
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 22 NOVEMBER 2017

ADVERTEREN?
IN DE

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl
Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Kromme Mijdrecht, West- en Oostzijde (175 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Kromme Mijdrecht, West- en Oostzijde (175 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *GE

VR
AA

GD

Uithoorn - De meeste fracties lie-
ten zich donderdag 9 november tij-
dens de raadsvergadering posi-
tief uit over de Programmabegro-
ting 2018 waarover op die avond 
in debat werd gegaan. Geen won-
der, want na jaren van bezuiniging 
op tal van voorzieningen, zijn er 
weer wat positievere zaken te noe-
men. Zo gaat de OZB niet omhoog, 
is er meer geld voor jeugdzorg en 
het jeugdsportfonds, de transities in 
het Sociaal Domein zijn goed ver-
lopen, de openbare ruimte (onder-
houd groen) kan een kwalitatie-
ve ‘boost’ krijgen, er is meer te be-
steden op het gebied van veiligheid 
en er hoeft op de sportclubs 83.000 

euro minder gekort te worden. Om 
maar enkele positieve zaken te noe-
men. Natuurlijk blijven er altijd wen-
sen over. Dat bleek uit de algeme-
ne beschouwingen van de fracties 
die uiteindelijk met algemene stem-
men de Programmabegroting 2018 
goedkeurden.

Duurzaamheid is een onderwerp 
dat bij DUS! hoog in het vaan-
del staat en die ziet met belang-
stelling uit wat de visie daarop van 
het college is. Voorts maakte DUS! 
zich zorgen over de ontwikkelingen 
rond Schiphol op het gebied van de 
luchtvervuiling en geluidhinder die 
grote invloed hebben op het leefkli-

maat in Uithoorn en omgeving. Wat 
kan Uithoorn bijdragen om hier ver-
betering te bewerkstelligen?

Nieuw actieplan wonen
De fractie van de PvdA had liever 
gezien dat in plaats van de OZB op 
de nullijn te houden, voor de infl a-
tiecorrectie van 1,3 procent zou zijn 
gekozen. Dat had 4 euro per wo-
ning per jaar opgeleverd wat weer 
als een ‘potje’ had kunnen dienen 
voor de investeringen die de ge-
meente de komende jaren te wach-
ten staat op het gebied van gym- en 
sportvoorzieningen.

Vervolg elders in deze krant.

Gemeentebegroting 2018 
biedt perspectief

Uithoorn - De laatste ontwikke-
lingen rond Schiphol als een van 
de agendapunten tijdens het be-
wonersoverleg van Buurtbeheer 
de Legmeer, bleek een schot in 
de roos. Het trok maandag 13 no-
vember een volle zaal met belang-
stellende inwoners plus een aantal 
raadsleden in de Praktijkschool Uit-
hoorn waar Buurtbeheer doorgaans 
haar informatieavonden houdt.
Luchthaven Schiphol is zowel lan-
delijk, regionaal, maar ook lokaal 
momenteel frequent onderwerp van 
gesprek. Schiphol groeit sneller uit 
haar jas dan verwacht en gaat naar 
500.000 vliegtuigbewegingen per 
jaar. Ook het aantal te verwerken 
passagiers neemt snel toe. Al met 
al ondervindt de omgeving steeds 
meer overlast van voornamelijk 
vliegtuiglawaai. De luchthaven wil 
zelfs op termijn naar 525.000 vlieg-
tuigbewegingen en er gaan zelfs 

stemmen op richting de 600.000! 
Wie dat bedenkt moet toch wel in 
sprookjesland leven. Daar komt bij 
dat de omliggende gemeenten nog 
tienduizenden huizen willen bou-
wen in de regio en de bijbehoren-
de infrastructuur wil aanleggen. Een 
ander belangrijk punt is de veilig-
heid. Omdat de start- en landings-
banen elkaar kruisen hebben het 
toenemend aantal landende en ver-
trekkende vliegtuigen veel meer last 
van elkaar. Dat gaat gevaarlijk wor-
den. Helemaal als het vliegverkeer 
zo’n 16 keer per dag van baan moet 
wisselen om te landen of te starten 
teneinde geluidsoverlast per baan 
voor de omgeving te beperken. Ove-
rigens worden de Aalsmeerbaan en 
de Kaagbaan aangeduid als ‘prefe-
rente’ start- en landingsbanen. Die 
worden dan ook het meest gebruikt 
en dat is in Uithoorn, De Kwakel en 
Aalsmeer goed te merken. Deze on-

derwerpen kwamen die avond ter 
discussie, waarbij de ‘kiesmannen’ 
van de Omgevingsraad Schiphol en 
de clustervertegenwoordiger van de 
Aalsmeerbaan uitleg over de stand 
van zaken gaven. Daaruit kwam on-
der meer naar voren dat de presen-
tatie van de betreffende Milieu Ef-
fect Rapportage (MER), die bepa-
lend is voor al dan niet verdere groei 
en uitbreiding van Schiphol, weer is 
uitgesteld vanwege onjuiste invoer 
van gegevens. Schiphol zelf was 
zo brutaal om dan maar zelf delen 
uit de MER naar buiten te brengen 
met informatie die haar welgeval-
lig was… Hetzelfde speelt zich mo-
menteel af in de situatie rond Lely-
stad Airport, waarvan deskundigen 
zeggen dat ook daar eveneens on-
juiste gegevens zijn ingevoerd. Ook 
hier moet de MER opnieuw worden 
uitgevoerd.
Vervolg elders in deze krant.

Schiphol troef bij bewonersoverleg 
Buurtbeheer de Legmeer

Uithoorn - De Kwakel –Sinterklaas 
is weer in het land en traditiege-
trouw kwam hij in Uithoorn als eer-
ste aan. Om tien uur precies kwam 
de boot over de Amstel aangeva-
ren. Honderden en nog eens hon-
derden kinderen, hun ouders, hun 
grootouders, enz,enz stonden hem 
op te wachten. De burgemeester 
verwelkomde de Sint en zijn Pieten 
en daarna liep de Sint richting  win-
kelcentrum Amstelplein. Ook daar 
werd hij warm verwelkomd.
Na de lunch vertrok hij naar win-
kelcentrum Zijdelwaard, waar hij 
ook door heel veel kinderen werd 
toegezongen. Na dit bezoek ging 
hij heel rap richting Dokkum. In de 
avond was de Kwakel aan de buurt. 
Het scheelde maar een haartje of de 
Sinterklaasintocht in De Kwakel had 
het moeten stellen zónder de hoofd-
persoon: De Pieten waren verge-
ten Sint Nicolaas te waarschuwen 
dat ze richting De Kwakel vertrok-
ken. ‘Toen ik bemerkte dat ze er niet 
meer waren schrok me een hoed-
je,’ zei de Sint na afl oop van de in-

tocht, ‘in mijn geval een mijter na-
tuurlijk,’ grapte hij vervolgens, zijn 
gevoel voor humor had er duidelijk 
niet onder geleden. Precies op het 
moment dat de Sint even naar zijn 
paard was gegaan bleken de dolen-
thousiaste Pieten te zijn vertrokken. 
‘Je weet hoe dat gaat met zoiets. 
Een roept ‘we gaan’ en de rest roept 
enthousiast hetzelfde en volgt hem. 
Iedereen denkt van de ander dat 
hij mij gewaarschuwd heeft. Ik had 
ook beter moeten weten, ze waren 
de hele dag al bijna niet in toom te 
houden,’aldus verontschuldigde de 
Sint zijn Pieten lachend. ‘Een gewel-
dig stel om mee te werken!’ Uitein-
delijk wist de Goedheiligman door 
middel van zijn mobieltje (jawel, hij 
mag dan oud zijn, maar niet ouder-
wets) en het  geroep en gezang van 
de kinderen de juiste plek te vinden. 
‘ Ik was natuurlijk wel enorm opge-
lucht  toen ik de menigte kinderen 
zag. Eind goed, al goed!’ 
Foto Ron Kopenhol

Vervolg elders in deze krant. 

Pieten vergeten Sint Nicolaas!

Uithoorn - De werkdag op scho-
lengemeenschap Thamen te Uit-
hoorn heeft een bedrag opgele-
verd van maar liefst � 10.454,40. De 
opbrengst komt volledig ten goe-
de aan het Duchenne Parents Pro-
ject. Deze cheque werd overhan-
digd door leerlingen en medewer-
kers van de school. Het Duchenne 
Parents Project biedt mogelijkheden 
aan wetenschappers, artsen en be-
drijven om onderzoek te versnellen 
voor het bewerkstelligen van een 
betere levenskwaliteit, behandeling 
of een geneesmiddel voor patiën-
ten met Duchenne spierdystrofi e. 
Duchenne spierdystrofi e is erfelijk, 
waarbij er vanaf de geboorte in toe-
nemende mate spierziekte optreedt; 
eerst in de spieren van de schou-
ders en het bekken en later in alle 

spieren van het lichaam. Dankzij re-
centelijke ontwikkelingen wordt de 
helft van de jongeren inmiddels ou-
der dan 30 jaar. Het Duchenne Pa-
rents Project heeft het doel om te 
zorgen voor betere zorg en hulp-
middelen voor de patiënten met de-
ze fatale ziekte.

Het bij elkaar gewerkte bedrag 
wordt gebruikt voor de ontwikkeling 
van een hulpmiddel die de patiën-
ten ondersteunt bij het gebruik van 
hun armen. De leerlingen Denise 
Bischot, Mees Castelein en Mitchel 
van Cronenburg overhandigden ge-
zamenlijk met initiatiefneemster do-
cente Marjon Kappé deze cheque 
aan het Duchenne Parent Project tij-
dens een bezoek aan het team wat 
aan deze armondersteuning werkt. 

Thamen werkte voor jongeren 
met de ziekte van Duchenne

Uithoorn - De Sint is weer in het 
land. Op 18 november heeft Sinter-
klaas samen met zijn pieten al een 
bezoekje gebracht aan winkelcen-
trum Zijdelwaard. Op 25 november 

aanstaande komen de pieten nog 
een keert langs om de boel op stel-
ten te zetten. Tussen 12:00 en 16:00 
uur zullen de Super Skate Pieten in 
ons winkelcentrum de gekste capri-

olen uithalen op hun gemotoriseer-
de skateboards. Rijd je een rond-
je met ze mee door het winkelcen-
trum? Wij verwelkomen jou graag 
deze dag!

Pieten in het winkelcentrum Zijdelwaard

Naar ziekenhuis 
na val van trap

Uithoorn - Op zaterdag 18 no-
vember om tien voor één in de 
nacht zijn de hulpdiensten op-
geroepen te gaan naar het Her-
man Gorterhof voor een onwel 
geworden inwoner. Een 66-jari-
ge man bleek van de trap geval-
len te zijn en was lelijk terecht 
gekomen. Hij is door medewer-
kers van het Medisch team on-
derzocht en vervolgens naar het 
VU-ziekenhuis gebracht per 
ambulance.

Flinke buit na 
snelle inbraak

Uithoorn - Op maandag 20 no-
vember is tussen 11.10 en 11.45 
uur ingebroken in een woning 
aan de Duperronlaan. De be-
woner was even bij de buren 
geweest en ontdekte bij terug-
komst dat alle kasten in zijn 
huis overhoop gehaald waren. 
De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met een fl inke buit, waar-
onder laptops, e-reader en een 
iPhone. Ook zijn sleutels van het 
huis en de auto meegenomen 
en wat klein geld. Een buurt-
bewoner heeft maandagmor-
gen twee onbekende jongens 
zien lopen in de buurt. De twee 
hebben een licht getint uiterlijk 
en droegen donkere kleding. De 
bewoner heeft ze later nog een 
keer gespot, toen had de klein-
ste van de twee een grote rode 
tas bij zich. Mogelijk betreft het 
de inbrekers. Wie meer informa-
tie heeft, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 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 Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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NES A/D AMSTEL

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

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

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 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 Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

H&A ModesHoW NAjAArs-
collectie 
Vrijdag 24 november van 14.00 
tot 15.30 uur is er weer een leu-
ke H&A modeshow, met aanslui-
tend een loterij en daarna de ver-
koop. Wij sluiten de middag af 
met een kopje lekkere erwten-
soep met stokbrood. Kaarten zijn 
bij ons te verkrijgen voor 2,50 eu-
ro. Wij hopen jullie te zien op de 
gezellige middag bij de Bilder-
dijkhof.

Help oNs HelpeN 
Wij van Help ons Helpen 0297 
willen dit jaar weer boodschap-
pen gaan inzamelen voor onze 
gezinnen. Vooral in de decem-
bermaanden is het fijn als er een 
extraatje is voor de kerstpakket-
ten. Heeft u nog dingen die u zelf 
niet eet, of een extra boodschap 
wil doen voor een ander? 

Zoals: potjes groente/pastasaus, 
rijst limonade, maar ook voor het 
persoonlijke hygiëne zoals tand-
pasta, tandenborstels en sham-

poo. Alles is welkom wat u wil 
schenken. De boodschappen 
kunt u afgeven bij ons op kan-
toor (Bilderdijkhof). 

MuzikAle BiNgo 
Op vrijdag 1 december wordt er 
een muzikale bingo georgani-
seerd op de Bilderdijkhof. Hier-
voor zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Geef je dus snel op!

AlzHeiMer cAfé
Op 7 december is er weer een 
Alzheimer café op de Bilderdijk-
hof. Het thema van deze avond 
is: Als de diagnose dementie ge-
steld is. Voor welke keuzes kom 
je te staan als mantelzorger? En 
hoe maak je die? Wij hebben op 
deze avond 3 gasten: de prak-
tijkondersteuner van de huisarts 
Carla Siegrest, de Casemanager 
en een Wijkverpleegkundige. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur en 
het programma eindigt om 21.00 
uur. De toegang is gratis. Wij ho-
pen jullie te zien op 7 december 
op de Bilderdijkhof. 

Wintermarkt De Morgenster
Uithoorn - Donderdag 30 november 
organiseert De Morgenster weer een 
Wintermarkt. Op de Morgenster wer-
ken cliënten met autisme en doen 
hier ervaring op met diverse werk-
zaamheden om zo een stap dichter 
bij de arbeidsmarkt te komen. Een 
van de werkzaamheden is het ver-
vaardigen van leuke cadeaus. Heeft 
u nog leuke cadeaus nodig voor de 

aankomende feestdagen, kom dan 
naar De Morgenster op 30 novem-
ber, van 16.00-20.00 uur. Ook voor 
een hapje en een drankje bent u van 
harte welkom! Uiteraard kunt u daar-
buiten ook altijd langskomen of con-
tact met hen opnemen; De Morgen-
ster bevindt zich op De Visserlaan 
6 in Uithoorn (bij de Thamerkerk), 
0297521942. 

Zondagbijeenkomst
Uithoorn - Zondag 26 novem-
ber wordt er weer een zondag-
ochtendbijeenkomst gehouden 
bij Inner-Art. Een eerste na de 
zomervakantieperiode. Ieder die 
steun, voeding, ontmoeting, ver-
dieping zoekt en antwoorden op 
belangrijke levensvragen hoopt 
te vinden, is van harte welkom! 
Thema van deze ochtend is: Hoe 
gaan we om met rijkdom en ar-

moe. Wat is dat eigenlijk. Wie is 
er rijk of arm en waarom en... 
waartoe? We leven in overvloed, 
of juist tekort en waarvan dan… 
De bijeenkomst begint 10.00 en 
duurt tot 11.00 uur. Hierna is er 
de mogelijkheid om bij de kof-
fi e tot 12.00 uur na te praten en 
van gedachten te wisselen. In-
ner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS De 
Kwakel, tel. 0297-563753.

KerkCafé Uithoorn
Uithoorn - De Franse econoom 
Thomas Piketty zegt in zijn (baan-
brekende) boek “Kapitaal in de 
21e eeuw” dat zonder overheids-
ingrijpen de rijke bovenlaag van 
de bevolking steeds rijker wordt. 
Dit gebeurt volgens hem omdat 
het door de rijken belegde vermo-
gen meer opbrengt dan wat de rest 
van de bevolking met hard wer-
ken kan verdienen. Dit is (voor Pi-
ketty) maatschappelijk onaccepta-
bel! Samen met het boekje “Het kan 
niet waar zijn” van Joris Luyendijk 
heeft dit tot veel maatschappelij-
ke discussie geleid. Deze discussie 
willen we in Kerkcafé ook voeren: 
“Wat zouden burgers en overheden 
kunnen doen om uitwassen van het 

kapitalisme te beperken?” Moet dit 
beperkt worden? Of juist niet? Kom 
24 november naar de Schutse en 
praat mee!! Ook met het oog op de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen heel interessante vragen voor 
Uithoorn!! Op vrijdagavond 24 no-
vember komt Prof. Dr. Jan Klaas-
sen (1943) hierover met ons spre-
ken. Hij werkte als accountant voor 
KPMG en was parttime hoogleraar. 
Tevens was hij vijftien jaar lid van de 
Ondernemingskamer van het Ge-
rechtshof Amsterdam. De bijeen-
komst is in De Schutse, De Méro-
delaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur 
is er koffi e en thee. Na afl oop kunt 
u bij een hapje en een drankje na-
praten. 

Opbrengst collecte 
Uithoorn - Tijdens de collecte voor 
het Diabetes Fonds in de gemeente 
Uithoorn en De Kwakel, is het mooie 
bedrag van 7.077,- euro opgehaald. 
Het Diabetes Fonds zal het tota-
le bedrag van de landelijke collecte 
aanwenden voor onderzoek om Di-
abetes Type 1 en Type 2 te voorko-
men, kans op complicaties te verla-
gen en mogelijk op termijn te gene-
zen! De Stichting hoopt volgend jaar 
weer over meer collectanten te kun-

nen beschikken. Want naast de gul-
heid van de gevers zijn er natuur-
lijk ook voldoende collectanten no-
dig om in heel Uithoorn/De Kwakel 
te kunnen collecteren. De collecte 
in 2018 is van 29 oktober t/m 3 no-
vember en u kunt zich nu al aanmel-
den bij mw. van der Does tel. 0297-
568460 of pauline.vanderdoes@on-
line.nl. Het Diabetes Fonds afdeling 
Uithoorn is dankbaar voor alle hulp 
en (toekomstige) steun! 

Concert Amicitia in 
Uithoorn
Uithoorn - Vrijdag 8 december 
vindt in de Burghtkerk, Potgieter-
plein te Uithoorn het najaarscon-
cert van COV Amicitia plaats.Uit-
gevoerd wordt het Weihnachtsora-
torium van J.S. Bach, cantate 1, 2, 
3, 5 en 6. Aanvang concert 20.00 
uur. Medewerking verlenen: Clau-
dia Couwenbergh sopraan, Maartje 
de Lint mezzosopraan, Falco van 
Loon tenor, Marc Pantus bas-ba-
riton, Eric Jan Joosse orgel en het 

Promenade Orkest, dirigent Toon 
de Graaf. Toegang 25,- euro, t/m 17 
jaar 10,- euro. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de website www.amicitia-
uithoorn.nl, Bruna Amstelplein Uit-
hoorn, The Read Shop Zijdelwaard-
plein Uithoorn en aan de zaal vanaf 
19.15 uur indien voorradig. Laten we 
met elkaar genieten van een mooie, 
inspirerende muziekavond. Amicitia 
hoopt op wéér een volle zaal! Voor 
informatie tel. 0297 567257 / 566377.

IVN organiseert: 
Vogelexcursie IJmuiden
Regio - Op zaterdag 2 decem-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een vogelexcursie 
naar de zuidpier van IJmuiden. De 
2,9 km lange pier is door zijn op-
bouw van betonnen blokken en kei-
en een ware voedselkamer voor al-
lerlei soorten zee- en kustvogels. 
Naast de verschillende soorten 
meeuwen, scharrelen er ook steen-
lopers, kanoeten en paarse strand-
lopers tussen de keien door op zoek 
naar voedsel. En wat dacht u van de 
kleine drieteenstrandlopers die met 
de golven mee in ongeloofl ijk snelle 
pas langs het strand heen en weer 
rennen om zo het vers aangespoel-
de voedsel uit het zand te pikken. 
Zij broeden op Groenland en over-
winteren bij ons! Omdat het laatste 
beetje van de vogeltrek nog gaande 
is, en veel vogelsoorten de kustlijn 
als trekroute gebruiken, is de kans 
aanwezig dat we misschien wel wat 

schaarsere soorten tegenkomen op 
weg naar hun overwinteringsgebie-
den in het warme zuiden.

Pier
Een bezoek aan deze pier staat ga-
rant voor het van dichtbij zien van 
vele vogelsoorten, een frisse neus 
én misschien wel een glimp van 
de bruinvissen en zeehonden in de 
Noordzee… Trek passende kleding 
aan, neem lunch voor onderweg en 
een verrekijker mee. 

Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8.30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Terug: rond 15.00 uur. Kosten: 
gratis (vergoeding auto- en par-
keerkosten in overleg met de be-
stuurder). Aanmelden: niet nodig. 
Info en excursieleider: Christiaan 
Knaap (06-10 88 43 56)

De Surprise Werkplaats is 
geopend 
Regio - Suprises maken was nog 
nooit zo gemakkelijk. Nu Sinter-
klaas in het land is aangekomen, 
zijn er op de scholen lootjes ge-
trokken voor het maken van sur-
prises. Wat zou het lekker zijn als 
er dan een ruimte is waar volop ge-
knutseld kan worden aan surpri-
ses. Zonder gedoe thuis. Die mo-
gelijkheid is er nu met de start van 
De Surprise Werkplaats in het ate-
lier van Kleur is Kracht in de Boven-
boog. Hier heeft je kind de tijd om 
een surprise te maken en hulp te 
krijgen van een echte kunstenaar. 

Of als je zelf een uitwijkplek zoekt 
om ongestoord aan je surprise te 
werken. Kosten bedragen 10,- eu-
ro inclusief basismateriaal, koffi e, 
thee of warme chocolademelk met 
wat lekkers. Er is voldoende mate-
riaal in de werkplaats aanwezig. Al-
leen wel even je plekje reserveren. 
Dat kan door in te schrijven op ht-
tps://desurprisewerkplaats.nl. Op 
de site vind je ook alle data en tijd-
stippen. Voor meer informatie kunt 
u bellen met Astrid van Zelst, tele-
foon 06-14904491 of e-mail info@
kleuriskracht.nl.

Natuur
Dicht
Bij huis

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

Er is heel veel veranderd in het 
water om mij heen. De eenden 
zijn klaar met zorgen, de meer-
koeten ook. Maar wat een ver-
schil! De eenden hebben beslo-
ten hun maatje weer op te zoe-
ken of een nieuwe te vinden. Dat 
doen ze graag voor het echt win-
ter wordt. De woerden hebben 
hun mooie pakje terug en pro-
beren de show te stelen voor de 
eenden. Andere woerden wor-
den dan even weggejaagd. Be-
gin november is de paarvorming 
wel klaar en de paartjes zitten 
rustig te knuffelen op de kant. 
Ze slapen wat, ze dutten wat, 
gedragen zich lui en tevreden. 
Pas in januari beginnen ze met 
paren, dan wordt het weer een 
ander leven. Maar nu is er rust. 
Dan de meerkoeten! Rondom 
mijn tuin drijven en zwemmen 
er ongeveer twintig. En die ma-
ken de hele dag ruzie. En waar-
om? De meerkoet is trouw aan 
zijn of haar partner. Concurren-
tie zou niet hoeven denk je dan. 
Maar het gaat de hele dag door: 
een meerkoet legt zijn kop plat 
op het water en begint te ped-
delen. Dat gaat naar een ande-

re meerkoet. Die rent dan weg, 
met poten en vleugels slaand 
op het water. Veel gespetter. 
Soms lijkt het wel alsof ze al be-
ginnen te jagen voordat ze we-
ten op wie. Dan beginnen ze te 
racen, maken nog een bocht-
je en kiezen een andere meer-
koet uit… Waarom doen ze dat? 
Ik kan niet zien of er jagers en 
bejaagden zijn, ze lijken echt te-
veel op elkaar. Gaat het alleen 
om het plezier van het jagen? 
Vinden de bejaagde vogels het 
niet erg? Dat lijkt wel zo, want 
niet één meerkoet verlaat het 
groepje van 20. Als ze bejaagd 
worden rennen ze even weg en 
daarna zwemmen ze weer rus-
tig rond, niet echt bang lijkt het. 
Misschien hebben ze er allemaal 
plezier in. En tussen al dit geweld 
en geknuffel is er één rustpunt. 
Elke ochtend komt er een aal-
scholver vissen. Als hij genoeg 
gegeten heeft gaat hij op zijn ei-
gen hoekje zitten drogen. Stille-
tjes. Hij trekt zich niets aan van 
het gespetter en geknuffel om 
hem heen.

Catherine

Haat en liefde in de polder
Drijvende krachten

www.ivN.Nl/afDeliNg/De-roNDe-veNeN-uithoorN

Wintermarkt
Uithoorn - 24 november is het zo-
ver, onze jaarlijkse wintermarkt! Er 
zullen ruim 25 kramen te vinden 
zijn met o.a. sieraden, cadeauarti-
kelen, interieurproducten, etens-
waren, handwerk en veel meer. Ook 
zijn er kraampjes voor een hap-
je & een drankje. U bent welkom 
van 16:00u – 21:00u aan de Vuur-

lijn 36. U kunt parkeren op de na-
bijgelegen openbare parkeerplaat-
sen (KDO, nr. 50 of Qui-vive, nr. 30, 
vanaf KDO is er verlicht pad door 
het park naar de Wintermarkt). Voor 
mensen die slecht ter been zijn, is er 
parkeermogelijkheid op het erf zelf. 
Ook wandelaars en fi etsers kunnen 
via de hoofdingang komen (nr. 36). 
We raden aan om als dit kan, met de 
fi ets of lopend te komen. Let op: er 
kan niet gepind worden. Tot vrijdag!

Kinderstemmen gezocht
Uithoorn - Kinderkoor Opmaat be-
staat uit 13 kinderen die al enthou-
siast aan het repeteren zijn voor 
kerst. Op kerstavond zingen we 
bij de kerstviering van 18:30 in de 
Burght. Hiervoor kunnen we nog 
extra zangers gebruiken. Alle kin-
deren tussen de 5 en 12 jaar mogen 
meezingen. We zingen de bekende 
kerstliedjes: Stille nacht, Midden in 

de winternacht, Er is een kindeke... 
Maar ook modernere liedjes met 
bijpassende bewegingen komen 
aan bod. De repetities zijn elke vrij-
dagavond van 18:30 tot 19:30 in de 
Burght aan het Potgieterplein. Zan-
gervaring is niet nodig, plezier heb-
ben in het zingen wel. Voor meer in-
formatie kunt u mailen naar anne-
miek_samsom@hotmail.com
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Wordt het lezen steeds 
lastiger?
Regio - Onze ogen zijn erg inge-
nieuze zintuigen en kunnen in een 
reflex instellen op alle afstanden 
waarop u wilt kijken. De ooglens 
die binnen in onze ogen zit wordt 
omringt door een kringspier die de 
ooglens boller kan maken als u iets 
dichterbij wilt zien of ontspannen 
als u in de verte wilt kijken. Naast 
dit boller maken van de ooglens 
wordt ook de kringspier rondom de 
pupilopening aangespannen, waar-
door de pupilopening wordt ver-
kleind en er zo een grotere scherp-
tediepte ontstaat, waardoor het kij-
ken op korte afstand beter gaat. Om 
boller te kunnen worden moet de 
ooglens wel soepel genoeg zijn. We 
zouden dit misschien kunnen ver-
gelijken met bijvoorbeeld klei. In-
dien klei nog nat en soepel is, kun-
nen we dit in vele vormen kneden. 
Eenmaal opgedroogd en daarmee 
harder geworden, is dit eigenlijk 
niet meer mogelijk. In onze ooglens 
speelt zich een soortgelijk proces af, 
feitelijk al vanaf onze geboorte. El-
ke dag worden we een dagje ouder 
en daarmee wordt de ooglens elke 
dag weer een stukje minder soe-
pel. Op een zeker moment gaan we 
merken dat we het leeswerk (denk 
aan krant of telefoon) wat verder 
weg moeten houden om te kunnen 
lezen. Of we merken dat als er net 
te weinig licht is het lezen gewoon 
lastig(er) gaat. Niets om ongerust 
over te worden, maar wel het mo-

ment om eens met Sijbrants & van 
Olst Optiek te gaan praten.

De trukendoos gaat open
De mens is vindingrijk en dat mer-
ken we ook als de lettertjes te klein 
gaan worden of de armen te kort 
worden. We verzinnen allemaal ver-
schillende (tijdelijke) oplossingen 
om het probleem als het ware te 
omzeilen. Een sterkere lamp, dich-
terbij het raam, grotere letters op de 
telefoon of tablet, enzovoort. Mis-
schien hoort het ‘verrassingsmenu’ 
in het restaurant ook wel tot deze 
categorie oplossingen. We willen al-
lemaal weer net zo goed op alle af-
standen kunnen kijken als een paar 
jaar geleden. Het goede nieuws is 
dat dit ook kan. Sijbrants & van Olst 
Optiek biedt u heel veel verschillen-
de mogelijkheden om u op alle af-
standen scherp te laten kijken, dat 
is onze trukendoos. Of u nu met bril 
of zonder bril op alle afstanden wilt 
kijken, het kan allemaal. 

Kijken op alle afstanden, zon-
der bril
Naast de bekende oplossingen voor 
alle afstanden die u wellicht bent 
gewend van ons met brillen, bieden 
wij nu ook de allernieuwste ontwik-
keling: 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL. Een multifocale bril 
kunt u krijgen in allerlei soorten, 
maar alle brillen hebben de eigen-
schap dat het leesgedeelte onderin 

Kom je talenten ontwikkelen!
Loogman Groep zoekt 
Loogmannen en -vrouwen 
Regio - De Loogman Groep werd in 
2017 uitgeroepen tot beste Onder-
neming van Noord-Holland en dat 
is niet voor niets: een belangrijk on-
derdeel van het succes van het fa-
miliebedrijf is het enthousiaste per-
soneel. Eigenaar Ger Loogman is 
trots op de ruim 250 medewerkers, 
maar wil de Loogman-familie graag 
uitbreiden. “Wegens aanhoudende 
groei en ontwikkelingen zoeken we 
nieuwe medewerkers bij diverse be-
drijfsonderdelen”, zegt Ger. 
Nieuwe Loogmannen en -vrou-
wen dus, die onderdeel willen wor-
den van het succes van het fami-
liebedrijf? “Ja, zo kan je het stel-
len. We zoeken positief ingestelde 
mensen die graag onderdeel wil-
len worden van ons team”, vervolgt 
Ger. “Je krijgt bij ons volop de mo-
gelijkheid om je talenten te ontdek-
ken, jezelf te ontwikkelen én dus het 
beste uit jezelf te halen. Wist je bij-
voorbeeld dat al meer dan 100 me-
dewerkers hun MBO-opleiding bij 
ons hebben behaald? We investeren 
graag in goed personeel. We bieden 
niet alleen een leuke baan, ook wor-
den diverse opleidingen, trainingen, 
coaching- en ontwikkelingstrajec-
ten aangeboden. Het spreekt voor 
zich dat je komt te werken in een 
gezellig en hecht team, waar ieder-
een van aanpakken houdt: het enige 
dat wij vragen is een positieve werk-
houding.” 

Alles keurig geregeld
Ger vindt het ook belangrijk dat me-
dewerkers zich thuis voelen en dus 
is bij Loogman alles keurig gere-
geld: ‘“Je hebt geen omkijken naar 
administratieve rompslomp. Zaken 
zoals CAO-regels, pensioen, (aan-
vullende) verzekeringen, contracten 
en het altijd op tijd uitbetalen van 
je salaris zijn vanuit de afdelingen 
HRM en Personeelsadministratie 
prima voor je geregeld, zodat onze 
mensen volop kunnen genieten van 
hun vrije tijd. Ook dat vinden we bij 
Loogman belangrijk.” Ger gaat ver-
der: “We hebben bijvoorbeeld ook 
voor iedere functie een bonussy-
steem in het leven geroepen, waar-
mee medewerkers kunnen spa-
ren voor gezellige teamuitjes. Onze 
feestcommissie zorgt voor de gezel-
ligste feestjes, zoals laatst toen we 
werden uitgeroepen tot beste on-
derneming van Noord-Holland.”

Zo na de vakantie, als het dage-
lijks leven weer gewoon op gang 
komt, dan overzien we pas echt 
de “ravage” die de zomer heeft 
aangericht. De vale restanten van 
een zomerbruine huid, haar dat 
dankzij fanatiek zwemgedrag ge-
lijkenis vertoont met stro en ui-
teraard, als kersje op de taart zijn 
we ook nog eens een paar pond-
jes gegroeid. Dus, er zit niets an-
ders op, we gaan aan de slag met 
scrubcrèmes om de huid weer 
mooi egaal en glad te krijgen, we 
smeren ons haar na een uitge-
breid kappersbezoek maar weer 
eens in met zo’n wonderen be-
lovend serum èn we nemen ons 
voor om weer eens gezond te 
gaan eten! Zullen we ons deze 
keer eens verdiepen in de Voed-
selzandloper of gaan we Rens 
Kroes volgen met haar super-
foods? Het kan allemaal. Het is 
sowieso verstandig om je eens te 
verdiepen in gezond voedsel. Het 
geeft meer energie, je huid gaat 
ervan stralen en als je uitgeba-
lanceerd eet behoud je een con-
stant gewicht. Het is heel belang-
rijk om het jojo-effect te vermij-
den. Het volgen van steeds ver-
schillende diëten zoals mensen 
de afgelopen jaren wel deden, is 
erg onverstandig. Vandaar dat we 
bij ons op de kliniek ook heel veel 
aandacht besteden aan een ge-
zond voedingspatroon. Wanneer 
mensen met een UltraShape be-
handeltraject starten, krijgen ze 

daarbij ook altijd lifestyle-advie-
zen. Ga voor jezelf eens na wel-
ke dagelijkse, slechte gewoontes 
je hebt en probeer gezonde alter-
natieven te bedenken. Ga je bij-
voorbeeld altijd voor de bijl bij het 
tankstation waar het zo heerlijk 
ruikt naar versgebakken crois-
santjes, zorg dan dat je vlak voor 
het tanken een gevulde maag 
hebt. Dan is het makkelijker te 
weerstaan. Of als je ‘s avonds na 
het eten altijd nog in de koelkast 
gaat grazen, ga in plaats daarvan 
even een wandelingetje maken. 
Het is niet dat de kilo’s eraf zullen 
vliegen, maar op termijn levert dit 
zeker gewichtsverlies op. Als dit 
je nou niet snel genoeg gaat en je 
toch graag met kerst in een leu-
ke LBD (Litlle Black Dress) wilt 
verschijnen, dan is er nog de mo-
gelijkheid om wat vetcellen te la-
ten vergruizen. Kijk gewoon even 
op www.finessebodylineclinic.nl. 
Binnen 6 weken kun je dan al 1 
of 2 kledingmaten minder heb-
ben. Dan valt die leuke LBD toch 
net wat mooier. Wacht niet te 
lang, want voor je het weet staan 
we met zijn allen de kerstboom 
alweer op te tuigen.

All I want for 
Christmas...

Amstelland - Uitvaartcentrum 
Bouwens staat stil bij haar 90-ja-
rig bestaan. Normaal gesproken 
komt men hier liever niet over de 
vloer, maar zaterdag 25 november 
tijdens de open dag van 10.00 tot 
17.00 uur staat alles in het teken van 
het 90-jarig bestaan en de twee ver-
nieuwde locaties. 
Bouwens is een familiebedrijf dat is 
opgericht in Amsterdam op 13 no-
vember 1927. De heer J.G.J.A Bou-
wens is destijds gestart met het ver-
zorgen van katholieke begrafenis-
sen met als motto ‘semper para-
tus’: altijd klaarstaan voor anderen. 
Inmiddels staat de derde generatie 
Bouwens aan het roer. Geïnspireerd 
door de vorige generaties werd de 
heer Clemens Bouwens – bewust 
of onbewust – hiertoe geroepen. 
“Wat is er mooier dan er voor el-
kaar te zijn, juist op de momenten 
dat je medemens het het moeilijkst 
heeft?”
Inmiddels bestaat Bouwens uit een 
team van ruim 30 toegewijde men-
sen. Door de jarenlange ervaring is 
Bouwens in staat deskundig advies 
te geven over de begrafenis of cre-
matie en bekend met de etiquette.
In de fase na het overlijden tot en 
met de dag van het afscheid bege-
leidt één gediplomeerde, betrok-
ken uitvaartleider persoonlijk het 
afscheid. Door zoveel mogelijk uit 
handen te nemen, bieden zij fami-
lies houvast en rust. 

Tien stappenplan
Het gehele uitvaartproces is vastge-
legd in een overzichtelijk tien stap-
penplan. Hierdoor weten nabe-
staanden vooraf wat ze van Bou-

wens mogen verwachten. Door oog 
te hebben voor details, inleving, oog 
te hebben voor iedereen en een 
goede vertaalslag wordt ieder af-
scheid bijzonder. In de uitvoering 
denken de medewerkers van Bou-
wens in mogelijkheden en creatie-
ve oplossingen en zijn zij bereid net 
een stap verder te gaan. Alles kan. 
Het familiebedrijf heeft een vesti-
ging in Amstelveen en Uithoorn. 
Echter een begrafenis of crematie 
kan door Bouwens verzorgd worden 
op iedere gewenste locatie in Ne-
derland of in het buitenland. 

Klaar voor toekomst
De afgelopen periode zijn de ge-
bouwen klaargestoomd voor de 
toekomst. Michiel de Zeeuw, be-
kend van RTL Woonmagazine, heeft 
hier zijn signatuur afgegeven. De 
opdracht die hij van Clemens Bou-
wens kreeg was om ‘een huiselijke 
sfeer te creëren zodat men zich on-
der droevige omstandigheden hier 
toch thuis kan voelen’.
In het uitvaartcentrum in Amstel-
veen zijn, behalve het hoofdkantoor, 
verschillende rouw- en ontvangka-
mers. Het uitvaartcentrum in Uit-
hoorn ligt naast de Nieuwe Algeme-
ne Begraafplaats en beschikt over 
een eigen crematorium, een aula, 
een rouwkamer en een ontvang-
kamer. Daar kan de opbaring, het 
rouwbezoek, de afscheidsbijeen-
komst en de condoleance in het-
zelfde gebouw plaatsvinden. 
Met een eigen sleutel van de rouw-
kamer kunnen families op beide lo-
caties dag en nacht terecht om in 
huiselijke sfeer afscheid te nemen 
van hun dierbare.

Zaterdag open dag bij de twee 
locaties
Uitvaartcentrum Bouwens 
telt af naar de eeuwigheid

Muziekvereniging Tavenu krijgt 
van de Nieuwe Meerbode de 
ruimte om zich voor te stellen. 
Daar maken we natuurlijk graag 
gebruik van. Tavenu is sinds 
1927 de muziekvereniging in De 
Kwakel. Dit jaar, 2017, werd het 
90-jarig bestaan uitgebreid ge-
vierd. Natuurlijk werd er zoals bij 
ieder jubileum een groepsfoto 
gemaakt zoals u hier kunt zien. 
Tavenu heeft veel schommelin-
gen in het ledenaantal meege-
maakt. De eerste jaren bleef het 
constant, en na 1945 groeide de 
vereniging gestaag. In de jaren 
50 van de vorige eeuw werd er 
naar Amerikaans voorbeeld een 
drumband opgericht. Met de 
komst van de televisie in de be-
gin jaren 60 werd de vereniging 
steeds kleiner, zelfs zo dat er be-
sloten werd een jaar niet meer te 
repeteren en op te treden. Daar-
na werd een nieuwe start ge-
maakt en ging het weer crescen-
do (de oude naam van Tavenu) 
met het ledenaantal. Met een 
fanfare, drumband, melodisch 
slagwerk en majorettes telde Ta-
venu in de jaren 80 meer dan 
100 leden en werd er op con-
coursen goed gepresteerd. On-
geveer 15 jaar geleden is Tavenu 
gestopt met de majorette/colour 
guards groep en is de steelband 
opgericht. Helaas is 4 jaar gele-
den ook de drumband gestopt 
omdat met de overgebleven 6 le-
den geen leuke en uitdagende 
muziek meer gespeeld kon wor-
den. Dit is in een notendop de 
eerste 90 jaar van Tavenu. 

POSITIEF
Gelukkig is de groei weer inge-
zet en kan de vereniging posi-
tief naar de toekomst kijken. De 
steelband groeit gestaag, maar 
daarover een andere keer meer. 
Een paar jaar geleden heeft Ta-
venu besloten de ‘fanfare’ vaar-
wel te zeggen en verder te gaan 
als “Orkest van De Kwakel”. Dit 
betekent dat in het orkest niet 
alleen koperen blaasinstrumen-
ten welkom zijn, maar ook voor 
een fanfare “vreemde” instru-
menten. Zo hebben er tijdens 
een concert al een keer accor-
deons meegedaan en zelfs een 

hele coverband compleet met 
keyboard, gitaren en zang. Ta-
venu wil er zijn voor iedereen 
die graag muziek maakt en sa-
men met andere muzikanten in 
een orkest wil meespelen. Want 
muziek maken is een heel leuke 
hobby, maar samen muziek ma-
ken is nog leuker.

TROMPETLES
Regelmatig heeft Tavenu pro-
jecten en lessen op basisschool 
De Zon in De Kwakel verzorgd. 
Een paar jaar is er in groep 4 en 
5 trompetles gegeven en ook 
is er in samenwerking met Ta-
venu, schoolbreed, een muzie-
kweek georganiseerd. Iedere 
groep kreeg een week lang el-
ke dag een uur muziekles met 
op vrijdagmiddag een slotcon-
cert. Omdat het Orkest van De 
Kwakel de muziekkeuze wat 
heeft aangepast aan de tegen-
woordige tijd, zijn er na con-
certen spontaan mensen lid ge-
worden en zijn er ook leden van 
“vroeger” opnieuw lid geworden 
en zij spelen zelfs al weer mee 
in het orkest. Daardoor wordt 
de bezetting steeds beter en 
kon er weer eens aan een con-
cours meegedaan worden met 
een mooie eerste prijs als resul-
taat. Hiervoor moest het orkest 
nog wel enkele invallers vragen 
om mee te doen. Het instrument 
dat nu het hardst een bespe-
ler nodig heeft, is het drumstel. 
Een drummer is heel belangrijk 
in een orkest en daarom is Ta-
venu heel hard op zoek naar een 
drummer/percussionist. Kandi-
daten kunnen op dinsdagavond 
in de grote zaal van het dorps-
huis in De Kwakel tussen 20.00 
en 22.00 uur kennis komen ma-
ken met het orkest. Ook bugel-
spelers, trompettisten en trom-
bonisten zijn van harte welkom, 
evenals een basgitarist en een 
toetsenist (keyboard of elektri-
sche piano). De laatste moeten 
wel zelf over een instrument be-
schikken. Voor (bijna) al deze in-
strumenten geldt, dat er bij Tave-
nu les gegeven wordt. Kom dus 
eens langs of mail naar tave-
nudekwakel@gmail.com of bel 
0297-286143.

het glas zit verwerkt. Wilt u iets le-
zen op de bovenste schap in de su-
permarkt, dan zult u het hoofd ver 
achterover moeten buigen. Maar 
denk ook eens aan die momenten 
dat u bijvoorbeeld op de fiets in de 
regen rijdt, of aan het sporten bent. 
Momenten waarbij het kunnen zien 
zonder bril soms handiger en ge-
makkelijker is. Het bijzondere van 
deze lens is dat er in het ontwerp 
rekening is gehouden met de ver-
schillen tussen ogen en verschil-
len in pupillen. Met andere woor-
den, een daglens die eigenlijk direct 
zicht levert op alle afstanden. Om-
dat dit een daglens betreft is deze 
contactlens ook nog eens heel han-
dig te combineren naast de bril. Tij-
dens sporten, vakantie of uitgaan 
heeft u hiermee gewoon weer de 
keuze wat u gaat dragen, in plaats 
van genoodzaakt te zijn de bril op 
te moeten zetten om op de korte af-
stand te kunnen kijken.
Na gebruik gooit u de daglenzen 
gewoon weg, niets poetsen of on-
derhouden maar gewoon gemak en 
hygiëne. Daglenzen zijn daarmee de 
meest gezonde en comfortabelste 
manier van contactlenzen dragen. 
En voor een prijs, minder dan een 
cappuccino per dag, draagt u deze 
lenzen al in combinatie met uw bril. 

Testers gezocht
Vanaf 25 november t/m 2 december 
aanstaande organiseert Sijbrants & 
van Olst Optiek een speciale dag 
rondom 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL. Bent u op zoek naar 
een andere oplossing in plaats van 
een bril voor bijvoorbeeld het spor-
ten, of wilt u ook zonder uw bril toch 
op alle afstanden kunnen zien, dan 
nodigen wij u graag uit om een af-
spraak te maken voor de multifoca-
le dagen.  

Al meldingen over 
vuurwerkoverlast

Uithoorn - De oproep van de po-
litie om overlast door vuurwerk te 
melden, heeft al een aantal meldin-
gen opgeleverd. Deze kwamen uit 
de buurt van de Gasperiflat en nabij 
Springgans. Om de hotspots in de 
wijken te clusteren, vraagt de poli-
tie inwoners die vuurwerkknallen 
horen dit te melden via 0900-8844. 
Door een overzicht te maken, heeft 
de politie meer de mogelijkheid om 
gericht extra controles te houden 
om zo overlast door vuurwerk in te 
kunnen dammen.

Gluren door de 
brievenbus

Uithoorn - Op donderdag 16 no-
vember rond half twee in de nacht 
kreeg de politie een melding van 
een bewoner in de Ronald Holslaan 
die twee personen door zijn brie-
venbus had zien gluren. Een groep 
agenten is direct ter plaatse ge-
gaan en troffen in de nabije steeg 
zes personen aan. Ze zijn gecontro-
leerd, maar er zijn verboden attribu-
ten aangetroffen. De zes verklaar-
den even buiten te staan om te ro-
ken. De zes staan overigens allen 
bekend bij de politie vanwege in-
braken. Er is nog een verder onder-
zoek gehouden in de buurt, maar er 
zijn geen andere verdachten aange-
troffen.

Wasstraatmedewerker
Maar wat voor medewerkers zoekt 
Loogman precies? Ger: “We hebben 
door onze groei momenteel diver-
se vacatures. Bijvoorbeeld voor een 
wasstraat-medewerker. Vanuit deze 
functie bestaat ook de mogelijkheid 
door te groeien, door met passende 
interne en externe opleidingen bij-
voorbeeld (assistent)teamleider van 
één van onze wasstraten te worden. 
Dagelijks rollen vele auto’s van de 
kettingbaan af in de acht wasstra-
ten in Nederland, een verantwoor-
delijke maar zeker ook uitdagende 
functie. Maar ook als je een horeca-
hart hebt, dan hebben we daar ver-
schillende functies met doorgroei-
mogelijkheden: bijvoorbeeld bij de 
goedlopende Brasserie 10 of de FE-
BO in onze tankwinkel.”

Auto Interieurreiniging
Ger legt ook uit dat vanwege het 
grote succes van de binnenreini-
gingband, waar de interieurs van 
uiteenlopende auto’s op een lopen-
de band tip-top worden schoon-
gemaakt, extra handen nodig zijn: 
“Ons interieurreinigingsteam is een 
erg enthousiast team, waar ze graag 
de handen uit de mouwen steken. 
Een baan waarmee je de uurtjes op 
de sportschool kan skippen”, lacht 
Ger. “We zoeken eigenlijk in alle ge-
ledingen fulltime-, parttime,- week-
end en vakantiekrachten. Er zitten 
echt leuke vacatures bij. Of je nu 
als student lekker wilt bijverdienen 
of gewoon een fulltime baan zoekt: 
met een positieve persoonlijkheid 
en werkhouding ben je van harte 
welkom in de Loogman-familie”, be-
sluit Ger. Kijk voor alle vacatures bij 
Loogman op www.loogman.nl/wer-
ken-bij/ en pak je kans om te wer-
ken bij de beste Onderneming van 
Noord-Holland! 

Over Loogman 
De ouders van Ger Loogman richt-
ten Loogman in 1959 op. Gestart 
als tankstation (Witte Pompen) is 
het familiebedrijf inmiddels uitge-
roeid tot Europees koploper op het 
gebied van Tanken en Wassen. Een 
professionele en vooruitstreven-
de organisatie, waar ruim 250 me-
dewerkers werkzaam zijn. Naast in-
novatieve tank- en wasconcepten 
en acht drukbezochte wasstraten 
in Aalsmeer, Amsterdam, Almere, 
Hoofddorp, Lelystad, Nieuw-Ven-
nep, Rotterdam en Utrecht, bestaat 
de Loogman Groep ook uit Huur 
Een Box Self-Storage, Golfcentrum 
Amsteldijk, Brasserie 10 en de start 
up Jumpstart.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bebording doorgaande route

Busverbinding Uithoorn

Liever sexclub dan coffee-
shop?

In Uithoorn slaat de 
bureaucratie toe

Uithoorn - Omdat eraan getwij-
feld werd dat, naar de stellige 
mening van de wethouder, de 
bebording op de toepasselijke 
routes naar Uithoorn volledig 
was aangepast, werd verzocht 
melding te maken van ANWB-
borden die nog steeds de route 
door het centrum aangeven, 
waaraan ik bij deze graag ge-
hoor geef. Bij mijn opmerkingen 
is het uitgangspunt dat de bor-
den vooral geplaatst zijn t.b.v. 
weggebruikers die niet met de 
omgeving bekend zijn.
1. Komende vanuit Aalsmeer 
over de N196 stuurt het ANWB-
bord 07400/001, op 400 meter 
vóór de kruising met de N231, 
het verkeer richting Uithoorn, 
Utrecht en Hilversum rechtdoor 
over die kruising, waardoor ver-
keer richting Utrecht en Hilver-
sum vanaf die kruising onnodig 
de N196 belast.
2. Komende vanuit Amstelveen 
over de N231 wordt vóór de 
kruising met de N201 alleen de 
richting Uithoorn en Utrecht via 
de N201 aangegeven. Pas op de 
kruising met de N196 wordt ver-
keer met bestemming richting 
Hilversum linksaf op de N196 
richting Uithoorn aangegeven 
en zit daarmee op hetzelfde tra-
ject als bij 1, met dezelfde con-
sequentie.
3. Het volgende bord op de N196 
richting Uithoorn, 100 meter vóór 
de kruising met de Noorddam-
merweg, geeft alléén de aanwij-
zing: centrum rechtdoor. Het zou 
nuttig zijn te weten dat hier het 
centrum van Uithoorn bedoeld 
wordt.
4. Vóór de rotonde bij het ge-
zondheidscentrum staat Cen-
trum, Utrecht en Hilversum 
rechtdoor. 
5. Vóór de kruising met de Zij-
delweg/Watsonweg wordt alléén 
verkeer richting Utrecht en Mijd-

recht linksaf aangegeven, even-
als op de kruising zelf. Verkeer 
richting Hilversum blijft hierdoor 
dus op de N196 gehandhaafd, 
recht door het centrum van Uit-
hoorn. 
Samengevat komt het er dus op 
neer dat sinds de omlegging van 
de N201 de routeaanduiding 
richting Hilversum, in de directe 
omgeving van Uithoorn vanuit 
het noorden via de N231 en van-
uit het westen via de oude N201, 
de huidige N196, onveranderd in 
stand is gebleven. Zelfs in Uit-
hoorn is dat het geval. Voor de 
duidelijkheid; bovenstaande on-
volkomenheden zijn alleen ten 
westen van Uithoorn beoordeeld 
en aangetroffen. Al meer dan 90 
jaar is de N201 de belangrijkste 
verbindingsweg van het gebied 
tussen Heemstede en Hilversum. 
Om die reden kan met een aan 
zekerheid grenzend vermoe-
den worden vastgesteld dat het 
hiervoor beweerde dramatische 
consequenties kan hebben voor 
zowel het bestreden verkeers-
besluit als voor de definitieve 
inrichting van het dorpscentrum. 
Want hierdoor zijn de vele toe-
gepaste tellingen, prognoses, 
analyses en verkeersmodellen 
uiterst onbetrouwbaar dan wel 
waardeloos geworden. Hiermee 
is tevens de bewering van wet-
houder Polak opnieuw beves-
tigd; “we weten het niet”. Want 
je kunt het ook niet weten als, 
zoals ook al eerder beweerd en 
ook hier bewezen, niet het juiste 
en daarmee niet alles is gedaan 
om de vereiste kennis te verga-
ren. Het zij hierbij herhaald: De 
‘oude N201’ was en is nu als 
N196, gezien de bewegwijzering, 
nog steeds de aangewezen route 
tussen Heemstede en Hilversum.

Wim Wahlen
Uithoorn

Dat de bus naar Meerwijk 
om het uur gaat in de avond 
is al erg genoeg, maar waar-
om dan nog steeds maar 35 
minuten de tijd krijgen om 
te kunnen overstappen. Im-
mers als je de aansluiting 
mist met de bus naar Meer-
wijk s’avonds moet je een 
uur wachten op de volgende. 
Maar dan moet je opnieuw 
instaptarief betalen. Terwijl 
het niet altijd jouw schuld is 
als je de bus mist. Het sys-
teem is er nu zo op gericht 
dat je altijd moet betalen of 
het je fout is of niet. 

Laat de Connexxion de over-
staptijd s’avonds verhogen 
met 75 minuten. Zodat men-
sen voldoende tijd hebben. 
De Meerwijkers kunnen er 
ook niets aan doen dat ze 6 
haltes te ver wonen van het 
Busstation Uithoorn. Ik ben 
inmiddels al 3 weken aan het 
wachten om mijn extra in-
stapgeld terug te vorderen en 
door het omrijden i.v.m. tijd-
nood chauffeur moest ik ook 
extra betalen voor mijn ritje. 
Dit systeem is zo oneerlijk!

M. Ooijen

Zojuist heb ik de collum/reactie 
van dhr. van  Dam gelezen. Ik 
lees dat de gemeente Uithoorn 
het doel voor een levendig/ge-
zellig stadshart in Uithoorn niet 
heeft weten te behalen. Ik ben 
zelf 11 jaar geleden vanuit de 
Jordaan (Amsterdam) naar Uit-
hoorn verhuisd en woon hier met 
veel plezier. Ik ben ondernemer 
in de bouw en heb een goed-
lopend bedrijf (stucadoor). Een 
paar jaar geleden heb ik een 
aanvraag gedaan om een coffee-
shop te openen in Uithoorn en 
werd op deze vraag meteen uit-
genodigd voor een “serieus” ge-
sprek. Ik werd de volgende dag 
uitgenodigd met m’n adviseur en 
in de eerste zin werd me duidelijk 
gemaakt dat er geen coffeeshop 
zou komen, waarop ik en m’n ad-
viseur met meerdere argumen-
ten kwamen om de mensen van 
de gemeente te overtuigen hun 
standpunt te veranderen. Hierop 

werd er tegen mij gezegd dat ik 
m’n huiswerk had gedaan en dat 
ik een goeie ondernemer was en 
dat ze me als een aanwinst zou-
den kunnen zien voor Uithoorn 
aan de Amstel (dit was, toen de 
plannen van de boulevard vast 
stonden, maar nog uitgevoerd 
moesten worden). Gevolgd met 
de vraag of ik geen vergunning 
wou voor een sekshuis!?!??? Dit 
zegt wat over de mensen die op 
het gemeentehuis van Uithoorn 
werken, en de dienst uitma-
ken. Ik heb eieren voor m’n geld 
gekozen en ben verder gegaan 
in de bouw, maar als ik lees over 
deze mislukking dan denk ik dat 
de mensen bij de gemeente Uit-
hoorn misschien een dorpshart 
voor iedereen moeten maken en 
niet blowende inwoners weg ja-
gen naar andere gemeente....

Paul Franken 
Uithoorn

In de polder bij De Kwakel staat 
tussen de weilanden het ate-
lier van de kunstenares Femke 
Kemkes. Het is een huisje dat 
vroeger door een oude visser 
werd bewoond en dat nu haar 
eigendom is. Naast het huisje 
staat een schuurtje – al zeker 
meer dan dertig jaar. Het is een 
idyllisch plekje in het polderland-
schap, dat slechts met een bootje 
bereikt kan worden. Maar het 
staat in de gemeente Uithoorn. 
En de gemeente heeft ontdekt 
dat het schuurtje niet op het be-
stemmingsplan staat. Dus heeft 
Femke in het begin van 2017 een 
aanschrijving ontvangen dat het 
schuurtje moet worden afgebro-
ken. Als zij dat niet zou doen, 
zou zij een dwangsom van dui-
zend euro (!) moeten betalen. Na 

vele gesprekken met juristen en 
ambtenaren heeft de gemeente 
zijn poot stijf gehouden. En nu is 
het zo ver dat het schuurtje moet 
worden afgebroken. En wel on-
middelijk. De burger moet boe-
ten omdat de gemeente verzuimd 
heeft een al tientallen jaren be-
staande situatie de bestemming 
te geven die het had, namelijk: 
‘schuurtje’ – en bovendien ver-
zuimd heeft de eigenaar tijdig 
op de hoogte te stellen van het 
feit dat het schuurtje van het be-
stemmingsplan was afgevoerd. 
Ondanks alle argument blijft de 
gemeente stug volhouden: van-
daag nog weg met het schuurtje 
of anders: betalen. Duizend euro!

Femke Kempkes
Atelier beeldeneiland
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in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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In Uithoorn slaat de 
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Uithoorn - Omdat eraan getwij-
feld werd dat, naar de stellige 
mening van de wethouder, de 
bebording op de toepasselijke 
routes naar Uithoorn volledig 
was aangepast, werd verzocht 
melding te maken van ANWB-
borden die nog steeds de route 
door het centrum aangeven, 
waaraan ik bij deze graag ge-
hoor geef. Bij mijn opmerkingen 
is het uitgangspunt dat de bor-
den vooral geplaatst zijn t.b.v. 
weggebruikers die niet met de 
omgeving bekend zijn.
1. Komende vanuit Aalsmeer 
over de N196 stuurt het ANWB-
bord 07400/001, op 400 meter 
vóór de kruising met de N231, 
het verkeer richting Uithoorn, 
Utrecht en Hilversum rechtdoor 
over die kruising, waardoor ver-
keer richting Utrecht en Hilver-
sum vanaf die kruising onnodig 
de N196 belast.
2. Komende vanuit Amstelveen 
over de N231 wordt vóór de 
kruising met de N201 alleen de 
richting Uithoorn en Utrecht via 
de N201 aangegeven. Pas op de 
kruising met de N196 wordt ver-
keer met bestemming richting 
Hilversum linksaf op de N196 
richting Uithoorn aangegeven 
en zit daarmee op hetzelfde tra-
ject als bij 1, met dezelfde con-
sequentie.
3. Het volgende bord op de N196 
richting Uithoorn, 100 meter vóór 
de kruising met de Noorddam-
merweg, geeft alléén de aanwij-
zing: centrum rechtdoor. Het zou 
nuttig zijn te weten dat hier het 
centrum van Uithoorn bedoeld 
wordt.
4. Vóór de rotonde bij het ge-
zondheidscentrum staat Cen-
trum, Utrecht en Hilversum 
rechtdoor. 
5. Vóór de kruising met de Zij-
delweg/Watsonweg wordt alléén 
verkeer richting Utrecht en Mijd-

recht linksaf aangegeven, even-
als op de kruising zelf. Verkeer 
richting Hilversum blijft hierdoor 
dus op de N196 gehandhaafd, 
recht door het centrum van Uit-
hoorn. 
Samengevat komt het er dus op 
neer dat sinds de omlegging van 
de N201 de routeaanduiding 
richting Hilversum, in de directe 
omgeving van Uithoorn vanuit 
het noorden via de N231 en van-
uit het westen via de oude N201, 
de huidige N196, onveranderd in 
stand is gebleven. Zelfs in Uit-
hoorn is dat het geval. Voor de 
duidelijkheid; bovenstaande on-
volkomenheden zijn alleen ten 
westen van Uithoorn beoordeeld 
en aangetroffen. Al meer dan 90 
jaar is de N201 de belangrijkste 
verbindingsweg van het gebied 
tussen Heemstede en Hilversum. 
Om die reden kan met een aan 
zekerheid grenzend vermoe-
den worden vastgesteld dat het 
hiervoor beweerde dramatische 
consequenties kan hebben voor 
zowel het bestreden verkeers-
besluit als voor de definitieve 
inrichting van het dorpscentrum. 
Want hierdoor zijn de vele toe-
gepaste tellingen, prognoses, 
analyses en verkeersmodellen 
uiterst onbetrouwbaar dan wel 
waardeloos geworden. Hiermee 
is tevens de bewering van wet-
houder Polak opnieuw beves-
tigd; “we weten het niet”. Want 
je kunt het ook niet weten als, 
zoals ook al eerder beweerd en 
ook hier bewezen, niet het juiste 
en daarmee niet alles is gedaan 
om de vereiste kennis te verga-
ren. Het zij hierbij herhaald: De 
‘oude N201’ was en is nu als 
N196, gezien de bewegwijzering, 
nog steeds de aangewezen route 
tussen Heemstede en Hilversum.

Wim Wahlen
Uithoorn

Dat de bus naar Meerwijk 
om het uur gaat in de avond 
is al erg genoeg, maar waar-
om dan nog steeds maar 35 
minuten de tijd krijgen om 
te kunnen overstappen. Im-
mers als je de aansluiting 
mist met de bus naar Meer-
wijk s’avonds moet je een 
uur wachten op de volgende. 
Maar dan moet je opnieuw 
instaptarief betalen. Terwijl 
het niet altijd jouw schuld is 
als je de bus mist. Het sys-
teem is er nu zo op gericht 
dat je altijd moet betalen of 
het je fout is of niet. 

Laat de Connexxion de over-
staptijd s’avonds verhogen 
met 75 minuten. Zodat men-
sen voldoende tijd hebben. 
De Meerwijkers kunnen er 
ook niets aan doen dat ze 6 
haltes te ver wonen van het 
Busstation Uithoorn. Ik ben 
inmiddels al 3 weken aan het 
wachten om mijn extra in-
stapgeld terug te vorderen en 
door het omrijden i.v.m. tijd-
nood chauffeur moest ik ook 
extra betalen voor mijn ritje. 
Dit systeem is zo oneerlijk!

M. Ooijen

Zojuist heb ik de collum/reactie 
van dhr. van  Dam gelezen. Ik 
lees dat de gemeente Uithoorn 
het doel voor een levendig/ge-
zellig stadshart in Uithoorn niet 
heeft weten te behalen. Ik ben 
zelf 11 jaar geleden vanuit de 
Jordaan (Amsterdam) naar Uit-
hoorn verhuisd en woon hier met 
veel plezier. Ik ben ondernemer 
in de bouw en heb een goed-
lopend bedrijf (stucadoor). Een 
paar jaar geleden heb ik een 
aanvraag gedaan om een coffee-
shop te openen in Uithoorn en 
werd op deze vraag meteen uit-
genodigd voor een “serieus” ge-
sprek. Ik werd de volgende dag 
uitgenodigd met m’n adviseur en 
in de eerste zin werd me duidelijk 
gemaakt dat er geen coffeeshop 
zou komen, waarop ik en m’n ad-
viseur met meerdere argumen-
ten kwamen om de mensen van 
de gemeente te overtuigen hun 
standpunt te veranderen. Hierop 

werd er tegen mij gezegd dat ik 
m’n huiswerk had gedaan en dat 
ik een goeie ondernemer was en 
dat ze me als een aanwinst zou-
den kunnen zien voor Uithoorn 
aan de Amstel (dit was, toen de 
plannen van de boulevard vast 
stonden, maar nog uitgevoerd 
moesten worden). Gevolgd met 
de vraag of ik geen vergunning 
wou voor een sekshuis!?!??? Dit 
zegt wat over de mensen die op 
het gemeentehuis van Uithoorn 
werken, en de dienst uitma-
ken. Ik heb eieren voor m’n geld 
gekozen en ben verder gegaan 
in de bouw, maar als ik lees over 
deze mislukking dan denk ik dat 
de mensen bij de gemeente Uit-
hoorn misschien een dorpshart 
voor iedereen moeten maken en 
niet blowende inwoners weg ja-
gen naar andere gemeente....

Paul Franken 
Uithoorn

In de polder bij De Kwakel staat 
tussen de weilanden het ate-
lier van de kunstenares Femke 
Kemkes. Het is een huisje dat 
vroeger door een oude visser 
werd bewoond en dat nu haar 
eigendom is. Naast het huisje 
staat een schuurtje – al zeker 
meer dan dertig jaar. Het is een 
idyllisch plekje in het polderland-
schap, dat slechts met een bootje 
bereikt kan worden. Maar het 
staat in de gemeente Uithoorn. 
En de gemeente heeft ontdekt 
dat het schuurtje niet op het be-
stemmingsplan staat. Dus heeft 
Femke in het begin van 2017 een 
aanschrijving ontvangen dat het 
schuurtje moet worden afgebro-
ken. Als zij dat niet zou doen, 
zou zij een dwangsom van dui-
zend euro (!) moeten betalen. Na 

vele gesprekken met juristen en 
ambtenaren heeft de gemeente 
zijn poot stijf gehouden. En nu is 
het zo ver dat het schuurtje moet 
worden afgebroken. En wel on-
middelijk. De burger moet boe-
ten omdat de gemeente verzuimd 
heeft een al tientallen jaren be-
staande situatie de bestemming 
te geven die het had, namelijk: 
‘schuurtje’ – en bovendien ver-
zuimd heeft de eigenaar tijdig 
op de hoogte te stellen van het 
feit dat het schuurtje van het be-
stemmingsplan was afgevoerd. 
Ondanks alle argument blijft de 
gemeente stug volhouden: van-
daag nog weg met het schuurtje 
of anders: betalen. Duizend euro!

Femke Kempkes
Atelier beeldeneiland
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bebording doorgaande route

Busverbinding Uithoorn

Liever sexclub dan coffee-
shop?

In Uithoorn slaat de 
bureaucratie toe

Uithoorn - Omdat eraan getwij-
feld werd dat, naar de stellige 
mening van de wethouder, de 
bebording op de toepasselijke 
routes naar Uithoorn volledig 
was aangepast, werd verzocht 
melding te maken van ANWB-
borden die nog steeds de route 
door het centrum aangeven, 
waaraan ik bij deze graag ge-
hoor geef. Bij mijn opmerkingen 
is het uitgangspunt dat de bor-
den vooral geplaatst zijn t.b.v. 
weggebruikers die niet met de 
omgeving bekend zijn.
1. Komende vanuit Aalsmeer 
over de N196 stuurt het ANWB-
bord 07400/001, op 400 meter 
vóór de kruising met de N231, 
het verkeer richting Uithoorn, 
Utrecht en Hilversum rechtdoor 
over die kruising, waardoor ver-
keer richting Utrecht en Hilver-
sum vanaf die kruising onnodig 
de N196 belast.
2. Komende vanuit Amstelveen 
over de N231 wordt vóór de 
kruising met de N201 alleen de 
richting Uithoorn en Utrecht via 
de N201 aangegeven. Pas op de 
kruising met de N196 wordt ver-
keer met bestemming richting 
Hilversum linksaf op de N196 
richting Uithoorn aangegeven 
en zit daarmee op hetzelfde tra-
ject als bij 1, met dezelfde con-
sequentie.
3. Het volgende bord op de N196 
richting Uithoorn, 100 meter vóór 
de kruising met de Noorddam-
merweg, geeft alléén de aanwij-
zing: centrum rechtdoor. Het zou 
nuttig zijn te weten dat hier het 
centrum van Uithoorn bedoeld 
wordt.
4. Vóór de rotonde bij het ge-
zondheidscentrum staat Cen-
trum, Utrecht en Hilversum 
rechtdoor. 
5. Vóór de kruising met de Zij-
delweg/Watsonweg wordt alléén 
verkeer richting Utrecht en Mijd-

recht linksaf aangegeven, even-
als op de kruising zelf. Verkeer 
richting Hilversum blijft hierdoor 
dus op de N196 gehandhaafd, 
recht door het centrum van Uit-
hoorn. 
Samengevat komt het er dus op 
neer dat sinds de omlegging van 
de N201 de routeaanduiding 
richting Hilversum, in de directe 
omgeving van Uithoorn vanuit 
het noorden via de N231 en van-
uit het westen via de oude N201, 
de huidige N196, onveranderd in 
stand is gebleven. Zelfs in Uit-
hoorn is dat het geval. Voor de 
duidelijkheid; bovenstaande on-
volkomenheden zijn alleen ten 
westen van Uithoorn beoordeeld 
en aangetroffen. Al meer dan 90 
jaar is de N201 de belangrijkste 
verbindingsweg van het gebied 
tussen Heemstede en Hilversum. 
Om die reden kan met een aan 
zekerheid grenzend vermoe-
den worden vastgesteld dat het 
hiervoor beweerde dramatische 
consequenties kan hebben voor 
zowel het bestreden verkeers-
besluit als voor de definitieve 
inrichting van het dorpscentrum. 
Want hierdoor zijn de vele toe-
gepaste tellingen, prognoses, 
analyses en verkeersmodellen 
uiterst onbetrouwbaar dan wel 
waardeloos geworden. Hiermee 
is tevens de bewering van wet-
houder Polak opnieuw beves-
tigd; “we weten het niet”. Want 
je kunt het ook niet weten als, 
zoals ook al eerder beweerd en 
ook hier bewezen, niet het juiste 
en daarmee niet alles is gedaan 
om de vereiste kennis te verga-
ren. Het zij hierbij herhaald: De 
‘oude N201’ was en is nu als 
N196, gezien de bewegwijzering, 
nog steeds de aangewezen route 
tussen Heemstede en Hilversum.

Wim Wahlen
Uithoorn

Dat de bus naar Meerwijk 
om het uur gaat in de avond 
is al erg genoeg, maar waar-
om dan nog steeds maar 35 
minuten de tijd krijgen om 
te kunnen overstappen. Im-
mers als je de aansluiting 
mist met de bus naar Meer-
wijk s’avonds moet je een 
uur wachten op de volgende. 
Maar dan moet je opnieuw 
instaptarief betalen. Terwijl 
het niet altijd jouw schuld is 
als je de bus mist. Het sys-
teem is er nu zo op gericht 
dat je altijd moet betalen of 
het je fout is of niet. 

Laat de Connexxion de over-
staptijd s’avonds verhogen 
met 75 minuten. Zodat men-
sen voldoende tijd hebben. 
De Meerwijkers kunnen er 
ook niets aan doen dat ze 6 
haltes te ver wonen van het 
Busstation Uithoorn. Ik ben 
inmiddels al 3 weken aan het 
wachten om mijn extra in-
stapgeld terug te vorderen en 
door het omrijden i.v.m. tijd-
nood chauffeur moest ik ook 
extra betalen voor mijn ritje. 
Dit systeem is zo oneerlijk!

M. Ooijen

Zojuist heb ik de collum/reactie 
van dhr. van  Dam gelezen. Ik 
lees dat de gemeente Uithoorn 
het doel voor een levendig/ge-
zellig stadshart in Uithoorn niet 
heeft weten te behalen. Ik ben 
zelf 11 jaar geleden vanuit de 
Jordaan (Amsterdam) naar Uit-
hoorn verhuisd en woon hier met 
veel plezier. Ik ben ondernemer 
in de bouw en heb een goed-
lopend bedrijf (stucadoor). Een 
paar jaar geleden heb ik een 
aanvraag gedaan om een coffee-
shop te openen in Uithoorn en 
werd op deze vraag meteen uit-
genodigd voor een “serieus” ge-
sprek. Ik werd de volgende dag 
uitgenodigd met m’n adviseur en 
in de eerste zin werd me duidelijk 
gemaakt dat er geen coffeeshop 
zou komen, waarop ik en m’n ad-
viseur met meerdere argumen-
ten kwamen om de mensen van 
de gemeente te overtuigen hun 
standpunt te veranderen. Hierop 

werd er tegen mij gezegd dat ik 
m’n huiswerk had gedaan en dat 
ik een goeie ondernemer was en 
dat ze me als een aanwinst zou-
den kunnen zien voor Uithoorn 
aan de Amstel (dit was, toen de 
plannen van de boulevard vast 
stonden, maar nog uitgevoerd 
moesten worden). Gevolgd met 
de vraag of ik geen vergunning 
wou voor een sekshuis!?!??? Dit 
zegt wat over de mensen die op 
het gemeentehuis van Uithoorn 
werken, en de dienst uitma-
ken. Ik heb eieren voor m’n geld 
gekozen en ben verder gegaan 
in de bouw, maar als ik lees over 
deze mislukking dan denk ik dat 
de mensen bij de gemeente Uit-
hoorn misschien een dorpshart 
voor iedereen moeten maken en 
niet blowende inwoners weg ja-
gen naar andere gemeente....

Paul Franken 
Uithoorn

In de polder bij De Kwakel staat 
tussen de weilanden het ate-
lier van de kunstenares Femke 
Kemkes. Het is een huisje dat 
vroeger door een oude visser 
werd bewoond en dat nu haar 
eigendom is. Naast het huisje 
staat een schuurtje – al zeker 
meer dan dertig jaar. Het is een 
idyllisch plekje in het polderland-
schap, dat slechts met een bootje 
bereikt kan worden. Maar het 
staat in de gemeente Uithoorn. 
En de gemeente heeft ontdekt 
dat het schuurtje niet op het be-
stemmingsplan staat. Dus heeft 
Femke in het begin van 2017 een 
aanschrijving ontvangen dat het 
schuurtje moet worden afgebro-
ken. Als zij dat niet zou doen, 
zou zij een dwangsom van dui-
zend euro (!) moeten betalen. Na 

vele gesprekken met juristen en 
ambtenaren heeft de gemeente 
zijn poot stijf gehouden. En nu is 
het zo ver dat het schuurtje moet 
worden afgebroken. En wel on-
middelijk. De burger moet boe-
ten omdat de gemeente verzuimd 
heeft een al tientallen jaren be-
staande situatie de bestemming 
te geven die het had, namelijk: 
‘schuurtje’ – en bovendien ver-
zuimd heeft de eigenaar tijdig 
op de hoogte te stellen van het 
feit dat het schuurtje van het be-
stemmingsplan was afgevoerd. 
Ondanks alle argument blijft de 
gemeente stug volhouden: van-
daag nog weg met het schuurtje 
of anders: betalen. Duizend euro!

Femke Kempkes
Atelier beeldeneiland
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Ontsluiting van Maricken
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bebording doorgaande route

Busverbinding Uithoorn

Liever sexclub dan coffee-
shop?

In Uithoorn slaat de 
bureaucratie toe

Uithoorn - Omdat eraan getwij-
feld werd dat, naar de stellige 
mening van de wethouder, de 
bebording op de toepasselijke 
routes naar Uithoorn volledig 
was aangepast, werd verzocht 
melding te maken van ANWB-
borden die nog steeds de route 
door het centrum aangeven, 
waaraan ik bij deze graag ge-
hoor geef. Bij mijn opmerkingen 
is het uitgangspunt dat de bor-
den vooral geplaatst zijn t.b.v. 
weggebruikers die niet met de 
omgeving bekend zijn.
1. Komende vanuit Aalsmeer 
over de N196 stuurt het ANWB-
bord 07400/001, op 400 meter 
vóór de kruising met de N231, 
het verkeer richting Uithoorn, 
Utrecht en Hilversum rechtdoor 
over die kruising, waardoor ver-
keer richting Utrecht en Hilver-
sum vanaf die kruising onnodig 
de N196 belast.
2. Komende vanuit Amstelveen 
over de N231 wordt vóór de 
kruising met de N201 alleen de 
richting Uithoorn en Utrecht via 
de N201 aangegeven. Pas op de 
kruising met de N196 wordt ver-
keer met bestemming richting 
Hilversum linksaf op de N196 
richting Uithoorn aangegeven 
en zit daarmee op hetzelfde tra-
ject als bij 1, met dezelfde con-
sequentie.
3. Het volgende bord op de N196 
richting Uithoorn, 100 meter vóór 
de kruising met de Noorddam-
merweg, geeft alléén de aanwij-
zing: centrum rechtdoor. Het zou 
nuttig zijn te weten dat hier het 
centrum van Uithoorn bedoeld 
wordt.
4. Vóór de rotonde bij het ge-
zondheidscentrum staat Cen-
trum, Utrecht en Hilversum 
rechtdoor. 
5. Vóór de kruising met de Zij-
delweg/Watsonweg wordt alléén 
verkeer richting Utrecht en Mijd-

recht linksaf aangegeven, even-
als op de kruising zelf. Verkeer 
richting Hilversum blijft hierdoor 
dus op de N196 gehandhaafd, 
recht door het centrum van Uit-
hoorn. 
Samengevat komt het er dus op 
neer dat sinds de omlegging van 
de N201 de routeaanduiding 
richting Hilversum, in de directe 
omgeving van Uithoorn vanuit 
het noorden via de N231 en van-
uit het westen via de oude N201, 
de huidige N196, onveranderd in 
stand is gebleven. Zelfs in Uit-
hoorn is dat het geval. Voor de 
duidelijkheid; bovenstaande on-
volkomenheden zijn alleen ten 
westen van Uithoorn beoordeeld 
en aangetroffen. Al meer dan 90 
jaar is de N201 de belangrijkste 
verbindingsweg van het gebied 
tussen Heemstede en Hilversum. 
Om die reden kan met een aan 
zekerheid grenzend vermoe-
den worden vastgesteld dat het 
hiervoor beweerde dramatische 
consequenties kan hebben voor 
zowel het bestreden verkeers-
besluit als voor de definitieve 
inrichting van het dorpscentrum. 
Want hierdoor zijn de vele toe-
gepaste tellingen, prognoses, 
analyses en verkeersmodellen 
uiterst onbetrouwbaar dan wel 
waardeloos geworden. Hiermee 
is tevens de bewering van wet-
houder Polak opnieuw beves-
tigd; “we weten het niet”. Want 
je kunt het ook niet weten als, 
zoals ook al eerder beweerd en 
ook hier bewezen, niet het juiste 
en daarmee niet alles is gedaan 
om de vereiste kennis te verga-
ren. Het zij hierbij herhaald: De 
‘oude N201’ was en is nu als 
N196, gezien de bewegwijzering, 
nog steeds de aangewezen route 
tussen Heemstede en Hilversum.

Wim Wahlen
Uithoorn

Dat de bus naar Meerwijk 
om het uur gaat in de avond 
is al erg genoeg, maar waar-
om dan nog steeds maar 35 
minuten de tijd krijgen om 
te kunnen overstappen. Im-
mers als je de aansluiting 
mist met de bus naar Meer-
wijk s’avonds moet je een 
uur wachten op de volgende. 
Maar dan moet je opnieuw 
instaptarief betalen. Terwijl 
het niet altijd jouw schuld is 
als je de bus mist. Het sys-
teem is er nu zo op gericht 
dat je altijd moet betalen of 
het je fout is of niet. 

Laat de Connexxion de over-
staptijd s’avonds verhogen 
met 75 minuten. Zodat men-
sen voldoende tijd hebben. 
De Meerwijkers kunnen er 
ook niets aan doen dat ze 6 
haltes te ver wonen van het 
Busstation Uithoorn. Ik ben 
inmiddels al 3 weken aan het 
wachten om mijn extra in-
stapgeld terug te vorderen en 
door het omrijden i.v.m. tijd-
nood chauffeur moest ik ook 
extra betalen voor mijn ritje. 
Dit systeem is zo oneerlijk!

M. Ooijen

Zojuist heb ik de collum/reactie 
van dhr. van  Dam gelezen. Ik 
lees dat de gemeente Uithoorn 
het doel voor een levendig/ge-
zellig stadshart in Uithoorn niet 
heeft weten te behalen. Ik ben 
zelf 11 jaar geleden vanuit de 
Jordaan (Amsterdam) naar Uit-
hoorn verhuisd en woon hier met 
veel plezier. Ik ben ondernemer 
in de bouw en heb een goed-
lopend bedrijf (stucadoor). Een 
paar jaar geleden heb ik een 
aanvraag gedaan om een coffee-
shop te openen in Uithoorn en 
werd op deze vraag meteen uit-
genodigd voor een “serieus” ge-
sprek. Ik werd de volgende dag 
uitgenodigd met m’n adviseur en 
in de eerste zin werd me duidelijk 
gemaakt dat er geen coffeeshop 
zou komen, waarop ik en m’n ad-
viseur met meerdere argumen-
ten kwamen om de mensen van 
de gemeente te overtuigen hun 
standpunt te veranderen. Hierop 

werd er tegen mij gezegd dat ik 
m’n huiswerk had gedaan en dat 
ik een goeie ondernemer was en 
dat ze me als een aanwinst zou-
den kunnen zien voor Uithoorn 
aan de Amstel (dit was, toen de 
plannen van de boulevard vast 
stonden, maar nog uitgevoerd 
moesten worden). Gevolgd met 
de vraag of ik geen vergunning 
wou voor een sekshuis!?!??? Dit 
zegt wat over de mensen die op 
het gemeentehuis van Uithoorn 
werken, en de dienst uitma-
ken. Ik heb eieren voor m’n geld 
gekozen en ben verder gegaan 
in de bouw, maar als ik lees over 
deze mislukking dan denk ik dat 
de mensen bij de gemeente Uit-
hoorn misschien een dorpshart 
voor iedereen moeten maken en 
niet blowende inwoners weg ja-
gen naar andere gemeente....

Paul Franken 
Uithoorn

In de polder bij De Kwakel staat 
tussen de weilanden het ate-
lier van de kunstenares Femke 
Kemkes. Het is een huisje dat 
vroeger door een oude visser 
werd bewoond en dat nu haar 
eigendom is. Naast het huisje 
staat een schuurtje – al zeker 
meer dan dertig jaar. Het is een 
idyllisch plekje in het polderland-
schap, dat slechts met een bootje 
bereikt kan worden. Maar het 
staat in de gemeente Uithoorn. 
En de gemeente heeft ontdekt 
dat het schuurtje niet op het be-
stemmingsplan staat. Dus heeft 
Femke in het begin van 2017 een 
aanschrijving ontvangen dat het 
schuurtje moet worden afgebro-
ken. Als zij dat niet zou doen, 
zou zij een dwangsom van dui-
zend euro (!) moeten betalen. Na 

vele gesprekken met juristen en 
ambtenaren heeft de gemeente 
zijn poot stijf gehouden. En nu is 
het zo ver dat het schuurtje moet 
worden afgebroken. En wel on-
middelijk. De burger moet boe-
ten omdat de gemeente verzuimd 
heeft een al tientallen jaren be-
staande situatie de bestemming 
te geven die het had, namelijk: 
‘schuurtje’ – en bovendien ver-
zuimd heeft de eigenaar tijdig 
op de hoogte te stellen van het 
feit dat het schuurtje van het be-
stemmingsplan was afgevoerd. 
Ondanks alle argument blijft de 
gemeente stug volhouden: van-
daag nog weg met het schuurtje 
of anders: betalen. Duizend euro!

Femke Kempkes
Atelier beeldeneiland
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Schiphol troef bij bewonersoverleg 
Buurtbeheer de Legmeer
Vervolg van de voorpagina.

Volgens clustervertegenwoordiger 
Klaas Bijlsma wordt de huidige si-
tuatie sinds 2012 gedoogd. “De In-
spectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) houdt toezicht op de naleving 
van veiligheid- en milieuwetten en 
regels voor de luchtvaart. Maar die 
kan niet handhaven omdat veel af-
spraken nooit zijn vastgelegd,” laat 
Bijlsma weten. “En als kleine ge-
meente heb je bij Schiphol tijdens 
overleg en tafelgesprekken niks in 
te brengen. Zelfs als je met onder-
bouwde gegevens aankomt weten 
ze je nog onder tafel te praten. 

De vertegenwoordigers zijn slim-
mer dan je denkt. Wij kunnen het 
als vertegenwoordigers en zelfs 
met de gemeente achter ons niet 
bolwerken. Er moet meer mens-
kracht achter zitten, zoals bijvoor-

beeld een bewonerscommissie die 
namens een heel woonwijk spreekt. 
Uithoorn moet in actie komen!” Tij-
dens de bijeenkomst werd geop-
perd om een werkgroep in het le-
ven te roepen om hieraan invulling 
te geven. Gegadigden konden zich 
melden. Raadslid Nick Roosendaal 
onderschreef de inbreng van Bijls-
ma. “Waar de gemeente Uithoorn 
altijd haar afspraken met Schip-
hol is nagekomen heeft Schiphol 
dat met ons over onderwerpen als 
geluids- en milieuhinder nooit ge-
daan. Wij zijn al sinds 2008 daar-
over met de luchthaven in discus-
sie! Het blijkt dat je als kleine ge-
meente weinig of niks hebt in te 
brengen. In Den Haag zijn ze van 
mening dat de groei van Schiphol 
het economische landsbelang dient 
en dat is veel belangrijker dan die 
paar klagende bewoners. Moet je 
er maar niet gaan wonen, zeggen 

ze rustig. Er aan voorbijgaand dat 
Amsterdam straks duizenden wo-
ningen in de zuidflank wil bouwen 
en ook Amstelveen wil woning-
bouw, net zoals wij dat in Uithoorn 
willen. Dan moet je als luchthaven 
toch een keer een grens trekken 
of op z’n minst in overleg gaan tre-
den,” aldus Roosendaal die er wel 
op wijst dat het hier om een com-
plex gebeuren gaat en stug door zal 
gaan met een raadscommissie van 
de gemeente om in dialoog te blij-
ven met Schiphol. Eventueel met 
hulp van de Tweede Kamer.

Bewonersbelangengroep
Er waren nog andere interessante 
onderwerpen, zoals de uitslag van 
de enquête Uithoorn voor elkaar. 
Daarbij kwam naar voren wat be-
woners in de buurt voor elkaar kun-
nen betekenen in goede en slechte 
tijden. Verder de laatste ontwikke-

lingen van de Uithoornlijn, waarbij 
Buurtbeheer een goed onderbouw-
de zienswijze heeft ingediend op 
het voorontwerp bestemmingsplan; 
de nieuwe dienstregeling van Con-
nexxion die 10 december in gaat; 
het opstarten van buurtmaaltijden 
in samenwerking met de Praktijk-
school en niet in de laatste plaats 
het voorstel van Buurtbeheer aan 
de stichting leefomgeving Schiphol 
om rond de wijk Legmeer een ‘Leg-
meerbos’ aan te leggen. Een groe-
ne zone als compensatie voor de 
toenemende geluidsoverlast en de 
verslechtering van de luchtkwaliteit 
door het luchtverkeer. 
In dat licht gezien profileert Buurt-
beheer de Legmeer zich als een 
echte bewonersbelangengroep die 
leefbaarheid van de Legmeer hoog 
in het vaandel heeft staan en daar-
door alle steun van de inwoners 
verdient.

Nieuw bij Kwalitaria Zijdenwaard
Een betaalbaar en 
overheerlijk maandmenu
Uithoorn – Kwalitaria Zijdelwaard 
in Uithoorn, is niet zomaar een 
snackbar. Het is er gezellig, goed 
en deskundig personeel, geweldige 
kwaliteit, gezellige sfeer. Het is een 
cafetaria annex restaurant met een 
sfeervolle uitstraling. En ook niet 
verkeerd met lekker weer, een ter-
ras voor de deur. Kortom je kunt er-
naartoe voor een patatje of een ijsje, 
maar ook voor een kopje koffie met 
je vriendinnen of je vrienden, een 
lunch noem maar op. Maar wat je er 
zeker kan is ’s avonds een heerlijk 
menu gaan eten.  Je stelt het samen 
zoals je het zelf lekker vindt. Op de 
kaart vindt u een uitgebreide keus.
Een aanrader is echt het maandme-
nu. Iets nieuws bij Kwalitaria. Voor 
nog geen 10 euro krijg je een twee 
gangen menu. Natuurlijk kunt u het 
uitbreiden met een voorgerecht en 
een drankje, maar voor 9,95 krijg 
je een voor en een nagerecht. On-
ze redactie probeerde het uit. De-
ze maand is het, het biefstukmenu 
met een dessert. De biefstuk was 
geweldig, net wat je wil, Rood, Mid-
lum of doorbakken (hoewel wij dat 
laatste zonde van de biefstuk zou-
den vinden, maar dat is ieder zijn of 
haar smaak natuurlijk). Zoals u op 
de foto kun t zien wordt het menu 
op de plank geserveerd, met patat 
is een mandje, een heerlijke salade 

en een saus naar keuze. Wij kozen 
voor Midlum en je zoog hem weg. 
Perfect gebakken en perfect van 
smaak.
Het dessert (zie foto) mocht er ook 
zijn. Een echte aanrader, dit maand-
menu. En ook niet onbelangrijk, de 
bediening aan tafel krijgt een tien 
met een griffel.  Iedere maand een 
ander menu. Deze maand dus bief-
stuk. Houdt u ook deze krant in de 
gaten, hierna kunt u het maandme-
nu steeds weer terugvinden.

Danscentrum Colijn in 
Spaanse sferen

Uithoorn - In de maand november 
organiseren Axel en Heleen traditie-
getrouw een thema-avond voor de 
leerlingen stijldansen van Danscen-
trum Colijn. Dit jaar was Spanje aan 
de beurt en dat was natuurlijk mak-
kelijk; een prachtige demonstra-
tie van een flamenco danseres be-
geleid door een gitarist. Wat is Fla-
menco toch mooi om te zien en om 
naar te luisteren. De leerlingen wa-
ren uitgenodigd om om de danse-
res heen te komen staan, ze hebben 
ademloos naar de prachtige de-
monstratie gekeken. Daarna waren 
ze zelf aan de beurt. De dames kre-
gen echte Spaanse rokken aan en 
de leerlingen kregen een workshop 
flamenco. Docente Mascha was 
zeer te spreken over de dansers, 

uiteindelijk kon iedereen echt goed 
meedoen. Naast flamenco natuurlijk 
ook heel veel andere dansen maar 
wel op Spaanse muziek of muziek in 
de Spaanse taal. De tapa’s mochten 
natuurlijk niet ontbreken en als klap 
op de vuurpijl kannen met sangria 
op tafel met rietjes van een meter! 
Grote hilariteit natuurlijk.

Kerst- en Nieuwjaar
Axel en Heleen gaan nu in de voor-
bereiding voor het Kerst- en Nieuw-
jaarsbal. Voor het kerstbal staan 
reeds een paar prachtige dansde-
monstraties in de planning en de 
muziek zal natuurlijk worden ver-
zorgd door DJ Ax. Het Nieuwjaars-
bal is altijd met live muziek en dit 
jaar zal dit worden verzorgd door 
Judith Beuse en Corinne Rijnders 
van ‘Solid’. Dat wordt weer een 
heerlijk avondje dansen en natuur-
lijk proosten op het nieuwe jaar. 
Ook niet-leerlingen zijn van harte 
welkom op deze bals.

Salsa
Het nieuwe jaar start goed; op 
maandag 8 januari starten Axel en 
Heleen met Salsa. De lessen wor-
den op maandag gegeven en de 
eerste les is een gratis/vrijblijven-
de workshop voor iedereen die be-
langstelling heeft voor de lessen. 
Er staat een beginnerscursus én 
een instroomcursus in de planning. 
De lessen zullen worden gegeven 
door Wil Strik van Salsa Serena. 
Meer info: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl 

Dance Centre Uithoorn 
op podium bij Sinterklaas
Uithoorn - Het was spannend voor 
de dansers van Dance Centre Uit-
hoorn; sommigen van hen hadden 
nog nooit opgetreden en nu moch-
ten ze optreden voor Sinterklaas! In 
de afgelopen weken hebben de kin-
deren keihard gewerkt om hun op-
treden zo goed mogelijk te kunnen 
doen. 
Onder leiding van de docenten 
Dennis, Patty en Babet hebben drie 
groepen van Dance Centre Uithoorn 
zich voorbereid op dit optreden. Al-

le groepen bestonden uit kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar en lieten een 
andere stijl zien: popshow, street-
dance en hiphop. Eerst nog even 
geoefend en gezellig bij elkaar ge-
weest in de dansschool, dan omkle-
den en samen op de fiets naar het 
Amstelplein. Daar werden de kin-
deren ontvangen door clown Mar-
co en mochten ze uiteindelijk zelfs 
twee keer optreden. Het plein stond 
vol en ondertussen kwam Sinter-
klaas ook naar het podium. 

De gastheer en gastvrouw Joop en Sandra Vet
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Uithoorn - Voor de aanvang van de 
8ste competitie wedstrijd in de 1ste 
klasse strijden er 4 verenigingen om 
de 1ste periodetitel. Koploper Fortu-
na Wormerveer, DEM, Legmeervo-
gels en JOS/Watergraafsmeer. Dit 
dan ook de volgorde op de ranglijst. 
Koploper Fortuna Wormerveer heeft 
een punt voorsprong op de andere 
drie. In de 8ste ronde speelt koplo-
per Fortuna Wormerveer verrassend 
gelijk in Amsterdam tegen Zeebru-
gia, DEM krijgt in Beverwijk een 
pak slaagt van JOS/Watergraaf-
smeer 1-5 en Legmeervogels haalt 
een fraaie overwinning in Haarlem 
op EDO 1-3. Dit wil dan zeggen dat 
Fortuna Wormerveer 1 punt krijgt 
en komt op 18 punten. JOS/Water-
graafsmeer en Legmeervogels ko-
men door hun overwinning op 19 
punten. Bij een gelijkaantal punten 
beslist het doelsaldo. Door de ruim 
uitgevallen overwinning van JOS/
Watergraafsmeer komen zij nu op 
plus 11 treffers en Legmeervogels 
komt uit op plus 9 treffers. Dit wil 
zeggen dat de 1ste periode is ge-
gaan naar JOS/Watergraafsmeer op 
doelsaldo.

Lastig
Legmeervogels heeft het in Haar-
lem tegen het altijd lastige EDO 
heel goed gedaan. Het begin van 
dit duel, EDO tegen Legmeervogels, 
begint wat minder voor de gasten. 
In de 6e minuut belandt een mis-
lukte voorzet van EDO speler Kas-
per Drinkgrave zomaar achter Mit-
chel Dijkstra in het doel van Leg-
meervogels en staan de gastheren 
op een 1-0 voorsprong. Legmeervo-
gels schrikken wel even van dit mo-
ment maar pakt het goed op. Lang-
zaam maar zeker wordt EDO in de 
verdediging gedrukt. Legmeervo-
gels krijgen dan een paar uitge-
speelde mogelijkheden om op ge-
lijke hoogte te komen. Zo ook in 
de 25ste minuut. Een corner geno-
men door Yasin Poyraz wordt fraai 
door Mitchell Verschut ingekopt 
maar gaat dan via de paal naast het 
doel. Nog voor het rustsignaal van 
scheidsrechter Straver komt Leg-
meervogels dan toch nog op gelijke 

hoogte. Een corner genomen door 
Tim Correia wordt nu wel door Mit-
chell Verschut op een fraaie manier 
in het doel gekopt; 1-1; lekker net 
even voor de rust.

Sterk
Legmeervogels beginnen sterk aan 
de tweede helft. Binnen enkele mi-
nuten een 4-tal corners voor Leg-
meervogels die in eerste instan-
tie wel tot kansjes leiden maar nog 
niet worden omgezet in treffers. In 
de 52ste minuut is het wel raak. De 
zoveelste corner, nu genomen door 
Yasin Poyraz wordt wederom fraai 
ingekopt door Mitchell Verschut. 
Hiermee verdubbelt hij zijn treffers 
in dit duel en ook dit van Legmeer-
vogels. 1-2. Vervolgens krijgen Ya-
sin Poyraz, Tim Correia en Yorick van 
der Deijl een aantal grote mogelijk-
heden om de voorsprong voor Leg-
meervogels te vergroten en op deze 
manier aan het doelsaldo te werken. 
Helaas voor Legmeervogels weet de 
EDO doelman Yorin Albers met een 
aantal goede ingrepen treffers voor 
Legmeervogels te voorkomen. In de 
75ste minuut komt dan toch de 1-3 
op het scorebord te staan. Het is Tim 
Correia die op aangeven van Den-
nis Bakker voor Legmeervogels 3e 
treffer tekent in dit duel. Ook in het 
laatste kwartier van dit duel zijn er 
genoeg mogelijkheden voor Leg-
meervogels om verder uit te lopen. 
Maar oog in oog met de doelman 
van EDO slagen de voorwaartse van 
Legmeervogels er niet in te score. 
De verdediging van Legmeervogels 
Kenneth van der Nolk van Gogh, 
Noud Schartman, Mitchell Verschut 
en Faouzi Ben Yerrou geven de voor-
waartse van EDO geen enkele mo-
gelijkheid om ook maar in de buurt 
te komen van het doel van Legmeer-
vogels. Het is en het blijft 1-3. Na af-
loop zou duidelijk worden dat deze 
knappe overwinning te weinig was 
om de 1ste periode als winnaar af te 
sluiten. Natuurlijk waren er in dit du-
el vele mogelijkheden om een gro-
tere uitslag neer te zetten. Maar de 
1ste periode ging over 8 duels. Dus 
zeggen dat je de periode mist op de-
ze wedstrijd is niet helemaal juist.

Legmeervogels mist op een 
haar na de 1ste periode

De Kwakel - Voetballiefhebbers 
opgelet, wegens overweldigend 
succes herhaald! Aanstaande vrij-
dag wordt er voor de vijfde keer een 
voetbalquiz georganiseerd in de 
kantine van KDO. Onder leiding van 
de enthousiaste quizmasters Theo 
en Hein Leliveld zal er deze avond 
worden bepaald wie zich de groot-
ste voetbalkenners uit de regio mo-
gen gaan noemen! Voor 5 euro per 
koppel kun je samen met je beste 
voetbalvriend (-in) a.s. vrijdag van-
af 20:30 uur meestrijden om deze 
felbegeerde titel en kans maken op 
de leuke prijzen. Er zullen acht ron-
des gespeeld gaan worden, waar-
bij de focus zal liggen op nationale 
en internationaal gerelateerde voet-
balvragen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar alles kan aan bod 
komen tijdens deze spraakmaken-
de avond. Van spelregelvragen, het 
raden van clublogo’s tot en met de 

WK-historie van het Nederlands elf-
tal (toen we nog mee deden...)

Direct
Om zeker te zijn van je deelname op 
deze avond, kun je je hiervoor per 
direct als tweetal aanmelden via de 
website van KDO. Op de avond zelf 
is het ook mogelijk om je aan te 
melden. Het inschrijfgeld zal vrijdag 
24 november ter plekke betaald die-
nen te worden. Wacht dus niet lan-
ger, schrijf je snel in en zorg ervoor 
dat je goed voorbereid in de kanti-
ne komt deze avond. Wij zijn ervan 
overtuigd, het gaat een fantastische 
avond worden! Wanneer? Vrijdag-
avond 24 november 2017. Waar? In 
de kantine van KDO (Vuurlijn 51, 
1424 NN De Kwakel). Hoe laat? In-
loop vanaf 20.00 uur, de quiz begint 
om 20.30 uur. Kosten? Slechts 5 eu-
ro per koppel. Opgeven? Via www.
kdo.nl.

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO

Uithoorn - Een verlate abonne-
menthouder kon in de Thamerkerk 
zondagmiddag nog net een plaatsje 
op de trap naar het balkon vinden, 
want alle 165 stoelen waren al be-
zet toen cabaretier Peter Heerschop 
zich aan zijn publiek had voorge-
steld. De, dit seizoen vijfentwintig 
bestaande Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU) had de 
veelzijdige acteur, cabaretier, pro-
grammamaker en schrijver uitge-
nodigd een solovoorstelling te ver-
zorgen. Met zijn programma “Van 
horen zeggen” heeft hij al op vele 
Nederlandse podia gestaan. In Uit-
hoorn speelde Heerschop in zeke-
re zin een thuiswedstrijd, want zijn 
echtgenote doceert hier Neder-
lands aan het Alkwin College. Dui-
delijk was dat hij er zin in had. Het 
publiek ook.

Hersenhelften met twee wolven
Je gaat dood zoals je hebt geleefd: 
glimlachend of met gebalde vuist. 
Wat er van je ziel overblijft zijn klei-
ne, opmerkelijk, treurige, belang-
rijke of vrolijke verhalen. Onsterfe-
lijkheid zit niet in de materie die je 
achterlaat, maar in je verhalen. Voor 
veel ervan heeft Heerschop inspira-
tie gehaald uit de verhalen die af-
komstig zijn van de dag waarop hij 
op bezoek ging bij een vriend die 
van zijn artsen vernam dat hij nog 
maar een jaar zou leven. Na het 
ontvangen van zo’n verschrikkelij-
ke boodschap moet je gaan naden-
ken over de twee wolven die in bei-
de hersenhelften hebben gestre-
den tussen de agressieve en stre-
vende kanten en de lieve, zachtaar-
dige kant van je persoonlijkheid. Ze 
zijn op de levensweg allebei nodig, 
maar Heerschop hoopt dat aan het 
eind van iemands leven blijkt dat de 

vriendelijke kant uiteindelijk heeft 
gewonnen.

Hilarische verhalen 
Vriendelijk bleef de cabaretier ook 
zelf in zijn wervelende en pauzeloze 
solovoorstelling. In een hoog, maar 
nergens overspannen tempo, ver-
telde Heerschop verhalen uit zijn le-
ven. Zoals toen hij opgroeide in een 
tijdens zijn jeugd nog vrijwel geheel 
“wit” Bussum. De donkergekleurde 
nieuwe tandarts was in de zestiger 
jaren nog een bezienswaardigheid, 
die daarmee overigens zelf met hu-
mor bleek te kunnen omgaan. Daar-
na bleek de ervaring als gymnastiek-
leraar en als patiënt in wacht- en 
spreekkamers van huisartsen en kli-
nieken een bron van bizarre en erg 
grappige verhalen. Heerschop ver-
telde ze met een fantastische timing, 
verrassende wendingen, virtuoos 
taalgebruik en met steeds een knap 
gevonden hilarische clou. Het pu-
bliek genoot en de Thamerkerk vulde 
zich vaak geheel met de uitbundige 
lach van de talrijke bezoekers. Maar 
telkens klonk in de kleine menselijk 
verhalen ook door hoe belangrijk het 
is goed naar je gesprekspartner te 
luisteren, geïnteresseerd te zijn in de 
ander en oog te blijven houden voor 
het weldadige van vriendelijke, sim-
pele, menselijke contacten. Met als 
voorbeeld Johan Cruijff, van wiens 
Foundation Peter Heerschop ambas-
sadeur is. Hoe wereldberoemd hij al 
was, Cruijff bleef ervan genieten als 
hij een hele dag kinderen in achters-
tandwijken de vreugde van sport en 
spel kon laten beleven. Zondag 17 
december verzorgt vocaal ensemble 
Corde Vocali in de Thamerkerk een 
kleurrijk kerstconcert. Zie voor na-
dere informatie de nieuwe website 
van de SCAU, www.scau.nl.

Peter Heerschop verwekt 
lachsolvo’s in Thamerkerk

Vervolg van de voorpagina.

Dat geld komt uiteindelijk de inwo-
ners toch weer ten goede. De frac-
tie uitte haar zorgen over het ge-
brek aan betaalbare woningen on-
danks de verhoogde bouwproductie 
in de gemeente. De vraag naar so-
ciale huurwoningen blijft onvermin-
derd hoog en de wachttijden zijn 
lang. Gelet op; de snel veranderen-
de woningmarkt lijkt een nieuw of 
aanpassing van het bestaande ac-
tieplan binnenkort alweer nodig te 
zijn. Ook de toename van het aantal 
inwoners met ernstige en ingewik-
kelde problemen en verwarde per-
sonen baart zorgen. Daar zou extra 
op moeten worden ingezet. Tenslot-
te bleek ook bij deze fractie Schip-
hol een groot zorgenkind voor de 
regio. Het oprekken van milieugren-
zen moet een halt toe worden ge-
roepen.

Versterken financiële conditie
Ons Uithoorn pleitte ervoor niet alle 
overschotten snel uit te geven, maar 
meevallers in eerste instantie te be-
steden aan het versterken van de fi-
nanciële conditie van de gemeente. 
Er werd op gewezen dat er de af-
gelopen jaren 5 bezuinigingsrondes 
zijn geweest en dat moet worden 
voorkomen dat bij de eerst de beste 
tegenvaller er andermaal bezuinigd 
dient te worden of dat de OZB weer 
een verhoging ondergaat. De frac-
tie was blij met de vermindering van 
de jarenlange bezuinigingen op de 
sport waarvoor zij al jaren lang heeft 
gepleit. OU riep het college op een 
betere verbinding te bewerkstelli-
gen tussen burger en bestuur.

Sociaal Domein
GemeenteBelangen prees het col-
lege om diens inzet voor de tran-
sities in het Sociaal Domein dat nu 
in goede handen is. Maar zal er op 
blijven toezien dat bestaand beleid 
voldoet aan de vraag die er vanuit 

de samenleving is en het college 
blijven aansporen om bestaand en 
nieuw beleid op elkaar af te stem-
men. GB gelooft in een sterkte ver-
duurzaming van de samenleving op 
basis van besparingen op de lange 
termijn. Initiatieven van inwoners en 
bedrijven spelen hier een rol in en 
dienen wat GB betreft door de ge-
meente gefaciliteerd te worden. GB 
wijst erop dat in de gemeente nog 
een aantal plekken is waarvan het 
aanzien verbeterd kan worden, bij-
voorbeeld door het verwijderen van 
zwerfvuil. Door mindere bezuinigin-
gen kan de onderhoudsdienst daar-
door nu nog beter zijn best doen.

Sportvoorzieningen
De VVD Uithoorn-De Kwakel was 
bij deze laatste begrotingsverga-
dering in deze raads- en collegesa-
menstelling als vanouds weer com-
plimenteus over de diverse onder-
delen waaraan het college han-
den en voeten heeft gegeven, zo-
als het dorpscentrum, de Uithoorn-
lijn, het Sociaal Domein en dergelij-
ke. Natuurlijk ook over de sluitende 
begroting en dat er weer wat geld 
is om te besteden aan voorzienin-
gen en ‘prettige noodzakelijkheden’ 
ten gerieve van de inwoners. Toch 
vroeg de partij zich af hoe het kan 
bestaan dat met een aantrekkende 
economie en duizenden vacatures 
zoveel mensen in de gemeente toch 
niet aan de slag komen. Men riep 
het college op daar meer ‘werk’ van 
te maken. Woningen, werk, goede 
scholing, een mooie en veilige bui-
tenomgeving en voldoende moge-
lijkheden om te ontspannen en te 
sporten, dat wil toch iedereen. De 
VVD ziet hiervan nog te weinig te-
rug in de voorliggende programma-
begroting. In bepaalde onderdelen 
daarvan moet meer geïnvesteerd 
worden, met name in sportvoorzie-
ningen. Gelet op de ontwikkeling 
van de gemeentelijke financiën ziet 
de partij het meerjarenperspectief 

positief tegemoet. Samen met al-
le andere partijen werd een amen-
dement ingediend om de bezuini-
gingstaakstelling van de sportver-
enigingen te verlichten met 83.0000 
euro. (Het amendement werd na af-
loop van het debat tijdens de stem-
mingen met algemene stemmen 
aangenomen).

Scheef wonen
Het CDA ziet een sluitend meerja-
renbeeld ontstaan in de begroting 
en is blij dat de jarenlange verho-
ging van de OZB in 2018 einde-
lijk tot stilstand is gekomen. Mooie 
meevallers zijn straks de verkoop 
van de Eneco-aandelen en de in-
ning van mogelijk de precario-gel-
den die mooie kansen voor Uithoorn 
bieden, bijvoorbeeld door een nog 
mooier dorpscentrum te creëren of 
een nieuw te bouwen sporthal bij de 
Randhoornweg en een nieuw gym-
lokaal bij het Duet. Het CDA ziet ook 
positieve ontwikkelingen in het So-
ciaal Domein. Men maakt zich wel 
zorgen over de toenemende radica-
lisering in Uithoorn en de vereen-
zaming bij ouderen. De gemeen-
te behoort zich voor deze zaken in 
te zetten en actief met jongeren om 
te gaan door bijvoorbeeld te zorgen 
voor een JOP, wat al een jarenlange 
wens is. Punt van aandacht vindt het 
CDA is het onderhoud van de bui-
tenruimte. Met name op het gebied 
van zwerfvuil komen veel klachten 
binnen en dat zou eens beter aan-
gepakt moeten worden. De fractie 
juicht de door andere partijen in-
gediende motie hierover van harte 
toe en zal deze steunen. (De motie 
werd bij de stemmingen met alge-
mene stemmen aan genomen) Het 
scheef wonen is het CDA een doorn 
in het oog en wil dat het college zich 
inzet op meer nieuwbouw in het 
middensegment om doorstroming 
te bevorderen. Men ziet de overlast 
van Schiphol de komende tijd in een 
stroomversnelling komen ten nade-

Gemeentebegroting 2018 
biedt perspectief

le van Uithoorn waartegen de werk-
groep moet optreden.

Vergroening en verduurzaming
Groen Uithoorn is van mening dat 
de tijd is aangebroken om het mi-
lieu en het leefklimaat voorop te 
stellen. Mede in het licht van de 
Parijse Klimaatakkoorden. Wat de 
partij mist in de huidige begroting 
is vergroening en verduurzaming. 
Het doel is om toekomstige genera-
ties een leefbare omgeving na te la-
ten wat niet altijd geld hoeft te kos-
ten. Oud beleid kan worden inge-
ruild voor nieuw beleid. Wij zouden 
graag willen dat Uithoorn groene 
keuzes gaat maken voor het milieu. 
De partij ziet de inbreng van Uit-
hoorn in de Schipholproblematiek 
als nietszeggend. Als kleine speler 
vormt Uithoorn geen partij. Een idee 
is misschien meer inzetten op com-
pensatie en samenwerking zoeken 
met grotere steden als Amsterdam, 
Amstelveen en Haarlemmermeer. 
De fractie wees verder op de slech-
te staat van onderhoud van wegen 
en infrastructuur om het toenemen-
de verkeer fatsoenlijk te kunnen 
verwerken in Uithoorn. Mooie gele-
genheid om asfalt in te ruilen voor 
groen en mogelijkheden om fiets-
verkeer te bevorderen. Dat biedt 
een positieve impuls op de leef-
omgeving en besparing op kosten 
van onderhoud. Ook de veiligheid 
voor fietsers is in het geding en zou 
verbeterd moeten worden. Tot slot 
vindt de partij de hondenbelasting 
nog steeds onredelijk en wijst er-
op dat die in veel gemeenten al is 
afgeschaft. Tot slot daagt de partij 
het college uit om een start te ma-
ken met een mooi groen initiatief, 
namelijk de inzet van een schaaps-
kudde om het groen te onderhou-
den in plantsoenen. Hét middel om 
natuur, mens en dier met elkaar te 
verbinden...

In de volgende termijn beantwoord-
de het college de vragen vanuit de 
fracties naar eer en geweten en 
kwam daarbij op geen enkele ma-
nier in de verdrukking. Een debat 
zonder vuur dat uiteindelijk een po-
sitief slot kreeg in de vorm van een 
met algemene stemmen aanvaarde 
Programmabegroting 2018.

Uithoorn - Op 21 maart 2018 zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen, dus 
over krap 3 maanden. Traditiege-
trouw dus grote drukte bij de loka-
le politieke partijen als het gaat om 
het vaststellen van verkiezingspro-
gramma’s en kandidatenlijsten. On-
langs hebben de VVD leden van de 
afdeling Uithoorn-De Kwakel het 
verkiezingsprogramma onder de ti-
tel: “ Goed, veilig en betaalbaar wo-
nen in de buurt van de grote stad” 
vastgesteld. Een programma met 
een grote nadruk op het wonen in 
Uithoorn en De Kwakel. Daarnaast 

hebben de leden gestemd over de 
kandidatenlijst. Jan Hazen is daarbij 
aangewezen als de nieuwe lijsttrek-
ker. Hij volgt daarmee Nick Roosen-
daal op die, na vele jaren, een stap-
je terug doet. Jan Hazen is sinds 
2010 lid van de VVD fractie van de 
Uithoornse gemeenteraad. Daar-
naast is hij voorzitter van de Com-
missie Organiseren en lid van de 
Commissie Wonen en Werken. Ha-
zen is 58 jaar oud en woont sinds 
1985 in Uithoorn, waarvan de laat-
ste jaren in de wijk Achter de Kerk 
in De Kwakel. Hij is getrouwd en va-
der van twee, inmiddels volwassen 
kinderen. In het dagelijks leven is hij 
werkzaam bij de Nederlandse Dou-
ane in Amsterdam. Naast de loka-
le politiek heeft hij tuinieren en be-
zoeken van popconcerten als hob-
by. Verder staan op de kandida-
tenlijst, naast een aantal beken-
den zoals Marcel van Haren, Re-
becca Sterrenberg en Marvin Po-
lak ook een aantal nieuwe kandida-
ten. Met de nieuwe gezichten van 
Nick Bergman, Michael Broertjes 
en Daan Egberts wil de lokale VVD 
een flinke vernieuwing en verjon-
ging wil doorvoeren. Bijna alle wij-
ken van Uithoorn en De Kwakel zijn 
daarbij vertegenwoordigd. 

Jan Hazen nieuwe lijsttrekker 
VVD Uithoorn-de Kwakel

Uithoorn - De algemene leden-
vergadering bij Camillus was deze 
week in thuishonk Het Buurtnest. 
Het financieel verslag werd doorge-
nomen, alsook het jaarverslag van 
het vorige seizoen. Afgelopen jaar 
werd er een basiscursus EHBO ge-
geven en konden er na afloop daar-
van aan alle deelnemers een diplo-
ma worden uitgereikt. Daarnaast 
is een AED-reanimatiecursus ver-
zorgd en ook deze is succesvol af-
gerond. Het Bestuur van Camillus 
is klein en er wordt veel werk door 
hen verzet. Vanavond kon het Be-
stuur echter worden uitgebreid met 
2 nieuwe leden! Een heugelijk feit, 
vele handen maken licht werk! Er 
zijn al heel wat leden lange tijd lid 

van de vereniging en dus al even zo 
lang actief EHBO’er. Thea en Bart 
Verhaar spannen echter de kroon. 
Zij hebben elkaar ontmoet bij de 
EHBO en leggen inmiddels al 40 
jaar verbandjes! Als laatste werden 
de mensen die het meest stand-
by hebben gestaan bij een evene-
ment, een lekker zoetigheidje uit-
gereikt. Met een gezellig hapje en 
een drankje werd de avond afge-
sloten. Mocht je nu denken: EHBO, 
dat lijkt mij wel wat, of als je vra-
gen hebt over wat het precies in-
houdt, dan kun je informatie krijgen 
bij Chris (06-11155899) of Aernoud 
(06-44712585). Begin 2018 gaat er 
weer een basiscursus van start. 
Website: http://ehbo-camillus.nl 

Vlnr: secretaris Aernoud Koenders met Thea en Bart Verhaar

Vergaderen bij Camillus

Uithoorn - Bij een gezamenlijke ac-
tie van gemeente, politie en Belas-
tingdienst op het bedrijventerrein 
in Uithoorn, zijn woensdagochtend 
15 november 2017 diverse controles 
uitgevoerd. In totaal zijn bij een aan-
tal van de elf gecontroleerde bedrij-
ven door de gecombineerde teams 
overtredingen vastgesteld. Er zijn 
geen aanhoudingen verricht. De 
controleurs stelden kleine milieu-
overtredingen vast, troffen meerde-
re gestolen goederen aan, illegale 
bewoning en apparatuur om com-
municatiesignalen te vinden en/of 
te verstoren.

Aanleiding controleactie
Op het bedrijventerrein zijn ruim 
700 bedrijven gevestigd. Uit onder-
zoek en naar aanleiding van contro-
les is gebleken dat in dit gebied zich 
ook personen vestigen die het wat 
minder nauw nemen met de regels. 
Bij de vorige controle op 22 juni trof 
de politie diverse gestolen goederen 
en materiaal aan om een hennep-
plantage op te bouwen en consta-
teerde handhavers van de gemeen-
te o.a. milieuovertredingen. Deze 

zaken trekken ander criminele acti-
viteiten aan die ten koste gaan van 
de veiligheid, leefbaarheid en werk-
zaamheid in dit gebied.

Alertheid gevraagd
De politie vraagt ook alertheid van 
anderen die daar verblijven en wer-
ken. Zij kunnen de politie benade-
ren via 0900-8844. Anoniem melden 
kan via Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000 in geval van bijvoorbeeld 
illegale activiteiten.

Ondermijning tegen gaan
Gemeente, Belastingdienst, Open-
baar Ministerie en politie slaan bij 
dit soort controles de handen in el-
kaar om vast te stellen wat er daad-
werkelijk op het bedrijventerrein 
aan activiteiten plaats vindt en vor-
men van ondermijning tegen te 
gaan. Goed willende bedrijven - en 
dat zijn de meeste in dat gebied – 
kunnen dan hun werkzaamheden 
ongestoord en veilig uitvoeren. De 
aanpak om achter de deuren te kij-
ken van de vestigingen verstoort 
mogelijk de vermenging tussen bo-
venwereld en onderwereld.

Gerichte controles 
bedrijventerrein Uithoorn
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Regio - Donderdag 16 november 
ging alweer de 3e zitting van de 
2e competitieronde bij de Amstel-
bridgeclub van start. Het was even 
fris in het bridgelokaal, maar dan 
blijven de hersencellen goed wer-
ken mensen en Henk had lekkere 
warme koffie. In de A-lijn zouden de 
contracten bij de spellen 1 en 2 een 
groot of klein slem kunnen zijn ge-
worden. Alleen Els & Alice boden 6 
klaveren bij spel 1, een 100% sco-
re. Geen enkel ander paar heeft 
een slem contract uitgeboden. Een 
conclusie achteraf weliswaar, maar 
soms zijn wij bridgers toch wat te 
voorzichtig. Een lange klaverenkaart 
is voor een sans atout contract ook 
heel fijn en 6 sa zat er in ABC-le-
den en dit levert nog meer punten 
op! Helemaal voorzichtig is het na-
tuurlijk om te stoppen bij 4 klave-
ren en zelfs de manche niet uit te 
bieden. Vier klaveren + 2 werd ge-
haald en Ria & Greet, de tegenpar-
tij, vonden dit wel leuk want het le-
verde dit paar een 100% score op. 
Bij spel 2 stopten alle paren bij 4 
harten, heel jammer, want iedereen 
heeft 4 harten + 2 en enkele paren 
zelfs + 3 behaald. Een renonce en 
lange hartenkaart is toch eigenlijk 
wel een poging tot het bieden van 
een slemcontract waard. Toch maar 
azen gaan vragen bij zo’n kaartver-
deling, je kunt nog altijd stoppen op 
5 hoogte! 

Spannend
In de B-lijn zijn voor de 2e keer ach-

ter elkaar Aja & John eerste gewor-
den, maar Gerda & Jany volgden op 
slechts 0,69%. Een spannende race 
vanmorgen dus. Ook in deze lijn is 
een klein slem bij spel 8 niet uit-
geboden maar wel gehaald. Alleen 
Aja & John speelden sterk tegen bij 
dit spel en veroverden een tweede 
slag dus een 100% score voor de-
ze heren. Bij spel 5 was het ma-
ken van slagen heel verschillend. 
Joke en Gerard presteerden het om 
2 schoppen + 3 te halen, de ande-
re paren haalden maar net 2 schop-
pen. Leny & Greet hebben zich zeer 
waarschijnlijk vergist bij dit spel. Zij 
boden na 1 harten niet meer verder 
en dit contract ging 1 down. Bij spel 
13 werd zowel schoppen als harten 
geboden. Een keer is door Miep & 
Madelon een 3 hartencontract ge-
haald. Alle andere contracten gin-
gen down. Een lastig biedspel dus. 
De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Wies & Marthe  61,98%
2e plaats: Addie & Jeannet 58.85%
3e plaats: Greet & Henk 
58,33% 
B-lijn
Aja & John 56,94%
Jany & Gerda 56,25%
Henny & Lucas 52.78% 

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 563901. 
Wij spelen op de donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur in het Buurt-
nest.

Een slem bieden blijft moeilijk 
bij de bridgeleden van ABC

Regio - Dinsdagmiddag 14 novem-
ber en regenachtig kil herfstweer: 
ideale omstandigheden om te brid-
gen. Aan de tweede zitting van de-
ze competitieronde namen 14 paren 
in de A-lijn deel en 10 paren in de 
B-lijn. De hoogste score werd be-
haald in de B-lijn: 65,10% door Jany 
van der Ent & Trees Ellerbroek. Als 
tweede eindigden Mieneke Jongs-
ma & Hilly Cammelot met 57,29% en 
een gedeelde derde plaats was er 
voor Inge Dyrbye & Thea Stahl en 
Annet Roosendaal & Rini Tromp met 
54,69%. In de A-lijn was de hoog-
ste score voor Guus Pielage & Rens-
ke Visser met 60,42%. Op twee Thea 

Elias & Elly van Brakel met 56,60% 
en ook hier een gedeelde derde 
plaats voor Ria Verkerk & Ineke van 
Diemen en Froukje Kraaij & Anne-
ke van der Zeeuw met 54,86%. Nu 
na twee gespeelde rondes met nog 
vier rondes te gaan, ziet de top-
drie in beide lijnen er als volgt uit: 
A-lijn 1. Ria & Ineke, 2. Thea & El-
ly en 3. Guus & Renske. B-lijn 1. In-
ge & Thea, 2. Tina Wagenaar & Co-
ra de Vor en 3. Jany & Trees. Volgen-
de week een nieuwe uitdaging. Wilt 
u een keer meebridgen, neem dan 
contact op met Sandra Raadschel-
ders tel. 0297-569910 of per mail 
naar hartenvrouw2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw

Regio - Na het viertallen ontbrand-
de voor de vierde keer de strijd om 
de ‘knikkers’ in het parenbridge. 
De finale van deze ronde komt al in 
zicht en navenant neemt de stress 
dus toe! In de A-lijn domineerden 
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter 
en Renske & Kees Visser die res-
pectievelijk met 62,50 en 60,94% 
eerste en tweede werden. Op drie 
nestelden Cobie Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen zich met 58,33%, 
gevolgd door Jan de Jong & Theo 
Klein, die met 58,07% maar zeer 
weinig toegaven. De vijfde plek 
werd met 53,65% gedeeld door Ge-
rard van Beek & Rina de Jong en 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders, knap gedaan! In 
de B-lijn vielen zelfs drie zestigers. 
Jan Egbers & Ben Remmers namen 
hier het voortouw door een score 
van 62,80% op kaartlengte gevolgd 
door Tini Geling & Jo Wevers die op 
62,50% uitkwamen.

Derde
Marcel Dekker & Ger Quelle wer-
den derde met een prima 61,01%. 

Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman eindigden op vier 
met 57,74%, waaraan een unieke 
zes Sans natuurlijk een flink hand-
je mee hielp! Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht sloten hierdoor de 
top van de lijn als vijfde met 55,36% 
af. In de C-lijn was het applaus voor 
Anton Berkelaar & Wim Röling die 
met 58,33% eerste werden. Frouk-
je Kraaij & Rini Tromp kwamen als 
tweede door met 57,08% en ook 
Marianne Jonkers & Anneke Hout-
kamp konden weer thuis komen als 
derde met 56,25%. 55,83% was voor 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans genoeg voor een vierde plaats 
en Elly Belderink & To van der Meer 
haalden dit verslag met 54,58% als 
vijfde. Wilt u ook getuige zijn van de 
ontknoping van deze eerste ronde, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn. Voor nadere inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Parencompetitie hervat bij 
Bridgeclub De Legmeer

Regio - Op vrijdag 24 november, 
aanvang 20.02 uur organiseert de 
vereniging Legmeervogels op de 
laatste vrijdag van de maand no-
vember een grote Sinterklaasklaver-
jasavond. En op deze avond zijn er 
uiteraard Sinterklaasprijzen te ver-
dienen. Deze prijzen worden op het 
eind van deze avond gelijk uitge-
reikt. Er worden ook deze avond vier 
rondes gespeeld en ook is er deze 
avond geen tombola. Vorig jaar wa-
ren er zoveel klaverjassers op deze 
Sinterklaas-klaverjasavond afgeko-
men dat er tafels moesten worden 
bij geschoven. Wordt het deze keer 

ook een grote opkomst? Kom gerust 
even kijken. Wilt u niet klaverjassen 
maar wilt u gewoon even komen 
kijken? Dit is uiteraard ook moge-
lijk. Verhoogt alleen maar de gezel-
ligheid. Het clubhuis van Legmeer-
vogels is te vinden sportpark Rand-
hoorn te Uithoorn. Als u toevallig 
met de auto komt, u kunt doorrijden 
tot aan het clubhuis. Binnen in het 
clubhuis parkeren is helaas (nog) 
niet mogelijk. Ook met de fiets of 
brommer kunt u doorrijden tot aan 
het clubhuis. Ook voor deze men-
sen, helaas binnen parkeren in het 
clubhuis is niet mogelijk.

Sinterklaas klaverjassen 
bij Legmeervogels

Uithoorn - De Amsterdamse Cross 
Compitie in Waarderpolder was 
weer goed voor de nodige blubber, 
gekronkel door de buitenbak van de 
manege, enkele mooie cavalleti’s 
als hindernissen en natuurlijk een 
rondje door de binnenbak. Er deed 
weer een hele ploeg UWTC leden 
mee. Bij de nieuwelingen reed Dan-
ny Plasmeijer een tijd op de twee-
de plaats. Jammer genoeg moest 
hij in de laatste fase van de wed-
strijd toch nog een renner voor laten 
gaan en na een sterk gereden wed-
strijd finishte hij op de derde plaats. 
Uitslagen van de UWTC (trainings)
leden: jeugd A: 10 Tom Derogee. 
Jeugd B: 7 Mike Derogee, 12 Lars 
Hopman, 16 Rens Grömmel, 24 
Nees Wahlen. 40-: 20 Ian vd Berg. 
40+: 3 Mark Touwen, 24 Frank Jan-
sen, 36 Vincent Derogee, 50 Marcel 
Plasmeijer, dnf Sjon vd Berg. Nieu-
welingen/dames: 3 Danny Plasme-
ijer, 5 Sven Buskermolen

Veldrit Hilversum
Zaterdag 18 november konden de 
UWTC leden redelijk dichtbij huis 
de veldrit van Hilversum rijden. De 
amateurs/sportklasse mocht als 
eerste van start en Bart en Bas wa-
ren zeer goed weg en zaten gelijk 
voor in het veld. Tommy hier vlak 
achter en Menno rond de twin-
tigste plaats. Dennis Moolhuijsen, 
nog steeds niet fit, reed in gezel-
schap van Joost Sprintintveld. De 
winst ging met overmacht naar 
Atse ten Brinke uit Lichtenvoor-
de die al in de tweede ronde een 
flink gat had geslagen. Hierach-
ter streden Bart en Bas lang mee 
voor het podium. Maar Dennis van 
de Kruisweg uit Oldenbroek wist in 
de een na laatste ronde een gaat-
je te slaan en hij hield dit vast tot 
de streep, een mooie tweede plaats 
voor hem. In de laatste ronde pakte 
Bas een klein gaatje bij de beklim-
ming van de berg, maar de sterke 
Freek de Jong uit Deil reed het gat 
weer dicht en pakte de laatste podi-
umplaats mee. Bas eindigde op een 
hele mooie vierde plaats. En Bart 
werd zesde. Tommy had het lastig 
vandaag maar bleef stug doorvech-
ten en finishte toch nog als tiende. 
Menno, weer herstelt van een ope-
ratie, pakte toch weer enkele pun-
ten voor het regelmatigheidsklasse-
ment met de 24e plaats. Joost werd 
53e en Dennis 57e. Bij de masters 
reed ons trainingslid Mark Touwen 
met de 24e plaats de beste klasse-
ring. Frank Jansen werd 38e en Sjon 
vd Berg 43e. Bij de nieuwelingen 
stond onze Sven Buskermolen aan 
de start en Sven reed de wedstrijd 
lekker uit, maar heeft het moeilijk 
tegen alle leeftijdsgenoten die en-
kele koppen groter zijn. Maar op-
geven komt niet in zijn woorden-
boek voor en dat is een goede ei-
genschap. Sven werd 46e. Bij de da-

mes reed UWTCX lid Elleke Claes-
sen weer een goede wedstrijd en zij 
werd 8e. Rebecca Cornelisse kreeg 
materiaalpech tijdens de koers en 
moest naar de wisselpost. Rebecca 
kon de wedstrijd toch uitrijden en zij 
werd 34e. De trainingsleden Ingrid 
Marges en Jeanine Laudy werden 
32e en 33e. Als laatste mocht Ian 
vd Berg van start bij de junioren. Ian 
reed een goede wedstrijd totdat de 
regen ervoor zorgde dat hij werke-
lijk niets meer door zijn bril kon zien. 
En aangezien rijden zonder bril voor 
Ian ook geen optie is zat er niets an-
ders op dan de wedstrijd te staken.

Uitslag Clubcross 19 november
40-: 1 Michael v Meerland, 2 Jeroen 
v Pierre, 3 Niels Kramer, 4 Bart v 
Montfoort. 40+: 1 Frans v Heteren, 2 
Maarten d Jong, 3 Cock Fangmann, 
4 Mark Best, 5 Wil Gieling, 6 Gijs 
Kostman, 7 Rene Wiebes, 8 Harry 
v Pierre, 9 Robert Wiebes, 10 Joop 
Winter, 11 Jan Willem Wahlen, 12 
Jack Kruijswijk, 13 Remco Klijn, 14 
Eric v Wieringen, dnf Peter Achter-
berg. 10-11 jr: 1 Jur de Beij, 2 Stan 
Domburg. 12-14 jr: 1 Max de Beij, 
2 Jesse v Hattem, 3 Raoul v Zijl, 4 
Teun Wahlen, 5 Daan Corts

Veldrit Lieshout
Zondag reed het UWTCX team in 
Lieshout. En net als gisteren in Hil-
versum weer een bosrondje. De 
start was vanaf een ‘omgeploegd 
maisveld’ waar al weer gras over-
heen was gegroeid. En dit stuiter-
veld kwam ieder rondje weer te-
rug. En er lag ook nog een mooie 
zandduin waar de renners een aan-
tal keer overheen moesten. De start 
was weer top voor onze mannen. In 
de loop van de eerste twee rondes 
reden 3 mannen weg maar bleven 
op schootsafstand. Daar achter za-
ten een groep van 7 renners met 3 
UWTCX leden. Bas, Tommy en Bart. 
Menno was met een opmars bezig 
richting de 20e plaats. Bas sleur-
de flink aan de kop van het groep-
je, maar het gaatje met de drie kop-
mannen was niet meer te overbrug-
gen. Dus ging de strijd verder voor 
de vierde plaats. De sterke Freek de 
Jong zat nog wel in deze groep, en 
die moet je eigenlijk niet meene-
men naar de streep. De jongens de-
den er alles aan om van Freek af te 
komen, maar de ervaren en sterke 
Freek hield goed stand. In de laat-
ste rond gebeurde er nog van al-
les, en uiteindelijk wist Freek zelfs 
nog te ontsnappen en werd 4e. Bas 
tobde met een loszittend achterwiel 
en moet het groepje laten gaan, hij 
pakte een 9e plaats. Tommy finishte 
heel netjes op de vijfde plaats en hij 
werd op de voet gevolgd door Bart 
die hiermee wederom zesde werd. 
En het jongste lid van het UWTCX 
team Menno van Capel reed naar 
de 21ste plaats.

Podium voor UWTC bij 
de ACC Waarderpolder

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
werd het seizoen bij de honkbal-en 
softbalvereniging Thamen afgeslo-
ten met een groot kampioensfeest. 
De kampioensteams mochten een 
voor een op het podium voor hun 
huldiging. In het 55ste levensjaar 
waren er maar liefst vijf kampioens-
teams, alle drie de Honkbal Pupillen 
teams werden kampioen. De Soft-
bal Dames 1 werden kampioen en 
ook de Honkbal Senioren 1 werden 
kampioen, met voor deze teams ook 
promotie in het verschiet. Schitte-
rende prestaties dus voor de teams 
en hun coaches/begeleiders en ie-
dereen ging met een paar mooie 
herinneringen aan dit speeljaar naar 
huis. Op de avond zelf werden ook 
de MVP’s (Meest Waardevolle Spe-
ler/spelester) van ieder team in het 
zonnetje gezet. 

Succesvol
Naast het succesvolle wedstrijdsei-
zoen waren er dit jaar bij Thamen 
ook nog een aantal succesvolle eve-
nementen. 
Begin mei was er de Welcome 
Friends dag waarbij alle jeugdle-
den een vriendje of vriendinnetje 
mochten meenemen. Met schitte-
rend weer was er een enorme op-
komst en konden er veel kinderen 
een leuke eerste kennismaking met 
de sport hebben. Ook was er in mei 
ruimte voor een Mixed Slowpitch 
Bedrijventoernooi waarbij een aan-
tal bedrijven uit de regio voor het 
eerst kennis konden maken met 

deze iets simpelere variant van de 
sport.

Evenement
Begin juni was er wederom een 
enorm evenement, maar deze keer 
voor verenigingsteams die op be-
zoek kwamen voor de Landelijke 
Beeball dag die Thamen mocht or-
ganiseren voor de KNBSB. Wel 27 
teams uit de regio kwamen bij Tha-
men op bezoek voor een geweldig 
mooi toernooi. Ook in oktober mocht 
Thamen nog een groot toernooi or-
ganiseren voor de Bond, nu waren 
er 13 mixed slowpitch teams voor 
het End-of Season Tournament. Elk 
team mocht die dag 3 tot 4 wedstrij-
den spelen en de dag werd afgeslo-
ten met een echte Homerun Derby. 

Voorbereidingen
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor seizoen 2018 alweer gestart, 
vanaf begin januari start de zaal-
training weer voor de diverse teams. 
Ook in maart 2018 organiseert Tha-
men een aantal toernooien waarbij 
de teams kunnen warmdraaien voor 
de competitie die in april start. Zoals 
het er nu uitziet komt er eind april 
ook een Amerikaans Little League 
team op bezoek bij Thamen en dat 
is natuurlijk hartstikke spannend. 
Lijkt het je ook leuk om te honkbal-
len, softballen, beeballen of slowpit-
chen geef je dan nu op via het e-
mail adres: nieuweleden@thamen.
info. Je mag dan geheel gratis 4 
keer mee komen trainen.

Thamen sluit succesvol 
55ste levensjaar af

De Kwakel - Van de 42 paren die 
op donderdag 16 november de weg 
naar Dorpshuis De Quakel wisten te 
vinden scoorden er 22 minder dan 
50%. Het is een wetenswaardigheid 
waar je verder niets mee kunt, maar 
je moet ergens mee beginnen. In 
de A lijn scoorden Marion en Wim 
Noom met 65,97% heel ruim boven 
die 50% grens en wel zo ruim dat 
de rest van het veld daar bij lange 
na niet aan kwam. Met 59,38% kwa-
men Bep Verleun en Ria van Zuy-
len nog het dichtst in de buurt. Met 
55,9% scoorde Kees Overwater met 
supersub Ria Wezenberg, die in alle 
lijnen inzetbaar is en die de tijdelijke 
of eenmalige partner zelden of nooit 
zal laten zakken, een mooie top 3 
klassering. Rina en Gerda hadden 
hun dag niet en zij eindigden dan 
ook als 14e van de 14.

B lijn
In d B lijn haalden Corrie en Ruud 
van der Peet uit met 63,54%. Scherp 
als altijd had Ruud bij het vergelij-
ken van scores ontdekt dat er een 
paar in deze lijn in was geslaagd 13 
slagen te halen in een hartencon-
tract, terwijl troef Aas bij de tegen-
partij zat! Verkeerd ingevoerd dus 

en ook niet goed gecontroleerd. Ui-
teraard werd de score alsnog door 
de onverbiddelijke wedstrijdleiding 
gecorrigeerd (zonder dat de ‘over-
treders’ op puntaftrek werden ge-
trakteerd, dat dan weer wel!) Toos 
Boerlage en Annie Lauwers blijven 
verbazen. Opnieuw werden zij 2e, 
nu met 59,38%. Met 54,86% kon-
den ook Riet Doeswijk en Joop den 
Blanken op het erepodium plaats 
nemen. Dat gold beslist niet voor 
Riet Wesselingh en Janny Snabel, 
die in deze lijn op de ondankbare 
14e plaats eindigden.

C lijn
In de C lijn de topper van de avond. 
Maaike Dekker en Trudy Fernhout 
gaven met 67,71% alle andere pa-
ren het bekende nakijken en daar-
mee scoorden zij meer dan 25% ho-
ger dan de week ervoor. Ria Ver-
kerk en Gerard de Kuijer waren heel 
wat stabieler wat dat betreft, want 
na hun 64,17% van vorige week no-
teerden zij nu 62,85%, goed voor 
de 2e plaats. Twee paren eindigden 
ex aequo op de 3e plaats. Anneke 
Bicknese en invalster Susanne Am-
bagtsheer scoorden 57,99% en dat 
deden Riet en Wim Beijer dus ook.

Meerderheid Paren 50% 
bij BVK

KDO JG1 en kHFC delen 
de punten

weer maar de jongens en meisjes 
hadden er zin in. kHFC ging voortva-
rend van start en door twee foutjes 
stond KDO snel op achterstand 2-0. 
Daarna herpakte KDO zich en na 
een aantal kansen was het raak door 
een goede actie van Thomas kwam 
de aansluitingstreffer op het score-
bord 2-1. In het er op volgende kwar-
tier voor rust kregen zowel kHFC als 
KDO kansen maar deze werden niet 
benut. Terwijl iedereen kletsnat werd 
van de regen inclusief de coaches 
en het meegereisde publiek speelde 
KDO de 1e helft op routine uit. De 
2e helft had KDO wind mee en wilde 
de spelers ook snel scoren door flink 
druk te zetten. De spelers van kH-

FC kwamen nog sporadisch bij het 
doel van KDO maar de counters ble-
ven gevaarlijk. Het zat de spitsen van 
KDO niet mee maar ze werden ge-
holpen door een eigen doelpunt van 
kHFC uit een corner van Thomas. 
Bijna ging KDO er met de winst van 
door maar een schot van Bart kon 
door de keeper van kHFC tot corner 
verwerkt worden. Een pass van Tom 
voor de wind was zo hard dat de-
ze op de buitenkant van de paal te-
recht kwam en Dylan kon een hoek-
schop net niet tot doelpunt verwer-
ken. Uiteindelijk was het de onder-
koelde teen van Daniël die ervoor 
zorgde dat de eindstand kHFC JG2-
KDO JG1 op 2-2 bleef.

Uithoorn - Zaterdag was het tijd 
voor een de uitwedstrijd in Almere. 
De eerste 10 minuten kregen ze 3 
goede kansen, die gelukkig niet be-
nut werden. LMV kon daar nog wei-
nig tegenover stellen maar kwam 
langzaam in haar spel. De mas-
saal opgekomen voetbalouders 
werden geteisterd door regenbui-
en, maar bleven trouw aan de zijlijn 
het team aanmoedigen. Tim stuur-
de met een fraaie pass in de 35e mi-
nuut op rechts Benjamin de diepte 
in, die naar binnen kapte en met zijn 
linkerbeen de keeper omspeelde 
, 0-1. LMV speelde daarna als be-
vrijd en kreeg de ene na de andere 
kans. Tot de rust resulteerde dit nog 
niet in treffers, maar erna was het al 
snel raak. Eerst Nick die alert bij de 
tweede paal binnentikte, daarna Tim 
die zijn prima optreden bekroonde 
met een solo en een bekeken schui-

ver langs de verbouwereerde kee-
per. Tijd om de touwtjes wat te la-
ten vieren en nieuwe krachten Walid 
en David in te brengen. Na 75 mi-
nuten wist spits Lucas eindelijk zijn 
welverdiende treffer te maken. Uit-
gelaten als een wild veulen holde hij 
op coach Brian af en omhelsde hem 
innig. Brian, niet gewend aan zo-
veel emotie, moest een traantje la-
ten evenals de ouders langs de lijn. 
In minuut 80 was het debuut van 
‘Mad’ Max in de onder 19-2 daar. 
Niet getemperd door enige nervosi-
teit liet hij zich al snel als razend-
snelle rechtsbuiten gelden. Zijn eer-
ste balcontact was al bijna goed 
voor een treffer, zijn tweede balcon-
tact was zowaar een treffer! Even la-
ter herhaalde hij dit kunstje, helaas 
in buitenspelpositie. Meer doelpun-
ten vielen er niet, maar met een 0-5 
eindstand kon eenieder prima leven.

Verdiende winst voor 
LVM onder de 19

De Kwakel - In het drukbezette pro-
gramma van kHFC in Haarlem start-

te KDO JG1 zijn wedstrijd 25 minu-
ten later dan gepland. Super slecht 
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