdrecht, B. v. Montzimastraat. Jong poesje. Wit met zwarte vlek-

ken.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger/mager poesje. Is gechipt.

Fiets mee met boswachter 
langs de Rondehoep
Regio - De Rondehoep is een prach-
tige polder bij Amsterdam. Op zon-
dag 24 november van 11.00-12.30 
uur laat boswachter Lothar Valen-
tijn van Landschap Noord-Holland 
u dat graag zien. Neem uw fiets 
mee! De Rondehoep is een oase van 
rust in de Randstad. De kronkelige 
dijk rond de polder voert langs bij-
zondere plekjes.  Het gebied is po-
pulair bij veel soorten vogels. In de-
ze periode zitten er veel goudplevie-
ren, een familielid van de kievit. Het 
gras in de polder wordt veel gege-
ten door grote groepen ganzen, zo-
als de kolgans. Die broedt in Groen-
land en het noorden van Rusland. 
Het is leuk om een groep ganzen te 
bekijken omdat het levendige die-
ren zijn. Misschien zien we wel gro-
te zilverreigers. Deze hagelwitte vo-
gel leeft van oorsprong meer in zui-

delijke streken, maar is hier steeds
vaker te zien. De boswachter vertelt 
graag alle leuke weetjes. Zo beleeft
u een mooie zondagmorgen. Trek 
laarzen of waterdichte schoenen 
aan, want we maken een korte wan-
deling om de vogels van dichterbij 
te bekijken. En vergeet uw verrekij-
ker niet! We verzamelen op de par-
keerplaats aan de Kerkstraat, schuin 
tegen over de karakteristieke Her-
vormde Kerk in het centrum van Ou-
derkerk aan de Amstel.

Zin om mee te gaan? Aanmelden is 
noodzakelijk en kan via www.gaatu-
mee.nl. Voor meer informatie kunt u 
bellen: 088-0064455 (tijdens kan-
tooruren).
Kosten r6,50, Beschermers beta-
len 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee.

Doek is gevallen voor Harder 
Than Heavy in The Mix!
Uithoorn - De laatste metalavond 
Harder Than Heavy in jongerencen-
trum The Mix is geweest. Afgelo-
pen zaterdag trilde het pand aan de 
van Seumerenlaan nog na toen de 
laatste band van het podium stapte. 
Veel metalheads waren afgekomen 
op deze laatste editie voor de slui-
ting van The Mix.
De band Birmingham Sunset start-
te de avond met bekende hardrock-
nummers en zangeres Jamie voelde 
zich als een vis in het water op de 
grote stage in The Mix. Tegen elven 
was het de beurt aan Stormrider en 

de band was duidelijk niet van plan 
dit laatste optreden stilletjes voorbij 
te laten gaan. Het publiek ging vol-
ledig uit hun dak bij de perfect ge-
speelde nummers van stergitarist 
Marcel Coenen en zijn maten.

Veel bezoekers treurde over de slui-
ting van dit prachtige centrum waar 
de afgelopen jaren zulke mooie 
avonden hebben plaatsgevonden 
voor muziekliefhebbend Uithoorn. 
Velen hopen op een nieuw initia-
tief waar soortgelijke avonden weer 
kunnen plaatsvinden.

Uithoorn steunt
Diabetes Fonds

Uithoorn - Meer dan 90 vrijwilligers 
gingen begin november in onze ge-
meente op pad voor het Diabetes 
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met 
de collectebus 7.488,09 op. 
De opbrengst is voor onderzoek en 
voorlichting om diabetes beter te 
behandelen of te voorkomen.   
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 
hebben diabetes, suikerziekte. Ie-
dereen kan het krijgen en iedere 
dag komen er in ons land plm. 200 
mensen met diabetes bij. 
Vaak wordt gedacht dat diabetes 
wel meevalt, maar het is een sluip-
moordenaar! Deze ziekte veroor-
zaakt veel complicaties zoals hart- 
en vaatziekten, dementie, proble-
men met ogen (wat tot blindheid 
kan leiden), nieren, huid en voeten. 
Nog altijd overlijden diabetespa-
tiënten aan de complicaties.

Oplossingen door onderzoek
Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor diabetes patiënten ge-
zonder en langer kunnen leven. Zo 
is ontdekt hoe diabetes type 1 ont-
staat: er zit een fout in het afweer-

systeem.   Daardoor kunnen art-
sen nu bij sommige kinderen dia-
betes afremmen. Ook is er bijvoor-
beeld betere begeleiding van men-
sen met diabetes en depressie, wat 
vaak samengaat. Recent is voor ty-
pe 1 patiënten een kunstalvleesklier 
op pocketformaat en voor type 2 pa-
tiënten een nieuw veelbelovend me-
dicijn ontwikkeld. Deze belangrij-
ke doorbraken helpen niet alleen bij 
de kwaliteit van leven, maar ook om 
de zorgkosten te verminderen. Uit-
eindelijke streven we naar een toe-
komst zonder diabetes! 
Geld voor meer onderzoek is hard 
nodig. Het Diabetes Fonds zet zich 
hiervoor in en financiert onderzoek 
naar en ontwikkeling van behande-
ling en genezing van diabetes.

Collectant gemist?
Als de collectant u niet thuis getrof-
fen heeft, kunt alsnog geld overma-
ken op ING banknummer 5766 t.n.v. 
het Diabetes Fonds in Amersfoort. 
Voor meer informatie: bel 033–462 
20 55 of kijk op http://www.diabe-
tesfonds.nl/

‘t Startnest loopt Sint 
Maarten in Hoge Heem
Uithoorn - Het is een gezellige op-
tocht van kinderen met zelfgemaak-
te lampionnen die maandagmor-
gen door de straten van Uithoorn 
trekt. De kleuters van Jenaplanba-
sisschool ’t Startnest gaan de bewo-
ners van verzorgingshuis Het Hoge 
Heem verrassen met een Sint Maar-
tenoptocht. 
Op diverse afdelingen laten de kin-
deren Sint Maartenliedjes horen 
aan de ‘opa’s en oma’s’. Uit volle 

borst zingen de kleuters alle lied-
jes die zij kennen die horen bij Sint 
Maarten. De bewoners vinden het 
geweldig en klappen en zingen en-
thousiast mee. Een nieuwe traditie 
lijkt geboren! 
Natuurlijk worden de kinderen ook 
in Het Hoge Heem getrakteerd op 
iets lekkers. Het bezoek is een leu-
ke opwarmer voor iedereen die ’s 
avonds ook nog op pad gaat met 
hun lampion. 

Agenda Vita welzijn en advies
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209

AANGEKLEDE PANNENKOEKENMIDDAG
Vrijdag 29 november aanvang 15.00 uur kunt   u komen borrelen en pan-
nenkoeken eten. Kosten 5,-. Welkom

ZONDAG =   MUZIKALE ONTMOETINGSMIDDAG
Zondag 1 december bent u van harte welkom op deze middag tussen 
14.00 -16.30 uur. Entree is 1,-. Consumptie tegen betaling, hapjes zijn 
gratis

SINTERKLAASFEEST
Woensdag 4 december , aanvang 09.30 uur. Kosten 6,-, inclusief lunch.
Graag je even aanmelden.

Prijsuitreiking bij dieren-
arts Annemieke Calis
Uithoorn - De open dag voor die-
renartsen op zaterdag 5 oktober 
was een enorm groot succes. Ruim 
300 mensen hebben een bezoek ge-
bracht aan de praktijk op het Am-
stelplein om te zien wat er allemaal 
gebeurd in een dierenartspraktijk. 
Er was onder andere een rondlei-
ding, er zijn veel knuffels beter ge-
maakt en een kleurplatenwedstrijd. 
De uitslag van de kleurwedstrijd zal 
komende week bekend gemaakt 
worden. Daarnaast konden de vele 
bezoekers mee doen aan een prijs-
vraag.   Ze moesten daarvoor raden 
wat het gewicht was van de licht-

ste volwassen hond en de zwaarste 
volwassen hond in de praktijk. Anna 
van Hees zat het dichtst bij met haar 
schatting en won drie maanden 
gratis voer voor haar kat. De twee-
de plaats ter waarde van 2 maan-
den gratis voer ging naar de fami-
lie Bazuin voor hun kat. Een gedeel-
de derde plaats was er voor de fa-
milie Alsemgeest met hun Labrador 
Bunch en voor Lia van Egmond met 
haar kat Kiss. Een maand gratis voe-
ding was er voor hun beschikbaar.   
De juiste gewichten waren voor de 
lichtste hond 907 gram en voor de 
zwaarste hond 71,2 kg.









Uithoorn - Bewoners van Uithoorn 
zijn het zo langzamerhand beu dat 
een aantal (doorgaande) wegen en 
straten in hun gemeente bij voort-
during is opgebroken of een grote 
bouwplaats blijkt te zijn. Men heeft 
er alle begrip voor dat onderhoud 
op zijn tijd van straten en lanen 
noodzakelijk is en er ontsluitingswe-
gen moeten komen of heringericht, 
maar waarom ineens alles tegelijk 
waardoor veel overlast ontstaat? Is 
het wethouder Openbare Werken 
Maarten Levenbach (PvdA) die – met 
de verkiezingen in het vooruitzicht 
– gauw nog even een inhaalslag uit-
voert om zich te bewijzen? Of zijn 
de planningen van uitvoeringsdata 
te laat ingezet en zitten die elkaar 
in de weg door slechte onderlinge 
communicatie? We houden het maar 
op het laatste. Bovendien is ook de 
Provincie (geruime tijd) bezig met 

werkzaamheden aan het wegennet 
rondom het dorp (Zijdelweg, N201, 
aquaduct). Dat alles leidt tot allerlei 
omleidingen waardoor bewoners 
met hun voertuig vaak verder moe-
ten omrijden dan normaal nodig is. 
Voor niet ingezetenen die nauwelijks 
bekend zijn in Uithoorn en via een 
navigatiesysteem hun weg zoeken, 
is het nog moeilijker. Die worden er 
helemaal dol van. Omrijden? Ja, maar 
hoe en waarlangs dan, is de vraag die 
afstraalt van de gezichten van de be-
stuurders. Zij zijn vaak bezig met een 
puzzelrit door Uithoorn voordat zij 
hun bestemming hebben bereikt.

Afzien
Toegegeven, als alle werkzaamhe-
den zonder onverwachte tegensla-
gen kunnen worden uitgevoerd, is 
de overlast maar van tijdelijke aard. 
Of de bewoners van de Bovendijk 

daar ook zo over denken, is de vraag 
(zie daarvoor de NM van 13/11). 
Sommige projecten duren en duren 
maar. Er komt geen eind aan. Zie de 
Amsterdamse weg als ‘hoofdont-
sluitingsroute’ naar Uithoorn via 
het Oude Dorp. Inmiddels zijn daar 
de Thamerlaan en de Prins Bern-
hardlaan herschapen in een grote 
bouwput. Bewoners kunnen niet 
meer voor langs, maar moeten via de 
achterdeur hun huis in. En het is even 
zoeken waar je je auto kunt parkeren. 
Vooral als de Weekmarkt het com-
plete parkeerterrein naast C1000 
in beslag neemt. “Ja, het is even af-
zien. Maar het moet altijd eerst een 
rotzooi worden voordat je er weer 
wat moois van kan maken. Er is ook 
service: de bouwvakkers hollen hier 
soms letterlijk achter de vrouwen 
aan om de boodschappen naar de 
deur te dragen. De bewoners van de 

Prins Bernhardlaan kunnen alleen via 
het achterpad binnenkomen; daar 
zijn extra brievenbussen neergezet. 
Maandag 11 november zou men 
een 15 meter lange damwand op de 
Thamerlaan in de grond heien. Maar 
daarbij ontstond vertraging omdat 
de resten van een vroegere weg in de 
dijk bleken te zijn aangetroffen. Ook 
bij het weghalen van een gemetseld 
muurtje tussen de Julianalaan en 
de Emmalaan kwamen allerlei oude 
funderingen boven water. Het is niet 
te hopen dat het ‘bijzondere archeo-
logische vondsten’ zijn. Als dat zo is 
en onderzoek volgt, kan dat zomaar 
een week of meer schelen alvorens 
er doorgewerkt kan worden,” aldus 
een bewoner die het werk buiten 
met veel belangstelling gadeslaat. 
Overigens liet een woordvoerder van 
de gemeente recentelijk weten dat 
de reconstructie van de rotonde bij 

de Christinalaan/Irenelaan gewoon 
doorgaat…

Niet klaar
Dat wordt nog wat als bepaalde 
werkzaamheden een beetje tegen-
zitten. Komt bij dat de Noorddam-
merweg straks ook tijdelijk als een 
eenrichtingsverkeersweg wordt in-
gericht omdat het nieuwe fietspad 
daar wordt aangelegd. In januari 
2014 staat de Amsteloever op de no-
minatie om opgebroken en ‘omge-
bouwd’ te worden tot een autovrije 
wandelpromenade met terrassen en 
nieuwe steigers in het water. Indien 
men daar even mee wacht totdat 
het Thamerlint en de Amsterdamse 
weg klaar zijn, is een volgende om-
leiding niet nodig. Op 15 december 
gaat de N201 volledig open en dan 
is de hoofdontsluitingsroute waar-
schijnlijk nog niet klaar. Net zomin 

als het aquaduct. Beter is dan nog 
maar even de ‘oude vertrouwde rou-
te N196’ te nemen, want u kunt als 
automobilist op de omgelegde N201 
bij Uithoorn geen kant uit. Over de 
Hollandse dijk (achter de Europarei 
langs) naar de N201 v.v. is eveneens 
niet meer mogelijk omdat een deel 
daarvan als fietspad is ingericht. 
Aangezien de op- en afritten bij de 
Zijdelweg pas voorjaar 2014 open-
gesteld worden, kunnen bewoners 
van de Legmeer en De Meerwijk daar 
voorlopig niet de provinciale weg op. 
Eind deze maand zullen de onder-
houdswerkzaamheden op de Zijdel-
weg tussen het Shell tankstation en 
Amstelveen zijn afgerond. Dus daar 
kan men dan wel weer (overdag en ’s 
avonds) langs. Voor de rest blijft het 
voorlopig nog een bende. Kortom, 
behelpen en puzzelen!

Vuurlijn uitsluitend voor langzaam verkeer

Petrus Steenkampweg al bijna een jaar dicht

Op de Boterdijk zijn ze nog wel even bezig

Noodbrievenbussen op een rij 
achter de Bernhardlaan

Nieuw stukje Amsterdamseweg,
maar wel met omleidingen

De rotonde bij de Christinalaan 
komt later toch aan de beurt

Boterdijk afgesloten voor al het verkeer

Thamerlaan tot eind van het jaar

afgesloten voor al het verkeer

Vuurlijn uitsluitend voor langzaam verkeer

Vuurlijn uitsluitend voor langzaam verkeer

Zoekplaatje op de Wiegerbruinlaan

De Bernhardlaan en Thamerlaan 

samen een grote bouwput

Omrijden! Rotonde bij de Molenlaan

is nog in aanbouw

Onderdoorgang van de busbaan

is nog lang niet klaar

Boterdijk afgesloten voor al het verkeer

Puzzelrit door Puzzelrit door Puzzelrit door Puzzelrit door Puzzelrit door Puzzelrit door Puzzelrit door uuithoornithoornithoornithoornithoornithoorn
Veel wegen en straten tegelijk op de schop
Veel wegen en straten tegelijk op de schop
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Selectie KDO-RKAV
pakt groots uit
De Kwakel - Rondom de wedstrijd 
KDO-RKAV van aankomende zon-
dag zal er door de Kwakelse se-
lectie geld worden opgehaald voor 
het Ronald McDonald Kinderfonds. 
Mits de wedstrijd niet wordt afge-
last, wordt er op 24 november een 
blinde voetbalpoule georganiseerd 
om de dag extra glans te geven. Als 
je ziek bent, wil je als kind je ou-
ders het liefst zo dicht mogelijk bij 
je hebben. En als je een handicap 
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde 
dingen doen als je leeftijdgenoot-
jes. Dat begrijpt het Ronald McDo-
nald Kinderfonds maar al te goed. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
biedt daarom al 28 jaar een helpen-
de hand aan zieke of gehandicap-
te kinderen en hun familie in Ne-
derland. Er wordt vanuit KDO een 
grote blinde poule opgezet waar-
aan iedereen deel kan nemen. Voor 
slechts € 1,- kunt u een nummer kie-
zen van 1 tot en met 500. Onder elk 
nummer zit een unieke combinatie 
van de rust- en de eindstand van 

KDO 1 – RKAV 1 verborgen. De win-
naar zal maar liefst één vijfde van 
het prijzengeld uitgekeerd krijgen. 
De overige vier vijfde zal ten goede 
komen aan het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Kortom, als alle num-
mers worden verkocht, betekent dit 
€ 100,- voor de winnaar, maar nog 
veel belangrijker ruim € 400,- voor 
het Ronald McDonald Kinderfonds. 
Na afloop van de wedstrijd zal in de 
kantine van KDO om 16:15 uur be-
kend worden gemaakt wie zich de 
trotse winnaar van de blinde pou-
le mag noemen. Let op: Mocht de 
winnaar niet in de kantine aanwezig 
zijn, ontvangt hij / zij alsnog in een 
later stadium het gewonnen prijzen-
geld. De KDO-selectie hoopt op uw 
positieve steun langs de lijn tijdens 
KDO-RKAV en vertrouwt erop dat 
eenieder zijn of haar bijdrage zal ge-
ven aan het goede doel. Als tegen-
prestatie kunt u een tot op het bot 
gemotiveerd KDO verwachten, die 
er alles aan zal doen om de punten 
in De Kwakel te behouden.

Judoka’s presteren goed
Uithoorn - Zondag 17 november 
werd de dojo bij Sport & Health Club 
Amstelhof verlaten, want Judo Ryu 
Kensui was te gast bij Sotai Renshyu 
te Leimuiden voor deelname aan 
het tweede van een viertal sportieve 
toernooien. Bij dit leuke toernooi ju-
doot iedere judoka in poules (inge-
deeld op leeftijd en gewicht) tegen 
elkaar en de judoka met de mees-

te gewonnen wedstrijden is de pou-
lewinnaar. De 53 deelnemers van 
Judo Ryu Kensui streden voor elk 
punt. De kleinste judoka van net 4 
jaar en de wat meer ervaren judo-
ka waren allemaal op de mat aan-
wezig. Na een lange dag konden al-
le deelnemers moegestreden maar 
met een zeer mooie en dik verdien-
de medaille trots huiswaarts keren.

Donateur damtoernooi
bij Kunst en Genoegen
De Kwakel - De komende weken 
lopen de leden van Kunst & Genoe-
gen hun donateurs  af, voor drie eu-
ro mogen zij weer een jaar donateur 
blijven en zijn ze uitgenodigd om op 
zaterdagmiddag onderling te komen 
dammen in ’t Fort De Kwakel. Voor 
de 20e keer organiseert de dam-
club dan het toernooi voor haar do-
nateurs, een gezellig gebeuren voor 
jong en oud.
Op de clubavonden, elke maan-
dagavond in ’t Fort, is Wim Kees-
sen enorm op dreef, zowel in de on-
derlinge competitie als in de beker 
voert hij de ranglijs aan. Tegen Piet 
van der Poel verloor Wim pas zijn 
eerste punt, voor de beker won Wim 
al zijn partijen tot nu toe. Wim Konst 
volgt de koploper op twee punten, 
maar met een wedstrijd minder ge-
speeld. De volle honderd procent  
scoorde oud nieuw lid Rob Broek-
man, maar hij speelde twee wed-
strijden minder. Door Rob kwam het 
ook dat van kampioen Adrie Voorn 
nog niets te horen is, in een onder-
ling duel verloor Adrie weer eens 

sinds tijden. De onderlinge compe-
titie is nu toe tot ongeveer een der-
de gespeeld.
Voor de bond sloeg het 1e team een 
avond over, zijn kwamen op een 
stormachtige avond in verschillen-
de files naar Almere vast te zitten 
en trokken onverricht ter zake terug 
naar De Kwakel. Het 2e team wist 
een week later Diemen wel te be-
reiken, zij presteerden uitstekend. 
Met een nipte zege stegen ze naar 
de bovenste helft van de competitie, 
met nu kans op de play-offs. 

Top vijf onderlinge:
1 W Keessen 5-9
2 W Konst 4-7
3 P Terlouw 5-7
4 R Broekman 3-6
5 H Spring ih Veld 5-6

Beker:
1 W Keessen 4-8
2 A Voorn 4-7
3 P vd Poel 5-5
4 L Hoogervorst 3-4
5 J Bartels 4-4

Grote verschillen bij BVK
De Kwakel - In de A lijn met maar 
liefst 18 paren was het verloop van 1 
naar 18 geleidelijk en werd een to-
taalverschil opgetekend tussen de 
nummer 1 en nummer 18 van bijna 
26%. In de B lijn van 14 paren was 
het verschil ruim 32% en in de C lijn 
van ook 14 paren zien w een gapend 
gat van maar liefst 42%, alle reden 
dus om deze week met de C lijn te 
starten. Een superscore werd daar 
behaald door Rie Bezuijen en Ger-
brand van Nigtevegt. 72,92% is een 
zeldzaam hoog resultaat en die sco-
re zal dit seizoen niet zo maar even-
tjes verbeterd worden.

Tilly en Frans Wouda imponeerden 
deze avond ook met een voor hen 
ongebruikelijk hoge 62,15% en een 
prima 2e plaats. Jannie en Nico Ko-
ning  completeerden de top 3 met 
een alleszins acceptabele 58,68%.
Traditiegetrouw noemen we het 
laatste paar in de C lijn niet in de-
ze opsomming, maar dat hun score 
30,9% was mag niet onvermeld blij-
ven. Dat Rie en Gerbrand in de to-
taalstand ook bovenaan staan zal 
geen verbazing wekken. Hun ge-
middelde van 64% na 2 speelavon-
den zal moeilijk vast te houden zijn, 
maar staat er toch maar mooi.

B lijn
In de B lijn ook hoge scores voor de 
top 3, waarbij Piet-Hein Backers en 
Huub Kamp hun 2e plaats van vo-
rige week lieten volgen door de 1e 
plaats deze week met 65,63%. Dat 
brengt hen ook op de 1e plaats 
in de totaalstand met 61,28% ge-
middeld.

De 2e plaats was verrassend 
voor gelegenheidspaar Greet de 
Jong- Herman Koperdraad met 
61,46%, terwijl Atie en Wan Over-
water met 59,83% de 3e plaats op-
eisten en serieus bezig lijken direct 
vanuit de C lijn door te stoten naar 
de A lijn. Emmy en Gerard van Beek 
konden deze keer geen potten bre-
ken en zij moesten de overige 13 
paren in de daguitslag dan ook bo-
ven zich dulden.
 
A lijn
Deze week eindigen we dus met de 
A lijn. De uitslag die wedstrijdleider 
Cor in eerste instantie wereldkundig 
maakte werd na het alsnog corrige-
ren van een aantal scores iets ge-
wijzigd, wat voor sommigen voorde-
lig uitpakte en voor anderen weer 
wat onvoordelig.
Zo meldde Cor een gedeelde 1e 
en 2e plaats voor de echtparen (en 
dus niet de ‘koppels’ zoals onlangs 
in een van de plaatselijke kranten 
werd ‘gekopt’) van Nieuwkoop en 
Ludwig en een 3e voor Nelly Vork 
en Andre Verhoef. Na de correcties 
bleken Jaap en Elly van Nieuwkoop 
het alleenrecht te hebben op de 1e 
plaats met 62,76% , Andre en Nel-
ly op de 2e met 60,42% en Geke en 
Jaap Ludwig op de 3e met 59,38%.
Dat sommige paren de weelde van 
een eerdere topklassering niet al-
tijd kunnen dragen bleek deze week 
wel uit de belabberde score van Tiny 
en Adriaan Kooyman. Vorige week 
nog 3e, nu stijf laatste  en een flinke 
duikeling in de totaalstand.
Nelly en Andre voeren de totaal-
ranglijst aan met 60,42% gemiddeld.

Waterpolo Amstel Heren 
slordig met punten
Regio - Afgelopen zondag lieten 
de eerste heren van De Amstel iet-
wat makkelijk punten liggen in de 
thuiswedstrijd tegen de hekkenslui-
ter van deze competitie, de studen-
tenvereniging JAWS uit Amsterdam.
Meer dan een, met moeite verkre-
gen, gelijk spel zat er dit keer niet 
in. De vierde gelijk geëindigde wed-
strijd van deze inmiddels 7 ronden 
oude competitie.
Evenwel speelde het team zonder 
enige door blessure uitgevallen spe-
lers (Anthony Jongebloet en Stefan 
Wijtsma), maar  met aanvulling van-
uit heren 2 door Rob Broeken als 
voortreffelijk keeper en jeugdspeler 
Bram Degens. Het team kwam met 
een gelijk opgaande strijd, met een 
openingsscore door de meest sta-
biele speler deze wedstrijd; Mark 
Visser na een eerste helft nog op  
een voorsprong van 3-2 (Mark Vis-
ser 2e en Max de Jong). Gaande-
weg de twee laatste periodes speel-
de het team vooral tegen zichzelf. 
Een aantal onnodige, maar slech-
te momenten haalden de overwin-
ningseuforie snel naar beneden en 
deed het team zelfs in het begin van 
de derde speelduur aankijken te-

gen een 3-5 achterstand. Een snel 
genomen vrije bal na een uitsluiting 
van de Amsterdammers wist Sander 
Aarsman te verzilveren en bracht 
daarmee het deprimerende gevoel 
van achterstaan, naar een stand die 
nog mogelijkheden bood voor de 
laatste periode.
In die laatste periode  werden er 
over en weer de nodige uitsluitingen 
gekregen, maar was het enige doel-
punt in deze speeltijd een fraaie bal 
van  Stefan Bramsen die daarmee 
een gelijke stand op de klok bracht.
Met nog 3 minuten bruto speeltijd 
gaf dit voor zowel publiek als spe-
lers van beide ploegen de nodige 
stress om niet in de laatste fase van 
de wedstrijd toch nog alle punten te 
verspelen .
Met opluchting aan beide zijden 
werd dan ook een 5-5 als hoogst 
haalbare en meest acceptabele re-
sultaat  door beide teams voor lief 
genomen.
Met dit gelijkspel sluipt het team 
naar een positie dicht bij de kop van 
de competitie. Door tevens een ge-
lijkspel van de nummers 2 en 3  blij-
ven de Amstelheren op een solide 
4e plaats staan.

Huldiging bridgeclub ABC 
periodekampioenen
Uithoorn - De uitslag van de eer-
ste periode is bekend. Nu moesten 
de prijzen nog uitgereikt worden, dit 
keer geen torenhoge bekers, maar 
een bescheiden afbeelding van een 
opgestoken duim, want iedereen 
vind het toch wel een hele pres-
tatie als men wint. In een prachtig 
versierd Buurtnest, was nog blijven 
hangen na hun 10 jarig jubileum, 
overhandigde onze voorzitter Jan 
v.d.Schot de prachtige bokalen aan 
de kampioenen. Zoals gebruikelijk 
had Jan weer een passend wordt 
over voor de winnaars, waarbij wel 
opviel dat hij het nodig vond om de 
winnaars van de A-lijn te vragen om 
ook een ander paar een keer te la-
ten winnen, waarbij hij volgens mij 
ook aan zichzelf dacht.
Na het afsluiten van het feestelij-
ke gedeelte werd er ook nog ge-
bridged. Dit keer een vrije ronde 
om iedereen te laten bekomen van 
de inspanningen van de eerste pe-
riode, want het was een spannen-
de wedstrijd. Alle paren waren door 
elkaar geschud om zo de twee lij-
nen te vormen. Er werd aan 13 tafels 
gebridged, helaas was er een stilzit-
ronde in de A-lijn.

A-lijn
In de A lijn is het echtpaar Ria en 

Joop Smit weer eerste met een sco-
re van 66,67 %, zij hadden dus dui-
delijk niet naar de woorden van de 
voorzitter geluisterd.
Tweede was het echtpaar Henny 
en Lucas v.d. Meer met 62,50 %, dit 
paar heeft wel meer goede uitsla-
gen gescoord als het nergens om 
ging, maar hebben wat meer moei-
te als er spanning op de wedstrijd 
staat. Derde werd hier het paar Cor-
ry Olijhoek en Ria Wezenberg met 
58,75 %, maar dit paar heeft 

B-lijn
In de B-lijn is het paar Aja Bijster-
bosch en John de Haan eerste ge-
worden met 64,17 %. Tweede werd 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 63,33 % en derde was 
het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot 
met 58,33 %.
Het valt wel op dat er hoog ge-
scoord werd, waarschijnlijk omdat 
verschillende paren een ander bied-
systeem uit probeerde.
Als U interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in het Buurtnest, wij 
spelen nu nog een vrije rondes, dus 
gelegenheid te over , om kennis te 
maken met het zo edele spel.
Wij spelen elke donderdag van-
af 9.00uur in het Buurtnest in Uit-
hoorn.

Hans van Eijk driebanden-
koning B-poule
Regio - Afgelopen weekend was 
het landelijk gelegen etablisse-
ment de Lachende Ruiter in Nieu-
wer Ter Aa het decor voor de drie-
bandenspecialisten uit de B-klasse.  
Het 6-tal wat het tegen elkaar op 
moest nemen bestond uit: Gijs Rij-
neveld, Hans van Eijk, Jim van Zwie-
ten, Jos Lugtigheid Jan van Veen en 
Joop Luthart.  Er werd op beide da-
gen om 11.00uur s’morgens al be-
gonnen want er stonden 15 wed-
strijden op het programma.  Het 
materiaal was pikobello in orde, ie-
dereen speelde ruim boven moyen-
ne.   Na dag 1 voerden Hans en Jim 
met 6 winstpunten de kop aan.  Jos 
volgde met 5 zodat voor zondag de 
strijd nog volledig open lag.  De ar-
bitrage was van hoog nivo want het 
driebandenspel stelt hoge eisen aan 
de vakkundigheid hiervan.  Lucia en 
Aria deelden het programma vol-
gens het Avé-systeem in waardoor 
de beste speler werd afgeschermd.   
Zondag liep uiteindelijk vlotjes want 
oudje Joop Luthart zette met 19 
beurten de kortste partij.  Hans van 
Eijk kwam in zijn partij tegen  Jim tot 
een hoogste serie van 5 carambo-
les.  Rond 15.00 uur sprak federatie-

voorzitter Toine Doezé zijn dank uit 
aan allen die meegewerkt hebben 
aan een succesvol tournooi, daar-
opvolgend maakte Aria Dolmans de 
eindstand bekend en reikte met Lu-
cia het eremetaal en de fleurige Rij-
des-boeketten uit.

De einduitslag was tot slot als volgt:
1. Hans van Eijk 8
2. Jim van Zwieten 8
3. Jos Lugtigheid 7
4. Joop Luthart 4
5. Gijs Rijneveld 3
6. Jan van Veen 0

Ben en Jan op weg naar de 
top bij BC De Legmeer?
Uithoorn - Ben ten Brink en Jan 
Bronkhorst hadden het weer eens 
op hun heupen in de vierde zitting 
van de paren competitie in de A- lijn. 
Berucht en beroemd om hun grillige 
escapades pakte het deze keer wel 
heel goed uit met een top score van 
65,42%. Echter na afloop mokte Ben 
nog wel een uurtje na over een ge-
miste zeven harten, je kunt niet alles 
hebben toch? Doorgaans wat min-
der aan de weg timmerend pakten 
Lijnie Timmer (whats in a name?) 
& Rita Vromen een keurige twee-
de plek met 63,33% en verwezen 
zo Joop van Delft & Frans Kaandorp 
met hun 56,67% naar plaats drie. 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
raakten wat achterop door nu met 
53,75% vierde te worden en Renske 
& Kees Visser zetten als vijfde met 
50,83% hun viertallen flow onver-
droten voort.
In de B- lijn waren het Marian-
ne & Huub Kamp die de aandacht 
trokken met een eerste plaats en 
61,11%. Ben Remmers werd deze 
keer vergezeld door To van der Meer 
en dat leverde geen windeieren op, 
ze eindigden met 60,42% netjes op 
twee.

Lidy Krug & Ada van Maarseveen 
moesten het met heel wat minder 
procenten doen. Edoch, een der-
de plaats werd hun deel omdat de 
52,78% daar net voldoende voor 
was. Floor & Theo Janssen kwamen 
met hun 52,43% als vierde dus net 
iets te kort, evenals Trudy van den 
Assem & Cathy Troost die  vijfde 
werden met 52,08%.

In de C- lijn ging de winst naar Tini 
Lotgerink & Jeanette Vermeij die op 
58,75% kwamen. Marjan & Jan Wil-
le bleven waardevast als tweede 
met 57,92% en Mick & Sybren Fra-
nyzen  plaatsten zich met 55,42% op 
de derde trede. Tini Geling & Jo We-
vers konden met 53,33%, Ger Quel-
le & Ans Voogel net van zich af hou-
den, doordat die 52,92% scoorden.
Wilt u de lange winteravonden eens 
met wat spanning larderen, meng u 
dan in de strijd om de bridge pro-
centen bij Bridge Club De Legmeer. 

Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl  of per telefoon 0297 567458.

UWTC lid Mees wint 
Amsterdamse cross
Regio - Mees van Smoorenburg 
ging bij de jongste jeugd goed van 
start en pakte al snel de tweede stek 
in de wedstrijd in Haarlem op 17 no-
vember. Toen de nummer één uit-
viel was het een kwestie van goed 
doorrijden en mocht hij de overwin-
ningsbloemen in ontvangst nemen. 
Stijn Ruijter ging bij de oudste jeugd 
weer de strijd aan met twee renners 
van de WTC Amstel. Bij Amstel-
renner Menno Broex ging de ket-
ting eraf en die hij vervolgens hele-
maal klem getrapte waardoor Men-
no flinke vertraging opliep. In de 
laatste twee ronden kon Stijn lang-
zaam maar zeker afstond nemen en 
naar een tweede plaats rijden. Goe-
de prestaties dus bij de jeugd leden 
van UWTC! Het parcours was trou-
wens rijkelijk voorzien van modder, 
wat veel van het materieel vroeg. 
De familie de Veer kreeg te kampen 
met materiaalpech. Bij zowel vader 
Gerard als zoon Bart begaf de de-
railleur het, dat wordt dus weer in-
vesteren deze week om bij de ACC 
in Uithoorn weer aan start te kun-
nen staan. Ook Rene Wiebes reed 
de wedstrijd niet uit. Bij de nieuwe-
lingen/dames reed Menno van Ca-
pel naar plaats 10, Sven Nijhuis 12 
en Lorena Wiebes 14e. 

Bavaria veldrit
Er lag een snel rondje in bij de na-
tionale veldrit in Lieshout. Bas de 
Bruin reed een sterke wedstrijd en 
na een spannende finale waar de 
winst erg dichtbij was, wederom 
een mooie 3e plaats voor Bas. Pieter 
Heidema werd 24e en Joost Spring 
in ‘t Veld 25e.

ACC Uithoorn op 24 november
Zondag 24 november is de Amster-
damse Cross Competitie (ACC) in 
Uithoorn en is er geen aparte club-
cross. Iedereen kan wel meedoen 
aan de ACC.
Er is een mooi parcours uitgezet 
rondom sportpark Randhoorn. In-
schrijfgeld jeugd 2 Euro, inschrijf-
geld overig 3 Euro. Er zal met My-
laps gereden worden. Er zijn een 
beperkt aantal Mylaps chips te huur. 
Starttijden:
10.15 uur: jeugd A
(geboortejaar 2003-2006) 
10.15 uur: jeugd B
(geboortejaar 2000-2002) 
11.00 uur: 40+
(geboortejaar 1974 en daarvoor) 
12.00 uur: 40- (geboortejaar 1975-
1997) 
12.00 uur: alle dames en nieuwelin-
gen (geboortejaar 1998-1999) 
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HVM laat punten liggen
Mijdrecht - Zondag konden de 
hockeyers van HVM het thuis niet 
waarmaken tegen Waddinxveen, 
zesde op de ranglijst. De Mijdrech-
ters kwamen drie keer op achter-
stand en mochten zich gelukkig 
prijzen dat ze enkele minuten voor 
tijd een 4-4 gelijkspel uit het vuur 
sleepten. Het publiek beleefde een 
spannende wedstrijd.
In grijs, maar droog weer opende 
D-junior Jasper de Kloet de wed-
strijd, waarna HVM sterk ten aan-
val trok. In de eerste minuut leverde 
dat al een strafcorner op. De Wad-
dinxveense keeper keerde de sleep-
push van Tom Gunther. Enkele mi-
nuten later echter stelde Gunther 
na een actie in de cirkel Thom Fok-
ker in staat de 1-0 op het bord te 
brengen. In de vijfde minuut kreeg 
HVM nog een strafcorner, ook de-
ze leverde geen treffer op. Geduren-
de de wedstrijd kreeg de thuisploeg 
zes strafcorners te nemen, waarvan 
er uiteindelijk maar één succesvol 
zou zijn.

Waddinxveen sloeg meteen terug 
en maakte gelijk, na een fout in 
de Mijdrechtse defensie. Mijdrecht 
drukte door, onder andere met 
een spectaculaire actie van Philip-
pe Quarles van Ufford, die over de 
Waddinxveense keeper heenduikel-
de, maar de treffer viel even later 
aan de andere kant. De HVM-ver-
dediging werd uitgespeeld en kee-
per Stienstra was kansloos, 1-2. Di-
rect daarna kon het talrijke publiek 
de gelijkmaker bejubelen, weer van 
Thom Fokker, weer voorbereid door 
Tom Gunther. Zo stond het binnen 
een kwartier 2-2.
In de rest van de eerste helft ging 
het spel op en neer, waarbij wel 
opviel dat HVM weer veel onno-
dig balverlies leed, zowel in de pas-
sing als in de duels. HVM kreeg nog 

twee strafcorners, Waddinxveen 
één, maar er vielen geen doelpun-
ten meer. Een Waddinxveense spe-
ler liep wel tegen een groene kaart 
aan, na commentaar op de leiding.

Goal
Na rust werd HVM sterker, maar 
weer viel de goal aan de andere 
kant, met een schot van rechts, bij-
na vanaf de achterlijn, kwamen de 
bezoekers met 3-2 voor. Maar twee 
minuten later kon Tom Gunther met 
een hard schot de stand weer ge-
lijk trekken. In het eerste kwartier 
creëerde HVM vervolgens enke-
le kansen. Casper Slot maakte ve-
le meters op het middenveld en was 
zo een van degenen die de tegen-
stander onder druk zetten. Casper 
Wilmink kreeg voor een overtreding 
een groene kaart, waardoor ook het 
aantal kaarten weer gelijk was. 
Een kwartier voor tijd schoot Wad-
dinxveen op de paal, twee minuten 
later was het wel raak, 3-4, met nog 
dertien minuten op de klok. Een bal 
van Arjan Blommaert ging naast. 
en drie Waddinxveense spelers, sa-
men vrij voor het Mijdrechtse doel, 
slaagden er niet in de beslissing 
te forceren, HVM kwam daarmee 
goed weg. De laatste acht minuten 
speelde Waddinxveen met een man 
minder, na een gele kaart, waar-
bij HVM ook nog een strafcorner 
kreeg. Coach Capel offerde verde-
diger Max Brakel op voor een extra 
aanvaller. Mats Kaas was even later 
dicht bij een doelpunt. Zes minuten 
voor tijd kreeg HVM de zesde straf-
corner, die door Maarten Post werd 
verzilverd. Dat betekende een eind-
stand van 4-4, die voor de hardwer-
kende Mijdrechters toch als een ne-
derlaag aanvoelde. De derde plaats 
is nog niet in gevaar, maar de ach-
terstand op de eerste plaats groeide 
wel twee punten vandaag.

Biljarten
John Beets is scherp
De Ronde Venen - Hij speelde al 
eerder een korte partij (110 caram-
boles in 9 beurten) maar deze week 
was het opnieuw een snelle par-
tij voor John, in 12 beurten had hij 
zijn 110 caramboles gemaakt. Naast 
John bleven ook Gerrit Schuurman 
(17), Paul Schuurman (19) en Ton 
Boxce (18) onder de 20 beurten. De 
hoogste serie was deze week van 
Jim van Zwieten (26) 37,14%!
In de bekercompetitie zijn de teams 
van beide divisies in een poule inge-
deeld. Deze week was er weer een 
volledig programma van divisie 1 te-
gen divisie 2. Dat de 2e divisie ook 
niet onder doet voor de 1e divisie is 
ook deze maal weer terug te zien in 
de uitslagen. Voor de duidelijkheid 
zijn de teams uit de 2e divisie schuin 
gedrukt. 
De Merel/Heerenlux 3 verloor thuis 
met 2-7 van ASM Mijdrecht 2 en 
ook de Merel/Heerenlux 2 kon het 
niet bolwerken tegen CenS 2, uit-
slag   2-7. De Springbok 1 moest, 

mede door de snelle partij van Gerrit 
Schuurman de winst aan de Krom-
me Mijdrecht 2-7 laten. De Padde-
stoel 1 won maar net van CenS 1, 
5-4. De familie Bak moet hier de 
punten aan de tegenpartij laten.
De Kuiper/van Wijk won thuis van 
Paddestoel 3, 9-0. Kees de Zwart 
maakte in zijn partij een mooie se-
rie van 33. Bar Adelhof 1 en Bar 
Adelhof 2 mochten het “thuis” on-
derling uitvechten. De 1e divisionist 
was hier de sterkste, uitslag 7-2. De 
Schans & Lutis Ventilatie, met de in 
de vorm zijnde John Beets, was met 
7-2 van Springbok 2. De Paddestoel 
2 deed in de beker goede zaken 
door met 9-0 van ASM Mijdrecht 1 
te winnen.

DIO won afgetekend met 9-0 van 
ASM Mijdrecht 3 maar Onze Vrij-
heid/Biljartmakers kon het, met hier 
een snelle partij van Ton Boxce, niet 
bolwerken tegen Stieva Aalsmeer , 
uitslag 2-7.

Nipte zege Argon op JSV
Mijdrecht - Argon heeft zaterdag 
een zwaar bevochte overwinning 
behaald op koploper JSV uit Nieu-
wegein. Een bliksem start, drie kan-
sen in drie minuten, leverde nog 
geen doelpunt op. Maar na een 
klein half uur was het Jesse Stan-
ge die Argon toen verdiend op 1-0 
zette. Toen aan eind van de tweede 
helft een speler van de bezoekers 
met 2x geel het veld moest verla-
ten leek de tweede helft voor Argon 
een gelopen koers. Maar de werke-
lijkheid was anders, op de beginfa-
se na, kwam Argon eigenlijk geen 
moment meer in de wedstrijd. Het 
werd terug gedrongen en wist met 
kunst en vliegwerk een tegendoel-
punt te verwijden. Pas na vijven floot 
de goed leidende arbiter O’Neil voor 
het eindsignaal waardoor Argon 
met de kleinst mogelijke overwin-
ning genoegen moest nemen.

Flitsend begin
De beginfase was bepaald flitsend, 
er dienden zich drie goede moge-
lijkheden aan waarvan de kans van 
Jesse van Nieuwkerk wel de mooi-
ste was. Maar doelman Mantel was 
in goeden doen en dit leverde twee 
hoekschoppen op, maar die wer-
den goed uitverdedigd. Daarna za-
gen we een poging van Eric Mulder 
maar die ging over. Ook een pass 
van Stange op Jesse van Nieuw-
kerk werd niet verzilverd. Het was 
Jesse Stange die, over links door-
gebroken, hard uithaalde (foto). De 
bal ging eigenlijk onder doelman 
Mantel door waardoor de 1-0 op het 
bord kwam te staan. Vervolgens was 
er een vrije trap van Stefan Tiche-
laar die door Mulder werd naast ge-

kopt. Ook moest Argondoelman Lo-
renzo Antonioli voor de eerste keer 
in actie komen na een hoekschop. 
Ook bij een vrije trap van Patrick 
Heesakkers greep Antonioli goed 
in. Na vrije trap leek een poging van 
Sield namens JSV de gelijkmaker 
brengen maar de aanvaller mikte te 
hoog. In deze fase liep een speler 
van JSV tegen z’n tweede gele kaart 
en kon vertrekken.

Slecht vervolg
De eerste fase van de tweede helft 
zagen we Argon dat een paar maal 
dichtbij een doelpunt was, een 
voorzet van Tichelaar bereikte net 
niet Van Nieuwkerk en na een leu-
ke aanval was het Tichelaar die de 
goed keepende JSV doelman op z’n 
weg vond. Het vooral fysiek sterke 
JSV maakte het Argon daarna bij-
zonder moeilijk. Keer op keer won 
het de slag op het middenveld, de 
defensie van Argon wankelde wel 
maar bleef overeind. Bij een uitval 
over links verdraaide Jesse Stange 
z’n knie, hij moest geblesseerd af-
gevoerd worden. Vincent van Helle-
mondt verving hem. Even daarvoor 
werd Kevin Blom ingezet, en in de 
slotfase Jasper Werkhoven. We za-
gen nog een mogelijkheid voor Ar-
gon maar de inzet van Mulder werd 
door de goalie onschadelijk ge-
maakt. In een spannende en rom-
melige slotfase zagen we een goe-
de mogelijk voor JSV maar de in-
zet van Bliemer ketste af. Gezien het 
eerste uur was de overwinning ver-
diend maar in het vervolg bleef de 
met een man minder opererende te-
genstander Argon de baas.
Foto:sportinbeeld.com 

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 novem-
ber 2013is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45uur en uiter-
lijk om 20.00 starten met kaarten, dit 
op veelvuldig verzoek.
We spelen   vier   maal zestien giffies 
, de punten worden bij elkaar opge-
teld, en de winnaar of winnares is 
bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjasavond op vrijdag was;
1 Herman v/d Waa 7655   punten 
2 Sjaan Kolenberg 6949 punten
3 Evert Berkelaar 6934   punten
4 Jan Landwaard 6823 punten
5 Cees Zaal 6725 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Frans Bierstekers met 4860 punten 
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2013: 22 novem-
ber, 6 en 20 december, in 2014 3,17 
en 31 januari,14 en 28 februari, 14 
en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 
mei,6 en 20 juni en 4 juli.

Mijdrechtse wint brons op 
WK sledehondenwedstrijd

Mijdrecht - Afgelopen weekeind is 
heeft de Mijdrechtse Femke Broe-
re de bronsen medaille gewonnen 
op het IFSS Dryland World Champi-
onships 2013 in het Italiaanse Falze 
di Piave. Een sledehondenwedstrijd 
waarbij Femke deelnam in de zes 
honden klasse, en waarbij de hon-
den voor een kar rennen.

Twee dagen achter elkaar moes-
ten de sledehonden teams een par-
cours van 6km afleggen. Hoe-
wel Femke na de eerste dag vier-
de stond wist ze de tweede dag 
toch nog een team uit Zwitserland 
te verslaan , en eindigde op de der-
de plaats achter een team uit Zwe-
den en uit Finland.

Tweede toernooidag voor 
de allerjongste volleyballers
Vinkeveen - Deze vond plaats in 
IJmuiden. In de ochtend het hoog-
ste niveau waar ze het gewone vol-
leybalspelletje spelen. Atalante   had 
op het eerste toernooi   nog 1 team 
op dit niveau, maar met nieuwe le-
den konden er toch twee teams ge-
maakt worden. De Toppers met 
Mike, Thomas, Zoey en Nathalie 
(allen voorheen afkomstig van het 
team Kanjers) aangevuld met nieu-
weling Femke. De Kanjers, met San-
der, Jikke, Isa en Kevin (voorheen 
Heroes) hier nieuw erbij: Roos. In 
de eerste wedstrijd stonden de 
twee Atalante teams tegenover el-
kaar in het veld en ondanks dat bei-
de teams leuk aan het ballen waren, 
was duidelijk dat de Toppers al lan-
ger op niveau 6 speelden. Hierdoor 
konden de Toppers een 2 sets winst 
bijschrijven op het scorebord.
Tweede
De tweede wedstrijd tegen de Sma-
shing Velsen ging een stuk lastiger 
en zeker de eerste set moesten de 
Toppers steeds even een tandje bij 
schakelen om uiteindelijk toch voor 
de komen. In de zoemer aan het 
eind van de eerste set was er nog 
wat onenigheid met de teller, maar 
een 18-18 gelijkspel correct werd 
gecorrigeerd naar een 19-17 over-
winning voor de Toppers! Deze te-
genvaller voor Velsen leek doorslag-
gevend voor de tweede set waarbij 
de Toppers een stuk simpeler won-
nen. Doordat de andere teams in de 
poule allemaal wat puntjes hadden 
laten liggen, leek een gelijkspel in 
de derde wedstrijd genoeg om de 
eerste plaats te halen, maar tegen 
Spaarnestad werd geen risico geno-
men en vanaf het begin tot het end 
sterk gespeeld waardoor ook hier 2 
sets zonder al te veel moeite werden 
gewonnen en de eerste plaatst in de 
poule een feit was. Volgende maand 
zullen de Toppers uitkomen in de al-
lerhoogste poule, Top gedaan. Voor 
de Kanjers, die nog maar heel kort 
op niveau 6 speelden was na de 

splitsing deze B-poule te hoog ge-
grepen. Na het verlies tegen de Top-
pers bleken ook de teams van   Am-
stelveen en Nieuw Vennep net iets 
te sterk. Volgende maand komen ze 
uit in de C-poule waarbij ze meer 
gelijkwaardige tegenstanders zullen 
ontmoeten wat het spel wat uitda-
gender maakt voor de spelers.
Niveau 4
In de middag speelden de Megami-
ni’s, met Tessa vd W, Tessa K. Isis, 
Iris, Emma en Daan. Zij komen dit 
seizoen voor het eerst uit op ni-
veau 4 (in 3-en met een vangbal er-
tussen). Zij waren, net als de Kan-
jers nu, te hoog ingedeeld afge-
lopen toernooi. Nu (gelukkig) een 
poule lager. Dit keer waren de te-
genstanders nog wel erg pittig, 
maar   er kwam nu veel meer spel 
uit. De eerste partij tegen Spaarne-
stad ging aardig. Duidelijk was te 
zien dat ze geoefend hadden met 
de bovenhandse techniek over het 
net. In het begin aardig gelijk op, 
totdat een sterke service serie van 
de Haarlemse formatie ruim afstand 
nam en de meiden wat uit het ritme 
haalden. De tweede set toonde een 
eender beeld, gelijkwaardig totdat 
die sterke serve serie volgde beide 
sets verloren. Daarna volgde Heem-
stede, een gelijkwaardige tegen-
stander. De meiden lieten heel mooi 
spel zien. Er werd wat enthousiaster 
gespeeld (juichen bij iedere goede 
bal) en dat gaf de meiden vleugels. 
Werd de eerste set nog nipt verlo-
ren, de tweede werd heel mooi door 
de meiden overtuigend gewonnen! 

De laatste partij was tegen de sterk-
ste opponent. Maar ook hier ble-
ven de meiden enthousiast spelen. 
Met hun enthousiasme en zelfs een 
smash hadden ze bijna de eerste set 
gepakt.. De tweede set zetten SAS 
uit Uithoorn wat meer de puntjes op 
de i, deze werd duidelijker verloren 
door Atalante. Ze zijn uiteindelijk op 
punten mooi 3e geworden!Volleybal dames Veenland   

spelen prima wedstrijd
De Ronde Venen - Thuis in de Wil-
lisstee werd de streekderby Veen-
land dames 1 tegen Atalante   5 
gespeeld. Op de ranglijst is dat de 
nummer 10 tegen de nummer 5 en 
in theorie zou deze partij vrij gemak-
kelijk door Atalante gewonnen kun-
nen worden. 
De Wilnisse dames   waren   in de 1e 
set echter direct goed op dreef. De 
pass lag goed en de aanvallers Si-
mone de Jong, Simone van Bolhuis, 
Helen van Rossum en invalster Co-
rine Nagel scoorden goed.   Atalan-
te coach Ria de Wit, gebruikte alle 
time-outs. De tweede, bij 17 – 9, had 
het beoogde effect. Het Vinkeveen-
se team kwam terug naar 23 - 19, 
het moment waarop ook   Veenland 
coach   Nico de Jong een time-out 
gebruikte   om de opgaande lijn van 
Atalante te doorbreken.   Zijn opzet 
lukte en met 25 – 19 ging de 1e set 
naar Veenland. 
In het begin van de tweede set zat 
Atalante beter in de wedstrijd en lag 
de pass bij het Veenland Co Peek 
team minder zuiver. De spelverdeel-
sters Nel Compier en Willeke Elen-
baas moesten harder werken. (Wil-
leke verving ook in deze wedstrijd 
nog de geblesseerde spelverdeel-
ster Ans Vianen). Maar na een min-
dere start, kwam   Veenland weer 

goed in haar spel. De achterstand 
werd ingelopen en met 22-22 was 
de spanning terug .   Atalante be-
sliste   deze set uiteindelijke in haar 
voordeel   met 22- 25.
Ook in de derde set toonde Atalan-
te zich de betere ploeg. De achter-
stand van Veenland bedroeg vanaf 
het beging 5/6 punten. Toch scoor-
de Atalante niet   makkelijk. De aan-
vallen van o.a. Marga Turenhout en 
Anneke Aarsman, werden goed ver-
dedigd door Veenland.   Ook in de-
ze set waren er   veel   lange rally’s 
te zien. De achterstand wist Veen-
land echter niet in te lopen, de set 
ging met 17- 25 naar de Vinkeveen-
se dames. 
Gezien de vorm van de dag, leefde 
er bij Veenland de hoop om de 4e 
set weer te winnen, zodat een 5e set 
de beslissing moest geven. De score 
liep aanvankelijk ook gelijk op in de-
ze set, maar Veenland moest in het 
geroutineerde team van Atalante 
haar meerdere erkennen. Deze laat-
ste set werd 20 -25.
In deze voor de kijker   aantrekkelij-
ke wedstrijd,   scoorde Veenland 84 
punten en Atalante 94. Ondanks de 
1 -3 verlies, is er bij het Veenland Co 
Peek team   de overtuiging dat het 
team zich verder in opgaande lijn zal 
ontwikkelen.

UWTC lid Mees wint 
Amsterdamse cross
Regio - Mees van Smoorenburg 
ging bij de jongste jeugd goed van 
start en pakte al snel de tweede stek 
in de wedstrijd in Haarlem op 17 no-
vember. Toen de nummer één uit-
viel was het een kwestie van goed 
doorrijden en mocht hij de overwin-
ningsbloemen in ontvangst nemen. 
Stijn Ruijter ging bij de oudste jeugd 
weer de strijd aan met twee renners 
van de WTC Amstel. Bij Amstel-
renner Menno Broex ging de ket-
ting eraf en die hij vervolgens hele-
maal klem getrapte waardoor Men-
no flinke vertraging opliep. In de 
laatste twee ronden kon Stijn lang-
zaam maar zeker afstond nemen en 
naar een tweede plaats rijden. Goe-
de prestaties dus bij de jeugd leden 
van UWTC! Het parcours was trou-
wens rijkelijk voorzien van modder, 
wat veel van het materieel vroeg. 
De familie de Veer kreeg te kampen 
met materiaalpech. Bij zowel vader 
Gerard als zoon Bart begaf de de-
railleur het, dat wordt dus weer in-
vesteren deze week om bij de ACC 
in Uithoorn weer aan start te kun-
nen staan. Ook Rene Wiebes reed 
de wedstrijd niet uit. Bij de nieuwe-
lingen/dames reed Menno van Ca-
pel naar plaats 10, Sven Nijhuis 12 
en Lorena Wiebes 14e. 

Bavaria veldrit
Er lag een snel rondje in bij de na-
tionale veldrit in Lieshout. Bas de 
Bruin reed een sterke wedstrijd en 
na een spannende finale waar de 
winst erg dichtbij was, wederom 
een mooie 3e plaats voor Bas. Pieter 
Heidema werd 24e en Joost Spring 
in ‘t Veld 25e.

ACC Uithoorn op 24 november
Zondag 24 november is de Amster-
damse Cross Competitie (ACC) in 
Uithoorn en is er geen aparte club-
cross. Iedereen kan wel meedoen 
aan de ACC.
Er is een mooi parcours uitgezet 
rondom sportpark Randhoorn. In-
schrijfgeld jeugd 2 Euro, inschrijf-
geld overig 3 Euro. Er zal met My-
laps gereden worden. Er zijn een 
beperkt aantal Mylaps chips te huur. 
Starttijden:
10.15 uur: jeugd A
(geboortejaar 2003-2006) 
10.15 uur: jeugd B
(geboortejaar 2000-2002) 
11.00 uur: 40+
(geboortejaar 1974 en daarvoor) 
12.00 uur: 40- (geboortejaar 1975-
1997) 
12.00 uur: alle dames en nieuwelin-
gen (geboortejaar 1998-1999) 
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Schoenen van KDO 2 worden 
gevuld met drie punten

De Kwakel - Na een zeer mati-
ge start van de competitie waar 
in de eerste zeven wedstrijden 
geen punt werd behaald, speel-
de het tweede afgelopen zon-
dag de uitwedstrijd tegen Kam-
pong. In Utrecht kwam het tweede 
prima voor de dag. Of het kwam 
door de komst van de Sint in het 
land of dat KDO eindelijk het ge-
luk aan zijn zijde had, feit was dat 
Elton Shehu de Kwakelaars in de 
10e minuut op 0-1 wist te bren-
gen. Na een goede voorbereiden-
de actie van Rob Rewijk kon El-
ton de bal in de hoek schieten. In 
de 25e minuut wist de thuisploeg 
echter langszij te komen, 1-1. Vlak 
voor rust zette Patrick van de Nes-
se KDO  op voorsprong, zodat het 
tweede met een lekker gevoel de 
rust in kon gaan.
In de 55e minuut wist Kampong 
opnieuw de gelijkmaker te ma-
ken door een zeer opvallend lan-
ge speler die in de lucht heer en 
meester was, 2-2.  KDO liet vervol-
gens het kaas niet van het brood 
eten en bleef volop strijden voor 
elke meter. De beloning hiervoor 
volgde in de 65e minuut toen El-
ton Shehu zijn tweede doelpunt 
van de dag wist te maken. Na een 
goedgenomen vrije trap van Roy 
Klijn kon Elton in de rebound de 

2-3 binnenschieten. Lang kon-
den de Kwakelaars niet van de-
ze stand genieten, want vijf minu-
ten later was het wederom de ex-
treem lange speler die Kampong 
op gelijke hoogte bracht, 3-3. De 
spraakmakende wedstrijd had 
voor KDO gelukkig een fantas-
tisch slot. Eerst was het Rob Re-
wijk die het tweede in de 80e mi-
nuut op 3-4 zette. Nadat Kampong 
op de lat schoot en KDO een bal 
moest halen, was het Patrick van 
de Nesse die KDO in de 88e mi-
nuut op 3-5 wist te brengen.

Een grote opluchting aan Kwakel-
se zijde was het gevolg, want ein-
delijk na acht wedstrijden spe-
len zijn de eerste punten gepakt. 
Doordat PVCV 3, NFC 2 en Ouder-
kerk 2 verloren, is het tweede voor 
het eerst dit seizoen ingelopen op 
haar concurrenten. Aankomen-
de zondag speelt het tweede om 
11:30 uur een oefenwedstrijd thuis 
tegen DOSR-zaterdag, wat onder 
leiding staat van oud-KDO 1 trai-
ner Ron Langhout. Dinsdag 26 no-
vember speelt KDO 2 vervolgens 
de zeer belangrijke inhaalwed-
strijd om 20:15 uur tegen concur-
rent PVCV 3. De eerste stap is te-
gen Kampong gezet, hopelijk be-
gint vanaf nu de ommekeer.

KDO 1 pakt de volle buit 
tegen Muiderberg
De Kwakel - Nadat de streekder-
by KDO-RKAV vorige week werd af-
gelast, speelde het eerste van KDO 
afgelopen zondag de uitwedstrijd 
in en tegen Muiderberg. Zonder de 
geschorste Bobby Uitermarkt, ge-
blesseerde Peter Onderwater en 
de vanwege werk verhinderde Rick 
Kruit, maar wel met de van vakan-
tie teruggekeerde aanvoerder Sven 
Vlasman, begon trainer Raymond 
de Jong aan de wedstrijd tegen de 
nummer laatst Muiderberg. Spe-
len tegen een laaggeklasseerd elftal 
hoeft op voorhand niet te betekenen 
dat een koploper automatisch wint, 
dit werd deze middag nogmaals 
duidelijk gemaakt.
De wedstrijd begon moeizaam, bei-
de ploegen tastten elkaar af en kre-
gen mogelijkheden om de score 
te openen. Na een kwartier spelen 
bracht Bart van der Tol KDO toch op 
voorsprong. Een hoge voorzet ver-
dween onverwacht over de Muider-
bergse keeper heen, 0-1. Vlak voor 
rust verzuimde KDO om de gena-
deklap uit te delen. Diverse kansen 
werden gemist, zodat Muiderberg 
de hoop bleef houden in de rust op 
een resultaat deze middag.
Druk gezet
Na de rust werd KDO in de eerste 
tien minuten flink onder druk gezet. 

Chiel Kok hield onder andere een 
bal van de lijn, nadat doelman Tim 
ten Brink gepasseerd leek te wor-
den. Muiderberg was een ploeg die 
sterk bleek te zijn in luchtduels en 
de Kwakelaars hielden opgelucht 
adem toen deze fase van de wed-
strijd voorbij was. Hierna pakte KDO 
de draad weer op en waren Men-
no Lingeman en Joeri Stange dicht-
bij de 0-2, maar beide konden toen 
het net nog niet vinden. Uiteinde-
lijk besliste Joeri Stange in de 75e 
minuut de wedstrijd definitief. Op 
aangeven van Bart van der Tol, om-
speelde Joeri zijn directe tegenstan-
der en schoot vanaf de rand van het 
zestienmetergebied raak, 0-2. Nadat 
er drie spelers gewisseld waren aan 
Kwakelse zijde en de scheidsrechter 
lang niet doorspelen, maakte Mui-
derberg de 1-2 uit een penalty.
Koploper
Door deze nipte overwinning blijft 
KDO de koploper in de vierde klasse 
F. Concurrent De Meer verloor ver-
rassend met 1-0 tegen Swift, terwijl 
Zuidoost United de grootste moeite 
had met Geinburgia, maar uiteinde-
lijk wel met 4-8 wist te winnen.  Vol-
gende week speelt KDO de streek-
derby tegen RKAV, de wedstrijd die 
vorige week werd afgelast vanwege 
de hevige regenval.

Spannende wedstrijd bij 
dames Legmeervogels
Uithoorn - Tegen medekoploper 
SDS/BHC moesten de dames la-
ten zien dat de goede ingeslagen 
weg vervolgd kon worden.  Deze 
tegenstander was nog onbekend 
voor ons, maar ze hadden tot nu toe 
wel veel gescoord en hun wedstrij-
den met redelijk groot verschil ge-
wonnen. Na een kleine voorsprong 
voor ons door twee snelle aanval-
len kon de tegenstander terugko-
men en waren beide teams op alle 
fronten aan elkaar gewaagd.  Verde-
digingen waren nagenoeg onpas-
seerbaar en aan beide kanten wa-
ren de keepsters ook erg sterk. De 
doelpunten vielen dus niet zo tal-
rijk als in eerdere wedstrijden maar 
spannend was het wel. SDS kwam 
op voorsprong en ondanks dat Leg-
meervogels telkens de aansluiting 
kon maken lukte het niet om langs-
zij te komen.  Het waren de gasten 
die de voorsprong tot aan de rust 
vast konden houden, ruststand 5-6. 

In de tweede helft direct een doel-
punt voor SDS waardoor het gat 
groter werd, maar het team in de 
shirts van sponsor Discafe Het 

Dorp gaf niet op en wist weer gelijk 
te maken. Even een fase niet goed 
bij de les leverde direct een aantal 
doelpunten voor de tegenstander 
op die in die periode wegliep naar 
een 9-13 tussenstand. De strijd leek 
gestreden, het was nagenoeg on-
mogelijk om deze achterstand nog 
in te lopen. Toch gingen de mei-
den er nog een keer voor en doel-
puntje voor doelpuntje kwam Leg-
meervogels dichterbij. Achter werd 
het goed dichtgehouden en aanval-
lend lukte het opeens wel om goed 
af te maken. Het werd gelijk en zelfs 
werd er een voorsprong genomen, 
14-13.  Ondanks een aantal grote 
kansen om de score uit te bouwen 
lukte dit niet en wisten de dames uit 
Laren weer gelijk te maken.
De laatste minuten waren duide-
lijk voor de thuisclub en een doel-
punt hing dan ook in de lucht. He-
laas viel dit doelpunt niet meer en 
werd de eindstand 14-14.    Toch 
knap gedaan om de grote achter-
stand om te buigen in deze spor-
tieve wedstrijd.  Volgende week de 
lastige wedstrijd in Breukelen tegen 
Nijenrodes.

Winst voor Legmeervogels 
handbal DA 1
Uithoorn - Na een vrij weekend 
trad Legmeervogels met als spon-
sor ‘ trots op haar’ thuis aan te-
gen de nr. 1. Legmeervogels scoor-
de het eerste doelpunt. Tot 2-2 ging 
de wedstrijd gelijk op. Legmeervo-
gels scoorde daarna 2 maal op rij 
via een breaks. BDC kwam terug via 
een benutte strafworp, waarna Leg-
meervoglels weer scoorde via een 
break. Toch kon BDC weer op gelij-
ke hoogte komen via een strafworp 
en een mooie score vanuit het mid-
den 5-5. Via 3 breaks op rij sloeg 
Legmeervogels weer een gaatje van 
3 doelpunten, waarna BDC nog wel 
iets terug kon komen, maar Leg-

meervogels bepaalde de ruststand 
op 11-8. Na de rust sloeg Legmeer-
vogels direct een grote afstand van 
6 doelpunten, waarna BDC nog wel 
zo nu een doelpuntje mee kon pak-
ken (17-11), maar Legmeervogels 
las BDC de les in effectief hand-
bal. In het laatste kwartier liep Leg-
meervogels verder uit via strafwor-
pen, mooie doelpunten vanuit de 
hoek en vanuit de break (22-13). De 
keepster van Legmeervogels stopte 
in deze fase nog 3 strafworpen. BDC 
kon op het einde nog 3 maal tegen 
scoren, maar het was Legmeervo-
gels die de eindstand bepaalde op 
25-16.

Space Shuttle strijdt voor 
punten helaas
Uithoorn - Het competitieseizoen is 
voor badmintonners maar van kor-
te duur, dit blijkt wel uit het feit dat 
de Uithoornse badmintonvereniging 
Space Shuttle haar laatste wedstrijd 
speelde voor de aanvang van de 
returns volgende week. Zoals ge-
woonlijk werd de eer verdedigd in 
de Amstelveense sporthal De Meent 
door twee teams; het jeugdige mix-
team en het gemiddeld iets oudere 
herenteam.
Het mixteam bestond uit Vin-
cent van Sluis, Susan Blaauw, Ju-
na Somers en teamcaptain Edwin 
Schootemeijer. Vast teamlid Simone 
Rossing was niet aanwezig. Edwin 
en Vincent openden de wedstrijd 
met hun dubbelpartij maar verloren 
helaas in twee sets. Susan en Juna 
sleepten nog een verlenging uit de 
eerste set maar behaalden uiteinde-
lijk hetzelfde resultaat als de heren. 
Edwin maakte het zijn tegenstan-
der niet makkelijk in zijn enkelpartij 
maar verloor ook deze in twee sets. 
Ook Juna wist helaas niet te win-
nen. Susan en Vincent bleken tij-
dens hun enkelpartij toch in vorm te 
zijn en wonnen allebei in twee sets. 
Helaas hielden ze deze vorm niet 
vast voor hun gezamenlijke mix en 
verloren ze deze in twee sets. Edwin 
en Juna wisten de eer nog hoog te 

houden door de laatste mix in een 
spannende driesetter te winnen.
Het herenteam moest een zware 
aderlating ondergaan door het uit-
vallen van de immer betrouwbare 
Henny Sahetapy, die zijn team on-
dersteund door krukken vanaf de 
zijlijn moest gadeslaan. Wel inzet-
baar waren Cees Rijneveld, Mathé 
Jonkergouw, Eric Loogman en de 
voor Henny invallende Eric Somers. 
Mathé en Cees verloren hun dub-
bel in twee sets maar de beide Erics 
wisten hun dubbel in eenzelfde 
aantal sets te winnen. De enkelpartij 
van Eric Loogman ging in twee sets 
verloren, Eric Somers verloor ook 
maar wist er in ieder geval nog een 
driesetter uit te slepen. Ook de en-
kelpartijen van Cees en Mathé gin-
gen in twee sets verloren. Eric Loog-
man en Mathé hadden veel moeite 
met hun tegenstander en verloren 
in twee sets, Eric Somers en Cees 
deden gelukkig het tegenoverge-
stelde. Saillant detail is dat invaller 
Eric Somers betrokken was bij alle 
gewonnen sets.

Dit bracht de uiteindelijke uitslag op 
een 3-5 verlies voor het mixteam en 
een 2-6 verlies voor het herenteam. 
Genoeg ruimte voor verbetering bij 
de returns!

Legmeervogels 1 zaalvoetbal 
wint eenvoudig
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 15 
november speelde Legmeervogels 
een thuiswedstrijd tegen midden-
moter ZVVN’77 uit IJsselstein. Vorig 
seizoen werd weliswaar twee keer 
van deze ploeg gewonnen, maar het 
bleek een taaie ploeg te zijn. Er kon 
dan ook niet zomaar worden uitge-
gaan van een gemakkelijke wed-
strijd. 
Dat bleek ook wel in de beginfase 
van de 1e helft. Het was lastig om 
door de hechte defensie van ZVVN 
heen te komen. Daarnaast werd 
ZVVN een aantal keer gevaarlijk in 
de tegenaanval met onverwachte 
schoten van afstand door de benen 
van de verdedigers, die voor doel-
man Brouwer moeilijk te zien wa-
ren. Maar met uitstekende reddin-
gen hield hij zijn doel schoon.
In de 6e min werd de ban gebroken. 
De aangespeelde Mels Bos schoot 
knap uit de draai vanaf links de bal 
onder de keeper door, 0-1. Maar in 
de volgende minuut was de stand 
alweer gelijk. Bij balverlies voerde 
ZVVN een snelle counter uit vanaf 
rechts, welke netjes werd afgerond, 
1-1. Legmeervogels raakte de grip 
even kwijt en kwam dan ook snel op 
achterstand. Met een onverwachte 
pass door de benen richting 2e paal 
werd de bal daar eenvoudig binnen 
gewerkt, 1-2 in de 8e min.

Knap
Daarna ging Legmeervogels op 
jacht naar de gelijkmaker. Dat le-
verde in de 10e min een 4 tegen 3 
situatie op, waarvan knap gepro-
fiteerd werd. Met snel rondtikken 
wist Mels Bos de vrijlopende Dennis 
Rijnbeek te vinden, die vervolgens 
de bal in het net knalde, 2-2 in de 
12e min. Tot 4 min voor tijd bleef de-
ze stand op het bord staan, een fa-
se waarin Dennis Rijnbeek nog met 
een beheerst schot de paal raak-
te. Legmeervogels bleef druk zetten 
en kwam via een mooi uitgespeel-
de aanval weer op voorsprong. Met 
een pass vanaf links door de ijzer-
sterk spelende Ibrahim el Ahma-
di, wist Stefan van Pierre deze kans 
wel te benutten, 3-2 in de 24e min. 
De volgende minuut was het weder-
om Stefan van Pierre, die profiteer-
de van balverlies van ZVVN. Hij on-
derschepte de bal en plaatse de bal 
beheerst in de linker benedenhoek, 
4-2 in de laatste minuut. Dit werd 
tevens de ruststand.
De 2e helft pakte Legmeervogels 
de draad weer op en begon het di-
rect druk te zetten. Dit werd de 1e 
min na rust direct beloond. Op aan-

geven van Ibrahim wist Mels Bos er 
5-2 van te maken. Drie minuten later 
was diezelfde Mels Bos weer dicht 
bij een treffer, maar zijn fraaie ac-
tie belandde op de paal. Legmeer-
vogels controleerde de wedstrijd, 
en wist weer ouderwets mooi opge-
zette aanvallen te produceren. On-
danks dit overwicht viel uit het niets 
de 5-3, met wederom een onver-
wachts schot vanaf links door de 
benen van een verdediger. 

Sterke fase
Daarna kende Legmeervogels een 
zeer sterke fase waarin het ruim af-
stand deed van de tegenstander. 
Met een voorzet vanaf rechts van 
Stefan van Pierre wist Ibrahim be-
heerst af te ronden, 6-3 in de 13e 
min. Daarna was het weer de beurt 
aan Stefan van Pierre. Met een snel 
uitgevoerde counter bracht Mels 
Bos de bal bij van Pierre, die er ver-
volgens 7-3 van maakte in de 22e 
min. Diezelfde minuut was het al-
weer raak, wederom op aangeven 
van Mels Bos die de bal had ont-
vangen vanuit een strakke uitgooi 
van Patrick Brouwer. Hij bracht van 
Pierre in stelling, die vervolgens met 
een schitterend hakje de keeper op 
het verkeerde been zette, en er 8-3 
van maakte. 
De wedstrijd was gespeeld en Leg-
meervogels kon nu op haar ge-
mak de wedstrijd uitspelen. Helaas 
nam men dat iets te letterlijk, want 
twee onachtzame momenten lever-
den nog twee tegendoelpunten op. 
Eerst door slap verdedigend ingrij-
pen werd het 8-4 in de 23e min. 
Daarna door het niet meelopen met 
de tegenstander werd het nog eens 
8-5 in de 24e min. Dit was totaal on-
nodig en ook extra jammer voor het 
eindresultaat. Maar de overwinning 
kwam nooit meer in gevaar, waar-
door de verdiende drie punten in de 
tas mee naar huis konden. 

Door deze duidelijke overwinning 
komt Legmeervogels op gelijke 
hoogte met nummer 2 FC De Rei-
gers, met zelfs nog een wedstrijd te-
goed. Men staat nu virtueel 2e met 5 
punten achterstand op lijstaanvoer-
der Nieuwland. Datzelfde Nieuw-
land is aanstaande vrijdag de te-
genstander, waardoor Legmeervo-
gels de kans krijgt om nog verder 
in te lopen op de nummer 1. Maar 
eenvoudig wordt dat zeker niet, 
omdat deze ploeg nog ongeslagen 
is. Deze topper wordt gespeeld in 
Amersfoort om 21:00 uur in sport-
hal Nieuwland.  

Legmeervogels E3 wederom op stoom voor kampioenschap
Uithoorn - Na een thuisnederlaag 
vorige week waarin de koppositie 
verspeeld werd, was het afwachten 
hoe onze eerste jaar E3-vogels deze 
teleurstelling verwerkt zouden heb-
ben in de wedstrijd tegen het selec-
tieteam van Blauw-wit E1. 
Met Nicolai, Jesse en Raoul in de 
verdediging voor keeper Caden en 
Alex, Nassim en Amir in de voor-
hoede begonnen de vogels echter 
scherp aan de wedstrijd. De eerste 
aanval leverde al direct een corner 
op. Hoewel de keeper de corner van 
Amir in eerste instantie goed weg-
werkte, reageerde Alex alert en tikte 
al snel de 0-1 binnen. Een mooi be-
gin van deze uitwedstrijd.
Blauw-wit liet het er niet bij zit-
ten en ging vol in de aanval. Caden 
verwerkte een mooi corner, maar 
Blauw-wit bleef aandringen. Nico-
lai probeerde zich onder de druk uit 
te voetballen, maar zijn pass door 
het midden werd onderschept en 
met een fraai afstandschot in de lin-
kerbovenhoek geschoten, 1-1, een 

domper. Legmeervogels pakte de 
draad weer op een Nassim vond 
een paar keer uitstekend Derk die 
op rechts was ingevallen. Na enkele 
mooi acties en zijn fameuze buiten-
om beweging, wist hij zich meerdere 
malen vrij te spelen, maar miste he-
laas in de afwerking door voorlangs 
te schieten. Een lange uittrap van 
Caden evenlater beland bij Robin, 
die op zijn beurt Derk door het mid-
den de diepte in stuurt. Deze neemt 
de bal in één beweging aan, zoeft 
wederom buitenom en weet knap te 
scoren: 1-2, een typische Derk goal.
Het spel van Legmeervogels oogt 
soms flitsend, soms wat slordig in 
de afwerking. Nicolai weet de ge-
lijkmaker te voorkomen door zich 
met een geweldige slijding in baan 
van het schot van de aanstormende 
rechtsbuiten te gooien. Over nuttig 
en goed verdedigen gesproken. Tijd 
voor een glaasje ranja en wat rust.

De tweede helft
Legmeervogels laat aan het begin 

van de tweede helft zien wat ze van 
plan zijn, druk naar voren en op naar 
een grote uitslag. Alex vindt vanaf 
zijn favoriete linker positie Nassim, 
die de buitenom opkomende Jesse 
vindt. Jesse maakt een mooi actie 
en weet er een corner uit te slepen. 
Helaas gaat deze voorlangs. Alex 
kruist vanaf rechts buitenlangs en 
krijgt de bal in de voeten mee. Met 
een mooie boog weet hij te scoren 
in de linkerbovenhoek: 1-3. Blauw-
wit blijft echter loeren op gevaarlij-
ke counters, maar het is Legmeer-
vogels dat de wedstrijd in handen 
heeft. Jesse en Nassim sturen Derk 
met steekpassjes de diepte in, maar 
de keeper staat goed te keepen. Een 
corner van Derk op het hoofd van 
Alex wordt maar net naast gekopt. 
Na een overtreding staat Derk klaar 
om de vrije trap te nemen. Het over-
leg met Jesse in duidelijk, die daar-
na de diepte insprint. Het vrije trap 
van grote afstand gaat in de richting 
van Jesse, die met een slim over-
stapje de keeper op het verkeerde 

been zet en hiermee de 1-4 op het 
score bord weet te noteren. 
Amir pakt zijn doelpuntje mee door-
dat Derk wederom buitenom zoeft 
en een mooie voorzet op Amir weet 
te geven: 1-5. Voordat het slotak-
koord wordt gegeven, weet de goed 
opkomende Raoul twee tegenstan-
ders zowel links als rechts uit te 
kappen en zich hiermee ruimte te 
creëren om met links vol uit te ha-
len. De keeper stond helaas weer op 
de goede plek.
Het slotakkoord is voor Derk, die 
een mooie steekpass van Amir op 
hem weet te verzilveren met de zes-
de goal van de vogels: 1-6.
Onze Legmeervogels E3 draait nog 
volop mee in de top van deze com-
petitie en zijn nog steeds een lust 
om naar te kijken voor de echte 
voetballiefhebber. Wellicht weten ze 
alsnog het kampioenschap te grij-
pen in de komende drie weken. Ge-
zien hun positieve spel onder lei-
ding van Lars Broere verdienen ze 
het zeker op deze plek te eindigen.

Voetbalquiz bij KDO zorgt 
voor een fantastische avond!
De Kwakel - Na een maandenlan-
ge promotiecampagne werd erop 
vrijdagavond 15 november jl. de al-
lereerste voetbalquiz bij KDO geor-
ganiseerd. Onder dolenthousiaste 
leiding van de quizmasters Theo en 
Hein Leliveld konden de maar liefst 
deelnemende 64 koppels vanaf 
20:30 uur hun lol op in de Kwakelse 
kantine. In acht rondes met tien vra-
gen werd er volop gestreden voor 
een topklassering in het klassement. 
De voetbalvragen waren zeer divers 
deze avond, variërend van spelers-
paspoorten, regio- en spelregelvra-
gen tot het raden van een ontbre-
kende speler in de basisopstelling 
van het Nederlands elftal in de EK-
finale van 1988. 

Uiteindelijk werd rond midder-
nacht na een bloedstollende finale 
de eerste winnaar van de Kwakel-
se voetbalquiz bekendgemaakt. Met 
slechts één punt meer dan Bart-

Jan van der Jagt & Erik Zethof, wis-
ten Maurice Bartels en Erwin Jan-
sen aan het langste eind te trek-
ken.  Maurice en Erwin mogen door 
deze fantastische prestatie aanko-
mende dinsdag naar de oefeninter-
land Nederland-Colombia toegaan. 
Bart-Jan en Eric ontvingen voor 
hun tweede plaats een boek van 
respectievelijk Ronaldo en Messi. 
Ook noemenswaardig was de der-
de plaats van Jim Voorn en Patrick 
den Haan, beide voormalig spelers 
van KDO 1 wonnen een proefabon-
nement op de Voetbal International.
Een groot compliment gaat uit naar 
alle mensen die zich voor deze 
avond hebben ingezet. Het was een 
perfect georganiseerde voetbalquiz 
wat tot een fantastische avond in de 
kantine heeft geleid.

De organisatie heeft unaniem be-
sloten dat volgend jaar de tweede 
editie wordt gehouden!
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