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

Wintersport
-beurs
21 t/m 29 NOVEMBER
o.a. occasionbeurs
kortingen op:
skisets - snowboards
en onderhoud

Het was weer een fantastisch
kinderfeest de intocht van de Sint
Uithoorn - Ondanks dat je nu en
dan even wat paraplu’s te voorschijn zag komen, stond de hele kade in Uithoorn vol met kinderen en
hun ouders of grootouders. Het hele oude dorp was volgestroomd om
Sinterklaas en zijn Pieten welkom te
heten. Ieder jaar is het weer geweldig dat de goedheiligman als eerste naar Uithoorn komt en zonder

tv-uitzending. Geen drukte met camera’s, geen beveiligingen: nee, gewoon een heerlijk kinderfeest en dat
was het in Uithoorn. De Sint kwam
keurig op tijd aangevaren, met zijn
Pieten en nam, zoals het hoort, alle
tijd voor de kinderen. Te voet liep hij,
na verwelkomd te zijn door de burgemeester, via het Oude Dorp naar
winkelcentrum Amstelplein. Ook

daar werd hij vrolijk welkom geheten door honderden kinderen.
Na ruim een uur in het centrum te
zijn gebleven ging de Sint lunchen
en even uitrusten, waarna hij weer
een bezoek bracht aan winkelcentrum Zijdelwaard. Zaterdagavond
was hij ook nog in De Kwakel. Het
was weer geweldig en de kinderen
hebben allen zichtbaar genoten.

UITHOORN

ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Voormalig Campinaterrein
wordt gesaneerd
Uithoorn - Het zal nog wel even duren voordat de eerste paal voor de
woningbouw van de nieuwe Vinckebuurt wordt geslagen, maar de eerste voorbereidingen om het terrein
van de voormalige Campina melkfabriek en later dat van de Vleesfabriek.bouwrijp te gaan maken,
zijn op maandag 10 november van
start gegaan. Milieutec van de Van
Doorngroep uit Nieuwerbrug voert
het werk in opdracht van projectontwikkelaar Bouwfonds Ontwikkeling uit. Milieutec is een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het uitvoeren
van bodem- en tanksaneringen en
waterzuivering. De werkzaamheden
zijn begonnen tegenover de Thamerkerk aan de Wilhelminakade en
de Van Seumerenlaan. Doel is het
verwijderen van groenbeplanting,
resten van verhardingen (asfalt en
beton) en het afgraven van vervuilde grond. Dat wordt vervangen door
schone grond dat geschikt is om er
woningen op te bouwen en tuinen
aan te leggen. Verder wordt voorzien in waterpartijen. Alvorens dat
van start gaat zal er een rioleringsstelsel worden aangelegd. De werk-

zaamheden zullen naar verwachting tot medio 2015 hun beslag krijgen. Daarna zal de grond bouwrijp
worden gemaakt. Dus het duurt nog
even voordat op die plaats de eerste
paal de grond in gaat.
Informatieavond?
De bewoners aan de Thamerweg en
de Van Meetelenstraat zijn terecht
doodsbenauwd voor het bouwproject waar het de stabiliteit en de
staat van hun (historische) woningen betreft. Veel bouwactiviteiten
die trillingen in de grond veroorzaken kunnen desastreus uitpakken
voor een aantal niet onderheide woningen. Voorlopig echter zal er nog
niet worden gebouwd op het terrein van de voormalige vleesfabriek.
Er loopt bovendien nog een onteigeningsprocedure waarbij opstallen
op het terrein nog moeten worden
gesloopt en verwijderd. Het groen
op het terrein is onlangs wel gemaaid en gekort waardoor de vlakte
er in elk geval netjes bij ligt in plaats
van dat het een aanzien van een
oerwoud heeft. Wethouder Marvin
Polak (Ruimtelijke Ontwikkeling)

Zaterdag in Ponderosa:

Sinterklaas surprisekienen
Uithoorn - Voor de 43ste keer
wordt in Buurthuis Ponderosa aan
de Plesmanlaan 27 het jaarlijkse Sinterklaas Surprisekienen georganiseerd. Dit jaar vindt het kie-

nen komende zaterdag 22 november plaats.
Zoals altijd zijn er weer mooie prijzen te winnen, allemaal feestelijk
ingepakt. Heb je prijs: kies zelf één

bevestigde dat het nog wel even zal
duren voordat op die locatie nieuwbouw zal plaatsvinden door Zeeman
Vastgoed. Wel dat er een datum zal
worden afgesproken voor een informatieavond in de Thamerkerk. Wanneer dat precies is wordt nog nader
bekendgemaakt. Tijdens die avond
zal er door de projectontwikkelaars
antwoord worden gegeven op ongetwijfeld veel vragen. Tevens zal er
verkoopdocumentatie verkrijgbaar
zijn waarbij EKZ Makelaars en Koop
Lenstra Makelaars inhaken op naar
informatie hunkerende belangstellende bezoekers c.q. toekomstige
kopers van de verschillende woningen. Zoals het er nu naar uitziet zal
de eerste paal voor de nieuwe woningen van het Bouwfonds in het
najaar van 2015 de grond ingaan.
Dat is op het terrein gelegen tussen de Van Meetelenstraat en het
pand van het voormalige Jongerencentrum The Mix aan de Van Seumerenlaan. Vervolgens moet je aan
eind 2016 denken voordat de eerste woningen worden opgeleverd.
Er kan dus door omwonenden voorlopig nog rustig worden geslapen!
van de dozen. Daar zit een mooie
prijs in, maar wat deze prijs is, blijft
een verrassing tot het einde van de
kienronde. De kosten zijn een euro per blaadje. Het kienen begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Gratis warme chocomel en speculaas staan voor u klaar!
Iedereen is van harte welkom, maar
komt u wel op tijd, want vol is vol.

Stijgend aantal aanvragen
Voedselbank
Uithoorn - Donderdag 13 november herdacht de Voedselbank Uithoorn-De Kwakel het eenjarige bestaan van deze organisatie. Dat
vond plaats in de RK Burghtkerk
aan het Potgieterplein. Tientallen
vrijwilligers woonden samen met
de wethouders Ria Zijlstra (Maatschappelijke ondersteuning & Zorg)
en Marvin Polak (Werk en inkomen)
het moment in een afzonderlijke
ruimte van het kerkgebouw bij. Zij
hadden voor hun inzet van de bestuursvoorzitter Gert de Vries van
de Voedselbank allemaal een (gesponsorde) bloem gekregen. De
Emmaüsparochie verleent toestemming aan de Voedselbank om in het
bijgebouw van de kerk elke week
kratten met boodschappen samen
te stellen voor minderbedeelden die
voor voedselhulp in aanmerking komen. Die kunnen op vertoon van
een speciaal pasje dan tussen 16.30

en 18.00 uur hun boodschappen
komen afhalen. Dat niet alle inwoners het goed hebben in Uithoorn
getuigt het feit dat in een jaar tijd de
aanvragen voor hulp van de Voedselbank is vervijfvoudigd: van 12 gevallen naar nu 61. Naar verwachting
zal dat aantal alleen maar stijgen.
Halal
“Bij het samenstellen van de voedselpakketten houden we in voorkomende gevallen ook rekening met
mensen die een andere geloofsovertuiging hebben, zoals moslims. Voor hen zorgen we dat er halal vlees en vleeswaren bij de pakketten worden gevoegd. Er zijn verschillende pakketten, zoals die voor
alleenstaanden, maar ook voor gezinnen met een of meerdere kinderen.
Vervolg elders in deze krant.

Fietser ernstig gewond
Uithoorn - Vrijdagmorgen 14 november vond er omstreeks kwart
over negen een ernstig ongeval
plaats tussen een scooter en een
fietser op de Zijdelweg ter hoogte
van de Arthur van Schendellaan. Er
werden verschillende hulpdiensten
opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De fietser en scooter waren met elkaar in botsing gekomen. Door de klap werd de fiets

doormidden gebroken. De fietser is
ernstig gewond geraakt en met onbekende verwondingen naar het
ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de scooter raakte slechts lichtgewond. De VOA
(Verkeers Ongevallen Analyse) is
ter plaatse gekomen om onderzoek
te doen naar het ongeluk.
Foto: Marco Carels

VERMIST
Uithoorn - Dit grijs-zwarte katje Puma (vrouwtje) van 1/2 jaar
oud wordt vermist. Zij kerngezond
en niet gechipt. Ze is vermist in de
buurt van Geometrielaan in Uithoorn, sinds 28 november jl. Als
u meer over haar weet, alle info is
welkom via tel 06-12691185
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
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Organiseert u in 2015 een evenement
in Uithoorn waarbij 2000 of meer bezoekers verwacht worden? Meld dit
vóór 1 december 2014 schriftelijk bij
ons aan. U kunt een meldingsformulier opvragen via (0297) 513 111.
Aanmelden evenement
voor 1 december 2014
Het is belangrijk dat de politie hier
op tijd van op de hoogte is. Zij kunnen dan rekening houden met de beschikbare capaciteit tijdens het evenement. Als u uw evenement telefonisch heeft aangemeld, krijgt u van
ons een meldingsformulier. U vult dit

in en stuurt het formulier aan ons terug zodat wij alle gegevens van u
en het evenement hebben. Als u het
evenement niet vóór 1 december
2014 heeft aangemeld, bestaat de
kans dat wij de vergunning niet kunnen verlenen. Deze procedure geldt
ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.
Evenementenvergunning
Met deze melding vraagt u nog geen
vergunning aan. U moet de evenementenvergunning apart acht weken
vóór de datum van het evenement bij
ons aanvragen.

Aanpassen weg en parkeerplaatsen voor IKC Thamerdal
Vanaf maandag 17 november 2014
beginnen we met het aanpassen van
de weg en de parkeerplaatsen aan
de Prinses Christinalaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en de Thorbeckelaan. Dit doen we vanwege het
nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC)
aan de Kuyperlaan/Prinses Christinalaan.
Inrichting
De weg voor het IKC aan de Prinses
Christinalaan wordt gesplitst in twee
eenrichtingswegen. Er komt één weg
langs de winkels/woningen en één
langs het nieuwe IKC.

In het midden komt een grasstrook
met bomen en daarnaast komen er
parkeerplaatsen. Op de ontwerptekening (pdf, 614 Kb) staat de nieuwe inrichting.
Uitvoering werkzaamheden
Tussen 17 november 2014 en halverwege januari 2015 wordt er bestraat.
In het voorjaar van 2015 is het planten van groen en bomen klaar.
Omleiding verkeer
Doorgaand verkeer wordt omgeleid
met borden. De winkels en woningen
blijven te voet bereikbaar.
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OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt.
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen
kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de
vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook
een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u
de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd verzoekschrift
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op
die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Grote evenementen in 2015
vóór 1 december 2014
aanmelden

I

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22
oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Martijn
van Wietmarschen, 0297-513111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297-513111.
- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014
t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297513111.
- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen , 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 21 november
2014 t/m 4 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

-

Koningin Julianalaan 20. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Café Bonaire voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 november 2014. Bezwaar
t/m 24 december 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Amstellanddag op 7 juni 2015. Bezwaar
t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het plaatsen van tijdelijke
reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Kerstmarkt op 14 december 2014.
Bezwaar t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven een de opruimactie vuurwerkafval Oud en Nieuw
2014/2015. Bezwaar t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de bewustwordingscampagne van het Waterschap Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht t/m 30 november 2014. Bezwaar t/m 26 december 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan nabij nummer 120. Onthefﬁng aan de gemeente Uithoorn
voor het produceren van geluid bij werkzaamheden aan de openbare weg op zaterdag 22, 29 november, 6, 13, 20 en 27 december 2014 en 3 januari 2015. Bezwaar t/m 29 december 2014.
VASTSTELLING VERORDENINGEN JEUGD, WMO, PARTICIPATIEWET
EN PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN UITHOORN 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering
van 23 oktober heeft vastgesteld:
• Verordening Jeugdhulp Gemeente Uithoorn 2015;
• Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015;
• Verordening tegenprestatie Uithoorn 2015
• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015
• Verordening Individuele studietoeslag en Individuele inkomenstoeslag Uithoorn
2015
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015
• Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
• Verordening Participatieplatform Sociaal Domein 2015
De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

De volgende verordeningen worden per 1 januari 2015 ingetrokken:
- Verordening maatschappelijke voorzieningen Uithoorn 2011
- Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn
- Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012
- Re-integratieverordening Uithoorn 2012
- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Uithoorn
- Verordening Cliëntenparticipatie Gemeente Uithoorn 2010
- Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012
- Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Uithoorn
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN EUROPAREI MIDDEN

Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op dat
moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een optimalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit de drie ﬂats
te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leggen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig plan die op 23 mei
2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste ﬂats (Churchill-, Straatsburgen De Gasperiﬂat) aan Europarei Midden zullen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats
zullen circa 200 nieuwe woningen worden gerealiseerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan.

Inmiddels zijn de plannen zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Binnen dit voorontwerpbestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door
de gronden binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 21 november 2014 tot en met 4 december 2014 digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De
openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Deze reactie dient u te richten aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
Verdere procedure
hiertegen is nog niet mogelijk.
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, de
provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de construc- ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vertie. Ontvangen 7 november 2014.
volgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door
De Kwakel
middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal
- Boterdijk tussen 58 en 76, tussen 94 en 116 en tussen 139 en 161, aanvraag om- bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
gevingsvergunning voor het oprichten van 31 woningen. Ontvangen 14 november
Uithoorn, 19 november 2014
2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een balkonhek /
privacyscherm. Ontvangen 14 november 2014.

BEKENDMAKING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST
NOORDZEEKANAALGEBIED 12 NOVEMBER 2014

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in zijn
openbare vergadering van 12 november 2014 het volgende besloten:
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een lichtBesluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging
straat. Ontvangen 10 november 2014.
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 waardoor de teamhoofden de beVERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
voegdheid krijgen tot het uitbrengen van offertes tot €50.000,-. Stukken van de OmgeTegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat vingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn te raadplegen via de website www.odnzkg.nl
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Straatsburgﬂat. Vergunning aan Feenstra voor het plaatsen van voorwerpen op de
openbare weg van 7 november t/m 23 december 2014. Bezwaar t/m 23 december
2014.
- Cartograﬁelaan 98 t/m 128, omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 25 december 2014.

BEKENDMAKING UITSCHRIJVING REGISTRATIENUMMER
KINDERDAGVERBLIJF DE BLOKKENDOOS

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 juli 2014 de buitenschoolse opvang (registratienummer 156149369) en het kinderdagverblijf (registratienummer 214944463) onder de naam De Blokkendoos van mevrouw K. ’t Hart, op het adres Joh. Enschedeweg 160 te Uithoorn, uitgeschreven zijn uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP).

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41. Vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2014. Bezwaar t/m 24 decem- Wij hebben hiertoe besloten omdat ons is gebleken dat de houder niet langer de organisatie voor de kinderopvang exploiteert wegens faillissement.
ber 2014.

WWW.UITHOORN.NL

Einde schooltuinseizoen
reden voor feestje!
Uithoorn - Van het voorjaar tot
diep in het najaar werken de kinderen van Basisschool ’t LAB met veel
plezier wekelijks een uur in hun eigen schooltuinen aan de Randhoornweg. Deze schooltuin wordt
hen ter beschikking gesteld door de
heer van der Knaap. Een deel van
de tuin naast zijn kas wordt door de
leerlingen gebruikt om zelf groenten en kruiden te verbouwen. Bijgestaan door een aantal moeders die
weten wat je doen moet, hoe je dat

doen moet en op welk moment je
dat doen moet, wordt er door de kinderen gezaaid, geplant en geoogst.
Met elkaar zorgen zij ervoor dat de
tuin er netjes uitziet en dat er heerlijke producten vanaf gehaald kunnen worden. Alles wat verbouwd
wordt gaat weer mee naar de school
aan ’t Hermelijnpad om te verwerken
voor de lunch. Samen met de overblijfjuf worden courgettes, tomaten,
sla en andere producten verwerkt tot
lekkere hapjes die gebruikt worden

voor de schoollunch. Nu het einde
van het tuinseizoen is aangebroken
en de tuin winterklaar is gemaakt
vonden de kinderen het tijd om meneer van der Knaap te bedanken
voor het gebruik van zijn tuin. Met
zelfgemaakte cadeautjes hebben zij
hem op vrijdag 14 november verrast
in de tuin. Meneer van der Knaap
was erg blij met deze spontane actie en heeft toegezegd dat de kinderen het volgende seizoen opnieuw
gebruik mogen maken van de tuin.

www.lijfengezondheid.nl
Wat is een
basaalcelcarcinoom?
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5 Jaar Gemeentebelangen

REACTIE VAN EEN LEZER

Uithoorn - Deze maand is Gemeentebelangen Uithoorn/De Kwakel 45
jaar actief als lokale politieke vereniging. Wat eind 1969 in De Kwakel
begon als “Belangengroep De Kwakel”, resulteerde na de raadsverkiezingen in 1970 in een flitsende start
in de gemeenteraad. Er werden met
veel campagne direct twee raadszetels binnengehaald. De raadsfractie van Gemeentebelangen bestaat
raadsperiode 2014-2018 uit vier zetels en Hans Bouma neemt als wethouder deel aan het College van
Burgemeester en Wethouders.
Gemeentebelangen besteedt aan-

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

Waarom alleen de eigenhuis-bezitters belasten?
Uithoorn - In De Nieuwe Meerbode van gisteren (12 november
2014) las ik tot mijn grote ergernis
dat de woonlasten wederom zeer
fors omhoog zullen gaan. Er wordt
ons zelfs al een stijging van meer
dan 30 procent dreigend boven
het hoofd gehangen! Het is nog
geen jaar geleden dat wij de verkiezingsslogans van de VVD voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van maart jongstleden overal in
de gemeente konden lezen: “Uw
eigen huis is geen geldautomaat
voor de gemeente” stond er onder
andere, herinner ik mij nog goed.
Hoe komt het dan toch dat vooral de eigen-huis-bezitter het kind
van de rekening is als het gaat om
het aanvullen van de tekorten? In
de voorgaande begroting was gesteld dat de totale lasten voor inwoners niet of nauwelijks zouden
stijgen. Prompt kregen wij, eigenaren van een doorsnee koopwoning, te maken met een stijging
van de gemeentelijke lasten van
9 procent! Ik vroeg de fractievoorzitter van de VVD, Nick Roosendaal, in een e-mail hoe dit mogelijk was, gelet op de eerdere berichten over gelijkblijvende lasten.
Zijn reactie, kort samengevat, was
dat hier nog naar gekeken ging
worden (o.a. of het mogelijk was
nog geld terug te geven). Het enige wat ik daarna nog heb gelezen,
is berichten dat er ook de komende jaren weer forse verhogingen
bijkomen. Dat rijmt toch totaal
niet met de verkiezingsuitspraken
(en niet alléén van de VVD), nog
maar zo kort geleden gedaan? De
gemeente heeft, ondanks hevige
protesten van bewoners, de afgelopen 25 jaar, leidend aan grootheidswaanzin, op alle fronten aan
kapitaalvernietiging gedaan en
daarmee ondertussen het woonklimaat voor veel inwoners fors
aangetast. Ik noem een paar voorbeelden: miljoenenverliezen op
grondinvesteringen, afbraak van
prima flats, het ombouwen van
de Thamerlaan en de bussluis in
Meerwijk tot een hele dure racebaan, voorzieningen als opnieuw
herinrichten Oude Dorp met cultuurcluster, nieuw winkelcentrum
en boodschappensteiger voor
een megalomaan “Uithoorn aan
de Amstel” inclusief “garagevariant” als beperkte toegang tot Uithoorn voor inwoners van Amstelhoek. De verantwoordelijke politici zijn voor een deel inmiddels
vertrokken. De inwoners blijven
achter met voorzieningen waar
ze geen behoefte aan hebben en
een leefomgeving die voorgoed
is bedorven. In ruil daarvoor mogen ze nog tot in lengte der jaren

opdraaien voor de tekorten. En
dat komt dan allemaal vooral terecht op het bordje van de eigenhuis-bezitters. Geachte raadsleden: u zit er voor ALLE inwoners ,
dus óók voor de eigen-huis-bezitters. Vraag u eens af hoe uw kiezers dit allemaal moeten gaan opbrengen!! Wie is er zo gelukkig
dat hij er de komende jaren 9 tot
30 procent (!!) meer inkomen bij
krijgt? De meeste mensen krijgen
er al jaren NUL procent bij, áls
ze al in de gelukkige omstandigheden verkeren dat ze nog werk
hebben. Hebt u enig idee hoeveel
mensen zich wanhopig afvragen
waar ze deze zoveelste verhoging van de gemeentelijke lasten
van moeten gaan betalen? Vanuit de politiek klinkt regelmatig de
vraag wáárom slechts de helft van
de kiesgerechtigden gaat stemmen als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Nou, dáárom dus: er
wordt toch op geen enkele wijze
rekening gehouden met de inwoners. In Uithoorn telt al tientallen
jaren, onder aanvoering van VVD
en PvdA (PvdA: nota bene een
linkse partij die het zou moeten
opnemen voor mensen die het financieel moeilijk hebben) maar 1
belang: dat van de ondernemers.
De inwoners hebben het gevoel
dat zij slechts de geldautomaat
van de gemeente zijn die de tekorten mag aanvullen als er weer
geld over de balk is gesmeten of
als men weer een nieuw leuk project heeft bedacht waar projectontwikkelaars en andere zakkenvullers rijk van worden over de
ruggen van de inwoners.
Geachte raadsleden: kom op voor
uw kiezers! Stop het steeds verder belasten van de inwoners
en vooral de eigen-huis-bezitters! Verdeel de lasten EERLIJK
en vooral: BEZUINIG op overbodige zaken zoals het inhuren van
externe krachten voor allerlei onuitvoerbare peperdure projecten (zoals Libellebos en Groenstrook Meerwijk). Stop met het
aanhouden van een te groot ambtenarenapparaat. Stop het uitgeven van veel geld aan overbodige projecten (zoals de inhuur van
onzichtbare straatcoaches; sinds
hun komst is de ejugdoverlast erger dan ooit).
Als wij als inwoners geld tekort
komen, moeten we óók bezuinigen. Als we ergens geen geld
voor hebben, zien we ervan af. Zo
zou de gemeente dat ook behoren
te doen en de inwoners verwachten dat ook van u, onze gekozen
volksvertegenwoordiging.
Malou Volkers

Uithoornse kerstelfjes nu al
druk met organisatie Kerstmarkt

Open dag bloemenatelier komend weekend

December begint met een
kerstworkshop
Regio - Dit weekend staat het bloemenatelier van Karin van Dierendonck open voor iedereen die zijn
eigen kerstdecoratie wil maken. Traditiegetrouw kun je volop inspiratie
op komen doen en genieten van de
voorpret want december begint pas
echt met een kerstworkshop! Laat
je creativiteit de vrije loop en duik
in het kerstgroen. Karin van Dierendonck geeft in december dagelijks
workshops in het gezellige bloemenatelier. Karin: “Het is net als lekker
vers koken, dat geeft veel meer voldoening dan kant-en-klaar kopen!
Wat is er nou leuker dan tegen je
gasten te kunnen zeggen dat je een
guirlande of tafelstuk zelf gemaakt
hebt?” De workshops zijn heel ontspannen en gezellig. Uiteraard is er
deskundige begeleiding. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar

Tasje van
schouder gegrist
Uithoorn - Op woensdag 12 november om half twaalf in de ochtend is een 47 jarige inwoonster beroofd van haar tasje tijdens het uitlaten van de hond in de Wieger de
Bruinlaan. De vrouw had haar zwarte tas over haar schouder hangen.
Ze liep in de groenstrook en hoorde een bromfiets aankomen, maar
spandeerde er geen aandacht aan.
Plots werd haar tasje weggegrist
door een persoon op de brommer.
De bromfiets met hierop twee jongens gingen er vervolgens snel vandoor. In de tas zaten sleutels en
klantenpassen. Van de jongens is
niets bekend. Wel dat ze reden op
een zwarte bromfiets met een omgebogen kentekenplaat. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht
de politie te bellen via 0900-8844.

Geslaagde examens bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Op zondag 16 november waren de halfjaarlijkse examens
in de Dojo bij Judo Ryu Kensui. Het
halfjaarlijkse examen is een examen voor alle judoka’s met een witte of gele band. Het examen is een
les met een examensfeer. De in groten getale aanwezige ouders en belangstellende genoten van de diverse verrichtingen en de vooruitgang

van onze judoka’s. (Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over onze judoschool kunt
u een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl).
Sommige judoka’s waren zichtbaar gespannen maar er werd vooral erg goed en verzorgd judo gedemonstreerd! De vooruitgang was
goed te zien en niet alleen de aller-

dacht aan het lustrum tijdens de algemene ledenvergadering die komende maandag zal worden gehouden in Dorpshuis De Quakel in De
Kwakel. Het formele gedeelte van de
vergadering zal bestaan uit presentaties van de raadsfractie en door
wethouder Hans Bouma. Raadsleden Iris Theijssen en Ferry Hoekstra
verzorgen onder meer de visie op
het toepassen van de website en sociale media. Aansluitend wil het bestuur met alle leden een toost uitbrengen op de mijlpaal van hun vereniging en vast vooruitblikken naar
een halve eeuw Gemeentebelangen.

kleinsten maar ook de oudere judoka’s lieten de toeschouwers genieten. Voor elke judoka die aan het
examen deelnam was er een leuke verrassing, een tegoedbon voor
een overheerlijke pannenkoek! Deze werden aangeboden door Sport
& Health Club Amstelhof en werden
door de judoka’s enthousiast in ontvangst genomen.

iedereen gaat altijd deur uit met iets
moois, je kunt nog weken genieten
van het eindresultaat!” Nieuw dit
jaar is “onbeperkt grabbelen”. Dat
betekent dat je net zoveel materiaal mag pakken als je wilt; kerstballen, dennegroen glitters en alle andere materialen pakken en naar eigen smaak in je stuk verwerken. Alle decoraties die gemaakt worden
zijn komend weekend te zien op de
open dag. Met een kopje koffie of
thee kun je je rustig laten inspireren en een keuze maken uit het hele
assortiment. Er zijn maar liefst tien
verschillende stukken. Van klassiek tot modern en in alle denkbare kleuren. Op de open dag kun je
je meteen inschrijven , maar je kunt
ook online terecht: www.vandierendonck.nl. Adres: Tuinderslaan 4
in Mijdrecht. Open dag: vrijdag 22
november van 10:00 – 21:00 en zaterdag 23 november van 10:00 tot
17:00. Iedereen is welkom, voor de
kinderen is er limonade en wat lekkers. De Tuinderslaan ligt aan het
einde van de Schattekerkerweg,
een zijstraat van de Oosterlandweg.

Poging inbraak
in woning
Uithoorn - Op woensdag 12 november is geprobeerd in te breken
in een woning aan het Prinshofje. Toen de bewoners om half tien
in de avond thuis kamen zagen zij
het cilinderslot van de voordeur op
de grond liggen. Deze is uitgeboord
door de inbrekers, maar het is ze
niet gelukt het huis te betreden.

Uithoorn - Midwinterlichtjes met
warme chocolademelk of glühwein?
Kinderen op de foto met de kerstman of één van zijn elfjes? Ambachtelijke kraampjes met veel lekkers
en leuke cadeautjes? Afspreken bij
de kerstboom op het Amstelplein?
Dat is kerst in Uithoorn op zondag
14 december! Een gezellig evenement waar de vorige keer maar liefst
25.000 mensen van binnen en buiten Uithoorn op af kwamen.
De kerstmarkt in Uithoorn wordt onder meer ondersteund door Winkelcentrum Amstelplein, Stichting Promotie Uithoorn en Albert Heijn Jos
van den Berg. Naast de winkeliers
van het Amstelplein komen er veel

knusse cadeau-, interieur en fashion kramen vanuit het oude centrum en plaatsen buiten Uithoorn.
Ook komen er vier oude ambachten, zoals kaarsen decoreren, vilten,
et cetera.
Stichting Promotie Uithoorn, die de
kerstmarkt promotioneel ondersteunt, vindt dat de Kerstmarkt een
jaarlijks terugkerende traditie moet
worden.
Voor de kerstmarkt in Uithoorn is
nog een aantal kramen beschikbaar.
Voor 75 euro inclusief B.T.W. huurt u
een overdekte kraam van vier meter
breed. Geïnteresseerd? Stuur een
mail naar kerstmarktuithoorn@hotmail.com.

MdR sluit jubileumjaar af
met een mooi gala
Uithoorn - De Uithoornse roei- en
kanovereniging Michiel de Ruyter
bestaat dit jaar 50 jaar. Wellicht is
dit u niet ontgaan. De vereniging organiseerde elke maand van dit jaar
weer een andere jubileumactiviteit.
Zo waren er o.a. een aantal jubileumdiners, een concert aan de Amstel, een nieuwjaarsduik in thema
en een fantastische tapasavond.
Daarnaast heeft de vereniging een
eigen bier laten brouwen en is er
een mooi boek uitgegeven met
daarin de geschiedenis van de club
en 50 anekdotes geschreven door
de leden. Aan alle mooie dingen
komt echter een eind en zo ook aan
dit jubileumjaar. Afgelopen zaterdag
werd het jaar afgesloten met een

mooi gala in Dans- en Partycentrum
Colijn.
Na de ontvangst was het tijd voor
het officiële gedeelte van de avond.
De terugblik van de voorzitter, het
huldigen van de kampioenen van
het afgelopen jaar en het eren van
de jubilarissen van de vereniging.
Bijzonder hoogtepunt hierbij was de
huldiging van Herma Bik en Henk
Tijdeman. Beide zijn dit jaar 50 jaar
lid van de vereniging. Fantastisch
voor de vereniging om nog leden
van het eerste uur in het midden te
hebben. Beide zijn ook vaak nog actief aanwezig bij activiteiten binnen
de vereniging. Zo waren beiden ook
zaterdag na afloop van het officiële gedeelte regelmatig op de dansvloer te vinden.

Vuurtje in
brievenbus
Uithoorn - Als zeer ernstig vat de
politie de brandstichting op zaterdag 15 november op. Bij een 86 jarige bewoonster van het Zijdelwaardplein is rond tien uur in de avond
een brandend voorwerp door de
brievenbus gegooid. Het brandje heeft schade aangericht aan het
houtwerk en de laminaatvloer. Het
vuur is bijzonder heet geweest,
want het veiligheidsglas in de deur
is door de hitte kapot gesprongen.
Gelukkig is de brand vanzelf uitgegaan. De bewoonster ontdekte de
brandstichting namelijk pas de volgende ochtend. Er loopt een onderzoek door de district recherche.

Groot aantal
auto-inbraken
Uithoorn - Tussen donderdag 13
en maandag 17 november is in een
zestal auto’s in de gemeente ingebroken. In alle gevallen hebben de
dieven grof geweld gebruikt om de
wagens te kunnen betreden. Er zijn
zij- en voorramen ingeslagen. Doel
was het stelen van het navigatiesysteem. Een waarschuwing van
de politie: Het dashboardkastje is
geen kluis! De auto-inbraken hebben plaatsgevonden in de Van Oldenbarneveldlaan, Aan het Spoor,
Herman Gorterweg, Johan Enschedelaan, Bertram en Het Korte Eind.

Opoefiets
gestolen

Uithoorn - Op maandag 17 november is tussen zeven en negen uur in
de avond bij de Legmeervogels aan
de Randhoornlaan een fiets uit de

Botbreuk na
aanrijding

Uithoorn - In de middag van vrijdag 14 november heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Zijdelweg, nabij de Arthur van Schendellaan. Een 19 jarige bromfietsster
uit Uithoorn reed in de richting van
Amstelveen. Een fietser kwam haar
tegemoet rijden. Volgens de 19 jarige keek de fietster op zijn mobiel
en lette niet op de weg. Hij beland-

stalling weggenomen. De eigenaar
had vergeten zijn rijwiel op slot te
zetten. Het betreft een zwarte Opoe
fiets van het merk Aldo, waarvan het
serienummer eindigt op 90H. Kenmerkend zijn de zwarte krat voorop,
het kapotte zadel en het ontbreken
van een bel.
de op haar weghelft en er vond een
frontale aanrijding plaats. De 15 jarige fietser uit Amstelveen is met
de schrik vrij gekomen. Zijn rijwiel
is door midden gebroken. De Uithoornse raakte wel behoorlijk gewond en is per ambulance naar het
VU-ziekenhuis vervoerd.
De 19 jarige heeft een gebroken
middenhandsbeentje, is gehecht
aan een wond op haar kin, heeft
twee losse kiezen en diverse builen. De traumaheli is ter plaatse geweest.

08 Nieuwe Meerbode

• 19 november 2014

Crossloop, laatste clubwedstrijd van het seizoen
Uithoorn - Na de tips van Frans afgelopen weekend, mochten ze deze zaterdag in de praktijk worden
uitgevoerd tijdens de laatste wedstrijd voor de clubkampioenschappen van 2014. Het weer zorgde ervoor dat het een echte cross werd.
De ondergrond lekker doorweekt
en de heuvels rondom het fietsparcours van UWTC spek en spek glad.
Menig deelnemer gleed weg op dit
technische gedeelte, waar een korte pas de uitkomst bood en de lange
pas afgestraft werd met een glijpartij. Om twaalf uur precies stonden
de jeugd leden aan de start voor
hun drie rondes van een kilometer. Het lijkt niet veel maar doe het
maar eens na! De jongens en meiden konden niet meer verschuiven
in het klassement maar de strijd was
er niet minder om. Na het startschot
was het Justin Heijsteeg die direct
aan de leiding ging en de eerst km
afraffelde in 4.42min en zich snel
lopsliep van de groep. Achter hem
was het koppel Job en Thara die elkaar niet loslieten. Het was stuivertje wisselen maar na een zinderende eindsprint kwamen ze gelijk over
de streep. Mirjam, Niels, Thomas en
Bing kwamen kort hierna ook met
een verhit gezicht over de streep.
Senioren
Om 12.30 uur was er de start van
de senioren, maar ook twee junioren. Davy en Daan gingen zich me-

ten met de oude garde. Frans van
Heteren, meervoudig cross kampioen, had wel een pijntje hier en daar
maar wilde zich zeker door de Nederlands kampioen Junioren Davy
Heijsteeg niet voorbij laten lopen.
Davy ging zeer hard van start en
nam direct de leiding. Frans volgde
op korte afstand maar in de rondes
erna kwam Frans dichter en dichter bij om Davy met een uiterste inspanning voorbij te gaan en vervolgens met 10 seconden voorsprong
over de finish te komen. Achter deze twee heren waren het Jan en Richard welke zich niet gek lieten maken en met mooie tijden iedere ronde doorkwamen. Richard liep elke
ronde sneller dan de vorige. Daan
ons tweede divisie teamlid maakte het Jeroen Hijstek zeer lastig. Jeroen liep in ronde twee naar Daan
toe, gebruikte hij Daan als haas of
lukte het gewoon niet om er voorbij
te gaan? Op de laatste 50 meter was
het Daan die er een eindsprint uitgooide en Jeroen nog op 10 seconden liep! Het achterveld was bezet
door Ingeborg, Annika en Bart. Aanvankelijk was Bart de dames te snel
af, maar halverwege kregen de dames vleugels en lieten ze Bart achter zich. Al met al was het een geslaagde wedstrijd om de clubkampioenschappen mee af te sluiten. Wil
jij komend seizoen mee doen met
de triathlon. Kijk snel op onze site
www.oceanustriathlonteam.nl

Dammen: Team van Leo
Hoogervorst wint weer!
De Kwakel - De stand in de 1e
klasse van de afdeling Noord-Holland wordt aangevoerd door het 2e
team van Kunst & Genoegen, al telt
dit team geen enkele Noord-Hollander! Leo heeft allemaal dammers
van onder de Amstel om zich heen
verzameld, gekscherend wel damclub Nieuwveen genoemd. Donderdagavond vertrok dit team naar
Heerhugowaard, met al twee punten
op zak omdat de eerste wedstrijd tegen Zaanstreek al werd gewonnen.
Weer was het nieuw bondslid Henk
Springintveld die K&G op voorsprong bracht omdat zijn tegenstander achter een schijf liep, waarop Henk kon uithalen. Kopman Wim
Konst consolideerde de voorsprong
met een goede remise 1-3. Later op

de avond beslechtte Jos Harte het
pleit met een fraaie zege, 1-5. De
nederlaag van Leo deed er vervolgens niet meer toe, de 3-5 overwinning was een feit, met als beloning
de koppositie in de 1e klasse. Het
1e team, het vlaggenschip van K&G,
gaat dit weekend op ramkoers richting Texel, daar gaan ze met behulp
van hun eega’s de dammers van
Oosterend enteren.

Voetbalquiz bij KDO
zorgt voor een
topavond

Organisatie Zilveren Turfloop
doneert aan Alzheimer café
Regio - Afgelopen woensdag werd
een bezoek gebracht aan het Alzheimer Café Vinkeveen. Wat hebben
de Veenlopers en het Alzheimer café met elkaar gemeen? Het bewegen natuurlijk. Het is namelijk goed
te weten, dat je de kans op dementie kunt verkleinen door voldoende te bewegen. De laatste jaren is
er steeds meer onderzoek gedaan
naar de invloed van bewegen op
dementie. Dit onderzoek richt zich
enerzijds op het vergroten van de
kwaliteit van leven en het behoud
van zelfstandigheid en mobiliteit
door meer fysieke activiteit. Anderzijds richt het zich op het positieve
effect dat beweging kan hebben op
het ziekteproces. Het blijkt namelijk
een remmende werking te hebben
op de cognitieve achteruitgang.
Alzheimer
Het Alzheimer Café is inmiddels een
niet meer weg te denken aanbod in
De Ronde Venen met de locaties in
Vinkeveen en Abcoude. Bezoekers
krijgen informatie en wisselen ervaringen uit over de verschillende vormen van dementie. Het Alzheimer
café is er voor zowel patiënten als
mantelzorger. Onder leiding van een
deskundige wordt in het Alzheimer
Café ingegaan op de gevolgen van
deze ziekte en worden adviezen gegeven. Daarnaast kunnen de bezoekers elkaar in een informele sfeer
ontmoeten en er is altijd live muziek
aanwezig.
De organisatie van de Zilveren

Turfloop sponsort elk jaar een lokaal
goed doel. Een deel van de inschrijfgelden is dit jaar bestemd voor het
Alzheimer café. Hans Kranenburg
en Irma van Eeken overhandigden
de cheque aan de werkgroep Alzheimer café.
Business loop
Daarnaast was de organisatie ook
druk met de Business loop. De Zilveren Turfloop is de enige loop in het
Zorg & Zekerheidscircuit met een
Business loop. De Business loop is
bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband en
de gezamenlijke tijd telt voor het
uiteindelijke resultaat. Op zondag 2
november werd een officieuze uitslag berekend en daarna werden de
bekers uitgereikt. In eerste instantie leek het er op dat HVR de eerste prijs op de 5 km had gewonnen,
maar na een grondige na- controle
is de officiële winnaar voor de derde
maal op rij het Mijdrechtse bedrijf
Multifill. Het team VLC 2 is tweede geworden en het team van Kouwen 2 is derde. Doordat Multifill de
5 kilometer voor de derde keer heeft
gewonnen, zal de wisselbeker voorgoed een plekje krijgen in de prijzenkast van Multifill. De organisatie van de Zilveren Turfloop feliciteert het bedrijf van harte, en zal ervoor zorgen dat er voor de 25e editie
van de Zilveren Turfloop een nieuwe
wisselbeker klaar staat. Tot ziens op
zondag 1 november 2015!

De komende dagen kunnen de donateurs van K&G weer de damleden
aan de deur treffen voor hun jaarlijkse donatie van drie euro. Daarnaast krijgen ze een uitnodiging
voor het donateur damtoernooi dat
zaterdagmiddag de 20e december
zal plaatsvinden in ’t Fort De Kwakel

Bridgeclub De Legmeer
paart weer
Uithoorn - Na de viertallen onderbreking was het de beurt aan de
vierde avond van de paren competitie.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op 13 november werd
de 1e ronde van de tweede cyclus
bij onze bridgeclub gespeeld. Bijna waren we voltallig aanwezig, op
vier personen na. Met 52 leden was
het aardig vol in het Buurtnest. Het
kwam er nu weer op aan. Een nieuwe ronde dus dan doen we allemaal onze best om zo hoog mogelijk te eindigen. Het is ook erg leuk
om de zittinguitslag op te lezen bij
gunstige resultaten en zeker de eerste plaats hoor je reactie kreten van
‘Joepie’ en of ‘Jeeh’. Het is ook een
ontlading gevolgd door blijheid. Dat
bleek vanmorgen ook weer in de A
lijn waren Miep en Madelon met
66,67 % eerste en de ‘Joepiekreet ‘
was te horen, tweede waren Cinny

en Hetty, ja er was wat risico genomen, maar zie het resultaat: 61,25
%. Op de derde plaats Ada en Roelie met 57,50 %. Zij zijn rustige behoudende spelers die regelmatig
mooie scores behalen.
In de B lijn waren Lenny en Jan
met 62,85 % eerste geworden met
wederom een mooie score. Op de
tweede plaats Lenny en Phini met
55,56 %. Een vrolijk lachend bridge
paar. Laat ze maar schuiven.Verrassend derde werden Lyda en Jan
met 55,21 %. Jan, die bridge als een
boer met kiespijn, ondanks zijn zenuwbehandeling dit resultaat !
Volgende week, de 2e ronde, daar
kijken we nu al weer naar uit.

In de A- lijn waren Gerda Schavemaker & Jaap Kenter met 59,03%
net iets beter dan de rest. Jan Egbers & Ben Remmers volgden met
57,99% en bleven zo Mieke van
den Akker & Cora de Vroom nipt
voor die derde werden met 57,64%.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister deden het ook naar behoren met
56,60% en Ger Quelle & Gijs de Ruiter beginnen zo langzamerhand ook
tot de vaste waarden van de bridgetop te behoren, nu als vijfde met
54,51%.
In de B- lijn schitterden Anton Berkelaar & Wil van der Meer. Met hun
62,50% waren ze niet alleen eerste, maar scoorden ook het hoogste percentage van alle spelers deze avond. Opmerkelijk was het debuut van twee nieuwe leden. Stenny & Herman Limburg lieten zien
het bridgen nog niet verleerd te zijn
en werden fraai tweede met 57,81%.
Ada van Maarseveen & Wouda
Roos beleefden weer eens een goede avond en volgden op de voet met
57,50%. An & Jan van Schaick bleven stabiel meedoen met 54,69%
als vierde en Tini Geling hielp Huub

Kamp aan de vijfde plek met precies 50%.
In de C- lijn de tweede zestiger
van deze avond. Die was voor Lidy
Krug & Debora van Zantwijk die met
61,25% knap eerste werden. Ook
Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij doen
het prima in deze lijn en kwamen als
tweede op 57,50% uit. Marjan & Jan
Wille ontbrak het ook niet aan inspiratie en dat betaalde zich uit met
56,25% als derde. Ans Voogel kreeg
de steun van Ria Wezenberg omdat
haar bridgepartner fysiek in het ongerede was geraakt. Het klikte kennelijk tussen de dames en ze nestelden zich met 55,83% op de vierde plaats. Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders hebben
niet alleen samen de langste naam,
maar kunnen ook nog behoorlijk
bridgen hetgeen als vijfde 54,58%
opleverde. Met nog twee competitieavonden te gaan van deze ronde
raken de kaarten al aardig geschud,
maar pas op het venijn zit meestal
in de staart! Nieuwsgierig geworden
naar de afloop, kom dan meedoen
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Party Centrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0297 567458.

De Kwakel - Na een maandenlange promotiecampagne werd
erop vrijdagavond 14 november
jl. de tweede editie van de voetbalquiz bij KDO georganiseerd.
Onder dolenthousiaste leiding
van de quizmasters Theo en Hein
Leliveld, konden de maar liefst
deelnemende 68 koppels vanaf
20.30 uur hun lol op in de Kwakelse kantine. In acht rondes met
tien vragen werd er volop gestreden voor een topklassering in
het klassement. De voetbalvragen waren zeer divers tijdens deze avond, variërend van spelerspaspoorten, regio- en spelregelvragen tot het raden van een rugnummer 14 in de WK-selectie van
Oranje van dit jaar.
Uiteindelijk werd rond midder-

nacht na een bloedstollende finale de winnaar van de Kwakelse voetbalquiz bekendgemaakt.
Met slechts één punt meer dan
Joeri Stange & Roy Klijn en Jesse Stange & Johan Stange, wisten
Erik Zethof en Bas den Daas aan
het langste eind te trekken. Erik
en Bas mogen door deze uitstekende prestatie op woensdag 10
december naar de Champions
League wedstrijd Ajax – Apoel Nicosia. Een groot compliment gaat
uit naar alle mensen die zich voor
deze avond hebben ingezet. Het
was een perfect georganiseerde
voetbalquiz wat tot een prachtige
avond in de kantine heeft geleid.
De organisatie heeft unaniem besloten dat volgend jaar de derde
editie wordt gehouden!

KDO JG1 kan niet op
tegen Overbos JG1
De Kwakel - Waar KDO JG1 bouwt
aan een nieuw team was het voor
Overbos JG1 voortborduren op
de ervaring van een al jaren ingespeeld team. Natuurlijk heeft Overbos ook een aantal wijzigingen ondergaan zoals een nieuwe keeper maar over het algemeen is de
leeftijdsopbouw iets hoger. In deze
wedstrijd werd al snel duidelijk dat
KDO fysiek te kort kwam. In de begin minuten had de coach nog enige hoop doordat KDO de bal keurig rondspeelde binnen het team en
zelfs een goed scoringskans kreeg.
Echter na 10 minuten stond KDO al
met 0-3 achter door slordigheden in
het spel. Overbos gebruikte hun fysieke voordeel goed en de verdedi-

ging van KDO bestaande uit Timo,
Manisha, Harm en Nino probeerde
alles tegen te houden maar konden
niet voorkomen dat Overbos uitliep
tot 0-5 met de rust. Na een peptalk
in de rust probeerde KDO in de 2e
helft wat meer onder de druk van
Overbos vandaan te komen. Dylan
ging helpen in de verdediging waardoor Mark, onvermoeibaar, de aansluiting zocht met Timo Lof en Stijn
van de aanvalslijn.
Dat leverde wel veel kansen op maar
de keeper van Overbos leek onpasseerbaar. Uiteindelijk wist Stijn de
eer te redden en kon KDO terugkijken op een sterke 2e helft. Einduitslag KDO JG1-Overbos JG1 1-7.

Legmeervogels lijdt
pijnlijke nederlaag
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 14
november stond een kraker op
het programma in de zaalvoetbal
Hoofdklasse B, nummer 2 Legmeervogels tegen nummer 3 Vedette/De
Remise 2 uit Landsmeer. Al vroeg in
de 1e helft bleek dat het geen gemakkelijke avond ging worden voor
Legmeervogels. Vedette/De Remise beschikt over een aantal zeer behendige spelers die op het veld actief zijn voor Hoofdklasser Jos Watergraafsmeer 1. Het initiatief lag bij
Vedette en Legmeervogels liet zich
inzakken. Vedette werd erg gevaarlijk, het houtwerk en keeper Jasper
van Gelderen werden op de proef
gesteld. Vanuit een uitbal voor Vedette ontstond de openingstreffer.
De speler die de bal ontving kon ongehinderd vanaf links richting het
doel opstomen en schoot beheerst
raak, 1-0 in de 7e min. Na deze achterstand werd Legmeervogels wat
meer wakker geschud en kreeg het
ook kansen. Door een fantastische
solo vanaf eigen helft van Ibrahim el
Ahmadi, die daarbij een aantal spelers voorbij liep alsof ze er niet stonden, wist hij de bal snoeihard in de
rechter hoek te punteren, 1-1 in de
10e min.
Moeilijke fase
Daarna een gelijk opgaande strijd,
waarbij beide teams kans hadden op
een doelpunt. Ongelukkig zag Mark
Rutgers zijn schot vanaf rechts op
de lat uiteen spatten. Bij een aanval van Vedette over de rechterkant werd een speler onreglementair gestuit, waardoor een vrije trap
werd toegekend. Ondanks dat een
speler en keeper van Legmeervogels zich voor de bal gooiden, wist
de speler van Vedette de bal knap
langs hen in het doel te werken, 2-1
in de 21e min. Vervolgens een moeilijke fase voor Legmeervogels, omdat Robin Oussoren met geel van
het veld werd gestuurd. Gelukkig
wist Legmeervogels met kunst en
vliegwerk een goal te voorkomen,
waardoor de schade beperkt bleef
tot een 2-1 achterstand in de rust.
In de rust werd erop gehamerd om
het eigen spelletje te blijven spelen
van achteruit, en het tempo wat op
te schroeven. Toch begon Legmeervogels niet scherp aan de 2e helft.
Een schot afgevuurd op Jasper van
Gelderen werd terug gebokst het
veld in. De afvallende bal werd een
prooi voor een speler van Vedette, die simpel de bal in het doel kon
werken, 3-1 in de 4e min.
Goal
Na deze goal werd Legmeervogels
pas echt wakker geschud, en begon

het grip te krijgen op de wedstrijd.
De tegenstander werd goed vastgezet, wat gelijk een aantal kansen
opleverde. Een actie vanaf links van
Laurens v/d Greft werd breed gelegd op de inkomende Mark Rutgers, die de bal beheerst met de
binnenkant van zijn linker voet in
de linker hoek krulde, 3-2 in de 5e
min. Legmeervogels ging op zoek
naar de gelijkmaker. Wederom een
identieke situatie die schitterend
werd afgerond door Mark Rutgers,
en daarmee de verdiende 3-3 op het
scorebord bracht in de 9e min.
Legmeervogels had grip op de wedstrijd, maar vervolgens vond de
scheidsrechter het nodig om op een
vervelende manier zijn stempel op
de wedstrijd te drukken. Bij een vrije
trap voor Vedette hield de muur van
Legmeervogels in 1e instantie niet
voldoende afstand. Men kreeg een
waarschuwing, en vervolgens liepen zij een paar stappen naar achter om afstand te maken. De speler
van Vedette schoot bewust de bal
tegen v/d Greft op die in de muur
stond en nog bezig was naar achteren te lopen. Totaal onverklaarbaar
kreeg v/d Greft een gele kaart voorgeschoteld, en moest dus het veld
verlaten voor 2 minuten. Dat leverde
hevig protest op bij de begeleiding
van Legmeervogels, waarna Patrick
Brouwer en Stefan van Pierre met
rood de tribune werden opgestuurd.
Man minder
Vanaf dat moment was de concentratie volkomen weg bij Legmeervogels. De man minder situatie kwam
men nog zonder kleerscheuren
door, maar Legmeervogels had de
scheidsrechter alleen nog maar tegen zich. Legmeervogels was daardoor meer met hem bezig dan met
de wedstrijd, waardoor Vedette de
gelegenheid kreeg om binnen 2 minuten tijd, door middel van een aantal counters, de voorsprong uit te
breiden naar 6-3. Legmeervogels
was aangeslagen, en fout na fout
stapelden zich op. Ibrahim el Ahmadi deed nog iets terug op aangeven van Laurens v/d Greft, die met
een fantastische actie bij de achterlijn de bal voor wist te krijgen, 6-4
in de 23e min. Het was slechts een
kleine opleving. Mark Rutgers werd
vervolgens nog met geel van het
veld gestuurd, wat totaal overdreven werd bestraft. Het is altijd hetzelfde liedje met deze scheidsrechter. Vervolgens werd het door middel van een prachtige stift over van
Gelderen heen nog 7-4. Legmeervogels deed niets meer en Vedette kon
vervolgens nog uitlopen naar 8-4 in
de laatste minuut.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
APotHeek
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 Eerstelijnspraktijk voor
Uithoorn, tel. 0297-562851
Psychologische Zorg
Apotheek Boogaard Amstelplein
Mw. drs. FMP van Dijk,
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
DierenHULP
psychotherapie en coaching
Dierenambulance, tel: 06Mw. M. Eringa, Integraal
53315557.
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
gezonDHeiDszorgOranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, PsycHoLoog
tel. 0297-565989
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Dierenartsenpraktijk UithoornELIAGG Uithoorn,
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 Ondernemingsweg 230,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
brAnDweer & PoLitie
Praktijk Van ‘t Hoff
Brandweer, tel. 020-5556666.
Biedt behandelingen aan
Politie, tel: 0900-8844.
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
sLAcHtofferHULP
Tel. 06-51994830
info: 0900-0101.
www.psychologen-uithoorn.nl
www.slachtofferhulp.nl

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:
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn, Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden.
Komt nooit buiten. Heet Puma.
Gevonden:
- Uithoorn, Fregat: Kat. Zwart met een beetje wit.
De kat is blind of zeer slecht ziende.
- Mijdrecht, Penning op Parkeerplaats:
Albino [wit] Konijn met groen nummer in oor.
- Uithoorn Waterzuivering: Oude grijs-witte kat.
Is waarschijnlijk blind.
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Speelgoed en
kinderkleding
gezocht
De Kwakel - Voor een speelgoeden kinderkledingbeurs zoeken de
ouders van Peuteropvang De Quakel leuk speelgoed en kinderkleding in goede staat. De speelgoedbeurs wordt gehouden op zaterdag
31 januari van 10.00 – 12.30 uur in
het dorpshuis van De Kwakel. Aanleveren van spullen kan vanaf nu elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00 - 13.00 uur bij de
peuteropvang. (Kerklaan 6, achteringang dorpshuis) Het speelgoed
moet heel, compleet en schoon zijn.
Geen knuffels, i.v.m. hygiëne. De
kleding moet gewassen zijn. Alle
artikelen worden tegen kleine prijzen verkocht en de opbrengst wordt
door de ouders geschonken aan
Peuteropvang De Quakel. Artikelen
die evt. niet verkocht worden, zullen
gedoneerd worden aan een goed
doel. Dit jaar gaan deze spullen naar
de kinderen in nood in Syrië. Peuteropvang de Quakel organiseert op
31 januari ook een open dag. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen op de
locatie. Voor de kinderen worden
er leuke activiteiten geregeld zoals
schminken, haren invlechten, cakejes versieren e.d. Peuteropvang De
Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De
Kwakel. Tel: 0297-563377

oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Collecte
opbrengst
Uithoorn - 88 Vrijwilligers gingen in
week 44 in onze gemeente op pad
voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus
7.713,24 op. Wij danken de gevers,
ondersteunende bedrijven, media,
maar bovenal de collectanten!
Wij hebben een hecht en gedreven team! Toch is er altijd behoeft
aan nieuwe collectanten mede door
nieuwbouw in Uithoorn en uitval
collectanten door ziekte en ouderdom. Meldt u zich a.u.b. aan bij onze collecteleider Mw. Pauline van
der Does. T. 0297 568460 E. pauline.vanderdoes@online.nl De collecte in 2015 vind plaats in week 45
(2 t/m 7 november).

KRITIEK

Soms krijg ik naar mijn hoofd dat ik geen
echte columnist ben. Nee, dat klopt denk
ik dan, ik ben een hobbyist, niet meer en
niet minder. Dit commentaar komt zo nu
en dan voorbij, met als ondersteunend argument dat deze mijmeringen
te weinig kritische noten zouden bevatten. Dat klopt, ik vind het nogal
wat om kritiek te geven (terwijl ik weet dat ik nooit alle feiten ken). Als
ik hier negatieve uitlatingen doe, staat het zwart op wit en op internet
(zie de nieuwe site van de nieuwe Meerbode) en alles wat online staat,
zal nooit meer helemaal verdwijnen Een argument als dat deze stukjes
geen kritische noten bevatten? Ik vind het prima, het is maar net wat je
vergelijkingsmateriaal is. En dan moet ik nog toevoegen dat in de communicatie kritiek helemaal niet negatief hoeft te zijn, het is eerder een
kans om jezelf verder te ontwikkelen.
Politiek
Het meest geliefde onderwerp voor mensen om over te zeuren, schrijven en zaniken is de politiek. Dat zou ik ook kunnen doen over de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld in Uithoorn. Over het feit dat we in plaats
van 20 miljoen ineens 70 miljoen in het rood staan. Dat men nog steeds
doorgaat met het masterplan van het oude dorp, daar snap ik niets van
en het gezeur over de prinses Irenebrug en de oude N201 lijkt ook op
het oneindige verhaal. Een cultuurgebouw moet er gebouwd worden,
maar de kerk aan de Schans staat nog steeds te verpauperen. Allemaal beslissingen van voorgaande en het huidige gemeentebestuur en
ik denk alleen maar, hoe moeten we dat in godsnaam allemaal betalen,
als we al 70 miljoen in de min staan?
Groep
Ik behoor tot de groep waar de politiek niet zonder kan, de groep die
vaak mag opdraaien voor alle kosten in de samenleving, de middenklasse. De werkende mensen met gezin, kinderen en (koop)huis en
daar hun best voor doen maar nooit rijk van zullen worden. Want dat
harde werken lijkt niet te lonen in een land waar deze grote groep moet
opdraaien voor de vergrijzende samenleving, de vele uitkeringsgerechtigden en de miskleunen van de politiek waardoor we als gemeente,
maar ook als Nederland in de rooie cijfers zitten. Je zou je kunnen afvragen waar je het allemaal voor doet en mee kunnen gaan in de negatieve tendens van zeuren, klagen en vinden dat je overal maar recht
op hebt.

Wintermarkt
ATC de
Morgenster
Uithoorn - Op donderdag 27 november organiseert de Morgenster
een wintermarkt van 16.00-20.00
uur. U kunt hier terecht voor kleine cadeau artikelen, kerstcadeaus
en uiteraard kunnen de beroemde appeltaartjes gekocht en genuttigd worden. Ook heeft u de mogelijkheid om digitaliseeropdrachten af te geven, wij digitaliseren videobanden, VHS, cassettebandjes,
Video 8, dia’s en foto’s. Er is rekening gehouden met etenstijd, u kunt
bij ons erwtensoep en hartige taartjes kopen om direct te nuttigen. Deze hartige taarten zijn ook altijd te
bestellen! De Morgenster is een arbeidtraining- en dagcentrum voor
mensen met autisme en maakt onderdeel uit van Stichting Ons Tweede Thuis. Kom gerust even langs op
de Visserlaan 6, 27 november tussen
16.00-20.00 uur.

Mijmeringen

Het Gaudi Kwartet in de
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 23 november
om 14.30 uur treedt het Gaudi Kwartet op in de Thamerkerk te Uithoorn.
Het Gaudi Kwartet werd in 1999 opgericht door musici die al jaren op
hoog niveau werkzaam zijn binnen
de Nederlandse en buitenlandse
muziekwereld. Het kwartet bestaat
uit Anita Jongerman en Marjolein
Canté viool, Florin Negreanu, altviool en Sander van Berkel cello. Ze
volgden masterclasses bij verschillende wereld beroemde kwartetten
waaronder het Panocha- en het Cleveland Kwartet. Begin januari 2012
heeft het kwartet alle Divertimenti van W.A. Mozart opgenomen met
een enthousiaste aanbeveling door
Jan Willem de Vriend. Het Gaudi
Kwartet geeft concerten door heel
Europa o.a. in Ierland, Duitsland en
Tsjechië. Ze hebben een breed repertoire opgebouwd, van de vroege strijkkwartetten tot en met de
hedendaagse muziek met de focus
op de klassieke muziek. De naam
van het kwartet is gebaseerd op de
Spaanse architect Antoni Gaudi, die

vooral bekend staat om zijn rijkheid
aan kleuren en recht uit het hart
sprekende onderscheidende stijl.
Zoals ook het kwartet de muziek ten
gehore brengt. Het optreden van dit
kwartet garandeert een op hoog niveau staande muzikale middag met
het prachtige Divertimento van Mozart. Daarnaast het Strijkkwartet van
Ravel dat als revolutionaire rebellie
werd opgevat en als te ingewikkeld
werd afgewezen voor de Prix de Rome. Debussy steunde hem echter
en smeekte hem er geen noot aan
te veranderen. Als laatste het strijkkwartet van Dvorak, “Amerikaanse”,
waarin melodische expressie van de
Blues is te horen en impressies die
Dvorak opdeed tijdens zijn verblijf in
een natuurrijke omgeving in Amerika.Al met al een uitnodiging om deze middag bij te wonen. Losse kaarten zijn een week van tevoren voor
12 euro te verkrijgen bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna,Amstelplein en vóór
de voorstelling aan de zaal.Jongeren onder de 16 jaar betalen 6 euro.

Positief
Het is heel gemakkelijk om je enkel op het negatieve te richten. Het is
wat we vaak met zijn allen doen. De hele media is vergeven van slecht
nieuws, omdat zorgen en negativiteit kennelijk scoren. Op een of andere manier bindt het mensen, net zoals roddelen dat doet. Ook ik kan
negatief zijn, teleurgesteld in zaken of mensen maar ik weiger mijn
zienswijze aan te passen. Ik wil mijn glas zien als halfvol in plaats van
halfleeg. Laat mij maar naïef zijn en soms teleurgesteld raken, positiviteit en hoop brengen zoveel meer dan alleen een goed gevoel. Het
goede nieuws is ook, ik ben niet alleen. Er zijn vele mensen die iets positiefs proberen toe te voegen, op wat voor manier dan ook, een mooi
voorbeeld is bijvoorbeeld de grote groep vrijwilligers die zich kosteloos
inspannen voor anderen (bijvoorbeeld de Sinterklaasactie)
Gelijk
In mijn werk als consulent voor mensen met een beperking heb ik vele nijpende en trieste zaken voorbij zien komen. Triest omdat het altijd om mensen ging die het al zwaar hadden en dan ook nog eens
moesten vechten om hun recht te halen. In deze tijd van de transities
van de (jeugd) zorg waar de kranten ook bol van staan is het makkelijk om ook hier in de tendens mee te gaan dat het allemaal niet beter gaat worden. Wie maakt zich geen zorgen over de verschillen die
kunnen ontstaan? Straks kan het zou zijn dat je wel zorg krijgt als je in
Mijdrecht woont, maar diezelfde zorg in Uithoorn niet vergoed wordt.
De tijd zal het allemaal leren.
Maar soms krijg je gewoon gelijk in je naïeve, positieve wereldbeeld.
Vanaf de zijkant volgde ik een beslissing van het UWV in een situatie
over een uitspraak van een uitkering. Er was een beslissing genomen
waarop de betreffende persoon in bezwaar ging. Vanuit mijn werkervaring en mijn wereldbeeld zag ik het positief in. Soms moet je voor jezelf opkomen en voor je recht en is er niemand anders die dat doet. Alleen al opkomen voor jezelf geeft een goed gevoel, ongeacht de uitslag. Bij het UWV werken mensen, geen monsters en bij de gemeente en in de politiek vinden we ook hardwerkende mensen die volgens
bepaalde regels en protocollen moeten handelen. Feiten zijn feiten en
soms is dat gewoon genoeg. Blij ben ik dat in deze specifieke situatie het bezwaar gegrond werd verklaard, wat voor mij het bewijs was.
Ik ben geen columnist die kritische stukjes levert. Ik ben dat blije ei,
wat gelooft in het goede dat het kwaad overwint. Alles wat je aandacht
geeft, zal groeien dus laten we met zijn allen aandacht geven aan het
positieve, op wat voor manier dan ook!

Kunstweekend

“Herinneringen aan
Simon Sint”
A tropical music night out
groot succes!
Uithoorn - Afgelopen zaterdagavond 15 november gaf Muziekvereniging KnA haar jaarlijkse uitvoering. Voor het derde jaar op rij werd
dit gedaan in het Crown theater in
Aalsmeer. Dit prachtige theater is
een heerlijk plek om te spelen voor
de muzikanten, maar ook het publiek kan genieten in de mooie rode stoelen en van de sfeer die bij
het theater hoort. Alle onderdelen
van KnA kwamen aanbod: het KnA
orkest, het project orkest, de slagwerkgroep, het twirlteam en het
dweilorkest. Er waren dit jaar ook
extra muzikanten uitgenodigd uit
het Harmonie-orkest Vreeland. Met
al deze muzikanten bij elkaar werd
het een mooie, gezellige en natuurlijk een muzikale avond.
Het thema dit jaar was een ‘Tropical’
Music Night Out. Het was een swingende avond in Zuid Amerikaanse
sferen. Zo werden bekende stukken

als Brazil en Copacabana gespeeld.
Elk onderdeel bracht het thema op
een eigen manier over naar het publiek. Door de swingende ritmes
was het voor iedereen lastig om stil
op de stoel te blijven zitten.
De meiden van Twirlteam Starlight
en de Kids*Dance lieten zien dat ze
zich zeer goed ontwikkeld hebben
in het laatste jaar, zelfs deelname
aan het NK staat op stapel. Muziekvereniging KnA wil iedereen bedanken die aanwezig was bij het tropische optreden van afgelopen zaterdag. Wij hopen dat we volgend jaar
weer zo’n mooi concert neer zullen
zetten.
Natuurlijk zijn er meerdere concerten waar u Muziekvereniging KnA
kunt bewonderen. Wij houden u op
de hoogte, graag tot de volgende
keer bij een muzikaal optreden van
Muziekvereniging KnA! Meer info:
www.kna-uithoorn.nl

De Ronde Venen - In het weekend
van 29 en 30- november is Galerie
Boven Verwachting in Wilnis de plek
om die herinneringen op te halen.
Galeriehouder Ton Bocxe is zeer
vereerd dat weduwe Ankie Sint de
keuze op zijn Galerie liet vallen.
Vriend – buurman Peter Groot en
vrouw Truus hebben een mooie collectie voor deze expositie tot stand
gebracht. Het zijn stuk voor stuk
unieke werken die zorgvuldig zijn

samengesteld en vakkundig met
passe partout zijn ingelijst. Simon
Sint (1926-2007) woonde en werkte in het Groene Hart van Holland:
de polder van Wilnis. Veel van de
geëxposeerde aquarellen zijn in dit
landschap tot stand gekomen. De
weidsheid van de polders met zijn
vele sloten, plassen en steeds wisselende luchten heeft de 7 jaar geleden overleden Sint zeer treffend
weergegeven. De schilderijen die
hij in Frankrijk maakte ademen een
heel andere sfeer uit. Daar zijn het
de bossen en de warmte van de zon
die door de bomen speelt. Het is het
landschap van de Corréze, waar hij
meer dan 30 jaar een gedeelte van
het jaar woonde. Dat Simon Sint
geen onbekende in de kunstwereld
is, bewijzen de vele prijzen die hij
in de loop der jaren mocht ontvangen in binnen- en buitenland. Werk
van Simon Sint is in het bezit van diverse musea, instellingen, verzamelaars en particulieren. Naast de vele
exposities in Nederland, Frankrijk en
Engeland werd werk geëxporteerd
naar ondermeer Amerika, Australië,
Canada en Japan. Peter Groot stelt
tijdens deze expositie zijn uit verschillende natuursteensoorten gebeeldhouwde sculpturen tentoon.
Het adres: Herenweg 298a met openingstijden op beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis
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Inloopmiddag Mensendieck en voedingsdeskundige/dietist Fysio Amstelhof
Uithoorn - Fysiotherapie Amstelhof, gevestigd in Sportcentrum Amstelhof, breidt haar servicepakket
steeds verder uit. Naast de huidige
faciliteiten, waar veel inwoners van
Uithoorn en omstreken al gebruik

van maken, is nu de Mensendieck
Oefentherapie en de Diëtist toegevoegd. Esther Taling werkt als oefentherapeut Mensendieck en Ria
Bouwhuis als voedingskundige/dietist.

Sinds 2014 heeft Esther Taling haar
eigen praktijk voor oefentherapie Mensendieck en is expert op
het gebied van houding en beweging. Oefentherapie Mensendieck
is een actieve therapie waarbij de
cliënt zelf met zijn/haar klacht(en)
om leert gaan, deze te verminderen en leert functioneel gebruik te
maken van het eigen lichaam. Sommige bewegingen zijn gewoontes
geworden, maar kunnen ook belastend voor het lichaam zijn. Met
behulp van oefeningen wordt geleerd anders te bewegen en de juiste spieren aan te spannen en andere te ontspannen. Ook kunt u bij
Mensendieck praktijk Taling terecht
voor Zwangerschapscursus en Babymassage.
Ook Ria Bouwhuis werkt sinds 2014
in de Amstelhof. Als voedingskundige/diëtist is zij de specialist op
het gebied van voeding in de brede zin van het woord. Niet alleen

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

als het gaat om afvallen trouwens.
Voeding mag zich de laatste tijd in
een bijzondere aandacht verheugen. Tarwegrassapjes eten, wel of
geen brood, hoe zit het met melk,
gluten, superfoods enz. Allerlei,
vaak tegenstrijdige berichten doen
de rondte en kunnen tot verwarring
leiden. Juist de diëtist kan hier een
heldere en duidelijke onderbouwing
in geven. Zeker bij ziektes en medicatiegebruik speelt voeding en een
goede voedingsbehandeling door
de diëtist een belangrijk rol.
Dus, heeft u last van uw nek en
schouders na een lange dag achter de computer te hebben gezeten of speelt uw onderrug weer op?
Ziet u door de bomen het bos niet
meer en/of wilt u zich graag fitter
voelen door anders met voeding om
te gaan? Kom dan binnenlopen om
te zien wat de oefentherapeut Mensendieck en de voedingskundige/
diëtist voor u kunnen betekenen.

www.lijfengezondheid.nl
Minder plassen? Meer bewegen!

Bewegen op Muziek
Tijdens deze activiteit, op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur onder deskundige begeleiding van Maria Perry, worden dansen uit diverse landen gevarieerd in tempo en opstelling geleerd en beoefend. Gezelligheid staat voorop, dansen is plezier voor iedereen. Voor deze activiteit
is het niet nodig een partner mee te nemen.

Bewonersoverleg Thamerdal
Uithoorn - Op dinsdag 25 november a.s. zal in Buuthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 het laatste bewonersoverleg van dit jaar worden
gehouden. Alle bewoners van het
Thamerdal worden hierbij uitgeno-

Vuurlijn veilig voor alle
verkeersdeelnemers?
Uithoorn - Vorige week heeft het
college van B&W een bericht aan de
raad gestuurd naar aanleiding van
vragen van raadsleden tijdens een
commissievergadering Wonen en
Werken. Het betrof hier beantwoording van vragen over het veilige gebruik van de Vuurlijn voor alle verkeersdeelnemers. De bedoeling is
dat het college op een later tijdstip
met een definitief en goed onderbouwd raadsvoorstel komt over hoe
om te gaan met de inrichting van de
Vuurlijn vanaf de Noorddammerweg
tot de Watsonweg. Het college wil
het raadsvoorstel over de Vuurlijn
aan de raad voorleggen zodra duidelijkheid bestaat over de financiële ruimte voor een al dan niet mogelijke herinrichting dan wel aanpassing en/of onderhoud van het tracé.
Waar een aantal bewoners rond de
Vuurlijn – voornamelijk zij die de petitie hebben ondertekend – voor de
veiligheid van het langzame verkeer,
de rust langs de stelling en de toestand van de weg liever zien dat de
Vuurlijn wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer (een ‘knip’ dus),
denken het gemeentebestuur en de
werkgroep VSP daar toch anders
over. Bij de beantwoording wordt

duidelijk aangegeven hoe men tegen het gebruik van de Vuurlijn aankijkt en welke maatregelen al dan
niet worden voorgestaan. De Vuurlijn is tussen de Watsonweg en de
Noorddammerweg aangewezen als
erftoegangsweg voor alle verkeer.
De weg vormt met name voor fietsers een verbinding naar de sportverenigingen aan de Vuurlijn. Voor
autoverkeer is de weg voor bestemmingsverkeer van belang. Voor
doorgaand autoverkeer (‘sluipverkeer’) is de weg niet meer een aantrekkelijke en veelgebruikte route
omdat de verkeersintensiteit op de
N196 (Koningin Máximalaan) aanmerkelijk lager is, zo wordt aangegeven.

Fietsstraat?
In de rapportering wordt vermeld
dat de vormgeving van de weg in
combinatie met de beperkte verkeersintensiteit voor een voldoende verkeersveilige situatie zorgt
voor alle verkeersdeelnemers. Daarin is ook het weggedrag van automobilisten meegenomen. Vragen
van raadsleden waren onder andere of er snelheidsremmende maatregelen mogelijk dan wel nodig zijn.

Uithoorn - Dinsdag 11 november
was een hele bijzondere dag voor de
kinderen uit groep 6 van OBS Toermalijn. Week 46 is de week van respect.
Daarom had juf Ans (de HVO-juf)
iets speciaals geregeld. Er kwamen twee wijkagenten langs in on-

ze klas! Samen met de kinderen is
er veel gepraat over respect. “Respect is rekening houden met elkaar”,
werd regelmatig genoemd. De kinderen hebben een hele leuke les
gehad van de wijkagenten en willen hen hartelijk bedanken voor hun
komst.

Mijlpaal voor
Chinese Health Care &
Wellness Dragon Tuina

Sinterklaas Surprise Bingo
Vrijdag 28 november organiseert Vita welzijn en advies op ons wijksteunpunt Bilderdijkhof in Uithoorn weer de gezellige jaarlijkse Sinterklaas Surprise Bingo!
Dit belooft een gezellige middag te worden. U komt toch ook? De kosten bedragen 6,- p.p. en hiervoor krijgt u 1 bingokaart én een kop
heerlijke soep! U kunt binnen komen lopen vanaf 14:00 uur. De start
is 14:30 uur. Kom snel een entree kaartje bij ons kopen!
Stoelhonkbal; een gezellig spel!
Iedere maandag wordt er stoelhonkbal gespeeld in de Bilderdijkhof.
Een mengeling van spanning, inspanning en ontspanning. Het is een
spel waarin 2 teams ‘tegenover’ elkaar staan. Competitie, maar ook een
hele gezellige sfeer waarin samen gespeeld wordt onder leiding van
een scheidsrechter. De spelregels zijn vergelijkbaar met honkbal. Er
wordt door dames en heren met veel animo aan meegedaan.
Wilt u een balletje mee gooien? Dat kan! Op maandag van 11.45 tot
12.45 uur kunt u voor dit gezellige spel terecht in het wijksteunpunt de
Bilderdijkhof. Als u meer informatie hierover wilt hebben dan kunt u
bellen met Lydia de Rijk: 0297 52 23 82.

Wijkagenten op bezoek
bij OBS Toermalijn

Het antwoord daarop is dat er bij
de aansluiting van fietspaden plateaus kunnen worden aangelegd,
maar die zullen niet bijdragen aan
de verkeersveiligheid gelet op de
lage verkeersintensiteit. De kosten
van het aanbrengen van zes plateaus zouden ongeveer 70.000 euro bedragen. Handhaven op snelheid ter plaatse? Ja, dat zou kunnen maar het heeft geen hoge prioriteit bij de politie. De Vuurlijn is ingericht als een 30 km weg. Stel dat
men de Vuurlijn als fietsstraat zou
willen inrichten vanaf de Watsonweg tot de Noorddammerweg, wat
kost dat dan? De kosten daarvoor
worden geraamd op 550.000 euro
met handhaving van de bestaande
asfaltverharding! (Dus nog niet eens
inclusief een nieuw wegdek!). Welke
(andere) maatregelen zou het college op korte termijn kunnen nemen
om de veiligheid van weggebruikers
te kunnen verhogen? Het veiligheidsprobleem doet zich niet voor,
aldus het antwoord. Hooguit kan
de maximumsnelheid worden afgewaardeerd op het deel tussen het
gezondheidscentrum en de Noorddammerweg. Ook kan gedragsbeïnvloeding worden overwogen.

digd om met suggesties te komen
voor een voor alle bewoners goede
en leefbare ontwikkeling van de wijk
Thamerdal.
De avond begint om 19.30 uur.
Al met al wordt op de centrale vraag
of de inrichting van de Vuurlijn en
het weggedrag van automobilisten
veilig genoeg is voor het langzaam
verkeer, steeds bevestigend geantwoord. Veilig genoeg dus! Een fietsstraat is op het oostelijk tracé mede
daarom niet aan de orde. De uitvoering daarvan zal wel gaan plaatsvinden op het westelijk deel tussen de Ringdijk en bijna het einde van de Vuurlijn: de Mijnsherenweg in De Kwakel (Voor de beeldvorming: langs de ingang van het
KDO-sportcomplex en voorbij de
kruisingen met de Poelweg en de
Hoofdweg. Red.).
Geen prioriteit voor onderhoud
Ook op de vraag of de staat van
onderhoud van de weg aanleiding
geeft tot het nemen van maatregelen, wordt geantwoord dat dit
niet nodig is. ‘De staat van onderhoud past bij de huidige functie van
de weg. In dat licht gezien en gelet op de intensiteit is er geen prioriteit voor wat betreft het onderhoud. Planmatig (groot) onderhoud
is niet gepland gelet op de functie
van de weg en de beschikbare middelen. Een mogelijkheid is het aanvragen van subsidie bij de Stadsregio Amsterdam’. Maar dat is een ingewikkeld traject met weinig kans
van slagen. Gesteld wordt dat men
bij toewijzing slechts 50 procent uitgekeerd krijgt op basis van de subsidiabele projectkosten. De wegen
in het buitengebied waartoe kennelijk ook de Vuurlijn behoort, vallen onder het beheerniveau C. Bij
dat niveau is er sprake van dat ‘kleinere gaten in de verharding kunnen
voorkomen en duidelijke verzakkingen; tegels en klinkers kunnen losliggen en putten een beetje uitsteken. Er is echter geen sprake van
direct gevaar. De onderhoudstoestand van de Vuurlijn voldoet hieraan’…. Aldus geciteerd uit het bericht aan de raad. Het wachten is nu
op het raadsvoorstel van het college aan de raad. Het is dus nog geen
gelopen koers. Wellicht kan er financiële ruimte worden gevonden
om eventueel toch nog tegemoet
te komen aan een (kleine?) onderhoudsbeurt van de Vuurlijn en een
(nog) veiliger inrichting. Die kans
lijkt echter klein gelet op de financiële krapte waarmee de gemeente
momenteel worstelt. Weren van het
autoverkeer is, gelet op de uitspraken, vooralsnog geen optie meer.

Regio - In 5 jaar te Kudelstaart
en 3 jaar te Hoofddorp heeft Dragon Tuina haar bestaansrecht
bewezen door j.l. maandag haar
1000e patiënt of klant te begroeten. De gelukkige was mevrouw
Riet Eggers, die door de eigenaresse, Ling Xin verrast werd met
een mooie bos bloemen en een
surprise. Mevrouw Riet Eggers
vertelde dat zij enige tijd onder
behandeling bij Dragon Tuina is
en veel baat heeft van de unieke behandelwijze met acupunctuur, tuina massage en Chinese kruiden. Reeds na een eerste
behandeling ervoer ze de heilzame werking hiervan, evenals vele andere klanten. Klachten als
R.S.I, rug, hernia, migraine, slapeloosheid, stress etc. worden
door toepassing van deze traditionele Chinese geneeskunde vaak
snel verholpen. Een deel van de
behandelingen met acupunctuur
kunnen voor vergoeding door de
zorgverzekeraars in aanmerking
komen.
Men kan bij Dragon Tuina ook terecht voor cupping, oorreiniging,

diverse ontspannende massages
als hotstone-, stoel, voetreflex en
ontspanning.
In de vestiging in Hoofddorp is
een afdeling voor manicure en/of
pedicure en in haar schoonheidssalon wordt alleen gewerkt met
uiterst natuurlijke producten en
de modernste behandelingen met
microdermabrasie, bindweefseltechnieken en Brasilian wax. Alle
behandelingen zijn nog te completeren met een bezoek aan onze sauna en stoombad.
Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben wij een speciale actie namelijk bij 4 behandelingen
van minimaal 1 uur krijgt u de
vijfde voor de halve prijs. Dit geldt
voor al onze behandelingen Voor
speciale gelegenheden, verjaardagen en de feestdagen zijn cadeaubonnen verkrijgbaar.
Dragon Tuina is iedere dag, ook
in het weekend, geopend tussen
9.00 en 22.00 uur, doch wel uitsluitend op afspraak. U kunt haar
vinden: aan de Marconistraat 15
in Kudelstaart, tel. 06-11333559.
www.dragontuinahoofddorp.nl of
op www.dragontuina.nl.

Stijgend aantal aanvragen
Voedselbank
Vervolg van de voorpagina.
Daar is de samenstelling van het
pakket op afgestemd,” wijst koster-beheerder Tom van Meijgaarden
aan via de codering die op de zijkant
van de kratten staat. De pakketten bestaan uit een samenstelling
van gangbare producten die door
groothandels en winkeliers, maar
ook particulieren worden toegeleverd. “Omdat we hier geen koelcellen hebben worden bederfelijke
waren, zoals vleeswaren, vanuit het
centrale depot van de Voedselbank
zo laat mogelijk afgeleverd. Die worden verpakt in koeltassen en tijdelijk opgeslagen in de koudste ruimte
van de kerk. Zo laat mogelijk in de
middag worden die door de vrijwilligers aan het boodschappenpakket
toegevoegd. Een en ander wordt gecoördineerd door Bep Blenderman,
eveneens een vrijwilligster. Niet iedereen kan zomaar in aanmerking
komen voor voedselhulp. Men moet
kunnen bewijzen dat men armlastig is en nauwelijks bestaansrecht
heeft. Wie zich meldt gaat eerst op
voor een intakegesprek. Dat gebeurt in een ruimte van de Protestantse kerk De Schutse. Als dat positief verloopt krijgt de betreffende persoon een pasje. Dat moet hij
of zij hier laten zien bij het afhalen
van het boodschappenpakket. Wij
stellen als parochie die ruimte beschikbaar. Na zessen moet de ruimte weer schoon worden opgeleverd
want ’s avonds zijn er andere activiteiten,” aldus Van Meijgaarden.
Grotere ruimte
In zijn korte toespraak ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan sprak
Gert de Vries dat het woord ‘viering’

niet op z’n plaats is, maar dat men
bij elkaar was voor een trieste aangelegenheid. Namelijk dat zoveel
gezinnen in Uithoorn tot de Voedselbank zijn veroordeeld. Hij voorzag dat de stijging in de nabije toekomst zal doorzetten. Hij noemde de
vrijwilligers de ruggengraat van de
Voedselbank en bedankte hen voor
hun inzet. In samenspraak met de
gemeente hoopt hij de opdoemende
problemen komende tijd afdoende
het hoofd te kunnen bieden. Vrijwilligster Ans Breggeman weet waar
De Vries op doelt. “Onder meer op
de mogelijke toewijzing van een geschiktere ruimte. Tot nu toe gaat het
hier nog wel en de parochie verleent
ons alle medewerking.
Daar zijn we erg dankbaar voor.
Maar als het aantal gebruikers van
de Voedselbank in hetzelfde tempo blijft groeien, is deze jas straks
te klein. Dan moeten we uitkijken naar een grotere ruimte. Het
liefst met inbegrip van een of meer
koelcellen om bederfelijke waren
korte tijd goed te kunnen bewaren. Bij lagere temperaturen kunnen we het hier nog wel bolwerken in een koele ruimte, maar ’s zomers als het 25 graden is of meer
redden we dat niet. In dat licht gezien zou het prettig zijn als de Voedselbank een nieuw onderkomen zou
krijgen. Misschien dat het bedrijfsleven ons kan helpen; de gemeente zou dan faciliteren en voor de
vergunningen kunnen zorgen,” aldus Ans voor de vuist weg die zich
net zoals haar collega’s voor meer
den 100 procent inzet. Dat verdient
een groot compliment. Meer weten over de Voedselbank UithoornDe Kwakel? Kijk op de website
www.voedselbankuithoorn.nl.
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Zwaar programma voor
Legmeervogels

Zege Legmeervogels F2
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 8
november was het weer zover. Een
winning game op een zonnige dag
na 3 verloren wedstrijden op rij. Ze
vochten vandaag als leeuwen om de
bal tegen RKDes F2.
In de eerste helft werd de tegenstander helemaal zoek gespeeld.
Er waren mooie passes en acties
van Quinten, Finn, Michalis, Wesley, Mike en Quintin. Er was al snel
een bijna doelpunt. Michalis had na
een assist van Wesley kans op een
prachtschot. Quinten komt gevaarlijk via de achterlijn, dan geeft Quintin een mooie pass aan Wesley, die
daardoor bijna scoort. De 1ste corner is van Mike, dan na een mooie
actie van Finn en Michalis bijna
weer een doelpunt. Helaas staan de
keeper, de paal of de lat steeds in de
weg. Via de corner van Quinten naar
Mike bijna weer een doelpunt. Nog
een schot, net naast.. Er worden
gevaarlijke acties gecreeerd door
de LMV. De 3de corner van Quinten. Mike onderschept van middenuit steeds de ballen van RKDes. Inmiddels zijn er al 3 blessures aan de
kant van de LMV van Quintin, Michalis en Mike... Uit de vrije trap van
Mike belandt de bal op de lijn waar
de keeper hem redt. Dan weer een
bijna-doelpunt door een gevaarlijke actie van Steije, Jurre en Quintin.
Jurre en Mike spelen goed over. Na
een goede ingooi van Quintin een
bijna-doelpunt, maar er stond helaas niemand om de actie af te maken.. Jurre schiet nog in de handen
van de keeper. Ze willen er helaas

niet in. En dan vlak voor rust, schiet
RKDes de bal, die kon passeren
zo tussen de benen van Sami door
0-1;( Aan het begin van de tweede helft heeft RKDes licht de overhand, maar Steije, Michalis en Quinten vechten om de bal. Via Quinten,
schiet Finn in handen van de keeper. Finn hervat en samen met Steije en Michalis, kan Quinten via de
zijlijn eindelijk de 1-1 maken! Dan
volgt een goede redding van Sami,
die zich stond op te peuzelen omdat
er maar niet gescoord werd. Uit de
corner, de 4de, van Quinten maakt
Steije bijna onverwacht een doelpunt. Steije gooit inmiddels voor de
2de keer in, langs de lijn naar Quintin, die speelt dwars door het veld
naar Quinten, Finn en Wesley...oef...
zijnet... De 2-1, is van Wesley: v ia
een actie van Jurre, Finn, Steije, Michalis, Quintin en Quinten kon hij
mooi scoren. Daarna wordt er uit
een mooie assist van Quintin naar
Wesley, de 3-1 gescoord. Ze zijn los.
Er komt nog een vrije trap van Quintin, na een overtreding op Jurre, het
schot gaat via Quinten net naast..
Daarna schiet Finn er nog bijna een
strak schot in. Er worden nog veel
kansen gecreeerd door Finn, Quinten en Quintin, maar helaas treffen
deze geen doel. Na nog een laatste
redding van Sami, zit de wedstrijd
er bijna op. Er komen nog 2 corners
van Quinten en Mike en acties middedoor. Mooie duels. In de laatste
minuut gaat Quintin in de aanval,
een pass op Mike en Jurre maakt de
4-1. We zijn er blij mee!!

Tentoonstelling Vogelvereniging
De groenling was succes
De Kwakel - Zoals elk jaar werd
er ook dit jaar weer een vogelshow
gehouden bij sv KDO. Op Donderdag begonnen de voorbereidingen
en smiddags konden alle inzenders
hun mooie vogels komen brengenn.
Op vrijdag is de dag dat alle vogels
worden gekeurd door de keurmeesters. Dit is toch altijd weer een flinke
klus van bijna 400 vogels. Alles verliep voorspoedig en goed. Om 20.00
uur kon Berry Groen de tentoonstelling openen. Er waren een hoop
mensen tijdens de opening aanwezig. Bedankt hiervoor. We hadden
26 deelnemende leden. De kampioenen werden omgeroepen om hun
oorkonde in ontvangst te nemen.
Tijdens de feestavond krijgen alle prijswinnaars hun prijs overhandigd. De show is goed bezocht en
de tombola was bijna uitverkocht.
Dus het was een succesvolle tentoonstelling.
Prijswinnaars 2014
Kleurkanaries:
Kampioen: Sandra Geudeker
(bondmedaille)
2e prijs: A.J. den Boer
3e prijs: Jan Smit
Postuurkanaries:
Kampioen: Hans Cligge
(bondmedaille)
•2e prijs: Hans Cligge
3e prijs: Sandra Geudeker
Japanse meeuwen:
Kampioen: Bert vd Jagt
(bondskruis)
2e prijs: Marco vd Jagt
3e prijs: Bert vd Jagt

92 pnt
91+ pnt
91 pnt
93 pnt
92+ pnt
92 pnt
93 pnt
92+ pnt
92 pnt

Zebravinken:
Kampioen: Jeroen Könst
93 pnt
(bondmedaille)
2e prijs: Jeroen Könst
92 pnt
3e prijs: Mick v.d Jagt
91 pnt
Australische Prachtvinken:
Kampioen: Marco v.d jagt
93 pnt
(bondmedaille)
2e prijs: To Markwat
92 pnt
3e prijs: To Markwat
91+ pnt
Overige Tropen w.o kwartels en duiven:
Kampioen: Wout Meijer
92+ pnt
(bondmedaille)
2e prijs: Bert v.d Jagt
92 pnt
3e prijs: Bert v.d Jagt
92 pnt
Kleine Grasparkieten:
Kampioen: Mick vd Jagt
93 pnt
(bondmedaille)
2e prijs: Mick v.d Jagt
92 pnt
3e prijs: Mick v.d Jagt
91 pnt
Agaporniden:
Kampioen: Jos Verlaan
93 pnt
(bondmedaille)
2e prijs: Jos Verlaan
93- pnt
3e prijs: Jos Verlaan
92+ pnt
Grote Parkieten:
Kampioen: Hennie v.d Hoort
93 pnt
(bondmedaille)
2e prijs: Cees Klijn
92 pnt
3e prijs: Cees Klijn
92 pnt
Stammenkampioen: Bert vd Jagt 370 pnt
Stellenkampioen: Jeroen Könst
185 pnt
Overjarige eigen kweek kampioen:
Henk Korver
93 pnt
Open klasse kampioen: Leon Loos 93 pnt
Jeugdklassement: Mick vd Jagt
93 pnt
2e plaats: Danique Winter
90 pnt
Derby kampioen: Marco v.d Jagt
93 pnt
Jan Smit bokaal: Henk Korver
93 pnt
Startersprijs: Leon Loos
93 pnt
Jan Karel Reesink
90 pnt
Bert Compier
90 pnt

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 11 november werd de vierde zitting van de
2e competitie gepeeld. In de A,
met vijftien paren, werden eerste
Ina Melkman en Jetty Weening met
60.07%. Als tweede eindigden Gertrude Doodkorte en Tiny van Drunen, dames zo ken ik uw weer, met
59.10%. Derde Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar met 57.29%. Tini
Geling en Reina Slijkoord deden het,
als combipaar, heel goed en eindigden als vierde met 56.46%. Dan de
competitie: Het paar Thecla en Rees
was niet aanwezig deze keer. Dames een middag “niets doen” levert
u nog steeds de eerste positie op,
echter uw voorsprong is van 11%
naar 8% gedaald. Zo gaat uw glijdende schaal, en mijn inzet, wel fors
naar beneden. Uw concurrenten
Ina en Jetty proberen u, als tweede,
naar de kroon te stijgen. Ook Gerda
Bosboom en Nel Hamelynck achtervolgen u als derde evenals Trudy
van den Assem en Refina van Meijgaarden die vierde staan. Thecla
en Rees: volgende week niet wandelen, fietsen of wat dan ook: er zijn!
In de B, met zeventien paren, werden Elly van Brakel en Trees Ellerbroek eerste met 61.31%. Wil Blansert en Ank Reems volgden als
tweede met 58.33%. Met een miniem verschil, 58.04%, scoorden Cathy Troost en Tineke Staps de derde positie. Als vierde eindigden Jany

van der Ent en Matty Overwater met
52.62%. De competitie B: Voor de
tweede keer staan An van Schaick
en Lea Wit eerste, maar dames het
scheelt slechts een fractie van niets
met nummer twee: Bep Verleun en
Hans Warmenhoven. Ik waarschuwde u vorige week al nu dus weer:
pas op uw tellen! Naar mijn idee
vanuit het “niets”(vorige week zesde) meldden Elly en Trees zich als
derde. Jany en Matty plaatsten zich
als vierde.
Dames B-lijn: uw prestaties zijn zo
wisselend voor mij geen peil op te
trekken, het brengt mij in verwarring. De dames A zijn meer voorspelbaar en daardoor gemakkelijker te volgen. Doet u mij een lol en
wordt iets traceerbaarder in uw posities c.q. scores, voor schrijfster deze veel prettiger! Mocht u ook willen
spelen bij Hartenvrouw contacteer
dan de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

Bingo
De Kwakel - A.s. vrijdag 21 november is er weer een bingoavond bij
KDO kantine in De Kwakel, aanvang
20.00 uur. De laatse bingoavond van
2014 is vrijdagavond 19 december
op de zelfde plaats en tijd, dan kan
u het vast in uw agenda zetten.

Tweede plaats voor Eric Looij
Regio - Zaterdag 8 november deed
jeugdlid Eric Looij namens UWTC
mee aan het NK omnium op de
baan in Alkmaar. Eric deed dit supergoed en behaalde de 2e plaats in
het eindklassement bij de jeugd cat
6-7. Bij de 250 meter sprint reed Eric
een tweede tijd met 16.531 sec. Ook

op het onderdeel scratch en achtervolging behaalde Eric een tweede plaats. Bij de puntenkoers was
er nog een 4e plaats. Eric gefeliciteerd! En zondag 16 november behaalde Eric wederom een tweede
plaats tijdens het NK teamsprint op
de baan in Apeldoorn.

Mats 5x op rij Kampioen
van Noord Holland
Uithoorn - De 11 jarige Mats Koolmoes uit Uithoorn heeft een unieke prestatie geleverd door voor het
5e jaar op rij kampioen van Noord
Holland te worden. In de leeftijd tot
12 jaar is het individuele kampioenschap van NH het hoogst haalbare; er is nog geen nationaal vervolg.
Mats behoort al jaren tot de top van
NL in zijn gewicht- en leeftijdscategorie en is al meer dan 1½ jaar ongeslagen. Met het team van Judo
Yushi is hij in 2013 en 2014 kampioen van Nederland geworden.
Ook nu was hij de torenhoge favoriet en hij maakte dit volledig waar.
Mats plaatste zich voor het kampioenschap van NH door kampioen
te worden van de regio Haarlem. Hij
won hierbij al zijn wedstrijden voortijdig met prachtige worpen. Mats
opende het toernooi tegen James
van Rijckevorsel de nummer 3 uit
de regio Zuid Oost en na een stroeve start gooide hij James voor een
wazari en won de partij met een
houdgreep. In de kwartfinale stond
Mats tegenover Kars Kroon uit de
regio Noord. Mats was duidelijker
scherper dan in zijn eerste partij en
scoorde ippon met een prachtige
heupworp. Door deze overwinning
stond hij in de halve finale tegenover Lars Karssen, de nummer 1 uit
de regio Noord. Mats en Kars staan
regelmatig tegenover elkaar, maar
Mats gaf hem geen kans en scoorde ook nu binnen een halve minuut
een vol punt. Mats stond voor het 5e
jaar op rij in de finale en moest tegen Splinter Haasbeek van Kenamju uit Haarlem. Splinter wilde maar
één ding en dat was Mats zijn judo
ontregelen en wachten op een fout-

je. Mats wist dat hij het pakkingsgevecht moest winnen om de wedstrijd naar zich toe te trekken en
opende sterk. Hij scoorde ook nu
binnen een halve minuut een wazari met een heupworp. Mats nam
duidelijk gas terug, nam geen aanvallende risico’s meer en judoode
professioneel de wedstrijd uit. Hiermee haalde hij zijn 5e NH titel op
rij binnen. Britt Koolmoes 3e op eerste meetmoment Britt, de zus van
Mats, gaat proberen om zich dit jaar
de plaatsen voor Europa Cups en afhankelijk van haar prestaties op die
toernooien kwalificatie af te dwingen voor het EK judo tot 18 jaar.
Britt haalde op het eerste meetmoment van de judobond NL een derde plaats en scoorde hiermee belangrijke punten voor de ranking.

Ups en downs
bij B.V.K.
De Kwakel - De 1e cyclus van de
parencompetitie van de BVK zit
erop en de nieuwe samenstelling
van de 3 lijnen is bekend. Alvorens wedstrijdleider Cor die bekend maakte werd er nog verwoed gestreden om de begeerde
promotieplaatsen alsnog te veroveren of de gevreesde degradatieplaatsen te ontlopen.
In de A lijn was de eindwinnaar al geruime tijd bekend. Rita en Wim Ritzen finishten met
grote voorsprong op de rest van
het veld met een gemiddelde van
59,94% na 7 speelavonden afgetekend op de 1e plaats. Proficiat.
De 1e plaats op deze speelronde
was echter voor Elly en Jaap van
Nieuwkoop met 64,58%. Anneke
Karlas en Jaap Verhoef finishten
als 2e met 60,07% en daardoor
konden zijn in de eindrangschikking ook de 2e plaats opeisen
met een gemiddelde van 55,91%
en dat was welgeteld 0,05% meer
dan de nummer 3, Nelly Vork en
Andre Verhoef. Margo Zuidema
en Janny Streng eindigden deze avond gedeeld 3e met Rees
en Gerard van de Post met elk
56,6%. Onderin viel het doek voor
de dames- en herenparen KampBackers en ook Loes Schijf en Ria
Broers gaan de volgende cyclus
hun geluk beproeven in de B lijn.
Die gaan dus, om in bridgetermen te spreken ‘down’.
In die B lijn zegevierden Nel Bakker en Hans Wagenvoort niet alleen deze avond (64,29), ook de
1e plaats in de eindrangschikking
was met een gemiddelde van
58,35% voor hen. Die gaan dus ‘

up’ naar de A lijn. Addie de Zwart
en Hettie Kesting werden 2e met
61% en gelegenheidspaar Ria
Wezenberg-Jan van der Knaap 3e
met 58,04%.
Deze 2 paren promoveren niet,
die eer was weggelegd voor de
als 2e in de totaalstand eindigende Riet Doeswijk en Joop den
Blanken en voor het verrassende
paar Annie Lauwers-Toos Boerlage die hun vuurdoop mogen ondergaan in de A lijn. Succes dames! Weinig eer viel er in deze lijn
te behalen voor de paren Ria Bulters-Ans Nieuwendijk, ondanks
een sterke eindsprint, Atie en
Wan Overwater en Janny SnabelVrony van Veen. Zij moeten vanuit de C lijn het verloren gegane
terrein weer terug zien te winnen.
In de C lijn was er een duidelijke top 3 in de eindrangschikking,
maar de nummer 3 kon reglementair niet promoveren, zodat nummer 4 doorschoof. Of Hans Elias
en Lous Bakker daar echt blij mee
waren bleef onduidelijk, maar laat
ze het maar waarmaken in de komende cyclus.
Evenals in de B lijn was de dagwinnaar ook de totaalwinnaar.
Jan Streng en Cor Hendrix finishten als 1e met 59,72% en dus ook
als 1e ‘over all’ met 59,92%. Corrie
en Ruud van der Peet scoorden
voor de 2e achtereenvolgende
keer een 2e plaats, deze keer met
59,03% en Jannie en Nico Koning
werden 3e met 57,29%. Het was
voor beide paren niet genoeg om
te promoveren, want Riet en Wim
Beijer eisten de nog niet genoemde (2e) promotieplek op.

Uithoorn - Na op papier de minder tegenstander te hebben gehad
moet Legmeervogels de komende
weken het opnemen tegen mogelijke kampioenskandidaten, althans
elftallen die willen promoveren. Kan
dit niet via een kampioenschap dan
mogelijk wel via een periodekampioenschap. De komende tegenstanders zijn ook wel elftallen welke willen voetballen en tegen dit soort elftallen komt Legmeervogels vaak
goed uit de verf. Het is tegen de
laag geplaatste tegenstanders niet
helemaal geworden van wat de verwachting was. Er is wel gewonnen
van Buiksloot met 3-0. Van De Meteoor met 3-1 maar uit tegen Wasmeer is het niet geworden waar heel
Legmeervogels op had gehoopt; een
overwinning. Nee, tegen deze fysiek
opererende tegenstander is het een
2-0 nederlaag geworden.
Zwakke
Na de zwakke broeders komen nu
de tegenstanders waar Legmeervogels kan laten zien dat het over een
uitstekend voetballend elftal beschikt. Aanstaande zondag komt
op bezoek de FC Weesp dat met 4
overwinningen, 2 gelijke spelen en
3 nederlagen op een 6e plaats vertoeft op bezoek bij Legmeervogels.
FC Weesp is nogal wisselvallig dus
een ploeg om zeker niet te onderschatten. Weesp speelt bijvoorbeeld

gelijk tegen koploper DCG 2-2. En
wint met 0-2 uit in Badhoevedorp
van Pancratius. Wil Legmeervogels
een rol van betekenis blijven spelen
in de competitie en in de strijd in de
2e periode dan moet deze wedstrijd
uiteraard gewonnen worden.
Eerste klasse
Dit geldt dan ook voor de overige wedstrijden die dit jaar nog gespeeld gaan worden. Een week later, zondag 30 november mag Legmeervogels op bezoek bij Pancratius. Ook dit elftal gaat er voor en wil
zeker binnen een jaar weer terugkeren in de 1ste klasse. Na Pancratius
nog een zware pot voor Legmeervogels. Zeeburgia komt naar Legmeervogels toe ook een elftal dat er
alles en alles op zet om te promoveren. Na Zeeburgia staat, net voor
de winterstop, de uitwedstrijd tegen
de huidige nummer 2 van de ranglijst Quick 1890 op het programma. Daarna is de winterstop welke duurt tot 25 januari. Al met al
een loodzwaar programma de komende weken voor Legmeervogels.
Speelt Legmeervogels de komende
duels net zo als afgelopen week tegen 1ste klasser Boshuizen dan kan
het niet anders dan dat de komende wedstrijden met zeer veel vertrouwen tegemoet kunnen worden
gezien. Boshuizen – Legmeervogels
werd 1-5.

Blubberen bij UWTC
tweede plaats mocht Menno mee
naar huis nemen.

Uithoorn - Na weken lang onder
zomerse omstandigheden te hebben gereden bij de Amsterdamse Cross Competitie, was het vandaag blubberen in Uithoorn. De hele
wedstrijd is met regen verreden, en
dit maakte dat waar het gras aan het
begin nog groen was het al spoedig
veranderde in een prachtig modderspoor. Op het talud langs de atletiekbaan was glibberen geblazen.
Een oude gymzaalbank kreeg een
gewijzigde bestemming en diende vandaag als balk. Tactisch was
deze onder aan de brug geplaatst,
waardoor niet iedereen de brug op
kon fietsen. De vernieuwde trap was
een stuk korter en eindigt nu halverwege de brug. Bij de jeugd deden er ook weer een aantal bmx-leden van de UWTC mee. Bij de jongste jeugd was het helaas voor 2
UWTC renners fout gegaan bij de
inschrijving. Mees van Smoorenburg had een verkeerde kleur rugnummer gekregen en Joyce de Rijk
was bij de jeugd B ingedeeld terwijl ze bij de jeugd A had moeten
starten. Mees was al gestart bij de
jeugd B, werd bij de jury tegengehouden om alsnog met de jeugd A
mee te rijden. Helaas begreep Mees
er niets meer van en stapte uit de
wedstrijd. Ian van den Berg reed
vandaag zijn sterkste wedstrijd van
de ACC competitie en behaalde een
mooie 9e plaats. Bij de nieuwelingen/dames reed Menno van Capel
weer een sterke wedstrijd. Hij moest
Stefan Appelman voor laten gaan,
maar de bloemen voor een mooie

Gaatje
Bij de 40- had Tommy Oude Elferink
al gauw een klein gaatje geslagen.
Hierachter werd er fel gestreden
tussen Bart de Veer, Dennis Smit en
Dennis Soeverein. Een paar rondes
voor het eind was Bart weggereden
en had de achtervolging ingezet op
Tommy. Helaas voor Bart kreeg hij in
de laatste ronde te maken met een
vastzittende afgelopen ketting en
het duurde even voor hij weer door
kon fietsen. Hierdoor moest hij tevreden zijn met de vierde plaats.
Bij de 40+ een spannende wedstrijd. Hamish Morrin en Ron Vroom
samen aan kop en in de achtervolging de Amstel renners Jeroen van
Hoeijen en Willard Gerritsen. In de
laatste ronde wist Hamish te demarreren en de winst te pakken. Ook
plaats 3 werd door een versnelling
in de laatste ronde veilig gesteld
door Jeroen van Hoeijen. UWTC-er
Jauko Hartveldt gaat per week beter rijden en behaalde vandaag de
6e plaats. Sjon van den Berg reed
een inhaal race. Bij het ingaan van
het veld was hij in het hek vast komen te zitten. Voordat hij los was
reed hij als allerlaatste. Hij wist zeker de helft van de deelnemers weer
in te halen. De winnaars kregen allen een prachtig boeket van Wiegmans bloemen uit Mijdrecht.
Uitslagen UWTC leden
Jeugd 1-4: 4 Joel Rijneker, 5 Alec
van der Mast, 7 Teun Wahlen, 8
Esmee de Rijk, 9 Bo Versteeg, 10
Siem van Smoorenburg, dnf Mees
van Smoorenburg. Jeugd 5-7: 9 Ian
van den Berg, 16 Joyce de Rijk, 18
Maarten van de Mast, 22 Jesse van
Hattem, dnf Moreno Blom. Damesnieuwelingen: 2 Menno van Capel,
9 Stijn Ruijter, 18 Niels Kramer. 40+:
6 Jauko Hartveldt, 14 Gerard Keijzer, 22 Sjon van den Berg, 29 Ben
de Bruin, 43 Maarten de Jong. 40: 1 Tommy Oude Elferink, 4 Bart de
Veer, 6 Etienne Lenting, 26 Jeroen
van Pierre, 33 Lars Wiebes.

Wintersport occasionbeurs
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen
ook deze winter weer gaan genieten van een welverdiende wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden
de diverse bestemmingen met elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres-ski,
aantal kilometers piste etc. etc. Echter wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het laatste moment
geregeld. Om optimaal te kunnen
genieten en om blessures te voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te verkeren. De medewerkers van Intersport DUO staan voor u klaar om de
technische staat van uw materiaal
vrijblijvend te beoordelen. Van vrijdag 21 november t/m zaterdag 29
november a.s. organiseert Intersport
DUO een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedurende deze dagen wordt een groot
aantal gebruikte ski’s, skischoenen,
snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Om al-

vast in de juiste stemming te komen
staat er natuurlijk voor u een glaasje Glühwein of Prosecco klaar! Ook
aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop aan te
bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding) wordt geaccepteerd Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-560329)
Na controle op veiligheid van het
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal
worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport DUO brengt geen
provisie in rekening. Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen. Zo kunt u tijdens de occasionbeurs nog gebruik
maken van laagseizoen voordeel op
ski- en snowboard onderhoud.
Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Maak kennis met de nieuwe smart fortwo en de smart forfour.

Vanaf € 10.795,Inclusief gratis iPhone 6*

Vanaf € 11.995,Aanstaande zaterdag
22 november tussen
10.00 en 17.00 uur.
* Gratis iPhone 6 bij bestelling voor 1 december 2014.

www.biemondvanwijk.nl - info@biemondvanwijk.nl

Showroom Aalsmeer
Lakenblekerstraat 5-9
1431 GE Aalsmeer
tel: (0297) 324 364

Showroom Haarlem
Zijlweg 242
2015 CK Haarlem
tel: (023) 532 62 50

De Nieuwe Meerbode
heeft haar website
geheel vernieuwd

Ajax Kids Tour XL was bij
de Legmeervogels
Uithoorn - Wat was het een feest bij
de Legmeervogels in Uithoorn. Ajax
Kids Tour XL was bij de Legmeervogels op bezoek, met echte Ajax spelers. De eerste editie van het seizoen
was woensdagmiddag bij Legmeer-

vogels. Nick Viergever, Mike van
der Hoorn, Lerin Duarte, Ruben Ligeon en Stefano Denswil bezochten Legmeervogels in Uithoorn. De
180 deelnemers aan de Kids Tour XL
mochten met de spelers op de foto,

vragen stellen en handtekeningen
scoren. Verder waren de vaste onderdelen van de Kids Tour natuurlijk ook naar Uithoorn gekomen. De
kinderen zijn verdeeld over meerdere groepen en stond de middag
in het teken van allerlei leuke sportieve onderdelen. De echte Ajax bus
was ook meegekomen! Voor de kinderen was dit een TOP dag bij Legmeervogels.

Regio - Vanaf vandaag is de Nieuwe Meerbode ook digitaal helemaal
aangepast aan deze tijd. Al vele jaren is de Nieuwe Meerbode op internet te vinden met de leeskrant,
maar vanaf vandaag is de website
nog meer uitgebreid. Kijk op www.
meerbode.nl . Niet alleen is de website overzichtelijk ingedeeld maar
zullen er met grote regelmaat actuele berichten worden geplaatst uit
uw regio. U kunt in het archief zoeken naar artikelen op steekwoorden als bijvoorbeeld Sinterklaas,
brand, ongeval, of elk ander woord
dat te maken heeft met het nieuws
waar u naar op zoek bent. Ook ziet u
wie deel uitmaken van het redactie-

team, de advertentieafdeling enz. Informatie-mailadressen en telefoonnummers voor de verschillende edities zijn makkelijk te vinden, evenals gegevens voor adverteerders
zoals de tarieven enz. Wij hopen u
als lezer op deze wijze nog beter te
kunnen voorzien van het plaatselijke nieuws. Mocht u een nieuwsitem
hebben met beeldmateriaal (altijd
liggende foto’s), stuurt u het dan zo
snel mogelijk op, zodat wij het - indien geschikt - direct op onze website kunnen plaatsen en er later in
de krant uitgebreid op terugkomen.
U kunt de berichten mailen naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl

Spanning bij BVU
Uithoorn - Verslag van de laatste
ronde van de tweede parencompetitie (10 november) en de eerste zitting van de derde parencompetitie
(17 november). Ja, dan ben je even
een weekje naar Berlijn en staat er
meteen geen verslag in de krant.
Dus nu dubbelop. In de slotronde in de A-lijn deden Hetty en Gerard een verwoede poging om na
promotie onmiddellijke degradatie te ontlopen. Zij wonnen met de
topscore van de avond (60%). Helaas bleek dat niet genoeg. Tineke
en Anke werden tweede met 57,92%
en eindigden daarmee op de derde
plaats (53,36%). Marineke en Martin werden derde met 55,83%, maar
zij vielen net buiten de top-3. Henk
en Leo werden vier (55,42%) en dat
was genoeg voor de tweede plaats
met 53,42%. Uw verslaggever Huib
en zijn eveneens afwezige partner
Lambert kregen reglementair hun
gemiddelde score van 56,09% en
eindigden dus zonder te spelen met
dit percentage bovenaan. Hoera!
Onderaan dus het drama voor Hetty
en Gerard. Zij werden ondanks hun
mooie score twaalfde met 47,92% en
degraderen, net als Wim en Marcel
die zichzelf met een magere 43,75%
op de dertiende plaats terugzagen
met 45,78%. An en Bert redden het

niet en worden laatste met 43,08%.
Ook hun heten wij van harte (weer)
welkom in de B-lijn.
In die B-lijn werden Tini en Marja eerste met 57,5%, maar dat was
niet genoeg om te promoveren, zij
werden vierde. Riki en Hans werden twee (56,67%) en Marjan en
Ben werden derde met 54,17%,
maar ook zij vielen niet in de prijzen.
Die waren voor Greetje en Ria (derde) met 55,28%. Ineke en Elizabeth
(tweede) met 56% en de winnaars
waren Corrie en Thea met 56,99%.
Proficiat! Hen zien wij straks terug
in de A-lijn.
En afgelopen maandag 17 november was dus de eerste zitting van
de derde parencompetitie. De drie
vers gepromoveerde paren haalden geen van allen een score boven de 45%. In de top was het spannend: Tineke en Anke eindigden gelijk met Marijke en Ger op de eerste plaats met 57,92%. Ook de derde
plaats werd gedeeld: Leo en Henk
scoorden 56,25%, evenals Marineke en Martin. In de B-lijn haalden
Riki en Hans een score van maar
liefst 67,5%. Marjan en Ben werden
tweede met een eveneens prachtige 65,42% en An en Bert voelen zich
kennelijk beter thuis in de B-lijn, ze
werden drie met 60,42%.

