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KORT NIEUWS:

Bingo

GEVRAAGD

De Kwakel - a s Vrijdag is er
weer een bingo avond in de
kantine van KDO aan de vuurlijn. De aanvang is wederom
om 20.00 uur en u bent natuurlijk weer van harte welkom. En
we maken er weer een gezellige avond van. Tot Vrijdag 25
november.

Wij zijn op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

De Kwakel: Omg. Wilgenhof/Boterdijk (160 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Sinterklaas
surprisekienen
Uithoorn - Voor de 45-ste keer
wordt in Buurthuis Ponderosa
het jaarlijkse Sinterklaas Surprisekienen georganiseerd. Dit
jaar op zaterdag 26 november.
Sint en Piet hebben vele kilometers afgelegd om een mooi
prijzenpakket voor u samen
te stellen en hebben ze allemaal feestelijk ingepakt. Heb je
prijs: kies zelf één van de dozen. Daar zit een mooie prijs in,
maar wat deze prijs is, blijft een
verrassing tot het einde van de
kienronde. Buurthuis Ponderosa viert dit jaar het 45-jarige
bestaan en Sint en Piet hebben
daarom wat extra inkopen gedaan: na afloop van deze kienavond gaat er niemand met lege handen naar huis!! De kosten zijn 1,00 per blaadje. Het
kienen begint om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom,
maar komt u wel op tijd, want
vol is vol! Gratis warme chocomel en speculaas staan voor
u klaar! Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Gewijzigde plannen Amstelplein
en dorpscentrum Uithoorn
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein en het dorpscentrum van Uithoorn krijgen een ander aanzien
dan wat de afgelopen jaren in de
plannen naar voren is gebracht. Dit
liet wethouder Marvin Polak gisteren tijdens een ingelaste persbijeenkomst in het gemeentehuis weten. “De tot nu toe bestaande en bekende plannen zijn achterhaald en
we gaan voor een geheel andere invulling van het oude dorpscentrum.
Dat zal een stuk soberder zijn. Gezien de veranderde markt in de winkelsector heeft eigenaar Achmea
van winkelcentrum Amstelplein besloten het complex niet te gaan uitbreiden maar over te willen gaan
tot een revitalisering. Herindeling
van de winkelruimte en uitbreiding
van AH Jos van den Berg zijn daarbij aan de orde. De marktpartijen

zien slechts beperkte of in het geheel geen uitbreidingsmogelijkheden voor (meer) winkels. Een tweede ontwikkelaar, Synchroon die de
COOP super wil uitbreiden, heeft
tevens aangegeven het omliggende gebied te willen herontwikkelen
(het gele gebied op de tekening).
Waar de markt voorwinkelvoorzieningen danig is verslechterd kent
de woningbouw een boost. Dat betekent dat we ons meer zullen gaan
richten op een centrum met meer
woningen. Het dorpscentrum is dan
ook niet langer meer het hoofdwinkelcentrum, maar wel een goed bereikbaar centrum met een levendige
straat om te wonen, met gezellige
winkels, horeca en recreatie langs
de Amstel. Er komt ook geen groot
nieuw dorpsplein maar het gebied krijgt wel een dorps karakter.

De route is gebaseerd op de zichtlijn vanaf de busbrug via de Waterlijn en Dorpsstraat naar het Amstelplein. Recreatie langs de Amstel in
het centrum is een belangrijke trekker sinds de herinrichting van de
Waterlijn en de aanleg van de passantenhaven. We houden wel vast
aan de basisopzet uit het Masterplan zoals dit destijds is opgesteld
en door de gemeenteraad is goedgekeurd. Dat betekent dat we beide
dorpshelften aan elkaar willen smeden en hoe dan ook vasthouden
aan het weren van doorgaand verkeer door het oude centrum (via de
Irenebrug en de Koningin Máximalaan vice versa). Bestemmingsverkeer voor het centrum blijft echter
gewoon mogelijk.” Aldus wethouder Polak.
Vervolg elders in deze krant.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Komt er toch een P&R bij de
kruising N201/Zijdelweg?
Uithoorn - Afgelopen tijd is er veel
aandacht besteed aan de Uithoornlijn, de tramlijn die, als de plannen
allemaal doorgaan, vanuit Amstelveen-Westwijknaar Uithoorn centrum wordt doorgetrokken. In de
talloze beschouwingen en overwegingen kwam ook een plan naar voren om een (eind)halte te realiseren
ter hoogte van de kruising van de
N201 met de Zijdelweg in de buurt
van het Shell tankstation (en sinds
kort de McDonalds). Deze eindhalte, samen met een P&R, werd om
uiteenlopende redenen niet in het
uiteindelijk vastgestelde tracé opgenomen. Toch gloort er hoop voor
de voorstanders van deze P&R (met
een mogelijke halte op die locatie??). De Amstelveense gemeenteraad nam bij de behandeling van
het voorkeursbesluit omtrent de
Uithoornlijn vorige week namelijk
een motie aan waarbij wordt aangedrongen om ‘met de Stadsregio
Amsterdam in gesprek te gaan ten
einde te bereiken dat bij de aanleg van de Uithoornlijn ook een P&R
wordt gerealiseerd bij de N201 ter
hoogte van het HOV-tracé en ook
de gemeente Uithoorn uit te nodigen om deel te nemen in het on-

derzoek naar de haalbaarheid ervan.’ De motie werd aangenomen
met een stem vóór van de fracties
van VVD, D66, BBA, PvdA, OCA en
ChristenUnie. Aldus laat Buurtbeheer de Legmeer ons weten. Zoals u zich kunt voorstellen zijn bewoners van de Legmeer heel erg blij
met deze motie. In een eerder stadium hebben bewoners al eerder gepleit voor een transferium langs de
N201, zodat bewoners van Uithoorn
en die uit de wijde omgeving daar
zouden kunnen parkeren. Dat zou
een welkome beperking van verkeer- en parkeeroverlast binnen de
gemeentegrenzen en zeker ook in
de betreffende woonwijk ter hoogte
van de geplande halte Aan de Zoom
betekenen. Buurtbeheer heeft dit
bericht tevens gestuurd naar het
college van B&W en de raadsfracties van de gemeente Uithoorn.
Men verzoekt deze partijen dan ook
met klem om hierover op korte termijn met Amstelveen en de Stadsregio in overleg te gaan en zouden
graag vernemen of men daartoe bereid is. Tevens zegt Buurtbeheer de
Legmeer benieuwd te zijn naar een
reactie van de verschillende raadsfracties over dit onderwerp.

IJsbaan voor de kleintjes
Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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0297-581698

Flinke stormschade in de regio
Regio - Vandaag trok een flinke
zuidwesterstorm over het land. Dit
resulteerde in een flinke drukke dag
voor de brandweer. De vrijwilligers
van de Uithoornse brandweer zijn
tijdens deze stormdag 8 keer uitge-

rukt voor stormschade. Op sommige
momenten was het zelfs zo druk, dat
de collega’s van kazerne Aalsmeer
moesten bijspringen in Uithoorn. Ook
kreeg het Uithoornse korps bijstand
vanuit Mijdrecht met een hoogwer-

ker. De gevaarlijke situaties varieerden van gevaarlijke steigers, tot omgewaaide bomen. De brandweer heef
al deze situaties veilig gesteld.
Foto: KaWijKo Media /
Ricardo Neeskens

Uithoorn - A.s. Zaterdag 26 November is er schaatsplezier in Uithoorn aan de Amstel voor de kleintjes. Op een baan van ca. 100 m2
kan vanaf 11.00 geschaatst worden
op de evenementen steiger aan de
Amstel met daarom heen ca. 12
kraampjes die het publiek kunnen
voorzien van een hapje en drankje
en daarbij zijn er kraampjes ingericht met leuke sinterklaas en kerstcadeautjes.
Kortom ook voor de ouderen kinderen en de ouders is er van alles te
beleven terwijl de kleintjes zich vermaken op hun ijsbaan. Om ca. 14.00

uur treed het Pop zangkoor Dacapo op. DJ Kees zorgt de gehele dag
voor gezellige winterse muziek. Voor
jong en oud de moeite waard om
eens te komen kijken tussen 11.00–
18.00 uur. Er zijn speciale schaatsen
aanwezig. Tevens word om 15.00 de
winnaar bekend gemaakt van de
Sinterklaas tekeningwedstrijd. Nog
geen kleurplaat gemaakt? Je kunt
nog meedoen, door een kleurplaat
af te halen bij een van de winkels
die aangesloten is bij winkeliersvereniging ‘ Uit in Uithoorn aan de Amstel ‘ en deze voor a.s. vrijdag inlevert.

Zaterdag Pietenpret in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 26 november van 12.00 tot 16.00 uur vindt
het Pietenevent in winkelcentrum
Zijdelwaard plaats. Onder begeleiding van heuze klimpieten kunnen
kinderen dit jaar hun Pietendiploma halen. Als eerste staat het daklopen op het programma: loop van
de schoorsteen met een pakje voorzichtig via het dak naar de volgende
schoorsteen en gooi het pakje in de
schoorsteen. Haal nu snel het volgende pakje op. Als je dit goed onder de knie hebt ga je naar het volgende onderdeel: de mega kruiptunnel. Kruip zo snel je kunt door
de tunnel en zorg dat je er weer
heelhuids uit komt. Dan moet je laten zien hoe goed je in handstand

en koprollen maken bent. Ook dat
moeten pieten natuurlijk heel goed
kunnen. Het je al deze drie trajecten goed doorlopen, dan kun je in
dienst komen bij Sinterklaas als je
oud genoeg bent. Als bewijs ontvang je het Pietendiploma! Daarnaast zijn de uitdeel pietjes van de
partij. Dit zijn de liefste Pietjes die
je ooit hebt ontmoet. Zij hebben
hun roze hartje op de goede plaats
en zien er heel snoezig uit! Iedereen die langs komt krijgt een dikke
knuffel en een mooi pakje uit de kar
waar ze mee rondlopen. Als ze eenmaal beginnen met uitdelen zijn ze
niet meer te stoppen. Redenen genoeg om 26 november naar winkelcentrum Zijdelwaard te komen.
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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.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Rinie pieterse kan
eindelijk trommelen!
Uithoorn - Rinie Pieterse viert zijn
50e verjaardag! Rinie heeft een verstandelijke beperking. Na verschillende instellingen heeft hij zijn plek
gevonden in het Wooncomplex ‘Ons
Tweede Thuis’ in Uithoorn. Natuurlijk is dit gevierd met een waanzinnig disco in ‘Ons Streven’ in Amstelhoek. Rinie is gek op muziek en muziek spelen; vooral trommelen! Voor
zijn verjaardag heeft hij van zijn familieleden trommellessen kado gekregen en ook een standaard met
een een kleine trom ontvangen. De
kleine trom is gedoneerd door Muziekvereniging KnA. Het bestuur van
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ling geven en daarin is ook ruimte
voor een praktisch aspect. Aan het
eind van de avond heeft het publiek
een perfect en inspirerend beeld van
vrijeschoolonderwijs.
Informatieavond op 30 november in de bibliotheek van Mijdrecht, dr. J. Van der
Haarlaan 8, Mijdrecht. Inloop 19.45,
start 20.00 uur. De kabouterwandeling die op 20 november plaats zou
vinden is wegens het slechte weer
verplaatst naar zondag 27 november,
start 10.00 uur. Alle ouders & kinderen welkom.

Thuiswedstrijd voor Musica
Uithoorn - Zanggroep Musica
treed regelmatig op in Bejaardenhuizen en verzorgingscentra in Uithoorn en omgeving. Deze keer was
het optreden een thuiswedstrijd: in
het Hoge Heem waar de zanggroep
wekelijks oefent.Er waren weer fijne meezingers als ‘Het zijn de kleine dingen die het doen.’ Met deze
nummers hoorde je ook her en der
mensen uitbundig meezingen en
bewegen. Tijdens het mooie maar
trieste ‘Wolgalied’ zat de zaal ademloos te luisteren . Kortom een mid-

dag vol indrukken voor de mensen
van het Hoge Heem. De activiteitenbegeleidster, welke voor de eerste
keer een concert van Musica meemaakte, gaf ook aan “erg onder de
indruk te zijn.” Een mooier compliment kun je als zanggroep niet krijgen. En alle zangers en zangeressen
gingen na afloop ook tevreden naar
huis. Wilt u ook eens dat zanngroep
Musica bij u optreed? Of zingt u ook
en wilt u eens komen kijken? Stuur
dan een mail naar: zanggroepmusica@kpnmail.nl

Bommel bij Bruna Amstelplein

sinds 1888

Aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Regio - Hoe ziet een dag op de
vrijeschool er uit? Die vraag wordt
beantwoord op 30 november tijdens de informatie-avond van de
op te richten Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Het Groene Hart in
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn. Werd de vorige keer het kleuteronderwijs extra belicht, nu wordt
dieper ingegaan op de schooltijd
vanaf het kleuter-zijn. Lieke Hobus,
schoolleider op de Geert Grooteschool in Amsterdam zal interactief met het publiek de avond invul-

KnA wenst hem dan ook heel veel
muziekplezier met zijn trommel.

COLOFON

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Vrijeschoolonderwijs
onder de loep

Weekagenda
Vita Welzijn

Uithoorn – Zaterdag a.s. komt
Jeugdboekenschrijver Henk Hardeman naar Bruna Uithoorn om zijn
boek, een nieuw avontuur van Ollie
B Bommel “HET LASTPAK” signeren. Hij is bij Bruna tussen 14.00 en
16.00 uur. Ter gelegenheid van het
75 jarig bestaan van Ollie B. Bommel en Tom Poes zijn Henk Hardeman en Henrieke Goorhuis door de
Toonder Compagnie als winnaar uitgeroepen tot het mogen schrijven
en tekenen van een nieuw Bommelboek.
Het nieuwe Bommelverhaal is voor
volwassenen geschreven en getekend in de geest van Marten Toonder. Het boek neemt je onmiddellijk
mee terug naar de tijd dat Bommel
meer dan bekend was.

Het blijkt wel dat heer Ollie B. Bommel en Tom Poes nog springlevend
en vers in het geheugen van de fans
zitten. In de Bruna boekwinkel reageren klanten heel enthousiast op
het nieuwe boek en de komst van
de auteur. Ben je fan of wil je meer
weten van de Bommelboeken kom
dan op zaterdag 26 november tussen 14:00 en 16:00 naar de Bruna
op het Amstelplein. Kinderen kennen Bommel en Tom Poes o.a. van
de film ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’,
over het draakje Zwelgje en van de
stripboeken. Speciaal voor de jeugd
is er zaterdagmiddag een Bommelspeurtocht georganiseerd bij Bruna en in het winkelcentrum. En heer
Bommel komt in levende lijve op bezoek. Leuk fotomomentje!

COLUMN 21

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Hoe treedt het OM op tegen
discriminatie?
Discriminatie, het is een hot topic. We lezen in het nieuws bijna
dagelijks wel iets over dit onderwerp, zoals artikelen over haatzaaiende taal op Twitter of Facebook, het strafproces tegen Wilders of de discussie over Zwarte Piet. In het lokale Amsterdamse nieuws zien we verder berichten over de anti-homoflyer in Amsterdam-West en protesten van
extreem-rechtse organisaties. Dat
zorgt steeds voor gevoelige discussies: aan de ene kant heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting, maar aan de andere
kant kent die vrijheid ook grenzen. Die grenzen zijn vastgelegd in
de wet. Zo is het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld strafbaar.
De vrijheid van meningsuiting
is dus een groot goed, maar dat
betekent niet dat iedereen zomaar alles mag zeggen of op internet mag plaatsen – zeker niet
als daarmee groepen mensen
worden geschaad of in gevaar
gebracht. Of het nu gaat om ras,
godsdienst,
levensovertuiging,
geslacht of seksuele gerichtheid,
zulke uitingen van onverdraagzaamheid moeten we niet accepteren. Het is aan ons allemaal, de
samenleving, om dit uit te dragen.
Dat we elkaar niet benadelen op

CreaForce Intuïtief
tekenen/schilderen op
zaterdag 26 november
Ter kennismaking met de werkwijze van de cursus Intuïtief
Beeldend Werken die in januari 2017 start geeft Renée Loos,
beeldend therapeut, in november drie introductie-workshops
op verschillende locaties in Uithoorn. Iedere sessie begint met
een ontspannings-, meditatie of
mindfulness oefening om helemaal in het hier en nu te komen.
Ervaar zelf deze mix van creativiteit, ontspanning en mindfulness!
Pseudo-Portret
zaterdag 26 november
14.00-16.00 uur, Bilderdijkhof.
Informatie en opgave: 06-4158
5403

basis van bepaalde eigenschappen, is in de eerste plaats een
kwestie van goed fatsoen.
Maar soms is optreden van de
overheid nodig. Samen met de
politie, de gemeente en antidiscriminatiebureaus zet het OM
zich in om dit tegen te gaan.
Dat is, en dat blijft, een prioriteit.
Het OM heeft als taak om personen, die zich discriminerend uitlaten over andere personen, op
te sporen en te vervolgen. Of een
persoon uiteindelijk strafrechtelijk vervolgd moet worden is een
lastige vraag, waarvoor een zorgvuldige en doordachte afweging
door de officier is vereist.
Nu lossen we het probleem niet
op door alleen maar te straffen,
daar ben ik mij van bewust. Maar
het OM brengt discriminatiezaken
ook met een ander doel voor de
rechter.
Omdat discriminatiezaken vaak
op veel aandacht van de media
kunnen rekenen, gebruiken we
die aandacht graag om de aanpak
van discriminatie extra in de kijker
te spelen.
Op die manier roepen we de verdachte publiekelijk ter verantwoording en spreken we tegen iedereen uit dat we zulk gedrag bij
niemand tolereren: zo gaan we
níet met elkaar om.

Opbrengst collecte Diabetes Fonds
Uithoorn - In de gemeente Uithoorn/
De Kwakel is weer een mooi collecteresultaat voor het Diabetes Fonds
gerealiseerd van maar liefst 8.023,59.
Dit is te danken aan de gulheid van
vele Uithoornaars en Kwakelaars, de
ruim 100 collectanten en het feit dat
men steeds meer beseft dat diabetes
een steeds groter medisch en maat-

schappelijk probleem wordt. Er leven
thans 1,2 miljoen diabeten in Nederland! Het bedrag zal worden aangewend om verder onderzoek naar diabetes te financieren en voorlichting
te geven om waar mogelijk diabetes
te voorkomen. Het Diabetes Fonds
afdeling Uithoorn dankt een ieder
voor zijn / haar bijdrage.
een tekstingreep door het weglaten
van ‘ik geloof één heilige katholieke
kerk’, en de uitvoering volgde dat terecht, hoewel er ook een religieuscorrecte reparatie mogelijk is. Het
Agnus Dei (‘Lam Gods’) sluit de mis
af, in een kwetsbare muzikale vorm
die dan ineens uitloopt op een dona nobis pacem (‘geef ons vrede’),
dat werd neergezet als een krachtige, hartstochtelijke (en helaas nog
steeds actuele) bede.

Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Vrijdag 25 november
Op vrijdag 25 november vindt er
een cadeautjes- en rommelmarkt plaats van 14.00-6.30 uur.
Tevens is er een tombola met
mooi prijzen en een grabbelton
voor de kinderen, met gratis limonade. Wilt u uw (zelfgemaakte spullen) verkopen kunt u nog
een tafel reserveren, bij Irma tel:
06-24264047.
Tevens vindt op deze vrijdag 25
november, een kleding inzameling plaats bij Vita tussen
09.00–16.00 uur!! Wij werken samen met Zending over Grenzen. De kleding gaat naar kinderen en gezinnen in Bosnië, Roemenië, Oekraïne & Bulgarije die
weinig tot niks meer hebben.
Heeft u oude kleding, schoon en
heel, wat nog wel een 2de ronde
mee kan, dan kunt deze op 25
november langs brengen

Foto: Loes van der Meer
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60-jarig Amicitia schittert
in groots jubileumconcert
Regio - Christelijke Oratoriumvereniging Amicitia heeft het jaar
waarin het zijn 60-jarig bestaan
viert luister bijgezet met een jubileumconcert, waarin de zangers hebben laten zien waartoe ze in staat
zijn, en dat is heel wat. Het publiek,
royaal aanwezig in De Burcht op
vrijdag 18 november, werd getrakteerd op een uitdagend programma.
Het koor, waarvan je je steeds weer
in herinnering moet brengen dat het
amateurs zijn, werd bij dit optreden bijgestaan door een flink aantal professionele musici. Het kwartet solisten deed goed zijn werk. De
grootste rol was weggelegd voor de
tenor, Peter Vos, die dat heel nauwkeurig deed. Ook sopraan Heleen
Koele bleek over een zeer soepele
stem te beschikken die in de hoogte ook aangenaam bleef en nooit
scherp werd. De alt-mezzo Martine
Straesser vertolkte haar partij heel
adequaat, Bas Frans Fiselier vond ik
iets minder, met soms wel veel vibrato. Opvallend was het goede samenspel: de passages met drie of
vier solisten, soms bijna a capella,
vormden hoogtepunten.
Het Promenade Orkest begeleidde
uitstekend, waarbij de houtblazers
in positieve zin opvielen. Het orgel

met Eric Jan Joosse, al meer dan 30
jaar met het koor verbonden, had
eveneens een belangrijke rol. Bijna
zou je dirigent Toon de Graaf vergeten, en dat is een compliment want
hij deed precies wat een dirigent
hoort te doen: anderen muziek laten maken, en hij deed dat bescheiden maar met een duidelijke muzikale visie, zonder ooit de controle te
verliezen.
Meeslepend
Alle drie werken die ten gehore werden gebracht zijn afkomstig
uit de negentiende eeuw, en voldeden aan wat je van die eeuw verwacht: groots en meeslepend. Voor
de pauze klonk de Mis in As groot
van Franz Schubert (D678), waarin
het koor meteen al behoorlijk werd
uitgedaagd. De tekst van de klassieke Latijnse mis is door Schubert bewerkt tot een muzikaal drama van
ruim drie kwartier, waarin hij een
scala aan muzikale elementen voorbij laat komen, van grootse tutti tot
intieme meditatieve gedeelten. De
harmonieën van Schubert zijn ingewikkeld, met veel chromatische verschuivingen; daar moet lang op gestudeerd zijn. Ook ritmisch en dynamisch wordt er iets gevraagd, Schu-

bert schroomt de pp’s en de ff’s (zeer
zacht en zeer luid) bepaald niet.
Daarbij bleek het koor de fortissimi prima te kunnen halen, krachtig
zonder te schreeuwen, maar vond ik
de pianissimi soms niet zacht en expressief genoeg. Het is ook moeilijk, met 80 koorleden heel zacht te
zingen. Misschien was er ook angst
om niet boven het orkest uit te komen, maar hier valt nog iets te winnen. Hoogtepunten waren voor mij
allereerst de verrassende fuga aan
het slot van het Gloria, precies waar
cum sanctu Spiritu (met de Heilige
Geest) wordt ingezet. Op een angstig moment na, dat net goed afliep, ging dat voortreffelijk. Het Credo, een lange tekst, gaf Schubert de
gelegenheid tot veel variatie, en je
merkt dat hij in de muziek commentaar geeft op de geloofsbelijdenis.
Zo wordt bij het et incarnatus (‘en
vleesgeworden’, de menswording
van Christus) de harmonie bijna onontwarbaar, zo ingewikkeld. De zuiverheid daar bewaren was voor het
koor dan ook weleens lastig. Dat
dan ineens bij het resurrexit (‘opgestaan op de derde dag’) alle voortekens wegvallen en stralend C-groot
klinkt, is zeker geen toeval. In één
geval veroorlooft Schubert zich zelfs

Pauze
Na de pauze klonk eerst Psalm 150
van César Franck, een melodieus
en veel minder moeilijk stuk, dat
het koor met zichtbaar plezier zong,
maar daarna moesten nog een keer
alle zeilen worden bijgezet voor het
Te Deum van Anton Bruckner. Opnieuw een groots koorwerk waarbij veel van het koor werd gevraagd,
want bij Bruckner zijn we een halve eeuw verder dan bij Schubert,
in een tijd die nog meer het monumentale zocht: ook het fff (fortissimo possibile, zo sterk mogelijk) vind
je regelmatig in de partituur. Ook
dat kon het koor nog heel behoorlijk aan, al leek het soms of de stemmen wel wat moe begonnen te worden, wanneer na zo’n sterke passage ineens een lang aangehouden
pianissimo hoge g of a werd voorgeschreven. Of het mocht zijn dat
de oren van uw verslaggever langzamerhand hun maximaal opnamevermogen hadden bereikt. Bruckner beschouwde het Te Deum als
het hoogtepunt van zijn werk. Hij zei
eens dat hij, later door de Eeuwige
gevraagd wat hij met zijn talent had
gedaan, Hem de partituur van het Te
Deum zou overhandigen en dan wel
op genade meende te mogen rekenen. Dat zal zeker zo zijn, maar omwille van zangers en publiek is het
misschien toch verstandiger niet
meer twee werken van een dergelijke omvang als de Mis van Schubert en het Te Deum te programmeren. Anderzijds: het is ook niet elk
jaar jubileumjaar, en dit programma
gaf Amicitia wel de gelegenheid zijn
kunnen te tonen; en dat is indrukwekkend, waarvoor hulde!

De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

Sneller aan het werk, dankzij ‘meedoen naar vermogen’
naar eigen inzicht middelen
inzetten om mensen de hulp
te bieden die bij ze past.”

Raadslid Rebecca Sterrenberg (VVD) en Iris Theijssen (Gemeentebelangen)

Uithoorns nieuwe reintegratiebeleid laat mensen sneller meedraaien
in de maatschappij. ‘Door over te stappen op maatwerk, worden
mensen zonder werk nu persoonlijker, en dus beter geholpen.’
Hoe helpen we met minder
middelen meer mensen
uit de bijstand? Met dat
vraagstuk houden Raadslid
Rebecca Sterrenberg (VVD)
en Iris Theijssen (Gemeentebelangen) zich bezig voor

de commissie ‘Leven’ van
de Gemeente Uithoorn.
Dit naar aanleiding van
de nieuwe Participatiewet.
“De wet is er om zo veel
mogelijk mensen - zowel
met als zonder arbeids-

beperking, werk te laten
vinden”, zegt Sterrenberg.
“Voorheen waren daar
allemaal losse potjes met
budget voor, zoals de Wwb,
WSW, Wajong. In de nieuwe situatie kan de gemeente

Meedoen
Sterrenberg: “Het gaat ons
daarbij niet louter om mensen
uit de bijstand krijgen. Heel
belangrijk is hun participatie in de samenleving,
het blijven meedoen in de
maatschappij. Het gaat niet
alleen om salaris, maar
ook om een gevoel van
eigenwaarde. In mijn directe
omgeving heb ik gezien hoe
je baan verliezen of geheel
of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, een aanslag
pleegt op je zelfvertrouwen.
Wij willen niemand langs
de zijlaan laten staan en
zetten ons dan ook in om
alle mensen de hulp te
bieden die ze nodig hebben
om zo zo snel mogelijk weer
een baan te vinden of op
een andere manier bij te
dragen in de samenleving.”

“Verandering hoeft niet per
definitie nadelig uit te pakken.”
Naar vermogen
Iris Theijssen: “Het uitgangspunt is dat inwoners
van Uithoorn ‘meedoen
naar vermogen’. Daarmee
stel je de persoon voorop.
De financiële kant is
belangrijk, maar laten
we niet het persoonlijke
aspect uit het oog verliezen.
“Waar mensen vroeger
via een standaardtraject
moesten reïntegreren op
de arbeidsmarkt, krijgen
ze nu begeleiding die veel
meer op hun persoonlijke
situatie is afgestemd.
Dat scheelt een hoop zinloze
stappen. Iemand die voor
90 procent is afgekeurd
heeft een ander soort
begeleiding nodig dan
iemand die net zijn baan

“Het gaat ook om een gevoel
van eigenwaarde.”

kwijt is, en hulp nodig
heeft bij het opstellen
van een cv. Juist het gericht
inzetten op de mogelijkheden van de persoon,
pakt beter uit voor zowel
client als gemeente.”
Decentralisatie
Theijssen: “Uithoorn heeft
met deze re-integratienota
een effectief beleid liggen
voor re-integratie. Er is goed
nagedacht over de verdeling
van het budget. We zijn als
gemeente weliswaar gekort,
maar in dit geval is dat een
stimulans geweest om zo
doeltreffend mogelijk om
te gaan met de middelen.
Vanaf de start van de
decentralisaties heb ik
het feit dat zorg en ondersteuning centraler geregeld
worden als kans gezien:
verandering hoeft niet
per definitie nadelig uit
te pakken!”

RAADSAGENDA
Datum: 24 november 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Beëdiging dhr.
J. Bouwmeester en
dhr. T. Siermann resp.
directeur en plv. directeur
rekenkamer Uithoorn

3

Inspreken burgers

4

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college, 19.40 uur

5

Motie openbaar vervoer
Thamerlint, 19.50 uur

6

Aanpassing nota
Grondbeleid Uithoorn,
20.00 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsver
gadering is op donderdag
22 december 2016. Alle
commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 5 december 2016.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van
de gemeenteraad terug
luisteren. Volg ons op
Twitter @RaadUithoorn.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

MAGAZIJN VERKOOP
DONDERDAG 24 NOVEMBER
10.00-18.00

|

VRIJDAG 25 NOVEMBER
10.00-21.00

|

ZATERDAG 26 NOVEMBER
10.00-17.00

ZONDAG 27 NOVEMBER EXTRA OPEN!

DIV. JEANS/JASSEN/SWEATERS/TRUIEN
BIG L RUIMT OP VOOR DE AANKOMENDE NIEUWE COLLECTIES!
9,95 12,95 19,95*

14,95 34,95 49,95*

5 7 10 15 20

€

50

€

29,95 44,95 59,95*

39,95 49,95 69,95*

49,95 59,95 79,95*

€

€

€

*VOORBEELD PRIJZEN, NOG MEER AANBOD IN DE WINKEL.

G-STAR / VILA / PALL MALL / JACK & JONES / LTB / NAME IT / PETROL / ONLY / VERO MODA

BIG L JEANS AALSMEER

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER

|

| JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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Meesterlijk fluitspel met
stormachtige begeleiding
Koetjes en kalfjes
Waar ik in het verleden negatief
was over de rol van de NTR en het
Sinterklaas journaal, moet ik zeggen dat de ogen zijn open gegaan bij de makers. Ik verwacht
dat ze wel wat slapeloze nachten hebben gehad hoe dit best
bekeken kinderprogramma met
als klapstuk de intocht, vorm zou
moeten krijgen. Waar RTL zich
niets aantrekt van publieke opinie en gewoon keihard een keuze (van de minderheid) oplegt,
heeft de NTR de afgelopen jaren
geleerd dat dit contraproductief
is. Dat er verandering op komst
is, daar kan (op een klein extreem
groepje na), niemand meer omheen. Een grote meerderheid
is tegen de drastische verandering van het Sinterklaasfeest,
maar dan vooral Zwarte Piet. Het
gaat het grootste deel van de tegenstanders waarschijnlijk niet
om de kleur maar om het symptoom verandering, het opleggen
van een mening. Het disrespect
door niet naar de mening van
de meerderheid te luisteren in
een democratie. Nu kan een minderheid natuurlijk gelijk hebben,
maar dan kan je dit niet zomaar
afdwingen en opleggen zonder
rekening te houden met de gevoelens van anderen. Hetzelfde
gaat natuurlijk op voor de andere kant.
De harde kern van de antieke Pieten campagne gaat het niet om
de figuur Piet, of het Sinterklaasfeest, dit zijn zure mensen die dit
aangrijpen om alle negatieve zaken in hun leven buiten zichzelf
te plaatsen. Het is natuurlijk makkelijk om alles wat mis gaat neer
te leggen bij de VOC en de blanke Nederlander die zich moet
schamen. Net als de groep die

alle negatieve zaken bij de niet
blanke christelijke Nederlanders
leggen. Die mensen roepen voornamelijk woede bij me op, door
de respectloze manier waarop ze
te werk gaan en een kinderfeest
proberen te vergallen. (gaat op
voor beide kampen). Nu is het
voor een kaaskop als ik niet voor
te stellen hoe het voelt voor donkere Nederlanders tijdens de Sinterklaas tijd. Vroeger dacht ik
daar ook niet over na, heb ook
nooit de associatie gemaakt naar
negroïde mensen. Want die geven niet af en Piet wel! Maar die
gevoelens zijn er. Wat betekend
dat daar iets aan gedaan moet
worden, want dit gaat niet over
het wegnemen van een traditie,
maar het verbreden van de traditie. Zorgen dat iedereen er van
kan genieten zonder zich er naar
bij te voelen. Dit moet echter wel
respectvol gaan naar de traditionele Nederlanders die bang zijn
hun cultuur te verliezen omdat
alles te snel gaat. Ik denk dat de
NTR dat nu goed doet. Ze krijgen denk ik van beide kanten
commentaar, wat betekend dat
ze netjes in het midden zitten.
De NTR heeft alle soorten Pieten
tussen de zwarte neer gezet. Van
roet, regenboog, witte tot smink
pieten in de vorm van agenten.
Een sneer dat er zoveel politie
op de been moest zijn tijdens dit
kinderfeestje? Ik hoop dat dit nu
snel achter de rug is en het kinderfeest weer loskomt van de extremisten voordat de Sint, Pieten,
met pakjes boot en al op zee verdwijnen, waarna de extremisten
weer een ander ander slachtoffer
zoeken. JWK
JWK

Hulp bij besparen op
energierekening
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
organiseert samen met Winst uit je
Woning voor de tweede keer een
collectieve inkoopactie van isolatie
en zonnepanelen. Winst uit je Woning helpt huiseigenaren isolatie en
panelen scherp in te kopen en ondersteunt bij het aanvragen van subsidie. In Uithoorn staan 3500 oudere woningen met een onnodig hoge
energierekening. Veel oudere huizen
zijn slecht of niet geïsoleerd. Door
isolatie van de spouwmuur of vloer
kan het energieverbruik flink omlaag. Door de sterke prijsdaling van
zonnepanelen is zelf elektriciteit opwekken ook financieel zeer interessant. Daarvan kunnen alle woningen
profiteren.
Hoeveel kan ik besparen?
Zonnepanelen, spouwmuur- en
vloerisolatie zijn de makkelijkste en
meest aantrekkelijke stappen om
te besparen op energiekosten. De
kosten van zonnepanelen beginnen
bij 3500,- met een jaarlijkse besparing van 475,-. Spouwmuurisolatie
kost gemiddeld 1.400,- en levert een
jaarlijkse besparing op van meer dan

400,- én voorkomt koude en tochtige muren in het huis. Vloerisolatie scheelt gemakkelijk 100,- per
jaar en laat de woonkamervloer een
stuk comfortabeler aanvoelen. Ook
vochtproblemen nemen af. Huiseigenaren verdienen deze investeringen binnen enkele jaren terug.
Subsidie
Voor het laten uitvoeren van vloeren spouwmuurisolatie kunnen inwoners tot 20 procent subsidie ontvangen. Winst uit je woning verzorgt
voor u de aanvraag. Voor de zonnepanelen kunnen huiseigenaren profiteren van de BTW teruggave. Dit levert een extra voordeel van 21% op.
Informatieavond
Door alle vraag van huiseigenaren
grootschalig binnen de gemeente te
bundelen, kan scherper worden ingekocht. Op 23 en 29 november op
19.30 organiseert Winst uit je Woning op het gemeentehuis een informatieavond over de inkoopactie. U kunt vanaf vandaag eenvoudig
en vrijblijvend inschrijven op www.
winstuitjewoning.nl

Uithoorn - Hevige stormvlagen floten zondagmiddag om de muren en
de toren van de Thamerkerk toen,
binnen, Eleonore Pameijer het concertpubliek van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
met haar meesterlijk fluitspel in
haar ban hield. Met aan de vleugel de jonge Roemeen Andrei Banciu verzorgde de fluitiste een recital met korte, kleurrijke en afwisselende, composities. Er klonken aansprekende stukken van Donizetti,
Debussy, Fauré, Enescu en Poulenc.
Virtuoos, zoals in de vrolijke sonate
voor fluit en piano van Poulenc aan
het slot van het concert. Ontroerend
mooi van toon in langzame delen uit
de Romances van Schumann en in
de solo gespeelde Syrinx van Debussy.
Vergeten componist
Origineel was de keus van de prachtige fluitsonate van de, in de Tweede Wereldoorlog omgekomen, Nederlandse componist Leo Smit. Met
haar Leo Smit Stichting probeert
Eleonore Pameijer al twintig jaar het
werk van deze ten onrechte jarenlang vergeten componist weer onder de aandacht van concertorgani-

Zwarte Piet uit de stoel en gelukkig
kon Sinterklaas daarna plaats nemen op zijn stoel. Hij vroeg nog of
Ruben zijn Staf wilde opbergen. Ruben nam deze taak heel serieus en
heeft goed de staf in de hoek gezet.
Waarna Sinterklaas zijn grote boek
erbij pakte. Sommige Ukkepukkies
vonden het erg spannend en kropen
dicht bij hun mama of papa en hielden zo goed in de gaten wat Sinterklaas allemaal aan het vertellen was.
een aantal grote Ukkepukkies zijn
afgelopen jaar naar school gegaan
en Sinterklaas was benieuwd hoe ze
dat vonden. Ook was er tijd om met
de kleintjes op de foto te gaan. Hij
vond het helemaal speciaal dat grote zus Fem er ook was, hij kon haar
nog van toen zij bij de Ukkepukkies kwam spelen en hij vond het

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

Geld voor de zorg?
Zorggeld Uithoorn naar DUO+
(zie Nieuwe Meerbode van 1910-21). Wie kan mij uitleggen
waarom 3 miljoen euro uit de
WMO-kas (sociaal domein) van
Uithoorn wordt gebruikt om de
organisatie van een samenwerkingsverband (DUO+) te bekostigen? Een samenwerkingsverband dat, me dunkt, bedoeld is
om de situatie van de burgers te
verbeteren, terwijl inwoners sterk
gekort worden op hun noodzakelijke zorg en daar dagelijks onder
lijden? Zorggeld Uithoorn naar

DUO+ (zie Nieuwe Meerbode
van 19-10-21) Wie kan mij uitleggen waarom 3 miljoen euro uit de
WMO-kas (sociaal domein) van
Uithoorn wordt gebruikt om de
organisatie van een samenwerkingsverband (DUO+) te bekostigen? Een samenwerkingsverband dat, me dunkt, bedoeld is
om de situatie van de burgers te
verbeteren, terwijl inwoners sterk
gekort worden op hun noodzakelijke zorg en daar dagelijks onder
lijden
Valanna Prins

Zorggeld Uithoorn naar DUO+
Wie kan mij uitleggen waarom
3 miljoen euro uit de WMO-kas
(sociaal domein) van Uithoorn
wordt gebruikt om de organisatie van een samenwerkingsverband (DUO+) te bekostigen? Een

samenwerkingsverband dat, me
dunkt, bedoeld is om de situatie
van de burgers te verbeteren, terwijl inwoners sterk gekort worden op hun noodzakelijke zorg en
daar dagelijks onder lijden?

Sint intocht Uithoorn
Supervlaai bij het
Theehuis Amstelplein
Uithoorn - Vanaf donderdag 24 november zijn er ‘supervlaaien’ te koop
bij het Theehuis op het Amstelplein.
De vlaaien kenmerken zich behalve door hun echtheid als Limburgse vlaai ook door hun aantrekkelijke prijs en die kan gerust ‘laag’ genoemd worden. “Nu het najaar volop haar intrede heeft gedaan en we
de komende maand alweer de nodige feestweken in het vooruitzicht
hebben, vonden we het tijd worden
weer eens wat nieuws over de toonbank te brengen. Onder de naam
Supervlaai introduceren we naast
wat we al hebben een aantal bijzonder lekkere vlaaien tegen een super
lage prijs. Dit als tegenhanger van
de vlaaien die je bij de supermarkt
kunt kopen en in verhouding vaak
van mindere kwaliteit zijn. Wij willen dus de concurrentie met de supermarkten aangaan met een beter
product om daarmee ons martaandeel te vergroten. Verder krijgt men
bij aankoop van meer vlaaien in één
keer een stapelkorting. Ideaal voor
mensen die op hun verjaardag familie en vrienden thuis en collega’s
op het werk willen trakteren op een
stuk vlaai. Ook kan men vlaaien bestellen met een eigen opdruk of foto erop. Bij ons kan men vragen hoe
dat in zijn werk gaat. Overigens blijven de bestaande luxe en mooi opgemaakte vlaaien die we al hebben,
in prijs onveranderd,” laat Theehuis
eigenaar Mark Schoorl weten. Er is
dus voor elk wat wils in de koelvitrine met een grote variëteit. Daarnaast breidt het Theehuis ook het
taartenassortiment uit met onder
andere slagroomtaart, mokkataart
etc. Maar ook glutenvrije taarten en
vlaaien zijn dadelijk bij het Theehuis

Sinterklaas bij de Ukkepukkies
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
kwamen alle Ukkepukkies en hun
papa’s en mama’s samen om een
gezellig Sinterklaas feest te vieren. Het was een druk gezelschap
want nog niet eerder waren er zoveel kindjes bij De Ukkepukkies in
de opvang.
Er werd al goed gezongen toen er
luid op de deur werd gebonsd. Wie
stond er daar voor de deur? De
deur werd snel opengedaan en daar
kwamen 3 Zwarte Pieten met Sinterklaas binnen. Zij hadden alle Ukkepukkies al hard horen zingen en
wilde zij dat niet missen.
Sinterklaas zocht naar een stoel om
op plaats te nemen maar wie zat
daar nu al op... Zwarte Piet, zij was
zo brutaal geweest om alvast plaats
te nemen. Sylvana en Ruben hielpen

satoren en publiek te brengen. Met
succes. Zijn kamermuziek klinkt
weer op de kleine podia. Ook het
Concertgebouworkest heeft ontdekt
dat zijn werk daar op de lessenaars
hoort te staan.
Andrei Banciu speelde de sonate voor het eerst, maar het spel van
de ervaren fluitiste en van de stuwend begeleidende pianist vormde meteen al een hechte eenheid.
Mooi vertolkte hij ook, als solistisch
intermezzo, twee Préludes van Debussy, waaronder het technisch zeer
moeilijke en briljant gespeelde Feu
d’artifice. Het SCAU-publiek, waaronder bezoekers uit de Ronde Venen, Amstelveen en Aalsmeer, beloonde de musici in de volle zaal
met hartelijk applaus voor de mooie
middag. Zeer gewaardeerd werd de
toegift, de fraai gespeelde en rustgevende Sicilienne van Bach.
Op zondagmiddag 18 december,
weer om 14.30 uur, verzorgt het
Jazztrio JUUZZ, met zangeres Judith Beuse, gitarist Frans Molenaar
en bassist Paul Mulder, in de Thamerkerk een SCAU-concert met
jazzmuziek in de stijl van de zwoele jaren vijftig, met ook een passend
kersttintje

REACTIE VAN EEN LEZER
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erg speciaal dat haar baby broertje
nu bij De Ukkepukkies weer tegenkwam. Gelukkig waren alle Ukkepukkies lief geweest en had hij Pio
Piet al vooruit gestuurd om de cadeautjes in de schuur te leggen. Samen met de Zwarte Pieten hebben
de Ukkepukkies deze opgehaald en
kon Sinterklaas de cadeautjes uitdelen. Voor een ieder had hij een
mooi cadeau meegenomen en nadat iedereen het had opengemaakt
werd er heel hard Dank je wel Sinterklaas geroepen.
Daarna moest Sinterklaas weer verder maar moest hij weer wachten
op een Zwarte Piet, die niet meer
weg wilde.
Zo eindigde weer een gezellig druk
Sinterklaas feest bij de Ukkepukkies.

verkrijgbaar. Bestellen via de website van Supervlaai en afhalen bij
het Theehuis kan natuurlijk ook. De
huidige lunchroomactiviteiten en
het tapasaanbod blijven overigens
gewoon bestaan. Daaraan veranderd niets. Graag tot ziens bij het
Theehuis!

In de Nieuwe Meerbode van november stond een mooi verslag
van de Intocht van Sinterklaas in
Uithoorn. Bij het vervolg van het
stuk met een mooie fotogalerij op
pagina 12 schrokken wij toch behoorlijk van de koptekst. “EHBO
vereniging St. Vincentius redt intocht Sinterklaas in Uithoorn”.
Natuurlijk vinden wij het fijn dat
de Sinterklaas intocht doorgang
kon vinden met de hulp en inzet
van onze collega EHBO vereniging St. Vincentius uit de Kwakel.
Daar zult u ons ook niet over horen. Waar zijn wij wel heel verbaasd en boos over? Het stuk
is ingezonden door EHBO Vereniging St. Vincentius en helaas worden wij door onze collega EHBO vereniging negatief
in het nieuws gebracht. Verder
in het artikel staat dat het ”beide EHBO verenigingen in Uithoorn niet gelukt was om op korte termijn EHBO’ers te leveren”.
Ook dit klopt niet. Sinds jaar en
dag verzorgt de K.N.V. EHBO afdeling Uithoorn de EHBO inzet bij de Sinterklaasintocht. Helaas is het dit jaar niet gelukt om
EHBO’ers te leveren omdat de officiële aanvraag van de organisatie 3 dagen van tevoren bij hun
was binnengekomen. Dat is inderdaad erg kort dag om andere EHBO’ ers te regelen. Jammer genoeg is er bij EHBO Ver-

Help ‘Op Stap’ op weg!
Regio - Onder de oproep: “Help
‘Op Stap’ op weg!” is vandaag een
Pop Up Store op Molenpad 26c in
Aalsmeer geopend. Doel van deze tijdelijke winkel is om van donderdag 24 t/m zaterdag 26 november door middel van het verkopen
van cadeaus geld bijeen te brengen voor ‘Reisburo Op Stap’. Deze
speciale Decembermarkt in de Pop
Up Store is een initiatief van de serviceclub Inner Wheel Aalsmeer-Uit-

hoorn. In toerbeurten zullen de dertig vrouwelijke leden van de Inner
Wheel-club de winkel ‘bemannen’.
Ze verkopen allerhande mooie cadeaus die het goed doen bij Sinterklaas of Kerst: van kinderspeelgoed
tot kerstartikelen. De Opbrengst
gaat naar het ‘Reisburo Op Stap’.
Dit bijzondere reisbureau verzorgt
uitstapjes voor senioren uit het
Zorgcentrum Aelsmeer en cliënten
van Thuiszorg Aalsmeer. Het kun-

eniging Camillus geen aanvraag,
ook geen late aanvraag, binnen
gekomen om zo alsnog de intocht veilig te kunnen laten verlopen. Hier had EHBO vereniging
Camillus zeker haar best voor
willen doen! Een ander alternatief zijn commerciële EHBO diensten waar natuurlijk een (veel)
hoger prijskaartje aanhangt. Wij
begrijpen zeer goed dat dit niet
de voorkeur heeft om de kosten
zo laag mogelijk te houden. Onze gemeente telt genoeg goed
opgeleide en getrainde EHBOers met de 3 EHBO verenigingen.
Dus nogmaals, wij vinden het
juist fijn en prima dat EHBO vereniging St. Vincentius wel in staat
was om op zo’n korte termijn een
aantal EHBO’ ers in te zetten. Wij
hadden het wel prettig gevonden
wanneer er even contact was geweest met ons in plaats van deze tekst zo aan te leveren bij de
redactie. Wij begrijpen dat de redactie van de Nieuwe Meerbode
niet de mogelijkheid heeft om alle ingezonden stukken te verifieren. Graag willen wij dat EHBO
St. Vincentius de tekst rectificeert
en uitleg geeft hoe deze tekst tot
stand is gekomen.
Ria van Geem, secretaris
K.N.V. EHBO afd. Uithoorn
Alice van Zanten, coördinator
evenementen EHBO
vereniging Camillus

nen excursies zijn, maar ook Vervoer op Maat. Dat gebeurt met busjes van Zorgcentrum Aelsmeer die
worden bemand door vrijwilligers.
Als een cliënt rolstoelafhankelijk is
gaat een andere vrijwilliger mee ter
begeleiding. Het gaat er tijdens deze Decembermarkt dus om om ‘Op
Stap’ op weg te helpen.
De dames van Inner Wheel heten
van vandaag tot en met zaterdag
iedereen van harte welkom op Molenpad 26c, onder de wieken van
korenmolen ‘De Leeuw’.

IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

08 Nieuwe Meerbode

• 23 november 2016

Jongeren Rode Kruis zorgt
voor gezellige ochtend

Afscheid van een echte
vrijwilliger: Piet Slingerland
Regio - Op 17 november jongstleden heeft de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Vereniging
buurtbus De Hoef plaatsgevonden.
In restaurant De Strooppot nuttigden de aanwezige vrijwilligers en
genodigden een lekker kopje soep,
gevolgd door een heerlijke pannenkoek. Naast de gebruikelijke agenda is door wisseling van het bestuur een groot deel van de vergadering gewijd aan het afscheid van
Piet Slingerland als voorzitter. Hij
behoorde in 1979 tot de initiatiefnemers van de buurtbus en is, bijgestaan door zijn vrouw Gini, dan ook
ruim 37 jaar voorzitter geweest van
Vereniging buurtbus De Hoef. Gestart als een proef en onder bezielende leiding van Piet Slingerland
is de Buurtbus uitgegroeid tot een
vast gegeven in onze gemeente.
De twee bussen rijden dagelijks een
uur-dienst vanaf het busstation in
Uithoorn via Amstelhoek, De Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen, Nieuwer ter
Aa, NS-station Breukelen met als
eindpunt Markt in Breukelen vice versa. De aanwezige wethouder
mevrouw Alberta Schuurs van Gemeente De Ronde Venen bedankte
Piet namens de gemeente voor zijn
diensten. Zij benadrukte nogmaals
het maatschappelijk belang van de
Buurtbus met al haar vrijwilligers
voor de kernen van onze gemeente
die niet door de reguliere OV-bus-

sen worden aangedaan. Piet werd
ook door de aanwezige afgevaardigden van de Provincie Utrecht, Connexxion en natuurlijk door de vrijwilligers van de buurtbus zelf in het
zonnetje gezet; hartelijke en lovende woorden, vele cadeaus en bloemen. Een van de punten van zorg
die tijdens de vergadering werd geuit, betreft de onduidelijke situatie
met betrekking tot de nieuwe concessiehouder van het openbaar vervoer in onze regio. En de wijzigingen
in de dienstregeling die plaats gaan
vinden met ingang van 11 december
2016. Wij kunnen u echter melden
dat buurtbus lijn 526 gewoon blijft
rijden. Sterker nog, door het maken
van een kleine slinger via de Veenweg en Pastoor Kannelaan wordt er
een extra service aan de bewoners
van Wilnis geboden met ingang van
de nieuwe dienstregeling. Wilt u weten wat de exacte route van buurtbus lijn 526 is, wat het concept inhoudt, wat de tarieven zijn dan kunt
u op www.buurtbus526.nl alle informatie vinden. Mocht u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd
zijn om zich aan te sluiten bij een
enthousiast team van vrijwilligers
die op de Buurtbus rijden, dan kunt
u middels het contactformulier op
bovengenoemde website in te vullen dit duidelijk maken. Er wordt dan
zo spoedig mogelijk contact met u
opgenomen.

Uithoorn - Zaterdag 19 november
was er een stamppotochtend voor
ouderen uit Uithoorn, georganiseerd door het Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer & Uithoorn in samenwerking met het Rode Kruis Uithoorn.
Ongeveer 45 ouderen waren van de
partij. De jongeren waren al druk
in de weer toen om half 10 de eerste gasten binnen kwamen. Iedereen werd verwelkomd met koffie of
thee en een zelfgemaakt cakeje en/
of koekje. Toen iedereen aanwezig
was, werd gestart met een bingo.
Iedereen ging er eens goed voor zitten om als eerste bingo te behalen.
Zonder valse bingo heeft iedereen
een leuk prijsje bij elkaar gespeeld.
Onder het genot van een drankje is
er daarna iets verteld over de veranderingen binnen het Rode Kruis.
Vervolgens hebben we een quiz
gespeeld. Hierin werd de algemene kennis getest over allerlei onderwerpen, waaronder Uithoorn en
stamppot. De winnaar had 12 van
de 20 vragen goed en ging met een
mooie prijs naar huis. Ook was er
een prijs voor degene die de schat-

tingsvraag, over het aantal inwoners
van Uithoorn, het best had beantwoord. Na de quiz werd er genoten
van heerlijke stamppot. Gasten konden kiezen uit zuurkool, boerenkool
of hutspot met daarbij een stoofpotje, worst of gehaktballen in jus. De
mensen vonden het eten zo lekker,
dat er meerdere keren werd opgeschept. Met een heerlijke fruitsalade werd de maaltijd afgesloten. Zowel de gasten als de vrijwilligers
hadden het erg naar hun zin bij deze dag. Na een afscheidscadeautje
in ontvangst te hebben genomen,
zat de ochtend erop. Al uitkijkend
naar de volgende keer gingen de
gasten weer naar huis. Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog jongeren
en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten om mensen te helpen.
Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of
mensen met een beperking of wil je
meer informatie over wat wij doen?
Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @
jjrodekruis op Twitter.

The Amazing Stroopwafels
Regio - The Amazing Stroopwafels
brengt een potpourri van Hollandse liedjes. En natuurlijk wordt Santa Claus zo vlak voor de feestdagen
op de hak genomen. Deze 3-mans
formatie gaat terug naar hun wortels als straatmuzikanten. Dit succesrecept bestaat uit liedjesschrijver
Wim Kerkhof, die zingt, de contrabas
schopt en ook nog piano speelt, accordeonist/gitarist Rien de Bruin en
gitaarvirtuoos Arie van der Graaf,
met zijn kenmerkende geluid de muzikale steunpilaar van de band. Deze
opstelling biedt ruimte voor improvisatie en inbreng van het publiek dan

anders en dat is waar het bij The
Amazing Stroopwafels om gaat. Dat
ze uit Rotterdam komen is te horen
in de klassieker “Oude Maasweg”,
die ze natuurlijk ook zullen spelen.
The Amazing Stroopwafels krijgen er
nooit genoeg van. Wij zijn trots ze te
kunnen presenteren op het podium
van “Exclusief bij Bob&Gon”. Kaarten
kopen voor deze gezellige middag?
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Dat kan!
De kaarten zijn online te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.
nl en bij Espago in de Ophelialaan.
De kaartprijs is 21,50. De voorstelling begint om 15.30 uur.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Tingelende hangsnorren
in het riet
In onze tuin zijn elke herfst en
winter 2 roodborstjes. Zijn het dezelfde als vorig jaar? Waarschijnlijk niet, oud worden ze niet. Komen ze inderdaad uit Scandinavië naar ons land? Dat moet
haast wel, want roodborstjes zijn
het liefst in het bos. Maar als de
Scandinavische naar ons land komen zijn alle plaatsen in het bos
al bezet. Dus dan is onze tuin een
alternatief denk ik. En dat is leuk.
Wat we ook buiten doen, ze hippen mee en kijken precies wat
er gebeurt. Logisch, want elke schop in de grond betekent
de kans op een worm. Wij zorgen natuurlijk voor vogelvoer. De
roodborsten delen dat in vrede
met vele andere vogels: de koolmees, de putter, groenling, boomkruiper, spreeuw, waterkip, vink,
staartmees, merel, specht, welke vogel niet. Nooit ruzie. Maar
o wee als er één roodborst achter de hooiberg vliegt waar de ander ook wil vliegen. Of erger nog:
op dezelfde voedertafel gaat zitten. Er volgt een keihard gevecht.
Nooit zal een roodborst een koolmees aanvallen, maar een andere
roodborst wordt genadeloos aangevallen en verwond. Wij maken
een tweede voedertafel. Op elke

tafel zien we nu regelmatig een
roodborst. Wij kunnen de twee
niet goed uit elkaar houden natuurlijk. Maar we denken dat het
steeds dezelfde is die op de tafel bij de appelboom zit en ook
steeds dezelfde die op de tafel
voor ons raam zit. Die roodborst
kijkt vaak nieuwsgierig naar binnen. En schrikt niet van ons als
wij door de kamer lopen. Langzaam wordt het ons duidelijk: er
loopt een denkbeeldige lijn door
onze tuin, van de hooiberg naar
het water. Aan de ene kant van
de lijn is het territorium van roodborst 1, aan de andere kant van
roodborst 2. Sommigen zeggen
dat de roodborst een territorium
heeft van wel 1 hectare, dus het
is een wonder dat die grens precies door onze tuin loopt! Sinds
we twee voedertafels hebben is
het meestal roodborstvrede. Behalve als één van de twee te dicht
bij de territoriumgrens komt. Dan
is de ander direct in de buurt en
volgt er een robbertje luchtvechten. Haat tussen roodborsten is
iets voor de winter, liefde voor het
voorjaar. Maar dan vast niet tussen roodborst 1 en 2.
Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Veel Pietenplezier bij
winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - Wat een plezier had jong en oud bij winkelcentrum Amstelplein. Een achttal zwarte Pieten vermaakte daar
de hele boel en vooral de kinderen. Er werd gedanst, gezongen, gestoeid, gesprongen in het springkussen. Je kon wor-

den geschminkt en er waren natuurlijk overheerlijke pepernoten. Voor meer foto’s zie de Nieuwe Meerbode woensdag
23 november. En volgende week zaterdag is het weer Pietenfestijn bij Amstelplein en wel tussen 11.00 en 15.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Veteranenroeiers strijden om de
Paul Veenemans Prijs 2016
Uithoorn - Op 12 en 13 november
2016 vond de Paul Veenemans Prijs
plaats. Jaarlijks wordt deze roeiklassieker door een verschillende vereniging georganiseerd, dit jaar was
de wedstrijd in Deventer bij Roeien Zeilvereniging Daventria. Het is
een wedstrijd voor roeiers waarbij
over meerdere sporten (tijdrijden op
de racefiets, schaatsen, hardlopen
en roeien in een skiff) wordt bepaald wie de meest complete roeiatleet is. Deelname aan het wedstrijdonderdeel roeien is verplicht
voor alle deelnemers; deelnemers
mogen kiezen of zij naast het roeien aan alle disciplines deelnemen,
waarbij de minste prestatie niet in

de einduitslag wordt meegenomen,
dan wel bij voorbaat één wedstrijdonderdeel overslaan. Vijf veteranenroeiers van U.R.K.V. Michiel de Ruyter verdedigen dit weekend de eer.
Zaterdag werd de spits afgebeten
met het schaatsen, daarna klaarmaken voor het tweede onderdeel de
10 km tijdrit op de racefiets. Het was
fris, best wel koud eigenlijk... Maar
er werd hard geschaatst en gefietst,
en op de vraag “was het leuk of was
het afzien?” werd vaak “beide!” geantwoord. Op zondagochtend eerst
hardlopen door de uiterwaarden en
dan ‘s middags het sluitstuk: 3000
m skiffen op het mooiste parcours
van Nederland: de Zandweerdhank
in Deventer. Mét bochtjes en mét
een keerboei. Het is genieten onderweg, maar het is ook zeker wel
een wedstrijd. Helaas geen hoge
plek voor MdR in het eindklassement, maar wel een prachtig sportweekend! www.mdr.nu

Eén down en toch 100% halen
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 17 november werd door de ABC-bridgers
de vierde keer gespeeld in de tweede competitieronde. Helaas nog
steeds lastig om viertallen te formeren, omdat invallers door ziekte zijn
geveld. Maar de tijd vliegt om voor
het stilzitpaar met een krantje, koffie
en, niet te hard, babbelen.
Spel 14 in de A-lijn was voor Greet
& Henk een uitgelezen spel om het
door oost/west geboden harten
contract uit te nemen. Zij gingen
nog naar 4 schoppen. Hoewel dit
laatste contract 1 down ging, was
het een 100% score voor dit paar.
Alle andere oost/west paren mochten het 3 hartencontract (140 punten) wel spelen. Bij spel 18 werden
verschillende contracten geboden.
In noord/zuid zat een lange harten- en klaverenkaart. De bieding
was lastig door het ontbreken van
een goede stop in schoppen. (Alleen schoppenaas) Een hartencontract was meest voor de hand liggend. Twee paren durfden het toch
aan om sans te bieden. Jany & Hanny behaalden zelfs 3 sans +4 met
een score van 100%. Miep & Madelon kwamen nog in een 5 klaverencontract terecht, dat echter 1
down ging. De andere paren boden
de manche 4 harten uit en maakten
+1 of +2. Spel 10 was een leuk spel
voor Els & Alice. Zij speelden het 2
schoppencontract van Ria & Wim
gedoubleerd 4 down is 1100 punten!
In de B-lijn werd zowel bij spel 3 als
bij spel 7 een klein slem geboden.
Het bieden van 6 sans is altijd een
gedurfde stap. Helaas bij spel 3 zat
een 6 sans-contract er voor Corry &

Grace er niet in. Maar Greet & Nel
behaalde bij spel 7 wel dit mooie
sans contract. Corry & Netty boden
4 harten en behaalden +3, Henny & Lucas en Lenie & Leny deden
dit met 3 sans + 4, maar deze drie
paren boden dit groot slemcontract
niet uit. Waren zij bang voor een
goede uitkomst van de tegenpartij? Is goed mogelijk, want ook Nel &
Jos kwamen niet verder dan 3 sans
+1. Lyda & Jan waren deze ochtend weer goed op dreef. Zij werden
tweede en scoorde aan een tafel
een gemiddelde van 87,50%! Greet &
Nel moesten alleen voor Ciny & Herman onderdoen. Aan alle andere vijf
tafels behaalden zij een gemiddelde
score van boven de 60%! Bij spel 4
werd 4 schoppen + 2 gemaakt door
Lenie & Leny, terwijl de andere paren bij 4 schoppen 1 down gingen.
Tja verschillen blijven er mensen.
De uitslag van de beste drie:
A-lijn
1. Greet & Henk
64,38%
2. Wies & Marthe
61,25%
3. Aja & John
55,63%
B-lijn
1. Greet & Nel
59,17%
2. Lyda & Jan en
Ciny & Herman
55,42%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Eerste cross bij AKU
groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag organiseerde AKU weer op haar baan
en daarbuiten de eerste wintercross
voor de regio’s Utrecht en NoordHolland. Van de meer dan 20 verenigingen waren 925 jonge atleten
op deze wedstrijd afgekomen. In 18
leeftijscategorieën, in de leeftijd van
5 t/m 18 jaar, werd er vanaf 11.00u.
gestart op de atletiekbaan.
De A- en B-junioren liepen een afstand van 3.000 meter, de jongste
groep, de mini’s,liepen een parcours
van 600 meter.Bij sommige groepen
verschenen er 25 à 30 atleten aan
de start, maar bij enkele starts stonden meer dan 70 atleten tegelijk onder het startdoek. Kees Verkerk had
een lastig parcours uitgezet want
behalve het vlakke stuk op het veld
van de atletiekbaan, moesten de lopers een aantal keer de lastige heuvel naast de atletiekbaan oversteken en vooral bij de lange afstanden werd dat voor velen een flink
obstakel.
Weergoden waren
gunstig gezind
Terwijl er zelfs op 20 kilometer afstand van ons sporpark veel regen
en zelfs hagel en sneeuw is gevallen
en donkere regenwolken langs ons
heen dreven, waren de weergoden
ons heel gunstig gezind op deze
dag. De wind maakte het wel koud,
maar voor de deelnemers was het
mooi crossweer en af en toe kwam
zelfs de zon door de wolken.
De organisatie was weer in prima
handen van de wedstrijdcommissie
van AKU en alle 18 loopnummers
zijn vlekkeloos verlopen. Met dank
aan de vele vrijwilligers die urenlang
de kou en de wind hebben getrotseerd bij de start/finish en op het
parcours. Complimenten ook voor
het team dat de uitslagen van all
elopers heeft verwerkt, na een uur
waren alle uitslagen voor iedereen
beschikbaar.

Prestaties AKU atleten
Een aantal AKU-atleten zetten een
knappe prestatie neer. Zo won Loek
Janmaat afgetend bij de A-junioren en haalde Elin van dijken een
mooie 3e plaats bij de B-pupillen.
Guus Pouw werd 8e bij de C-pupillen, Jade Linthorst 7e bij D-junioren
1e jaars, Lian Vermue 6e bij de A-junioren en Ivar van Streijen 7e bij A –
pupillen 1e jaars.
Overige uitslagen
A-junioren, Thijs Heemskerk 15e
B-junioren: Youp Hafkamp 9e en
Sjoerd Polder 13e
B-junioren: Kirsten Heemskerk 9e
en Vera Zonneveld 13e
C-Junioren: Niels Reewijk 22e
C-junioren: Pauline 12e en Tess
Plooij 41e
D- junioren 2e jaars: Bor Meijer 26e,
Wouter Voorn 29e, Wolf van Streijebn 32e en Sjoerd Zuiderduin 44e.
D-junioren 1e jaars: Kian Zaal 11e,
Jeroen Riepe 27e en Kik Peters 37e
D- junioren 2e jaars: Lonneke Rekelhof 20e
D-junioren 1e jaars: Nathalie Hofstede 17e, Floor van der Valk 19e en
Lois Wielage 36e.
Mini’s: Marit Wiedijk 12e
C-pupillen: Leon Ekelschot 18e,
Mark Westra 19e, Jonne van
Schaardenburg 30e, Ivo Meier 50e
C-pupillen: Isa Bouwman 20e
B-pupillen: Sim Broere 46e
B-pupillen: Ralycia Finies 12e, Laura van Luinen 39e, Tess van Tol 41e,
Zara Velten 51e
A-pupillen 1e jaars: Lars wiedijk 52,
Casper van Schaardenburg 62e
A-pupillen 1e jaars:Sara Pouw 28e
A-pupillen 2e jaars: Peter Idema
22e, Robbin Gunther 34e, Reinier
Ruizendaal 41e, Wilhelm Burger 44e
A-pupillen 2e jaars: Esmee Meering
10e, Lotte Kes 25e, Fenna Schneider 32e, Julia van Luinen 35e, Emily Ekelschot 51e, Sherida Cats 56e,
Merit Buijks 58e.

De Veenlopers organiseert clinic
Regio - De Veenlopers gaan na de
succesvolle Zilveren Turfloop door
met het organiseren van een clinic en nu op weg naar de PK Bosdijkloop in Vinkeveen, die gehouden wordt op 19 februari 2017. De
10-weekse clinic zal starten op
donderdagavond 15 december om
19.30 uur, verzamellocatie Ontspanningweg 1 Mijdrecht (zij ingang van
OptiSport) en is geschikt voor iedereen van starters t/m gevorderden.

Er worden twee groepen gevormd
nl. 5 km en 10 km/21,1 km. Deze
groepen zullen door gediplomeerde
trainers worden begeleid. De kosten voor deze clinic bedragen 42,50.
Dit is inclusief het inschrijfgeld voor
deelname aan de PK Bosdijkloop.

Klaverjasspektakel bij
Legmeervogels
Uithoorn - Voor aanstaande vrijdag 25 november staat er weer een
spectaculaire klaverjasavond op het
programma bij de vereniging Legmeervogels. De klaverjasavond begint zoals gebruikelijk om 20.01 uur.
Deze klaverjasavond gaat ook door
bij storm, regen en hoe de wind ook
maar door de bomen waait; geklaverjast gaat er worden. Voor deze
speciale avond is het voor de deelnemers aan dit klaverjasspektakel
toegestaan om met de auto of fiets
gewoon door te rijden tot aan het
clubhuis. Tijdens de klaverjasavond
worden er traditioneel de hapjes van Keur Slagerij Bader, Zijldel-

waardplein in Uithoorn geserveerd.
Zoals bekend is, is Sinterklaas op dit
moment in os kikkerlandje Nederland en bestaat er zelfs de mogelijkheid dat de Goede Sint een bezoekje komt brengen aan Legmeervogels tijdens deze klaverjasavond. Dit
is een reden te meer om op vrijdagavond 25 november naar Legmeervogels te komen om te klaverjassen.
Wilt u nu niet klaverjassen maar wilt
u gewoon even komen kijken naar
de klaverjassers en misschien wel
naar Sinterklaas/ U bent van harte
welkom. Hoe meer persoenen deze avond aanwezig hoe gezelliger
het is.

Qui Vive MA1 laat de
punten in Wageningen
De Kwakel - Qui Vive MA1 heeft de
voorcompetitie die gespeeld werd
voor de herfstvakantie, als kampioen afgesloten en heeft zich daardoor rechtstreeks geplaatst voor
de Super A poule. Dit betekent een
zeer verdiende deelname aan de
competitie op het op een na hoogste niveau. De dames speelden al
tegen Breda, waarvan nipt met 2-3
werd verloren. Tegen Were Di uit Tilburg werd 4-3 gewonnen. Van Rosmalen werd in de laatste minuut met
1-2 verloren en deze week mochten
de dames naar Wageningen.
Al vanaf het begin werd duidelijk dat Wageningen uit was op een
overwinning. De druk op de Qui Vi-

ve verdediging was groot. Desondanks wist mede dankzij een snelle counter van Fleur van Tiggelen,
Anke Quast de 0-1 te scoren. Voor
de Qui Vive dames het teken dat
een overwinning mogelijk zou zijn,
voor Wageningen het sein om nog
agressiever te gaan spelen. De 1-1
werd dan ook na een half uur spelen gescoord. Dankzij vele fraaie
reddingen door de keeper, Annemijn Kruit, wisten de meiden lang
de 1-1 te houden. Tot wederom de
laatste paar minuten, waarin Wageningen een strafcorner wist te veroorzaken en de 2-1 wist te maken.
Helaas ging Qui Vive zonder punten
naar huis.

MA1 van Qui Vive wordt gesponsord door EKZ makelaars en Albert Heijn, Jos
van den Berg

Aanmelden kunt u doen op de website van de Veenlopers www.veenlopers.nl, onder: inschrijven clinic PK
Bosdijkloop.

Legmeervogels bekeren verder
Uithoorn - Voor de 2e ronde in de
nok out fase moest Legmeervogels
vertrekken naar Soest om daar te
spelen tegen de plaatselijke club
met deze naam. Legmeervogels nemen al snel het initiatief in dit duel.
Met goed combinatie voetbal ontstaan er al vroeg in dit duel enige
mogelijkheden voor Legmeervogels
om de score te openen. In de 9e minuut valt dan de eerste treffer van
dit duel. Op aangeven van Jasper
Burgers is het Dusan Gorgievskie
die de bal in het doel werkt en heeft
Legmeervogels al vroeg in dit duel
de 0-1 voorsprong. Dan is het lang
wachten op een tweede Legmeervogels treffer. In minuut 27 begint
Jasper Burgers aan een fraaie actie.
Jasper burgers geeft vervolgens een
fraaie pas aan Bilal el Achkar en deze passeert de doelman van de SO
soest voor de 2e keer in dit duel en
dit betekent de 0-2 voor Legmeervogels. Legmeervogels blijft aandringen en krijgt ook een aantal
mogelijkheden om verder uit te lopen in de 39ste minuut is het dan
Sven van Beek die op aangeven van
Mitchell Verschut er 0-3 van maakt.
Nog voor de rust weet Legmeervogels de 0-4 te score. Deze 4e treffer
heeft veel weg van de eerste treffer.
Ook nu is de aangeven Jasper Burgers en is het Dusan Gorgievski die
zijn tweede treffer in dit duel mag

score en de 0-4 op het score bord
laat verschijnen. Deze 0-4 is dan gelijk de ruststand.
Voorsprong
Al snel na de rust komt Legmeervogels op een 0-5 voorsprong In
de 52ste minuut is het Tim correia
die Lulinho Martins in staat stelt om
Legmeervogels 5e treffer in dit duel te score. 0-5 in het voordeel van
Legmeervogels Dan neemt Legmeervogels duidelijk, maar geheel
onnodig wat gas terug en maakt het
zichzelf dan erg moeilijk. Zo nu en
dan komt Legmeervogels nog wel
eens in de buurt van het doel van
Soest maar weet Legmeervogels
niet te scorer. Het slot van dit duel is voor de gastheren SO Soest.
In de 80ste en 83ste minuut weten
zij wel te score. Deze twee treffers
van de SO Soest bepalen dan uiteindelijk de eindstand. SO Soest 3
– Legmeervogels 2 is geëindigd in
een 2-5 overwinning voor Legmeervogels. Door dit resultaat heeft Legmeervogels zich geplaatst voor de
3e ronde in de nog out fase.
Na het bekeravontuur begint aanstaande zondag 27 november de
competitie weer. Legmeervogels 2
speelt dan om 12.00 uur thuis tegen
De Meern 2. En dan om 14.00 uur
is er het duel Legmeervogels 1 tegen VSV 1.

Dagprijs BVU verrassend
naar Andrew & Fons
Uithoorn - Maandag 14 november werd in sporthal ‘de Scheg’ de
vierde en voorlaatste zitting gespeeld van de tweede parencompetitie van bridgevereniging Uithoorn.
De hoogste score van de avond viel
wéér in de B-lijn. Het tot nu toe matig scorende paar Andrew de Graaf
& Fons Roelofsma won met 61,67%,
waar zij dus mee thuis konden komen. De koplopers Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen werden 2 met
58,75% en bleven daarmee aan
de leiding (60,2%). Riki Spook &
Hans Geels werden derde (57,92%)
en stegen naar de tweede plaats
(54,61%). An & Bert Pronk volgen
met 54,1%. De A-lijn werd nota bene gewonnen door gelegenheidspaar Ellen Hengeveld (speelster uit
de B-lijn) & Lia met 59,5%. Heel
knap! Wim Baars & Marcel Dekker
werden 2 (57,92%) en Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 3 (57,5%).

Lambert Koeter & Huib van Geffen
gaan hier nog steeds aan de leiding
(59,23%). Ans Breggeman & Lia (nu
op 2 met 56,79%) hebben stuivertje gewisseld met Monique Verberkmoes & Jan van Beurden (56,15%).
Volgende week dus de slotzitting,
met promotie & degradatie. Ben
benieuwd welke stuivertjes er nog
meer gewisseld gaan worden. De
BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Qui Vive dames 1 neemt afscheid
van Willemijn de Bruin
De Kwakel - Zondag was het de
laatste wedstrijd voor de nummer 8
van Qui Vive dames 1, Willemijn de
Bruin. De super spits heeft het team
en zeker ook het publiek vanaf dat
zij bij Qui Vive kwam hockeyen op
haar zesde, regelmatig getrakteerd
op de mooiste goaltjes. Bijna haar
hele hockeycarriere heeft zij in De
Kwakel doorgebracht. Daarnaast
heeft zij vele jaren mogen spelen in het districtsteam en in schaduwteam van het Nederlands elftal. Willemijn gaat nu samen met
haar vriend op een groot avontuur
in Nieuw Zeeland. De afscheidswedstrijd was niet heel spectaculair
maar de dames van Qui Vive hebben wederom gedaan wat ze moesten doen: Winnen van Weesp. Het
beste afscheidscadeau dat je een
spits in hart en nieren kan geven.
Qui Vive dames 1 met de op handen
gedragen Willemijn de Bruin
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Gewijzigde plannen Amstelplein
en dorpscentrum Uithoorn
Vervolg van voorpagina.
“In december zullen we bekendmaken wat de Bezwarencommissie het
college heeft geadviseerd aangaande de ingediende bezwaarschriften
op het dit voorjaar door de gemeente genomen Verkeersbesluit doorgaand verkeer te weren op het weggedeelte tussen de Dorpsstraat en

de kruising met de Laan van Meerwijk,” vervolgt Polak. “Daarna kunnen we ook mededeling doen over
ons voornemen het gebied voorlopig te gaan herinrichten of helemaal
niet. Wat het laatste betreft: beide
ontwikkelaars staan te popelen om
aan de slag te gaan. Verder hebben wij een stedenbouwkundig bureau opdracht gegeven een (voorlo-

pige) schets te maken op basis van
de nieuwe plannen. Zoals het er nu
naar uitziet kan er april volgend jaar
al een goed plan op tafel liggen hoe
het er allemaal gaat uitzien. Nu lijkt
het in eerste aanleg nog wat vaag
omdat we nog niets kunnen laten
zien. Maar we willen als gemeente
nu doorpakken want het heeft allemaal al veel te lang geduurd. Overigens zal de gemeenteraad er nog
wel haar goedkeuring aan moeten
verlenen alvorens er volop van start
kan worden gegaan.”
Verdere ontwikkelingen
Bij het herontwikkelen van het gebied in het oude dorp wordt meteen
ook de verkeersafwikkeling in kaart
gebracht en de beschikbare hoeveelheid parkeerruimte. Daarbij zal
ook de weekmarkt achter de COOP
naar elders moeten verkassen. Maar
waar naartoe is nog altijd de vraag.
In deze krant is daar recent uitgebreid aandacht aan besteed. Onderdeel van het Materplan is ook Confucius, het gebouw wat op het nog
altijd braak liggende terrein aan de
Waterlijn zal moeten verrijzen. Om-

Gemeentebelangen over Masterplan Dorpscentrum:

Wat ons betreft: ‘de schop erin’
Uithoorn - In de algemene beschouwingen bij de begrotingsraad
heeft Gemeentebelangen opgeroepen om de kaders en uitgangspunten van het Masterplan Dorpscentrum tegen het licht te houden. De
fractie van Gemeentebelangen vindt
het allemaal wel erg lang duren. In
een persbericht l;aten zij weten: “
Zoals door veel inwoners geconstateerd, is er na de veelbelovende
start met de oplevering van de Waterlijn, geen schop de grond meer
ingegaan. De deelprojecten Confucius en Amstelplein ontwikkelen
zich niet, of nog niet zoals gehoopt
en verwacht. Intussen duurt dit
maar voort en is er van een sfeervol dorpshart weinig te merken Dit
komt mede doordat bestaande bebouwing, in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen, niet meer onderhouden wordt.
Kaders:
Een aantal uitgangspunten voor de

verschillende deelgebieden zijn, wat
de fractie van Gemeentebelangen
betreft, achterhaald door de realiteit.
Een uitgangspunt dat blijft, is dat de
gemeente niet zelf ontwikkelt, maar
kaders vaststelt voor ontwikkelaars
en eigenaren. De fractie roept op
om de vastgestelde kaders en uitgangspunten van het Masterplan
opnieuw bespreekbaar te maken en
te actualiseren. Gemeentebelangen
staat nog steeds achter de gestelde
doelen van het Masterplan Dorpscentrum:
• Het aan elkaar smeden van de
twee dorpshelften tot één geheel
• Het weren van doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn
Amstelplein
Bij het deelgebied Amstelplein is er
destijds uitgegaan van de toevoeging van extra vierkante meters winkelruimte. Nu we een aantal jaren
verder zijn, hebben de economische

LMV Onder-17 vernedert
Aalsmeer in eigen huis
Uithoorn - Deze week hadden de
spelers hun individuele beoordeling
gekregen, het regende onvoldoendes. Echter dit weekend kregen zij
de gelegenheid om het ongelijk van
de staf te bewijzen.
De
competitiewedstrijd
tegen
Aalsmeer was enige weken geleden kansloos verloren. Met de laatste wedstrijd in de bekerpoule werd
LMV een revanche geboden. Beide

ploegen stonden op 2 gespeeld,
6 punten, maar LMV met een beduidend beter doelsaldo. Ondanks
dat een gelijkspel genoeg zou zijn,
stuurde Julius zijn team het veld in
met de opdracht te winnen. Al gauw
bleek er sprake van een schaakspel,
beide coaches hadden hun team
met een behoudend concept laten
starten. In de 15e minuut zag Renzo zijn kans schoon uit te halen, en

ontwikkelingen en het veranderde
koopgedrag van consumenten er
voor gezorgd dat er geen, of beduidend minder vraag is naar extra winkelruimte op deze locatie. Om die
reden is de geïnteresseerde investeerder afgehaakt. In onze regio is
er echter een grote vraag naar woningen en dus ziet Gemeentebelangen graag dat het college van B&W
met een herziening van dit deelproject komt, waarbij het uitgangspunt
woningbouw wordt. Eventueel kan
dit gecombineerd worden met flexibele winkelruimte. Het doorgaand
verkeer moet blijvend geweerd worden uit het centrum. Voor inwoners
van Amstelhoek dient Uithoorn echter per auto bereikbaar te blijven.
Dit betekent dus dat de Irenebrug
wat ons betreft open blijft voor autoverkeer. De doorgaande route zal
op een dusdanige manier onaantrekkelijk gemaakt moeten worden,
dat deze niet langer als doorgaande
route interessant is.

dat de eerste plannen geen doorgang konden vinden omdat voor
de commerciële gang van zaken in
het complex zich geen ondernemers
meldden, heeft ontwikkelaar Van
Wijnen een nieuw plan ontwikkeld
voor woningen boven met op de begane grond een ruimte voor de bibliotheek en/of andere commerciële functies. Er loopt overigens nog
een door de gemeenteraad geïnitieerd onderzoek naar alternatieve locaties. Dat de bieb t.z.t. naar Confucius gaat is dus nog niet zeker.
Sinds Van Wijnen zich heeft teruggetrokken uit het ontwikkelingsplan
van het Schansgebied staat de kerk
weer te koop. Volgens wethouder
Polak zijn er intussen weer enkele
kandidaten die belangstelling hebben getoond om de kerk te kopen.
Hij kon er verder niet veel over zeggen omdat het hier om andermans
eigendom gaat en de gemeente
geen partij is. De ontwikkeling van
het gebied kan pas ter hand worden
genomen als partijen het eens zijn
geworden en zich vervolgens melden bij de gemeente.
De komst van een nieuwe jachthaven bij de Thamerkerk is afhankelijk
van het moment waarop Van Wijnen
– die de Waterlijn heeft gerealiseerd
– een langjarig contract kan sluiten
met een ondernemer die de jachthaven wil gaan exploiteren nadat
deze is aangelegd.
Tot slot werd nog even gekeken
naar de nieuwbouw in de Vinckebuurt waar de eerste woningen van
de woonwijk De Regentes zo goed
als gereed zijn. Het openbaar gebied kan er echter nog niet worden
gerealiseerd als gevolg van onvoldoende zetting van de omliggende
grond (die zakt nog teveel in). Het
uitstel omvat drie maanden. Wat betreft het braakliggende terrein langs
de Petrus Steenkampweg (waar de
vm. vleesfabriek stond) is de beslaglegging door de Provincie NH
op de gronden van Zeeman Vastgoed nog altijd niet opgeheven. De
Raad van State heeft de zaak volgens zeggen terugverwezen naar
de rechtbank waardoor het zomaar
weer heel lang kan duren alvorens
er gebouwd kan worden.
Al deze onderwerpen kwamen en
passant eveneens aan de orde tijdens ‘het spreekuur’ bij de wethouder waarvan wij u het verloop en
verdere ontwikkeling ervan niet wilden onthouden. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.
zocht om te kijken of er nog alternatieve locaties zijn voor het huisvesten van de bibliotheek.
Schanskerk
De Schanskerk is aan het verpauperen. Het gebouw wordt niet langer onderhouden en begint in verval te raken. Gemeentebelangen
vindt dit een trieste constatering.
De fractie beroept zich nog steeds
op haar standpunt dat er geen gemeenschapsgeld in het onderhoud
van deze kerk gestoken mag worden. Dit standpunt wijzigt niet. Door
de raad zijn er kaders vastgesteld
waarbinnen de Schanskerk en het
aangrenzende parkeerterrein ontwikkeld mogen worden. Vorig jaar
is er een geïnteresseerde ontwikkelaar geweest die zelfs een voorlopig koopcontract had ondertekend,
voor de zomer werd echter duidelijk
dat deze zich had terug getrokken.
De fractie van Gemeentebelangen
ziet graag dat het gesprek over de
gestelde kaders binnen dit deelproject wordt heropend.

Confucius
Voor de oorspronkelijke bedoelingen van het cultuurcluster Confucius kan geen geïnteresseerde worden gevonden. Wat Gemeentebelangen betreft een teleurstellende constatering, maar wel is duidelijk dat er volgens investeerders onvoldoende potentieel binnen de gemeente Uithoorn wordt gezien voor
een invulling met een kleine theater/filmzaal.
Om toch het bestaande gat aan de
Waterlijn op te vullen, zal de projectontwikkelaar met een nieuw
plan gaan komen. Of hier uiteindelijk ook de bibliotheek in gehuisvest
zal worden is nog niet duidelijk. Onlangs heeft de raad het college ver-

College B&W
In de afgelopen dagen is door het
college van B&W een persbericht
naar buiten gebracht over de stand
van zaken aangaande het Masterplan Dorpscentrum. Hierin meldt
het college dat er binnen een aantal
deelprojecten nieuwe stedenbouwkundige verkenningen worden gedaan, zodat einde eerste kwartaal
2017 de raad hierover geïnformeerd
kan worden. Gemeentebelangen
kijkt uit naar deze nieuwe voorstellen. Indien de voorstellen echter teveel beperkingen kennen, waardoor
de kans op ontwikkeling nog steeds
klein is, dan zal Gemeentebelangen zich hard maken om deze kaders te verruimen. Ons uiteindelijke
doel is een sfeervol dorpshart creëren en wat ons betreft mag de volgende schop nu wel de grond in!”,
aldus Gemeentebelangen

via de rug van een verdediger verdween de bal met een sierlijke boog
achter de keeper. De eerste helft
verliep verder zonder noemenswaardige momenten. Helaas moest
Mervin de strijd staken na een felle
charge van de Aalsmeer-spits.
Waar de tweede helft een offensief van Aalsmeer werd verwacht,
bleek het tegendeel. LMV behield
de regie en onze verdediging stond
als een huis. In de 50e minuut viel
de 0-2, Benjamin wist met een afstandsschot van 25 meter buitenkantje links de keeper met een lob
te verrassen. De 0-3 was ook al bijna een feit, toen Luuk met een van

zijn vermaarde vrije trappen de keeper tot een supersave wist te dwingen. Hij was echter niet opgewassen tegen onze Walid, die op onnavolgbare wijze door de verdediging
slalomde en de laatste man vertwijfeld achterliet.
Nog was het niet gedaan, het zout
moest dieper in de Aalsmeerse
wonde. David, in staat om de makkelijkste kansen te missen, maakte weer eens een fameus doelpunt.
Vanaf rand strafschopgebied volleyde hij de bal zo maar in de kruising voor de 0-4 eindstand. Zonder twijfel Man of the Match: Michael van Soest (zie foto). Hij sleur-

Voetbalquiz bij KDO zorgt
voor een fantastische avond
De Kwakel - Na een maandenlange promotiecampagne werd erop vrijdagavond 18 november jl.
de vierde editie van de voetbalquiz
bij KDO georganiseerd. Onder enthousiaste leiding van de quizmasters Theo en Hein Leliveld konden
de deelnemende 50 koppels vanaf
20:30 uur hun geluk 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, varierend van spelerspaspoorten, regiovragen tot het raden van jaartallen
van voetbalgebeurtenissen.
Uiteindelijk werd rond middernacht
na een bloedstollende finale de winnaar van de Kwakelse voetbalquiz
bekendgemaakt. Het Kwakelse koppel Jean-Paul Verbruggen en BartJan van der Jagt wisten met veel
passie en strijd aan het langste eind
te trekken en mogen zich voortaan
in het dorp profileren als de beste voetbalkenners. Ze mogen naar
een wedstrijd naar keuze toe van

één van de top 3 clubs in Nederlands. Naar verluidt zullen zij op 12
maart 2017 naar de wedstrijd Feyenoord – AZ gaan in de Rotterdamse Kuip. Door middel van een barrage wisten Eddy & Jos de tweede
plaats te bemachtigen en ontvingen
beide het boek van Johan Cruijff
‘Mijn Verhaal’. Het Leimuidense duo
Niels & Mats eindigde net als vorig
jaar in de top drie en maakte het podium compleet. Zij gaan binnenkort
op bezoek bij o.a. Johan Derksen en
René van der Gijp bij Voetbal Insite.
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 vijfde editie wordt gehouden!
Uitslag
1 Bart-Jan & Jean-Paul
2 Eddy & Jos
3 Mats & Niels

64
63
63

Geen 60 plusser bij BVK
De Kwakel - De kop boven dit
schrijfseltje duidt niet op de leeftijd
van de leden van de BVK, want leden jonger dan 60 jaar zijn er maar
heel weinig. Het slaat wel op de scores op de 2e speelavond van de 2e
parencyclus van dit seizen, want we
vinden geen enkele score van 60%
of meer. In de A lijn was de hoogste score 57,99% en die werd behaald door Margo Zuidema en Francis Terra. Op de 2e plaats treffen we
Atie en Wan Overwater met 56,25%
en op de 3e Jan van der Knaap en
Jaap Verhoef met 55,56%, hun eerste podiumplaats in de A lijn dus.
Kitty en Huub scoorden weliswaar
meer dan 40%, maar zij moesten
wel de rest van de paren boven zich
dulden.
In de B lijn de topscore van de
avond en die was voor Tiny en Adriaan Kooyman met 59,44%. Nel Bakker en Hans Wagenvoort eisten met
59,38% de 2e plaats op. Anneke
Karlas was gelukkig ook weer eens
van de partij en met gelegenheidspartner Cobie Bruine de Bruin no-

teerde zij een fraaie 57,64% en daarmee de 3e plaats. Marjo en Gerrit
konden het deze avond niet bolwerken en zij sloten dan ook de rij.
In de C lijn een gedeelde koppositie
met 57,29% voor echtpaar van Beek
en voor een paar dat dit jaar voor
het eerst een verslagwaardig resultaat bijeen kaartte, te weten Corrie
Bleekemolen en Inge Dyrbye. Mooi
gedaan dames! Op de 3e plaats
vinden we Ria Bulters en Ans Nieuwendijk met 55,9%. Dat leeftijd geen
rol hoeft te spelen om te komen tot
een knap resultaat is hiermee maar
weer eens aangetoond.
Waar vorige week nog werd vermeld dat de gepromoveerde en gedegradeerde paren in hun nieuwe
lijn geen rol van betekenis speelden, deze week was dat dus duidelijk anders.
Het blijkt maar weer dat sommige paren op scherp gezet moeten
worden om tot goede resultaten te
komen. Volgende week kan het allemaal weer heel anders zijn, dat
houdt het spannend.

Boule Union Thamen
presteert goed
De Kwakel - De tweede speeldag van de zaterdagcompetitie was
op 19 november. De twee equipes
speelden in Nieuw-Vennep bij De
Spaanse Ruiter. In BUT 2 was Jannie van Kooten weer present en samen met Henk Heemskerk wilden
ze voortbouwen op de drie winstpartijen die Henk samen met Hans
v/d Wal tijdens de eerste speeldag
vergaarden.
Hun start was goed, maar de tweede partij ging helaas verloren. Zij
lieten zich daardoor gelukkig niet
uit het veld slaan en wonnen de
derde en vierde partij met duidelijke cijfers. In de laatste partij ging
het weer minder. Jannie had duidelijk last van een schouderblessure en de tireur van de tegenstander,
Theo Balk, was goed op shot. Het
resultaat was verlies, maar wel weer
drie overwinningen en met een totaal van zes overwinningen een
keurige zesde plaats. BUT 1 met Ina
Hoekstra en Henk v Rekum was deze dag het “wild waarop gejaagd
werd”. Ongeslagen tijdens de eerste speeldag moesten ze de tweede
speeldag meteen aantreden tegen
de nummer twee uit de tussenstand.
Onze equipe speelde niet constant
en de openingen, die ze lieten, werden door de tegenstander goed be-

nut. Het werd een 5-13 verlies. In de
tweede partij werd de vorm teruggevonden en dat gold ook voor de
overige partijen. Toch speelden ze
soms een slordige werpronde en
krijgen dan vaak nogal wat punten
tegen. Dat gebeurde in partij drie en
ook weer in partij vijf. Op een stand
van 11-7 lieten ze het but totaal onverdedigd achter. Er was voor de tegenstander, De Boulende Stier 1,
voldoende ruimte om zes punten te
maken. Gelukkig verzuimden ze dat
en werden het er maar vijf, 11-12. In
de volgende werpronde plaatste Ina
haar eerste boule op een paar centimeter achter het but. Onbegrijpelijk dat de tegenstander de volgende
vijf boules plaatste in plaats van te
schieten. Nu lieten zij de deur naar
het but open staan. De volgende
boule van Ina was net iets te lang,
maar haar laatste boule betekende het dertiende punt en de vierde
overwinning van de dag. Met negen
winstpartijen blijven ze de tussenstand aanvoeren. De nummers twee
en drie staan op acht winstpartijen
en de nummer vier op zevenmaal
winst. Tijdens de laatste speeldag
moeten Ina en Henk onder andere nog tegen nummers drie en vier.
Dus dat wordt nog een spannende
dag voor ze.

de over het middenveld en heeft de
opbouw van Aalsmeer bijna in zijn
eentje continu verstoord. Als een
Willy van der Kerkhof, of voor de
jongeren onder ons een Edgar Davids, ging hij als een onvermoeibare
pitbull door de middencirkel en had

zelfs energie over om zich met de
aanval van LMV te bemoeien. Een
perfecte teamprestatie en de beste wedstrijd van het seizoen tot dusver. Met als beloning door naar de
volgende ronde van de bekercompetitie.
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Topper in de 1e divisie
Regio - Afgelopen week stond
er in de 1e divisie een echte topper op het programma. De nummer
een tegen de nummer twee. Beide teams zijn goed in vorm maar
kunnen zij dat ook in een topper
waarmaken? Dan komt niet alleen de techniek om de hoek kijken maar misschien nog wel belangrijker is of je, en hoe, je met de
druk om kunt gaan. Verliezen mag
je niet maar winnen is eigenlijk wel
noodzaak. Hoe speel je jouw partij
dan en wat doet je tegenstander?
Makkelijk op papier gezet maar als
je aan de biljarttafel staat zijn dat
de zaken die door je hoofd spelen
en dat moet eigenlijk niet want dat
heeft weer invloed op je spel. Leuk
spel toch biljarten!
1e divisie
Hoe verliep de wedstrijd tussen Lutis/de Springbok en de Kuiper/Stee
Inn dan? Donny Beets (Lutis) begon niet goed door van Michael
de Kuiper (de Kuiper) te verkiezen.
Alan Knightly (Lutis) zette dat recht
door zijn partij van Martien Heijman
(de Kuiper) te winnen. Henk Doornekamp (Lutis) trok die lijn door en
won van Nico Koster (de Kuiper). In
de laatste partij, John Beets (Lutis)
tegen Kees de Zwart (de Kuiper)
bleef het tot het eind spannend.
John stond het overgrote deel van
de partij aan kop maar zag aan het
einde Kees voorbij komen en verloor alsnog de partij. Dat de teams
dicht bij elkaar liggen blijkt wel uit
de uitslag, 38-39 en daarmee komt
de Kuiper slecht een enkel puntje
dichterbij de koploper.

tegen de Biljartmakers, de nummer
3 tegen de nummer 6. De nummer
3 blijft de top goed volgen door ook
deze wedstrijd met 43-34 naar zich
toe te trekken. De Biljartmakers
zakken door dit verlies een plaatsje.
Koploper
Koploper de Kromme Mijdrecht 2
ontving Stieva/Aalsmeer. Dat ging
de koploper niet makkelijk af. Stieva bood flink tegenstand, won twee
partijen en zorgde daarmee voor
een 35-35 gelijkspel. De Springbok
1 ontving de nummer drie, the Peanutbar 1. Geen gemakkelijke opgave. Tot tweemaal toe liet the Peanutbar de kans op de overwinning
liggen en daar maakte de Springbok dankbaar gebruik van. Aangezien ook de andere partijen door de
Springbok gewonnen werden was
de volle winst voor de Springbok,
48 punten, en moest the Peanutbar
het met 32 punten doen. Door deze uitslagen kruipt het in de top ook
lekker naar elkaar toe. De Kromme
Mijdrecht 1 ontving ASM 1 en haalde thuis flink uit. Alleen Miquel van
Nieuwkerk (ASM) mocht aan de
winst ruiken maar verloor, net als
zijn teamgenoten, toch de partij.
Dat zijn 48 punten voor de Kromme Mijdrecht en 32 voor ASM. Van
de wedstrijd the Peanutbar 2 tegen
Bar Adelhof 2 is helaas geen uitslag
ontvangen. Met 44 caramboles in
16 beurten, de kortste partij, en een
hoogste serie van 7 (22,58%) speelden respectievelijk Evert Driehuis
(CenS) en Nico de Boer (de Springbok 1) zich deze week in de schijnwerper.

Dichterbij
DIO moest naar Bar Adelhof 1 om
te zien of zij dichterbij de top 2
kunnen komen. Dat lukte, met drie
winstpartijen en een goede score in
de verliespartij kwamen zijn op 44
punten en Bar Adelhof 1 bleef op
36 steken. Een kleine stap richting
de top maar elke stap is er een. De
Merel/Heerenlux 1 en CenS gaat
het halen van punten wat moeilijker af. Deze week mochten zij thuis
bij de Merel laten zien of dat onderling beter ging. Niet dus. Een gelijk opgaande strijd en met 38-37
een hele kleine winst voor de Merel. Het verenigingsonderonsje was
voor de Merel/Heerenlux 2 en Merel/Heerenlux 3. De Merel 2 staat
er in stand iets beter voor en dat
komt eigenlijk in de uitslag weer terug, 39-36. Bar Adelhof 3 speelde

Hertha O10-1 verliest in
laatste minuut
Regio - Zaterdag 19 november
stond voor het door Linders Consultancy B.V. gesponsorde team de
uitwedstrijd op het programma tegen de jongens van CJVV O10-1 in
Amersfoort. Na een sterke eerste 15
minuten waarin de voorsprong werd
gepakt was het CJVV die uiteindelijk in de laatste minuut toch de winnende goal wist te maken en Hertha verslagen achter liet op het veld.
Ondanks dat de wedstrijd 30 minuten te laat begint weet Hertha direct druk te zetten. Vooral Quin is
scherp. In de 2e minuut krijgt hij de
bal aangespeeld door Kick en mist
zijn schot nog het doel. 3 minuten
later is het echter wel raak. Quin
krijgt de bal via Loek en staat rechts
voor de goal. Hij schiet strak diagonaal in de linker kruising. Een fantastische goal en ook een terechte voorsprong voor de Herthanen.
En Hertha gaat door. Mats mist de
bal net bij een corner van Thiago en
een actie van Thiago op links beland even later in de handen van de
keeper. CJVV heeft de eerste 14 minuten nog geen kans gehad maar
komt wel steeds beter in het spel.
Door sterk verdedigingen van Julian en een blok van Raslen voorkomt
dat de mannen uit Amersfoort weten te scoren. In de 15 minuut krijgt

CJVV een vrij trap op een gevaarlijk plek. Keeper Mike zorgt dat de
muur op de juiste plek wordt gezet. De vrije trap mist doel en gaat
ruim over. Mats, die verdedigend
een uitstekende wedstrijd speelde voorkomt een paar keer dat CJVV weet te scoren. Helaas komt CJVV in de 21 minuut toch op gelijke
hoogte. Door slordigheid in de verdediging staat het ineens 1-1. De 2e
helft zit CJVV beter in de wedstrijd.
Hertha oogt wat vermoeid en is minder scherp. Ondanks dat zijn er wel
grote kansen om te scoren. Kick
sprint vanaf eigen helft alleen naar
de keeper. De bal stuitert echter te
ver van de voet waardoor de keeper
de bal kan pakken. Ook CJVV heeft
een paar grote kansen. Zo staat
in de 11 minuut Julian op de juiste plek om een goal te voorkomen.
Ook Mats red vlak voor de goal door
op tijd de bal over de zijlijn te spelen. Bram speelt in de 16 minuut de
bal over links naar voren. Via Kick
komt de bal bij Thiago die de goal
net mist. In de 24e minuut is het dan
toch CJVV die aan het langste eind
trekt. Vanuit een corner schieten ze
de 2-1 binnen. Direct erna fluit de
scheidsrechter af voor het einde van
de wedstrijd. Hertha blijft beduusd
achter en heeft onnodig verloren.

van de uiteindelijke winnaars onthuld. Dit jaar wordt voor de eerste
keer de Sporttrainer/Coach van het
jaar gekozen. Iedereen kan een trainer/coach voordragen. De persoon
moet uit de gemeente komen maar
kan zijn/haar functie of activiteit
eventueel wel buiten de gemeentegrenzen uitoefenen. Goede sportieve resultaten zijn belangrijk, maar
een trainer/coach kan zich op allerlei andere manieren onderscheiden.
Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij
een team of groep of door zijn/haar
methodes. Omschrijf ook bij deze
voordracht goed waarom juist deze
persoon in aanmerking komt voor
de prijs. Zowel het formulier als de
criteria waar aan moet worden voldaan staan op www.derondevenen.
nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas Bokkes via de mail
b.bokkes@derondevenen.nl

Regio - Na maanden van trainen
was het eindelijk zover. Op 18 november kon weer gestreden worden om een mooie plaats in het
achtste Kees van Ankeren toernooi.
Rond 11.45 uur kwamen de eerste
deelnemers aan bij de Argon kantine. Even was er lichte paniek omdat
de lift naar de eerste verdieping haperde. Gelukkig werd het euvel snel
verholpen en konden alle deelnemers boven komen, waar een prima
lunch voor hen klaarstond. Daarna
werd dit jaarlijkse toernooi geopend
door mw. Alberta Schuurs, wethouder sportzaken. De teams uit Haarlem, Uithoorn en uit De Ronde Venen namen het tegen elkaar op en
probeerden zoveel mogelijk punten
te verzamelen. Na de pauze speelde de teams die als derde en vierde geëindigd waren, een leuke wedstrijd tegen elkaar, net als de nummers vijf en zes. De spannende fi-

nale werd gespeeld door de Hema’s
en de Bikkels. De Hema’s werden
de kampioenen van deze middag.
Zij kregen de Kees van Ankerentrofee en mochten ook de Wisselbeker in ontvangst nemen. Het was
een spannend en zeer gezellig toernooi wat mede dankzij een sponsor
en een groot aantal vrijwilligers mogelijk werd gemaakt. Hartelijk dank
hiervoor! De teams gaan nu even
bijkomen van dit evenement, en
volgende week gaan zij weer oefenen en onderlinge wedstrijden spelen, op weg naar de volgende uitdaging. Wilt u ook eens een gezellige en spannende stoelhonkbalmiddag meemaken?
Dat kan, u bent elke week welkom
op maandagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur in gebouw de Schakel
in Wilnis, en op vrijdagmiddag van
14.30 tot 15.30uur in Zuiderhof in
Vinkeveen.

De Veenlopers organiseert clinic
Regio - De Veenlopers gaan na de
succesvolle Zilveren Turfloop door
met het organiseren van een clinic en nu op weg naar de PK Bosdijkloop in Vinkeveen, die gehouden wordt op 19 februari 2017. De
10-weekse clinic zal starten op
donderdagavond 15 december om
19.30 uur, verzamellocatie Ontspanningweg 1 Mijdrecht (zij ingang van
OptiSport) en is geschikt voor iedereen van starters t/m gevorderden.

Regio - Atalante lijkt haar oude
vorm weer gevonden te hebben.
Met een complete selectie werd de
nummer vier Wilhelmina geen enkele kans gegund. En in de achtervolging op de koploper konden na een
gedegen 4-0 zege vijf punten aan
het totaal worden toegevoegd.
De bezoekers uit Amersfoort kregen in de ijskoude De Boei in het
begin van de wedstrijd een enorme
draai om de oren. Iwan wist feilloos
de zwakke plekken in de passing
van Wilhelmina te vinden en in enkele minuten was het 9-0. De ballen
die wel terugkwamen werden door
goed spelverdelen van Jeroen feilloos afgemaakt. Tot 14-5 klopte alles bij de thuisploeg. Daarna sloop
er enige nonchalance in, maar met
25-18 was de eerste set snel binnen.
Fit
Sinds iedereen weer fit is groeit het
team met de week. Ondanks het
feit dat er afgelopen dinsdag niet
of nauwelijks getraind kon worden
door condens-aanslag en dus een
spekgladde vloer, waren de mannen
scherp. Met Erik weer als libero ligt
de pass beter en is het in de verdediging rustiger en georganiseerder. Ook in de tweede set weer een
ruime voorsprong en daarna een terugval. Maar een time-out bij 2119 was genoeg om de boel weer op
scherp te krijgen en de genadeklap
uit te delen. Met als hoogtepunt een
heerlijke “killblock” van Bas, 15-19.
Moeizaam
In de derde set kwam Yorick voor
Leroy, niet omdat het moest, maar
omdat het kon. Yorick is terug van

een blessure, kende vorige week
nog een moeizame start, maar was
afgelopen vrijdag weer aardig op
stoom. Het ging lange tijd gelijk op,
maar met enkele goede buitenaanvallen sloeg Yorick een beslissend
gaatje, 15-11. Wilhelmina kwam
door hard werken nog wel even terug, ook omdat in de aanval bij de
thuisploeg de echte overtuiging
ontbrak. Sven liet zien hoe het wel
moet en met een geweldige uithaal
brak hij de weerstand van de gastheren, 25-19.
Slordigheden
De vierde set kende een vergelijkbaar verloop als de voorgaande
sets. Atalante op alle fronten sterker, maar ook nog te veel topacties
afgewisseld met slordigheden. Tot
12-12 ging het gelijk op, maar de
4-0 zege kwam geen moment meer
in gevaar, 25-16.
Een mooie opsteker waarmee het
gat met de nummer drie en de rest
groter werd, maar de achterstand
op de nummer 1 gelijk bleef. Want
ook VV Utrecht won met 4-0 van de
in verval zijnde voormalige nummer
2 Prima Donna. Alhoewel nog vroeg
in het seizoen zal het gaan tussen
Utrecht en Atalante voor de eerste
plek. Zaak voor de Vinkeveners om
met name tegen de laagvliegers onnodig puntverlies te voorkomen.
En juist die lager genoteerde ploegen staan op het programma de komende weekend. Met de progressie
die het team op dit moment maakt,
mits verder blessureleed uitblijft,
moet dat echter geen probleem zijn.
Maar het blijft wel een mooie uitdaging.

Spannend Stoelhonkbaltoernooi

Voordragen voor sportverkiezingen van DRV
Regio - De gemeente De Ronde Venen organiseert dit jaar opnieuw de
verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent
van het jaar. Nieuw is de categorie Trainer/Coach van het jaar. De
komende weken kunnen inwoners
en verenigingen sporters, teams en
trainer/coaches voordragen voor
de verschillende categorieën. Voordragen kan tot 12 december 2016.
Voordragen kan eenvoudig door het
formulier digitaal in te vullen op de
gemeentelijke website, www.derondevenen.nl. Na 12 december 2016
beoordeelt een jury alle voordrachten en wordt er in elke categorie
een top drie samengesteld. Dit zijn
de genomineerden. In januari maakt
de gemeente bekend welke drie
personen of teams per categorie zijn
genomineerd. Op vrijdag 27 januari 2017 worden in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude de namen

Atalante H1 wint
eenvoudig van Wilhelmina

Er worden twee groepen gevormd
nl. 5 km en 10 km/21,1 km. Deze
groepen zullen door gediplomeerde
trainers worden begeleid.De kosten voor deze clinic bedragen 42,50.
Dit is inclusief het inschrijfgeld voor
deelname aan de PK Bosdijkloop.
Aanmelden kunt u doen op de website van de Veenlopers www.veenlopers.nl, onder: inschrijven clinic PK
Bosdijkloop.

De middag van Hans van
Breukelen
Regio - Hans van Breukelen is een
voetballiefhebber in hart en nieren
en al vele jaren actief als vrijwilliger
bij Argon. Er is geen kleedkamer te
vinden die hij bij de club niet heeft
schoongemaakt en voor vele onderhoudsklussen was er altijd een beroep op hem te doen. Een paar jaar
geleden werd hij geveld door de
spierziekte ALS en inmiddels kan hij
zijn vrijwilligerswerk voor de vereniging niet meer uitvoeren. Maar zijn
vrienden bij de club gaan voor hem
aanstaande zaterdag een mooie
middag organiseren. Want in de belangrijke wedstrijd van Argon tegen Breukelen hebben zij het initiatief genomen om hem tussen 14.00
en 19.00 uur, voor en na de wed-

strijd in het zonnetje te zetten. Iedere belangstellende en iedereen
die Hans een warm hart toedraagt
en hem een onvergetelijke dag wil
bezorgen, is van harte uitgenodigd
om langs te komen. Met een optreden van het dweilorkest en van DJ
Arjan van Zanten en met het nodige vuurwerk belooft het een gezellige dag te gaan worden die mede
mogelijk gemaakt is door de sponsors van de club, van der Muijden
dakbedekking, Habo vlees, Kingsalmarkt, Vistra, Dirkefaen, Gebroeders
van Schaik, Tuincentrum de Huifkar, Edwin van Scheppingen metselwerken, Expert Mijdrecht en vedama verhuur.
Foto: sportinbeeld.com

CSW bekert verder
Regio - In de knock-out fase van
het bekertoernooi trad CSW thuis
aan tegen derdeklasser Benschop.
De thuisploeg was duidelijk sterker,
ware het niet dat het tot ver in de
tweede helft duurde voor de cijfers
op het scorebord dat ook uitwees.
Dave Cornelissen en Menno van der
Leeden stonden in vergelijking met
de week ervoor in de basis ten koste van Kevin Blom en Maikel Pauw.
Vooral de snelle, beweeglijke en balvaardige Dave was een plaag voor
de achterhoede van Benschop. Het
was echter zijn broer Mike die het
eerste gevaar stichtte; na drie minuten slalomde hij het strafschopgebied in en ging toen iets te opzichtig naar de grond. Scheidsrechter van Dokkum trapte er niet in. Na
een kwartier spelen floot hij echter
wel voor een lichte overtreding tegen Menno van der Leeden, waarna Elroy Baas de bal vanaf 18 meter heerlijk over de muur krulde en
doelman van der Snoek verschalkte.
Een paar minuten later mocht CSW
van geluk spreken. Aanvoerder
Martijn de With schoot de bal namelijk fantastisch in de bovenhoek
vlak nadat er gefloten was voor een
overtreding. Pech voor hem en Benschop, want achteraf was dat het
enige echte doelgevaar wat de bezoekers hadden gesticht. CSW verzuimde de voorsprong in de rest van
de eerste helft uit te bouwen, ondanks een veldoverwicht en kansen voor spits Mike Cornelissen en
schaduwspits Berry Kramer.
Allang blij
Benschop was allang blij dat het bij
rust nog pas 1-0 was.
Beide teams begonnen ongewijzigd
aan de tweede helft. Binnen tien
minuten werden noodgedwongen
twee wissels toegepast. Nick van
Asselen kwam ongelukkig op zijn
rug terecht en werd vervangen door
Maikel Pauw. Bij Benschop kwam

Mike Vergouw voor de geblesseerde Roy Smorenburg. Het overwicht
van CSW bleef en er ontstonden ook
voldoende mogelijkheden, de afronding liet echter te wensen over. Sander Kunkeler, Berry Kramer en Mike
Cornelissen waren er soms (heel)
dichtbij, de scherpte ontbrak voor
dat laatste zetje in de juiste richting.
Kevin Blom verving in de 65e minuut
de iets aangeslagen Menno van der
Leeden. Zeven minuten later was
het dan eindelijk raak. Na waarschijnlijk de mooiste en snelst uitgevoerde aanval van de hele wedstrijd belandde via Elroy Baas, Sander Kunkeler en Oscar Leune de bal
voor de voeten van Mike Cornelissen, die dit keer wel besloot meteen op doel te schieten. De schuiver
was niet hard, maar verdween wel
net buiten bereik van keeper van
der Snoek in de verre hoek. Daarna
waren er nog een paar scoringskansen, waar vooral Berry Kramer liever
niet aan herinnerd wil worden. Justin Blok kwam voor de laatste tien
minuten nog in het veld voor Sander
Kunkeler, hopend dat met zijn snelheid de verdediging van Benschop
nogmaals geklopt zou kunnen worden. Het was echter Dave Cornelissen die het vonnis velde. En hoe!
Een verre uittrap van Jordy Wens
stuiterde over de verdedigers heen
en Dave nam verrassend van ongeveer 20 meter de bal in één keer op
zijn slof waarmee de 3-0 de kwalificatie beauty meekreeg. Een geweldige afsluiter van een bekerwedstrijd die niet flitsend was, maar wel
een terechte winnaar opleverde.
Opstelling CSW
Jordy Wens, Oscar Leune, Jelle van
den Bosch, Elroy Baas, Nick van Asselen, (55. Maikel Pauw), Erik Mulder, Menno van der Leeden (72. Kevin Blom), Sander Kunkeler (88. Justin Blok), Berry Kramer, Mike Cornelissen, Dave Cornelissen
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Soms heb je van die dagen,
dan miezert het van de regen, alles
zit tegen en bij het bridgen scoor
je pijnlijk ondermaats. Dan denk
je: was ik vandaag maar niet opgestaan, lekker in mijn bed gebleven met een kop thee en een goed
boek of een overdosis Netflix. Het
gebeurt ons allemaal wel eens in
meer of mindere mate, nu gebeurde
het in de B-lijn bij het op de laatste
plaats geëindigde paar en nee…..
we gaan dus geen namen noemen.
De positieve insteek is dat het van-

Supercheque voor volleybaljeugd!
Uithoorn - Esmee, Elise, Esmée,
Femke, Sem, Maaike en Sterre ontvangen de cheque van de bedrijfsleider van DEEN.
De jeugdsponsoractie van DEEN
heeft voor de jeugd van Volleybal vereniging SAS’70 een fantastisch sponsorbedrag opgeleverd
van 861,78! In de periode van 18
september tot 29 oktober konden
er sponsormuntjes verzameld worden in 1 van de 5 kokers. De jeugd

van SAS’70 heeft zich twee zaterdagen in de winkel ingezet om muntjes te verzamelen. Er werd geholpen
met het inpakken van boodschappen en met het naar de auto dragen
van de boodschappen. Ook deelde
de jeugd in de winkel kortingskaartjes uit. In sporthal “De Scheg” was
de DEEN jeugdsponsoractie duidelijk merkbaar. De kantine was met
DEEN vlaggetjes versierd. Er lagen kortingskaartjes op de tafels,
en viltjes op de bar. Zes weken lang

mocht de jeugdcommissie attenties van DEEN aan de jeugd uitdelen. Er waren koeken, snoeptomaatjes, ice tea, limonade, stroopwafels,
bidons met kratten, eierkoeken en
fiets spakenlampjes. De jeugd van
SAS’70 wil dan ook graag het winkelend publiek bedanken met het
sponseren van de volleybal vereniging. Juist met deze extra’s is het
voor de vereniging mogelijk allerlei
leuke en extra activiteiten, speciaal
voor de jeugd, te organiseren.

De Kajuit

viert opening
Duurzame School
Uithoorn - Op 16 november werd de duurzame
school feestelijk geopend door het aanschakelen van de verlichting door Aidan Rogacion.
Ook wethouders Bouma en Zijlstra waren hierbij aanwezig.

nog een flinke besparing behaald kon worden. De
uitvoering vroeg een flinke investering, maar gelukkig was er vanuit de Provincie Noord-Holland en de
Stadsregio Amsterdam subsidie beschikbaar om de
school daarin te ondersteunen.

De basisschool De Kajuit bestaat 30 jaar. Om dat te
vieren heeft de school een flinke slag geslagen in de
verduurzaming. Het gebouw in de Meerwijk komt uit
de jaren tachtig en had ten opzichte van de nieuwere scholen in onze gemeente een achterstand op
het gebied van energiebesparing. Directeur van de
school Annemieke Haentjens Dekker; "We merkten dat de elektriciteitsrekening steeds hoger uit
viel, daar moest iets aan gebeuren. Bovendien heb je
als school ook een maatschappelijke functie, ook wij
dragen ons steentje bij aan de verduurzaming van
Nederland.”
De Kajuit heeft in samenwerking met de gemeente en de provincie een energiescan uitgevoerd naar
de mogelijke energiebesparende maatregelen in het
gebouw. Hieruit kwam naar voren dat het gebouw
redelijk op orde is, maar dat met het beter isoleren
van de verwarmingsinstallaties, het plaatsen van
zonnepanelen en het plaatsen van LED-verlichting

Verlichting
Deze zomer zijn er 74 zonnepanelen op het dak geplaatst. Daarna is alle verlichting vervangen door
LED. Daarmee is vanaf de zomer al ruim 1100 euro
bespaard. Met de subsidie verdient de school de investering al in enkele jaren terug.
Op 16 november werd de duurzame school feestelijk
geopend door het aanschakelen van de verlichting
door Aidan Rogacion. Ook wethouders Bouma en
Zijlstra waren hierbij aanwezig. Wethouder Bouma:
“Mooi om te zien hoe de school het goede voorbeeld
geeft door energiebesparing serieus aan te pakken.
We hopen van harte dat de bedrijven en inwoners
van onze gemeente dat voorbeeld gaan volgen.”
Na afloop hief leerling Anaïs van der Does samen
met wethouder Zijlstra onder toeziend oog van 200
leerlingen de speciaal ontworpen ’30 jaar De Kajuit’
vlag op het schoolplein. Na afloop was er voor alle
kinderen cake en limonade, daarmee was het feest
compleet.

af heden eigenlijk alleen maar beter kan gaan.
Ploon Roelofsma & Marja Slinger in
de B-lijn hadden geen last van een
herfstdipje en eindigen als eerste
met 60,42%, op de tweede en derde
plaats gevolgd door Trudy Fernhout
& Cisca Goudsmit met 59,03 en Tiny
Geling & Paula Kniep met 58,68%.
In de A-lijn was de hoogste score
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar met 57,29%. Thecla Maarschalk & Rees van der Post werden
tweede met 55,90 % en net daaron-

Enthousiast viertallen bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De tweede zitting viertallen leverde weer “volle bak”
op, waarbij de kansen nogal eens
keerden. In de A- lijn nu een goede avond voor Jaap Kenter & Gerda
Schavemaker en Stenny & Herman
Limburg die gezamenlijk 16 punten
binnen haalden. Tweede werd hier
het team van Cora de Vroom met
een score van 13. In de B- lijn ging
de winst naar Renske & Kees Visser, die met zeer goede steun van
Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard met 15 punten de tegenstanders het nakijken gaven. Hier eindigde het team van Francis Terra als

tweede met 13 punten. In de C- lijn
voerden Huub & Marianne Kamp en
Anneke & Bram van der Zeeuw de
boventoon met 16 punten en volgde
het team van Tonny Steegstra met
14. In de D- lijn werd het ’t spannendst: Els van Wijk & Gerda van
Liemt en Tini & Jo Wevers trokken
met 14 punten aan het langste eind,
maar de plekken twee en drie werden met 10 punten gedeeld door de
teams van Sonja Selman en Heleen
van der Roest. In de E- lijn ging de
strijd om de top tussen de teams van
Marianne Jonkers en Elly Belderink,
welke werd beslist door eerst ge-

• Nieuwe Meerbode
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der was de derde plaats voor Guus
Pielage & Renske Visser met 55,56%.
Na twee gespeelde zittingen van in
totaal zes in deze competitieronde
ziet de top-3 in beide lijnen er als
volgt uit: in de A-lijn respectievelijk Thecla Maarschalk & Rees van
der Post, Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar, Froukje Kraaij & Anneke
van der Zeeuw; in de B-lijn Annet
Roosendaal & Rini Tromp, Ria Verkerk & Ineke van Diemen en Ploon
Roelofsma & Marja Slinger. Voor informatie over Hartenvrouw kunt u
terecht bij secretaris Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of mail
naar Hartenvrouw2015@gmail.com
noemde met 16 punten, terwijl Elly
met haar club op 14 uitkwam. Tenslotte werden de meeste punten als
eerste opgehaald door Atie de Jong
& Ria Verkerk en Mieke Peeters &
Map Kleingeld in de F- lijn met een
totaal van 17. Hier werd het team
van Debora Van Zantwijk tweede
met een aantal van 15. De volgende twee avonden valt de beslissing
in de parencompetitie, waarna op
woensdag 7 december de derde zitting viertallen volgt. Uw belangstelling gewekt, kom dan eens langs bij
Bridgeclub De Legmeer.
Er wordt elke woensdagavond gespeeld vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon
0297 567458.

