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BEZORGERS/STERS

Pieter Heiliegers aanbevolen als
nieuwe burgemeester van Uithoorn
Uithoorn - Begin dit jaar heeft de toenmalige burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga in haar functie afscheid genomen van Uithoorn. Op 1 maart werd door de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, de heer Pieter Heiliegers benoemd tot waarnemend
burgemeester van Uithoorn, tot aan het moment dat er een nieuwe (definitieve) burgemeester zou worden gevonden en benoemd.

haring vers
van het mes

GEVRAAGD

Uithoorn - In een woning
aan de Zijdelweg in Uithoorn
is in de nacht van maandag
op dinsdag even na 01.15
uur brand uitgebroken. De
brandweer was snel ter
plaatse om de brand te bestrijden. De brand heeft beneden in de hal gewoed en
is mogelijk in de meterkast
ontstaan. Volgens een omstander wordt de woning
verbouwd. Voor zover bekend is er niemand gewond
geraakt. Wel moesten de bewoners van twee naastliggende woningen korte tijd
hun woningen verlaten. Nadat de brandweer de woningen geventileerd had, konden zij weer terug naar huis.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

quête hebben dan ook een prominente plaats gekregen in de
uiteindelijk profielschets. Deze
is door de raad op 14 juni 2018
vastgesteld. Een aantal weken later bleek dat maar liefst 22 personen hun belangstelling hadden
geuit voor dit ambt. Deze lijst beDaarmee begon voor de ge- nieuwe burgemeester, name- stond uit 10 mannen en 12 vroumeenteraad de zoektocht naar lijk het opstellen van een profiel- wen. Na het zomerreces heeft de
een nieuwe burgemeester voor schets. In de voorbereiding daar- vertrouwenscommissie bij een
Uithoorn. Vrijwel direct na de ver- van zijn inwoners van Uithoorn bezoek aan de Commissaris van
kiezingen van 21 maart 2018 is door middel van een enquête de Koning de nodige informadit project opgestart. Een aan- gevraagd aan te geven wat voor tie verkregen over de belangsteltal raadsleden heeft een vertrou- een persoon de nieuwe burge- lenden. Met een aantal van hen
wenscommissie ‘in oprichting’ ge- meester van de gemeente zou heeft de vertrouwenscommissie
vormd en is aan de slag gegaan moeten zijn. Aan deze enquête in de periode daarna gesprekken
met de voorbereiding van de eer- hebben 615 personen deelgeno- gevoerd.
ste stap in de zoektocht naar een men. De uitkomsten van de en- Vervolg elders in deze krant.

Geweldig onthaal voor Sint
en zijn gevolg in Uithoorn
Uithoorn/De Kwakel - Uithoorn
had het weer voor elkaar. Uren
voor hij officieel aan zou komen
in Nederland, meerde de boor
van de Goede Sint, met een deel
van zijn gevolg weer aan, aan de
oever van de Amstel in het Oude Dorp. Duizenden kinderen, vaders, moeders, o pa’s, oma’s ooms
en tantes stonden de Sint op te
wachten. De Pieten waren snel
van de boot en deelden pepernoten uit en namen tekeningen
en knutselwerkjes voor de Sint in
ontvangst. Een groep Pieten ging

alvast richting de winkelstraat en
met het Zwarte Piet orkest en ede
dansscholen werd op het podium
van Amstelplein alvast een swingend feestje gevierd. Na het welkomwoord van de nieuwe burgemeester ging de Sint wandelend richting winkelcentrum Amstelplein. Hij nam alle tijd en na
ruim een uur kwam hij aan. Ook
hier werd hij welkom geheten en
kreeg ieder kind de kans om even
met hem of een van zijn Pieten
op de foto te gaan. Na een uurtje daar ging de Sint lunchen en

rond de klok van half twee arriveerde hij bij winkelcentrum Zijdelwaard. Ook daar waren honderden belangstellenden op af
gekomen en werd het een geweldig feest. In de avond nog een
bezoek aan de Kwakel, alwaar hij
met lichtjes van de kinderen naar
het Dorpshuis werd begeleid en
ook daar vrolijk werd toegezongen door de toegestroomde kinderen. Hij heeft het er op zijn oude dag maar druk mee. Elders in
de krant vindt u een fotocollage
van de intocht.

voor De Kwakel

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wethouder Hans Bouma vol aan de bak (1)

Samen met inwoners
werken aan de toekomst
Uithoorn - Het is al weer een half
jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In mei werd het coalitieakkoord gesloten en trad een
‘nieuw college’ van B&W met een
daarvoor al gewijzigde raad voor
het voetlicht. Er werd één nieuwe wethouder benoemd, te weten Jan Hazen (VVD), die daarmee zijn collega Marvin Polak
opvolgde. Wij gaven wethouder
Hazen afgelopen zomer de nodige ruimte in deze krant waarbij hij zijn ambities kenbaar kon
maken. Beloofd werd dat ook zijn
collega’s Hans Bouma en Ria Zijlstra hun woordje mochten doen
hoe zij tegen de komende jaren
van hun bestuursperiode aankijken. Hans Bouma zei er geen
nee tegen en de redactie van deze krant had een gesprek met
hem. Wij gunnen hem de ruimte over twee afzonderlijke artikelen in deze krant. Hans heeft een
portefeuille met daarin onder andere Wonen, Schiphol, Participatie en Leefomgeving (vertaald in
Duurzaamheid). Communicatie
en Financiën zitten daar ook bij,
maar wij meenden er goed aan
te doen aan de eerste vier onderwerpen de meeste aandacht te
moeten geven omdat die bij veel
inwoners in de realiteit het meeste blijken aan te spreken. In deze
eerste bijdrage vertelt hij zijn am-

bities over Wonen en Schiphol.
Volgende week komen Participatie en Duurzame leefomgeving
aan bod. De wethouder geeft aan
dat hij de komende bestuursperiode vol aan de bak wil om samen
met in inwoners te werken aan de
toekomst waarbij het voor iedereen in de gemeente prettig wonen, leven, werken en recreëren
is. Het ‘dossier Schiphol’ speelt
daarbij overigens wel een belangrijke rol. De ontwikkelingen
daarvan zijn vrijwel wekelijks in
beweging gelet op de berichtgeving in de regionale en landelijke
media. Maar het wonen dan? Er
is toch ook een enorm tekort aan
betaalbare woningen in Uithoorn
en De Kwakel?
Vervolg elders in deze krant.
Wethouder Hans Bouma

Jongeren café bij
brouwerij de Schans
Uithoorn - Sinds 8 september is
er bij brouwerij de Schans elke
2e en 4e zaterdagavond van de
maand, van 20 tot 24 uur, een mogelijkheid voor jongeren met een
beperking om elkaar te ontmoeten. Het gaat hierbij om jongeren met autisme, een lichamelijke
of visuele handicap of ”gewoon
verlegen” zijn. Carolien van Lit is
op deze avonden in het proeflokaal aanwezig om deze jongeren
vanaf 16 jaar op te vangen en te
begeleiden. Bij jongeren onder
de 18 jaar zal GEEN alcohol worden geschonken. Dit wil niet zeggen dat het proeflokaal dan gesloten is voor andere gasten. Het
proeflokaal is voor iedereen geopend op zaterdag van 15 tot 24
uur. Bierbrouwerij en Distilleerde-

rij De Schans vind u op: Schans
21 . De ingang van het proeflokaal bevind zich aan de achterzijde van het gebouw tussen nummer 15 en 17.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

Dé revolutie op het gebied van schoenen

Xsensible Stretchwalker
bij Henrita Footwear
Regio - Xsensible Stretchwalker is een revolutionaire innovatie geïnspireerd op de houten balansslipper uit Japan. Deze zorgt
voor een natuurlijke en gezonde lichaamshouding. Traditie en
technologie komen samen in de
unieke balanszool. In combinatie met perfecte demping, maximale stabiliteit en ultieme grip
wordt de beste loopervaring gegarandeerd. Stretchwalker zorgt
voor een natuurlijke houding van
het lichaam. Door de unieke toepassing van deze zooltechnologie ervaart u minder klachten
aan gewrichten en heeft u minder last van vermoeide voeten.
Stretchwalker is de schoen die u
blij maakt en wordt aanbevolen
door specialisten.
Gepatenteerd stretch leer
In de schoenen is het gepatenteerde stretch leer verwerkt. Het
flexibele en échte leer zorgt voor
een blijvend goede pasvorm. Samen met de unieke balanszool is
Stretchwalker een favoriet in el-

ke schoenencollectie. Naast deze
Stretchwalker worden ook Xsensible met traditionele zolen verkocht. Ervaar de Stretchwalker nu
zelf bij Henrita Footwear op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 november. Deze dagen
kunt u de Xsensible Stretchwalker schoenen testen.

Diverse demonstraties en activiteiten

Zaterdag Winter Fair bij
Annemieke’s Kramerie
Regio - Zaterdag 24 november
houdt Annemieke’s Kramerie van
10.30 tot 17.00 uur een Winter
Fair met vele demonstraties.
Onder andere wordt een demonstratie Jura koffiemachines
gegeven. Jura werd in 1931 in
Zwitserland opgericht en is vernoemd naar de bekende bergen
in Zwitserland. Het bedrijf heeft
zich vanaf 1991 gericht op volautomatische koffiemachines en
een internationale expansie. Alle
koffiemachines worden in Zwitserland ontwikkeld en overeenkomstig strenge Zwitserse kwaliteitseisen geproduceerd. Streven
naar perfectie kenmerkt het denken van de medewerkers en de
zakenpartners van Jura. Het resultaat ervan zijn koffiemachines,
die zich wereldwijd onderscheiden door kwaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijk, design
en perfecte koffiespecialiteiten,
bereid uit vers gemalen bonen.
Niet voor niets is Jura een innoverende leider in meer dan vijftig
landen! Met de volautomatische
koffiemachines kunt u het gehele
koffie-assortiment bereiden, van
de pittige ristretto tot de trendy
Latte Macchiato. Heel eenvoudig

Verzamelaarsmarkt

U mag zelfs buiten proeflopen!
Henrita Footwear is gevestigd in
de Dorpsstraat 6 in Aalsmeer en
bereikbaar via 0297-324409 en
Regio - Zaterdag 27 november
info@henrita.nl.
wordt er weer de verzamelaarsmarkt in ‘Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht gehouden. U bent er welkom van
09.30 tot 13.00 uur. Er zijn de stuiverboeken met postzegels, ansichtkaarten, munten en brieven. Dit is alweer de laatste beurs
van dit jaar, want in december is
er geen. In het nieuwe jaar starten ze op 26 januari. Voor inlichtingen kunt u terecht op onze site
www.verzamelaarsrondevenen.
nl en tel. 0297-290322.

Slimness heeft weer nieuwe winnaars!
Regio - Afvallen in groepsverband
bij gewichtsconsulentenpraktijk

Slimness was weer een succes! In
een groep is de motivatie vaak wat

hoger. Hier zijn de winnaars Gerrie uit Amstelveen en Andrea uit
Wilnis weer het levende bewijs
van. Gerrie verloor 13 kilo en Andrea 10 kilo tijdens de cursus
van 9 weken (10 bijeenkomsten).
Meerdere resultaten van de groepen met de voor en na foto staan
op de website, maar ook vele positieve reviews over het afvallen
bij Slimness. Woensdag 9 januari
2019 starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start om 19. 00
uur en de 2e om 20.30 uur. Omdat Slimness is aangesloten bij de
beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars alles
of een gedeelte van de cursus. Er
zijn nu nog plaatsen beschikbaar.
Wil je meer informatie of wil jij
je opgeven en zeker zijn van een
plekje? Dat kan via de website www.Slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel
0297-765027 en vraag eventueel
een vrijblijvende intake aan. Op
5 januari 2019 tussen 09.00 uur
en 14.00 uur heeft Slimness weer
open dag.
Meer info zie advertentie
in dit blad.

met één druk op de knop, dankzij
ingenieuze, strikt logische bedieningsconcepten. Er zijn veel programmeermogelijkheden, waarmee u uw eigen perfecte koffie
kunt instellen helemaal naar uw
persoonlijke voorkeur. Het onderhoud van de machine is even
eenvoudig als de bediening ervan. Vlekkeloze hygiëne wordt
met een druk op de knop bereikt.
Alle functies van de Jura-volau-

tomaat (met Smart Connect) zijn
op uw smartphone of tablet in te
stellen. U kunt uw favoriete specialiteiten een naam geven en
voorzien van een foto naar keuze. Individuele smaakvoorkeuren kunt u eenvoudig aanpassen.
Zaterdag 24 november tijdens
de demonstratie kunt u heerlijke koffie proeven en ervaren hoe
simpel deze koffieautomaten te
bedienen zijn. U kunt dan ook
alle andere voordelen van deze
machines ervaren, zoals bijvoorbeeld het gemakkelijke onderhoud. Wanneer deze dag besluit
om een Jura koffiemachine aan te
schaffen, ontvangt u een toepasselijk cadeautje en de afspraak
wanneer uw machine thuis geïnstalleerd zal worden.
Kom op de koffie
Ook als u er nog denkt aan de
aanschaf van een automaat, bent
u van harte welkom om een heerlijk kopje koffie te komen drinken en te genieten van de Winter
Fair. De gehele winkel is omgetoverd in de sint/kerstsfeer. En er
zijn allerlei speciale activiteiten.
Zie hiervoor de advertentie in
deze krant of kijk op de website:
www.annemiekes-kramerie.nl.
Annemieke’s Kramerie is gevestigd aan de Machineweg 3 in
Aalsmeer, er is voldoende parkeergelegenheid rondom de winkel.

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

Noorderlingen
Dagen worden korter, temperaturen dalen, bladeren verkleuren en dwarrelen omlaag,
vogelgezang is uitgedoofd,
afgezien van wat druppelende toontjes van een roodborst
of een ratel van een winterkoning, er zwieren geen zwaluwen meer door de lucht, het
‘gegrutto’ boven de weilanden
is verstorven en alsof het nog
steeds niet duidelijk is dat het
najaar is begonnen, verschijnen er lijsters met herfstkleuren bij de oksels. Koperwieken
zijn het, elke herfst trekken die
vanuit het noorden van Europa naar het zuidwesten, soms
in grote zwermen. Nederland
vormt de noordgrens van hun
overwinteringsgebied. Vooral bij bessendragende struiken
kun je koperwieken vinden.
Uiteindelijk draait de vogeltrek
om de beschikbaarheid van
voedsel en omdat die in de
herfst verandert komt de hele
vogelwereld in beweging. Zich
oriënterend op landschap, zee,
zon, sterren, aardmagnetisme, geuren, geluiden en wat
al niet meer, vinden miljoenen vogels hun weg. De meesten zien we nooit, die trekken
’s nachts of vliegen overdag
heel hoog over naar verre streken. Maar gelukkig vindt ook
een andere mooie noorderling, de keep, ons land ver genoeg. Deze herfst zijn al enorme aantallen gesignaleerd.
Niet alleen maken ze graag

Koperwiek

Brugklassers
Thamen veilig
de weg op
Regio - Op woensdag 14 november is de landelijke actie “Fietser
laat je zien” uitgevoerd op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn. Deze actie is een initiatief
van Veilig Verkeer Nederland in
samenwerking met scholen die
zich aanmelden voor dit project.
Onder begeleiding van docenten
hebben bovenbouwleerlingen
van de richting Techniek alle fietsen van de 160 eersteklassers nagekeken op veiligheid en functioneren van de fiets. Naast de verlichting zijn ook andere belangrijke onderdelen gecontroleerd. Elke goedgekeurde fiets werd voorzien van een label. De leerlingen
van Thamen kunnen dankzij deze
keuring ‘in huis’ allemaal veilig de
donkere dagen in!

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
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 06-53847419
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
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Keep
gebruik van voedertafels, met
een rododendron of andere groenblijvende struik in je
tuin maak je kans dat ze blijven slapen. Met tientallen tegelijk. Kepen trekken vaak op
met vinken, zijn daar ook aan
verwant, maar hebben andere kleuren. Kleuren die passen
bij de seizoenswisseling: het
zwart van lange winternachten, het wit van sneeuw en,
heel opvallend, een herfstig
oranje. Bij het mannetje komen die kleuren het beste tot
hun recht, al draagt hij nu zijn
winterkleding. Zijn zomerpak
is feller en contrastrijker, maar
tegen de tijd dat hij dat heeft
aangetrokken is hij al weer terug naar Rusland of Zweden.
Kepen zijn een beetje de vinken van de kouwe grond, hoe
noordelijker in Europa, hoe
meer kepen en hoe minder
vinken je ’s zomers zal aantreffen. Het zijn allebei trekvogels,
maar in tegenstelling tot de
vink broedt de keep hier niet,
behoudens enkele avonturiers.
De herfst begint als een veelkleurig seizoen, maar na een
paar stormen is het meeste
oranje, geel en bruin al uit de
bomen gewaaid. Vogels als koperwiek en keep gunnen de
kale en vaak grauwe wintermaanden op onverwachte momenten kleur en tegen de tijd
dat ze vertrekken, tooien de
bomen zich al in een schuchter
lentegroen.
Jaap Kranenborg

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

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
131e jaargang
Oplage: 15.100
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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Wethouder Hans Bouma vol aan de bak (1)

Samen met inwoners werken aan de toekomst
Vervolg van de voorpagina

op voorhand echter naar wat het
WAPO-terrein en de ConnexxionKrijg je binnen uw bestuurster- locatie te bieden hebben praat je
mijn Uithoorn en De Kwakel ‘vol- al met al over in totaal zo’n 1.700
gebouwd?’ Zou toch moeten kun- nieuwbouwwoningen van divernen want zoveel ruimte is er toch se aard. Dat is dan best veel voor
niet meer?
Uithoorn. Bij de andere projecten
worden voorbereidingen getrof(Lacht) “Ik hoop het niet, want dat fen of is de bouw al in gang gebetekent dat we niet verder kun- zet. Ik wil dat de lopende en toenen. Mijn ambitie is te bekijken of komstige projecten aansluiten
je nog kan bijbouwen in de ge- bij vooral de behoefte van de gemeente. We hebben momen- meente Uithoorn. Dat is een hele
teel nog ruimte om nieuwbouw lastige opgave want de behoefte plegen op verschillende (in- te is veel groter dan het aantal
brei)locaties. Kijk naar Legmeer- woningen dat beschikbaar is en
West, de Europarei, de voormali- komt, maar dat is in de hele regio
ge BMX-locatie in het Libellebos, zo. Mijn uitdaging is om mensen
de Regenboog aan de Johan de in Uithoorn de kans te geven hier
Witlaan, de Heijermanslaan, de te kunnen wonen. Dat zijn we nu
Vinckebuurt waar nu nog beslag aan het doen met de ontwikkeop ligt en de Regentes bij de Tha- laars die diversiteit in hun projecmerkerk, de Connexion locatie ten hebben, waaronder sociale
bij het burgemeester Kootpark, huurwoningen, middenhuurwohet toekomstige appartemen- ningen, betaalbare koopwonintencomplex De Rede aan de Wa- gen en dure koopwoningen om
terlijn, de Rietkraag in De Kwakel, er maar enkele te noemen.
het huidige WAPO-terrein tussen Op de lange termijn is de vraag
de Vuurlijn en de Koningin Máxi- ‘wat gaan we dán doen?’ Dat doe
malaan, de Iepenlaan met het ik samen met mijn collega Jan Haproject Kleine Weelde en er zijn zen en gaan we ook praten met
plannen dat Eigen Haard in het de buurgemeenten of we wat geoude dorp renovaties en nieuw- zamenlijk kunnen doen om bebouw wil gaan uitvoeren. Kort- woners kansen te bieden hier te
om, er zijn dus best nog veel mo- kunnen wonen. Want als je het
gelijkheden, ook al lijken sommi- niet in Uithoorn voor elkaar krijgt
ge locaties gering om er veel wo- waar dan wel? Dan wordt het een
ningen te kunnen bouwen. Kijk je regionaal vraagstuk in metropool

Amsterdam verband. We zijn inmiddels al ver onderweg met wat
we gaan starten of waarmee we
al zijn gestart.”
Dan het dossier Schiphol wat u
ook in uw portefeuille hebt. Vanwege de uitbreidingsplannen van
de Luchthaven zal Uithoorn met
De Kwakel daar ook last van hebben. Kan Uithoorn samen met andere gemeenten binnen de ORS
daar enig tegengewicht in bieden?
“Ja daar hebben we zeker last
van, ook in de woningbouwsector. Waar we op zitten te wachten is de Milieu Effect Rapportage (MER). Dan weten we waar we
aan toe zijn wat betreft kansen en
belemmeringen. Maar er is een
brede Schipholdiscussie waarover je alleen al een pagina kunt
vullen. Bovendien is de informatie dagelijks weer anders.
Dus laten we ons hier beperken
tot wat de gemeente Uithoorn
aangaat in die zin wat is het effect
van Schiphol op Uithoorn? Met
36 gemeenten rondom de luchthaven kunnen we best een vuist
maken tegen de uitbreidingsplannen met meer vliegbewegingen. De vliegtuigen worden
dan wel steeds stiller, maar de
frequentie van rust tussendoor
neemt nog steeds af. Onze ge-

meenteraad (met de Werkgroep
Schiphol) is erg actief betrokken
bij de problematiek rond Schiphol. We hebben vaak contact met
Kamerleden van politieke partijen in de Tweede Kamer. Binnen de Aldersafspraken is er ook
een clausule dat voor de Zuidflank – waartoe wij ook behoren
– naar de hinderbeperking gekeken zou worden. Dat is niet voldoende, wij willen meer, namelijk
dat de overlast minder wordt dan
wat wij nu ervaren. Dat is het gevecht wat wij voeren. Men weet
drommels goed waar in deze
context Uithoorn ligt en het is in
Den Haag inmiddels ook doorgedrongen dat wat er in Uithoorn
gebeurt aan overlast niet meer
normaal is, even los van onze buren. Wat het gaat opleveren zal in
de praktijk moeten blijken. Veel
inwoners hebben geen beeld
van wat wij als gemeente allemaal doen wat Schiphol betreft.
Weet je dat wij het grootste
team er op hebben zitten van
alle gemeenten en ook politiek
het meest actief zijn richting
Den Haag? We doen heel veel
met Aalsmeer een goede tweede.” (Vorige week werd in de media bekend gemaakt dat Schiphol akkoord gaat met consolidatie van het aantal vliegbewegingen tot 2020. Red.)
(Wordt vervolgd)

Dikwijls met projectontwikkelaars aan tafel

Kleinschalig industriegebied omvormen tot locatie voor woningbouw

Techniekdag bij de Springschans een groot succes!
Uithoorn - De juffen, gekleed
in witte jassen en veiligheidsbril, met flessen cola en mentos
op het schoolplein; een chemische reactie met bruisende cola
en daarmee werd de techniekdag
met als thema chemie geopend.
Vrijdag 16 november j.l. stond in
het teken van chemie op basisschool de Springschans.
Bij alle groepen was de dag verdeeld in drie stukken; allereerst
een leerkrachtgebonden les
waarbij vooral veel voorkennis
werd geactiveerd én kennis en
woordenschat werden vergroot.
Een tweede onderdeel waarbij
de kinderen meerdere proefjes
mochten doen en vooral nieuwe dingen ontdekten en tot slot
een productles waarbij de kinderen zelf iets moois mochten maken met behulp van een, voor velen, nieuwe techniek.

met prikkers roerden ze het door
elkaar. Een dik vel werd boven op
het mengsel gedrukt en er vervolgens voorzichtig af gehaald. Tot
slot werd al het schuim eraf geschraapt: een prachtig kunstwerk
kwam tevoorschijn.

Groep 3/4
De groepen 3 en 4 zijn druk bezig
geweest met het zelf maken van
lijm en verf. ‘s Ochtends hebben
ze een circuit van allerlei proefjes gedaan. De kinderen hebben
hierbij van alles ontdekt. Bijvoorbeeld hoe het komt dat een baby
geen natte billetjes krijgt als hij
in zijn luier heeft geplast, dat het
zuur van citroensap een mooie
roze/rode kleur aan rode koolsap
geeft (indicatoren) en dat je met
citroensap vieze munten weer
mooi glimmend kunt maken. Alles mocht geproefd worden en
dat leverde soms zure gezichten
Groep1/2
op. Ook werd er van de potjes
Smelten, stollen en ontdooien met zelf geschudde slagroom gewaren de belangrijke woorden proefd. Kinderen kwamen ook tot
voor de kleuters in de les met de ontdekking dat stijf geklopte
de juf. Het ijsklontje voelde heel slagroom weer vloeibaar werd als
koud in hun handen. De choco- de temperatuur omhoog ging en
laderepen gingen in een pan en dat je dan het bakje dus niet meer
even later was alles gesmolten; ondersteboven kunt houden!
hoe kan dat? “Juf, als het warm Van dingen die je gewoon kunt
wordt smelt het; net zo als een ijs- eten (zoals eiwit, bloem, melkje.” Ook de kleuters deden proef- poeder) hebben de kinderen van
jes: bruist cola als je roert? Blijft de vier groepen drie verschillenolie drijven op water? Gaan de de soorten lijm gemaakt. Hierkleurtjes van M&M’s in water door mee plakte papier goed aan elelkaar? Grote verrassingen aan de kaar. ‘s Middags hebben de kindetafels voor de kinderen.
ren de zelfgemaakte verf gebruikt
‘s Middags rook het heerlijk naar om de gipsen monsterhoofden te
scheerschuim in alle vier de kleu- beschilderen. Wat een feest!
terklassen. De kinderen kregen
op dun papier een paar toefjes Groep 5/6
schuim. Daar ging kleurstof op en In de groepen 5 en 6 werd de

voorkennis geactiveerd met behulp van een woordweb rondom chemie. Wat is chemie? Waarin zien we chemie?
Met elkaar kwamen de kinderen
tot prachtige antwoorden. Wat
hebben de plastic soep en recyclen met elkaar te maken?
En wat is het belang van het
scheiden van afval waar wij allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen?
Tot slot maakten de leerkrachten,
met behulp van leerlingassistenten, een stuiterbal door simpelweg twee vloeibare stoffen met
elkaar te mengen. Dit leek wel
mágie in plaats van chemie!
Tijdens de proefjes leerden de
kinderen wat de rol van citroen
speelt bij de kleur van thee. Ook
hier werd citroen geproefd en
vond de één dit lekkerder dan de
ander.
In een plastic handschoen werden azijn en bakpoeder met elkaar gemengd en dit gaf een verrassend effect.
De kinderen waren zelfs een
beetje bang dat de handschoenen uit elkaar zouden knallen.
Wat doen warm en koud water
met kleurstoffen? En wat gebeurt
er met een bonnetje wanneer je
deze strijkt?
Als klap op de vuurpijl mochten
de kinderen in de productles zelf
een shirt ontwerpen volgens de
‘tie and dye’ methode (knopen en
verven). Na het rollen, vouwen en
knopen van het shirt, mocht deze worden geverfd in de kleuren
rood, geel en blauw. Het ‘wauweffect’ was heel groot. Wat waren
de kinderen trots op hun unieke
t-shirt.

Groep 7/8
De groepen 7/8 leerden tijdens
de leerkrachtgebonden les hoe
we in ons dagelijkse leven ongemerkt veel met chemie te maken
hebben. Om de chemische reacties in ons dagelijkse leven te herkennen en te begrijpen, werd er
eerst achtergrondinformatie gegeven. De kinderen weten nu dat
stoffen zijn opgebouwd uit moleculen en deze vervolgens weer
uit atomen. De kinderen leerden
dat stoffen onderling weer nieuwe verbindingen kunnen maken,
waardoor er nieuwe stoffen ontstaan. Vloeibaar wordt soms vast,
stoffen trekken elkaar aan of stoten elkaar af, kleuren en geuren
veranderen.
Tijdens verschillende proefjes
konden de kinderen o.a. zien dat
een vlam dooft door er een gas
op te ‘gieten’. Het onzichtbare
gas ontstond door azijn met bakpoeder te mengen. De kinderen
maakten een lavalamp (en zagen
dat olie op water drijft). Er werd
ook een geheimschrift gemaakt
met citroensap, dat op z’n beurt
door warmte verkleurde en weer
zichtbaar werd.
In de middag stond de productles batikken op het programma.
Alle kinderen mochten met de
vloeibare wax uit een brandend
waxinelichtje op een zakdoek tekenen. Daarna werd de zakdoek
met ecoline geverfd en ontstonden er prachtige batik-werkstukken. De kinderen ervaarden dat
de ecoline niet op de gestolde
wax hecht. Het was voor de groepen 7/8 een intensieve en zeer
leerzame, productieve techniekdag.

Fel tegen uitbreiding van vliegbewegingen vanwege toenemende overlast

Zaterdag komt Anita Pronk haar boek
signeren:

De horror van een
grenzeloze liefde
Uithoorn – Zaterdag komt
schrijfster Anita Pronk naar Bruna
in Amstelplein om hasar nieuwste boek te signeren. Dit boek,
de horror van een grenzeloze
liefde, een psychologische thriller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. ‘Soms lijkt het of
ik gek word. Of paranoïde. Wat
is de waarheid? Ongewild ben ik
de hoofdrolspeler geworden op
een filmset. Geen romantische
komedie, maar een psychologische horror. En ik zit erin vast als
een vlieg in een web...’ Wat als je je
onveilig voelt in je eigen huis? Als
je niet weet of degene die dicht
bij je is en ’s nachts in bed zijn armen om je heen slaat, misschien
wel je grootste vijand is? De horror van een grenzeloze liefde vertelt het beklemmende verhaal
van een vrouw die verliefd wordt
op een narcist en daardoor bijna
alles kwijtraakt.
Korte inhoud:
Anne van der Pauw woont met
haar puberdochter Christiane in
het keurige Amstelveen. Na een
gewelddadig huwelijk met een
Tunesiër volgt een vechtscheiding, inclusief een dreigende kinderontvoering. Toch blijft Anne in
de liefde geloven. Onervaren in
het daten waagt ze zich op Tinder.
Haar eerste en enige like wordt
een match. Met weer een buitenlandse man. Isaac, een knappe en
intelligente Nigeriaan, lijkt op alle fronten het tegenovergestelde van haar ex. Lange tijd kan of
wil Anne niet zien dat Isaac ook
duistere kanten heeft. Langzaam
maar zeker walst hij steeds meer
over haar heen en zuigt alle energie uit haar. Haar dochter verzet
zich hevig tegen de nieuwe in-

dringer en gaat een machtsstrijd
aan waardoor het huis verandert
in een oorlogsgebied.
Als Anne een bericht leest dat
niet voor haar bestemd is, raakt
ze de grip op haar leven kwijt.
Wat begonnen is als een onschuldige date, eindigt in een verstikkende relatie vol manipulatie en
bedrog. De signalen die Anne
van haar mannen krijgt, verwarren haar: komen ze voort uit cultuurverschil of uit hun lastige karakters? Ze raakt erin verstrikt.
Haar worsteling om hieruit los te
komen is tegelijkertijd een strijd
om patronen te doorbreken uit
een weggestopt verleden. Anita
Pronk woont en werkt in Amstelveen. Het personage Anne van
der Pauw is gebaseerd op haar
eigen leven. De Horror van een
Grenzeloze Liefde is haar schrijversdebuut. Zaterdag kunt u met
haar kennis maken bij de Bruna.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad
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Gemeentebelangen geeft
inwoners meer mogelijkheden

Leger des Heils
collecteert in Uithoorn

Uithoorn - Gemeentebelangen
(GB) vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en
praten over wat er in onze gemeente gebeurt en welke keuzes
er gemaakt worden. Om de kwaliteit van deze participatie te verbeteren heeft onze fractie tijdens
de vergadering van donderdag 8
november jl. een tweetal ideeën
naar voren gebracht.

Uithoorn - Vrijwilligers van het middel van maaltijdprojecten,
Leger des Heils gaan van 26 no- schuldhulpverlening, spelletjesvember tot en met 1 decem- middagen, kledingwinkels en de
ber langs de deuren met de col- soepbus. Voor deze buurtgerichlectebus. De opbrengst van de te activiteiten ontvangt het Leger
jaarlijkse deur-tot-deurcollecte des Heils geen subsidie. Deze acis bestemd voor lokale activitei- tiviteiten worden dus volledig beten waarmee het Leger des Heils taald uit donaties. Onder de noesociale uitsluiting en eenzaam- mer ‘Je bent niet alleen’ organiheid bestrijdt. Steeds meer men- seert het Leger des Heils daarom
sen zijn op zichzelf teruggewor- een landelijke collecteweek, dit
pen en niet iedereen redt het al- jaar van 26 november tot en met
leen. Voor deze mensen biedt 1 december. Uw gift is daarbij keihet Leger des Heils een vangnet. hard nodig, want je bent niet alDat gebeurt bijvoorbeeld door leen.

Begeleiden van insprekers
Inwoners die komen inspreken
bij een raads- of commissievergadering kunnen begeleiding krijgen van een raads- of commissielid. Deze kan de inspreker advies
geven over hoe de boodschap
duidelijk overgebracht kan worden en kan ervoor zorgen dat de
drempel om in te spreken minder hoog is. Bij aanmelding via
de griffie, wordt de mogelijkheid
tot begeleiding aangeboden. Het

is dus niet verplicht voor de inspreker. Dit initiatief van GB werd
breed ondersteunt door andere
fracties uit de raad.
Vergaderen op locatie
Een manier om vergaderingen
voor inwoners makkelijker toegankelijk te maken is door deze
vergaderingen op locatie te houden binnen de gemeente. Voor
raadsvergaderingen is dit helaas
niet mogelijk, maar voor commissievergaderingen is dit geen probleem. Zeker wanneer er vergaderd wordt over een bepaald gebied, vindt GB het niet meer dan
logisch dat er dan ook in of dichtbij dit gebied vergaderd wordt.
Hoewel niet alle fracties direct enthousiast waren over dit voorstel,
is een meerderheid toch voorstander gebleken. Hierop heeft
GB de koe direct bij de hoorns gevat en tijdens de bespreking van

Bij Osiris trio spat het
speelplezier er van af
Uithoorn – Liefhebbers van kamermuziek kwamen afgelopen
zondag 18 november volop aan
hun trekken in De Schutse. Het
was de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) gelukt
om het gerenommeerde Osiris
Trio naar Uithoorn te halen. Peter
Brunt (viool), Ellen Corver (piano)
en Larissa Groeneveld (cello) spelen al sinds 1988 samen en vieren
dit jaar dus hun 30-jarig jubileum.
Van routine of automatische piloot is na al die jaren totaal geen
sprake, integendeel, het Osiris
Trio speelt nog steeds ‘als jonge honden’, zoekt continu nieuwe wegen en geeft regelmatig
opdrachten aan hedendaagse
componisten om een werk voor
hen te schrijven. Zodoende hoorden de bezoekers aan het concert ‘Akhnaton’ uit 2013 van Oene van Geel. Daarnaast een onbekend pianotrio van Haydn, het
‘Grande Trio’ (het derde) van Martinu en als klapstuk het ‘DumkyTrio’ van Dvorak. Dit kwartet trio’s
kreeg een bevlogen uitvoering,
met ongekend precies samenspel. Maar wat misschien nog wel
veel belangrijker is: het speelplezier spatte er van af. Het was voor
het publiek een genoegen om te
zien hoe de drie spelers naar el-

kaar keken, blikken van verstandhouding uitwisselden (met vaak
een glimlach!) en zo weer eens
lieten zien waarom er niets gaat
boven een ‘live’-ervaring.
Kwinkslagen en botsende ritmes
Met pianotrio nr. 27 van Joseph
Haydn opende het Osiris Trio het
concert. Heerlijke muziek, vol
kwinkslagen en onverwachte invallen. Haydn kan – net als Mozart trouwens – soms te poezelig gespeeld worden, maar daar
was hier geen sprake van: Haydn
klonk krachtig en lyrisch tegelijk. Vervolgens het derde pianotrio van Martinu. Voor de meeste van de concertgangers was dit
de eerste kennismaking met deze Tsjechische componist – en
wat voor kennismaking! Botsende ritmes, jazz-achtige melodieen die onder elkaar bedolven raken – en dan opeens rijst er een
prachtige, serene, koraal-achtige
melodie uit op. Martinu is een hele ‘eigen’ componist, met harmonieën die je nergens anders tegenkomt, met een soort van zoekend verlangen naar thuis. Hij is
altijd verscheurd geweest tussen
zijn vaderland, Frankrijk en Amerika. Het Osiris Trio speelde met
veel overgave en energie. Na de
pauze dus het al genoemde stuk

het participatietraject ‘dorpscentrum De Kwakel’ op 14 november jl., de commissie verzocht om
volgende bijeenkomsten over dit
onderwerp op locatie in De Kwakel te houden.
Participatie dorpscentrum
De Kwakel
Het project ‘dorpscentrum De
Kwakel’ is een van de eerste twee
projecten die zullen gaan plaatsvinden op het participatieniveau
1van co-creatie. Dit niveau houdt
in dat belanghebbenden (inwoners, ondernemers, verenigingen,
etc.) samen met de gemeente invulling gaan geven hoe het centrum van De Kwakel er in de toekomst uit komt te zien. Er zal een
participatie-team worden samengesteld waarin iedereen zo veel
mogelijk vertegenwoordigd is
en die samen aan de slag zullen
gaan.
van Oene van Geel uit 2013, eens
te meer het bewijs dat we niet
bang hoeven te zijn voor moderne muziek, vooral niet als het zo
gespeeld wordt. Hoogtepunt was
de verstilde solo voor de cello,
gevolgd door een woeste dans,
waarin het leek alsof er een toren
van geluid werd opgebouwd die
vervolgens met krassende viool
tot een chaos in elkaar stortte –
een geweldig muzikaal effect. En
daarna wederom verstilling. Met
zijn ‘Dumky-Trio’ laat Dvorak alle vaste vormen voor wat ze zijn
en schrijft zes delen à la de Oekraïnse dumka, een klaagzang
met als schema ‘langzaam – snel
– langzaam’. Het was puur genot,
zoals het Osiris Trio dit stuk speelde: met sterk aangezette contrasten, verrukkelijke momenten van
rubato (even inhouden…), nu
eens elegisch, dan weer uitgelaten. Als je ‘Dvorak’ zegt, dan zeg
je ‘melodie’ en de melodieën kregen hier het volle pond.
Bladomslaander
Vlak voor het concert bleek, dat
er door een misverstand geen
bladomslaander voor de pianomuziek geregeld was en die was
wel nodig! Bestuursvoorzitter van
de SCAU Bob Berkemeier werd à
la minute tot bladomslaander gebombardeerd en dat ging voortreffelijk, met pijnlijke rug en al.
Overigens was pianiste Ellen Corver ziek, maar tijdens de uitvoe-

GB vindt dat hiermee een volgende stap wordt gezet in het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners en daarmee ook in de participatie. Meer informatie over het
project ‘dorpscentrum De Kwakel’ is terug te vinden op de website van de gemeenteraad: https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/574728/Commissie%20
Wonen%20%26%20Werken%20
14-11-2018
ring was daar helemaal niets van
te merken. Na afloop stortte ze in
en zei ze, dat de muziek haar altijd weer ‘optilt’. Dat gevoel van
‘opgetild worden’ hebben ook de
bezoekers aan dit unieke concert
aan den lijve ervaren. Alle drie de
musici zijn hoofdvakdocent aan
het Conservatorium in Den Haag
en geven zo hun kennis, kunde,
ervaring en speelplezier door aan
jongere generaties.
Montere weemoed
Op zondag 15 december om
14.30 uur komt de SCAU met een
totaal ander programma, waardoor u zeker aangenaam verrast zult worden. Schrijver Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der Poel brengen
dit najaar 2018 opnieuw ‘Montere Weemoed’ naar het theater.
Met nieuwe ingrediënten. Een
hartverwarmende collage van
prachtige weemoedige Nederlandstalige liedjes en komische
verhalen, als altijd, over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie. We gaan er
niet in hangen, we zijn opgewekt van nature, tegen alle klippen op! Kleine belevenissen met
grote gevolgen en vaak ook over
het toeval dat geluk heet. Kaarten zijn nu al te bestellen via de
website van de SCAU: www.scau.
nl Daar is ook alle informatie over
het programma en over de artiesten te vinden.

Pieter Heiliegers aanbevolen als
nieuwe burgemeester van Uithoorn
Vervolg van de voorpagina

Begin november heeft de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden afgerond en heeft zij
haar eindverslag op 15 november aan de raad aangeboden. Dat
eindverslag was samengesteld in
het kader van de vervulling van
de burgemeestersvacature in
Uithoorn. De raad heeft tijdens
de vergadering kennisgenomen
van het eindverslag van de vertrouwenscommissie. Vervolgens

heeft de raad in een besloten vergadering een aanbeveling aan de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties vastgesteld
van twee personen die voor benoeming tot burgemeester van
Uithoorn in aanmerking komen.
De eerste persoon op de aanbeveling was de heer P (Pieter).J.
Heiliegers, wonende te Spaarndam. De naam van de tweede
persoon wordt daarbij volgens
de regels niet openbaar gemaakt.
Op basis van het eindverslag is de

aanbeveling gemaakt om Pieter J.
Heiliegers als de nieuwe burgemeester van Uithoorn voor te
stellen. Pieter Heiliegers (55) is lid
van de VVD en sinds 2013 burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
sinds 1 maart 2018 waarnemend
burgemeester van Uithoorn.
Heiliegers was van 2010 tot 2012
wethouder van de gemeente
Haarlem en daarvoor vanaf 2008
raadslid van dezelfde gemeente.
Eerder heeft hij diverse commer-

ciële en algemene managementfuncties vervuld, inclusief ondernemersactiviteiten.
De aanbeveling van de raad
wordt ter kennis gebracht van de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, mevrouw
Kajsa Ollongren. Als de minister
de aanbeveling van de raad overneemt, wat doorgaans het geval is kan de benoeming van de
heer Heiliegers tot burgemeester
van Uithoorn ingaan op 24 januari 2019.

Kinderkoor XING zoekt
zangers voor kerstproject!
Uithoorn - Het is weer tijd voor
een nieuw project waar enthousiaste kinderen tussen groep 4
en 8 aan mee kunnen doen. In
samenwerking met de PKN-gemeenschap in Uithoorn organiseert Xing dit jaar een kerstproject voor zingende kinderen
waarin het kerstverhaal in modern jasje aan het publiek wordt
aangeboden. Deze kerstmis zal
plaatsvinden op kerstavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de
Schutse. In 5 repetities zullen de
zangers klaargestoomd om mee
te kunnen zingen en swingen bij

dit concert. Er is nog plaats!
De repetities zijn op vrijdagmiddag 23 en 30 november en 7,
14 en 21 december. Deze zullen
plaatsvinden tussen 15.45-16. 45
uur in de kleine gymzaal van Basisschool de Kajuit in Uithoorn.
Op de dag zelf, 24 december is er
nog een generale repetitie waarin we alle puntjes op de i zetten.
Zie jij je kind al stralen op deze
avond? Kosten voor dit project
zijn €20,-. Wees welkom op de repetities! Voor meer informatie en
opgeven stuur een mail naar kinderkoorxing@gmail.com

ANWB AutoMaatje start
in Uithoorn
Uithoorn - Ook in de gemeente
Uithoorn zijn er helaas veel mensen minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen. Dit
maakt dat zij minder vaak de deur
uit kunnen dan zij willen. Een bezoekje aan een klaverjasmiddag
of een partner bezoeken in het
verzorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en is daarom helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. ANWB AutoMaatje Uithoorn biedt hiervoor een oplossing en wil inwoners van Uithoorn helpen mobiel en actief
te blijven. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs met hun eigen auto
minder mobiele plaatsgenoten
vervoeren tegen een geringe onkostenvergoeding. Elke rit is meer
dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur kan eventueel mee
naar een doktersbezoek of boodschappen doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact.

ANWB AutoMaatje toe te voegen aan het bestaande vervoersnetwerk in Uithoorn, kunnen ook
de minder mobiele mensen weer
deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven.
Het vervoer beperkt zich namelijk niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut: AutoMaatje kan ook ingeschakeld worden om weer op de
koffie te gaan bij een vriendin, te
gaan kaarten in het wijkcentrum
of om naar de kapper te gaan.
ANWB AutoMaatje is al actief in
70 gemeenten en Participe Amstelland (onderdeel van Uithoorn
voor Elkaar) zal in samenwerking
met de gemeente Uithoorn op 17
januari 2019 ANWB AutoMaatje
Uithoorn starten.
Voor meer informatie of vragen
is ANWB AutoMaatje Uithoorn
bereikbaar via automaatje@uithoornvoorelkaar.nu of 0297-303
103.
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Groep 8 van Basisschool de Vuurvogel
Uithoorn wint landelijke debatwedstrijd
Uithoorn - Op vrijdag 16 november vond het finaledebat van De
Derde Kamer plaats. Groep 8 van
basisschool De Vuurvogel was
één van de finalisten! De organisatie vond het ingezonden filmpje
over het debat in de klas één van
de slimste en origineelste van alle scholen in Nederland. In het bijzonder de goede voorbereiding
en de aansprekende stellingen
kregen complimenten. Als beloning mocht groep 8 op bezoek komen in Den Haag en deelnemen

aan het debat tussen drie scholen
in de Eerste Kamer. In Den Haag
werden de leerlingen bij de eerste
kamer ontvangen met een heerlijke muffin en wat te drinken. Hierna werden alle drie de finale klassen in drie groepen verdeeld en
onder leiding van eerste en tweede kamerleden werden de stellingen voorzien van argumenten. Na
het verdedigen van de stellingen
en het geven van tegenargumenten, werd er gestemd. Uiteindelijk
was het bijna gelijkspel. Alle leer-

lingen kregen grote complimenten van de leider van het debat,
Ankie Broekers-Knol (de voorzitter
van de Eerste Kamer).
Pannenkoekenlunch
Na het debat volgde een welverdiende pannenkoekenlunch en
vervolgens een uitgebreide rondleiding door de Tweede Kamer
en de Ridderzaal. De leerlingen
mochten vragen stellen en uitgebreid alles bekijken. Na deze lange, maar vooral leerzame dag

werden de leerlingen weer thuisgebracht door de touringcar met
chauffeur. Alle kinderen waren het
erover eens: het was een fantastische dag die we niet snel zullen
vergeten. Als klap op de vuurpijl
ontvingen de leerlingen ook een
mail van het College van de gemeente Uithoorn, waarin de leerlingen succes gewenst werd en
bovendien de hele klas uitgenodigd werd om binnenkort langs te
komen in de raadszaal van het gemeentehuis van Uithoorn.
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 15 november werd er weer door 44 enthousiaste liefhebbers deelgenomen aan de klaverjasavond in
de Schutse. Winnaar werd deze
avond Gerard van Eekhout met
een prachtige score van 7643
punten op ruime afstand gevolgd
door Jozef Lebesque met een totaal van 7371 punten waarmee
hij kantje boord tweede werd.
De derde plaats was deze avond
namelijk weggelegd voor Tinus
Smit met 7367 punten. Betty Verhaegh bakte er deze avond niet
veel van. Met pijn en moeite wist
zij niet meer dan 4631 punten bij
elkaar te sprokkelen. Door dit resultaat kwam zij in het bezit van
de poedelprijs, bestaande uit een
fles overheerlijke wijn, welke haar
de eerstvolgende kaartavond zal
worden uitgereikt.

den gewonnen door Jan de Kuijer, Isabel van Giezen, Els Luijten
en Bert Ykema terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUO plant, in het bezit kwamen van Piet v.d. Weijden, Henny de Vries, Piet Luijten en Anneke Lebesque. Flessen wijn gingen
deze avond als marsenprijs naar
Gerrie Ruimschoot, Tineke de
Munk, Dora v.d. Steen, Willy v.d.
Hilst en Bep Groeneveld. Alle winnaars van harte proficiat. Omdat
de speelkaarten snel aan slijtage
onderhevig zijn moeten deze regelmatig vervangen worden. De
organisatie was dan ook blij verrast met de sponsoring van nieuwe speelkaarten door IJzerwaren
en Gereedschappen Dirk Stam uit
Mijdrecht en Loon en Verhuurbedrijf Henk Kooijman uit de Kwakel. Hartelijk dank hiervoor. De
eerstvolgende
klaverjasavond
Mars
wordt weer gespeeld op donderDe marsenprijzen bestaande uit dag 22 november in de Schutse
prachtige, door DUO plant ver- aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
zorgde boeketten bloemen, wer- Aanvang 20.00 uur.

Weinig uitschieters bij BVK
De Kwakel - Op donderdag 15
november 2018 vielen in Dorpshuis De Quakel geen spectaculaire scores waar te nemen, wat
natuurlijk niet weg neemt dat
er wel paren waren die degelijk presteerden. In de A-lijn met
15 paren scoorden Geke en Jaap
Ludwig de enige 60+er van deze avond. Hun 60,07% was dus
goed voor de 1e plaats. Rita Ritzen en Anneke Karlas vormden
een gelegenheidspaar en zij konden als enige paar de nummer 1
goed bijbenen, want zij scoorden 59,03%. Truus Langelaan en
Elly van Nieuwkoop krikten hun
gemiddelde aardig op door met
57,6% 3e te worden. Nico en Jan
moeten duidelijk nog wennen
aan het hogere niveau, want hoger dan de 15e plaats zat er deze
week niet in.
In de B-lijn een knappe 1e plaats
voor Ria Verkerk en Gerard de
Kuijer met 57,08%. Er was een ge-

deelde 2e/3e plaats voor Hansje
Warmenhoven/Huub van Beem
en Rie Bezuijen/Gerbrand van
Nigtevegt met beiden 56,08%.
In deze lijn is er sprake van nivellering, want het verschil tussen
nummer 1 en nummer 14 was
minder dan 16%. Die 14e plaats
werd ‘verdiend’ door Piet-Hein en
Huub. In de C-lijn kon Hans Elias zijn traditionele act weer eens
opvoeren. Toen werd bekend gemaakt dat hij met partner Ben
Terra 1e was geworden klom hij
op tafel en liet zich hartstochtelijk toejuichen. Een score van
56,67% was voldoende voor deze 1e plaats. Janny Snabel en Ida
Knaap raken steeds beter ingespeeld. Met 56,25% werden zij 2e.
Riet en Wim Beijer completeerden de top 3 met 55,56%. Nummer 14 in de daguitslag scoorde
hier nog 45%. Alleen nummer 15
bleef met 38,33% ruim achter bij
de rest van het veld.

Vierde Jeu de Boules
Toernooi in De Kwakel
De Kwakel - Donderdag 15 november organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub “Het Wilgenhofje” De Kwakel, het vierde
Jeu de Boules Toernooi in 2018.
Klaas Bos Fish, Adriaan en Wouter, schonken deze middag de

Trainingspakken
voor
KDO 13-1
De Kwakel - Zaterdag 17 november werden de meiden van KDO
MO13-1 aangenaam verrast door
hun sponsors Annemarie Kooyman, Dirk Looij en Sabine van Eijk
met nieuwe trainingspakken voor
het winter seizoen.
En alsof het de meiden daarna
vleugels gaf werd de spannende wedstrijd tegen FC Aalsmeer
MO13-2 afgesloten met een welverdiende 5-0 ... Go Girls!

hoofdprijs en waardebonnen die
bij hun bedrijf ingewisseld kunnen worden. Negentien leden,
waren er deze middag, om met
elkaar de krachten te meten. zoals gebruikelijk bij deze toernooien van “Het Wilgenhofje” werd er

Legmeervogels in
slotfase onderuit

Dammers K&G halen
flink uit!
De Kwakel - Maandagavond
werd de tweede bondswedstrijd
in ’t Fort De Kwakel gedamd. De
eerste wedstrijd in de hoofdklasse ging twee weken geleden nipt,
3-5, verloren tegen Enkhuizen.
Met gelukkig Wim Keessen weer
in de gelederen toog het 1e team
onvervaard ten strijde tegen SNA
uit Heerhugowaard. Op het kopbord van Adrie Voorn werd het
evenwicht bijna niet verstoord
en leverde zo remise op, 1-1. Op
bord twee nam Wim Konst een
doorbraak naar de damlijn, deze bleek niet voldoende voor de
winst, 2-2 tussenstand. Wim Keessen had inmiddels een voordelig dammeneindspel op het bord
staan. Op een ouderwetse wijze
wrong hij zijn tegenstander uit en
zette daarmee zijn team op voor-

sprong, 4-2. Alleen René de Jong
was toen nog in de race, al veel
langer dan zijn eerste partij in
Enkhuizen waarin hij het binnen
een kwartier kon schudden. Nu
nam hij sportieve revanche, subtiel dwong hij in een dunne stand
een overmachtseindspel af. Pas
laat in de avond streek zijn opponent de vlag en was een 6-2 zege
voor Kunst en Genoegen een feit.
Een mooie zege, die over twee
weken in Haarlem een vervolg
kan krijgen. Deze week zullen de
leden van K&G hun donateurs
weer aanspreken, met daarbij
een uitnodiging voor het donateur damtoernooi. Dit evenement
vind de 15e december plaats in ’t
Fort De Kwakel, de deelnemers
zijn deze zaterdagmiddag vanaf
13.00 uur welkom.

Schrijf je nu in voor de
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel - Op vrijdag 23 november a.s. wordt er voor de zesde 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 grootste
voetbalkenners uit de regio mogen gaan noemen! Voor €10,- per
koppel kun je samen met je beste voetbalvriend (-in) vrijdag de
23e vanaf 20:30 uur meestrijden
om deze felbegeerde titel en kans
maken op de leuke prijzen.

tot en met de EK-historie van het
Nederlands dameselftal.

a la melee gespeeld. Dat wil zeggen dat in elke speelronde men
met een andere maat en tegen
stander speelt. Ook spelen ze in
Club Toernooien drie ronden. De
eindstand wordt dan bepaald
door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde
punten en tegen punten. De verschillen waren dit keer niet groot.

Uiteindelijk bleven slechts twee
deelnemers ongeslagen. Er was
er ook een die niet tot winst kon
komen wout Verlaan 0-19. Zes
deelnemers wisten tweemaal te
winnen en twee die driemaal wisten te winnen. De hoofdprijs deze middag was voor Joke van de
Wal. Het volgende toernooi is 13
december 2018.

Deelname
Om zeker te zijn van je deelname
op deze avond, kun je je hiervoor
vanaf nu 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 23 november ter
plekke betaald dienen te worden.
Wacht dus niet langer, schrijf je
snel in en zorg ervoor dat je goed
voorbereid in de kantine komt
deze avond. Wij zijn ervan overEr zullen acht rondes gespeeld tuigd dat het wederom een fangaan worden, waarbij de focus zal tastische avond gaat worden!
liggen op nationale en internatio- Wanneer? Vrijdagavond 23 nonaal gerelateerde voetbalvragen. vember 2018. Waar? In de kantiJe kunt het zo gek niet beden- ne van KDO (Vuurlijn 51, 1424 NN
ken, maar alles kan aan bod ko- De Kwakel) Hoe laat? Inloop vanmen tijdens deze spraakmaken- af 20.00 uur, de quiz begint om
de avond. Van spelregelvragen, 20.30 uur. Kosten? €10,- per kophet raden van spelerspaspoorten pel. Opgeven? Via www.kdo.nl.

Uithoorn - Pas in de slotfase van
het duel FC Boshuizen tegen Legmeervogels wist de thuisclub alsnog de drie punten in eigenhuis
te houden. Met nog negen minuten te spelen staat Legmeervogels nog op een 1-2 voorsprong.
Met de voorsprong voor Legmeervogels was ook al de rust
ingegaan. De aftrap van dit duel
was voor Legmeervogels. Het is
dan Yasin Poyraz die als door een
wesp gestoken razend snel langs
de zijlijn oprukt naar de achterlijn. Zijn voorzet gaat maar rakelings over de mee opgekomen
Anwar Akrouh heen. FC Boshuizen komt daardoor in bal bezit
en als dan de achterhoede van
Legmeervogels nog niet bij de
les is kan Geron Pisas eigenlijk
heel eenvoudig de thuisclub binnen de minuut op een 1-0 voorsprong schieten. Maar de complimenten voor het elftal van Florian Wolf, Legmeervogels pakte de
draad weer op en bouwde langzaam maar zeker aan een veldoverwicht. De thuisclub heeft het
er duidelijk moeilijk mee dat men
er na de snelle voorsprong niet
aan te pas komt. Van de paniek
welke ontstaat in de achterhoede
van de thuisclub maakt Legmeervogels veel te weinig gebruik. Een
van de vele verkeerde uitrappen
van de doelman van de FC Boshuizen komt in het bezit van Rodney Smorenburg . Deze is dan
veel te gehaast en zijn vrije schiet
kans verdwijnt dan ook huizenhoog over het doel van d thuisclub. Deze zelfde Rodney Smorenberg weet dan op aangeven
van Noud Schartman wel de gelijkmaker te score en staan de beide partijen in de 17e minuut weer
op gelijke hoogte 1-1. In het vervolg van de eerste helft zijn er zeker 3,4 goede en uitgespeelde
mogelijkheden voor Legmeervogels om op voorsprong te komen. Het zou dan een zeer verdiende voorsprong zijn. In deze
fase van de strijd was niet te zien
dat de thuisclub in de strijd is om
de 1ste periode te winnen. Legmeervogels is duidelijk de bovenliggende partij. Op slag van rust
komt Legmeervogels dan toch
nog op een, op dat moment zeker verdiende voorsprong. Het is
Dennis Bakker die een toegekende vrije trap snel weet te nemen
en via de scheidsrechter komt de
bal bij Rodney Smorenberg. Hij is
het die Anwar Akrouh in stelling
weet te brengen en hij is het dan
die de doelman van de thuisclub
voor de tweede maal in dit duel het nakijken geeft. 1-2. Vriend
en vijand zijn het er over eens
dat deze 1-2 voorsprong voor
Legmeervogels zeker verdiend
is en dat Boshuizen blij mag zijn
dat het slecht tegen een 1-2 achterstand aankijkt. Ook het eerste kwartier van de tweede helft
is Legmeervogels beter dan de
thuisclub en weet ook kansen te
creëren maar er is er niet een die
nu eens de trekker wil overhalen.
het is breed geven en nog een
breed geven daar waar je zelf ook
wel eens in een vrijstaande positie op het doel van de tegenpartij mag schieten. niet geschoten
is immers altijd mis. dan met nog
een half uur te gaan wordt het
ook bij Boshuizen duidelijk het
bij Zaanlandia tegen JOS/water-

graafsmeer nog steeds 0-0 is komen er wijzigingen bij d ethuisclub verdediger en middenvelders worden er afgehaald en vervangen door meer aanvallend ingesteld spelers. dan krijgt Legmeervogels het moeilijk en zeker
de beide vleugel verdedigers van
Legmeervogels Faouzi Ben Yerro en Revellinio Slijters moeten
alle zeilen bijzetten om de aanvallers van zich af te houden. Dit
lukt goed waardoor er geen uitgespeelde kansen ontstaan voor
de thuisclub. met nog 7 minuten
te spelen een lichte overtreding
in het 16 meter gebied van Revellino Slijters en scheidsrechter
Frank Meeuwenhoord, mede op
advies van de heftig vlaggende
assistent Elmer Stouten, kent de
thuisclub een strafschop toe. Het
is dan Tommy Sinteur die deze
wel erg makkelijk gegeven strafschop weet te verzilveren en is de
stand 2-2. Nog geen drie minuten
later wordt het voor Legmeervogels nog vervelender als Calvin
Dreesde net -buiten het 16-metergebied een schotje kan lossen
wat te matig blijkt te zijn voor de
Legmeervogels doelman 3-2. dan
is de tijd te kort voor Legmeervogels om nog te proberen op gelijke hoogte te komen en op deze
manier dan nog een puntje over
te houden aan dit duel.
Revellinio Slijters betrokken bij
de strafschop van de thuisclub
was na afloop meer dan tevreden
over het vertoonde spel in de eerste helft van Legmeervogels. waren voetballend gewoon beter
dan FC Boshuizen maar verzilveren te weinig uit gespeelde kansen. Bij de rust voorstaan met 1-3
of 1-4 zou heel normaal zijn geweest. Ook d etweede helft beginnen wij goed en zijn er kansen
op de 1-3. dan krijgt de thuisclub
wel erg makkelijk een strafschop.
ga samen met de speler van FC
Boshuizen het duel aan en hij valt
gewoon voorover en krijgt een
strafschop mee. onbegrijpelijk.
Ja, dan wordt het wel erg makkelijk 2-2 daarvoor eigenlijk geen
uitgespeelde kans gecreëerd. Dat
het dan ook nog eens 3-2 wordt is
dan helemaal verwonderlijk.
Zondag 2
Legmeervogels zondag 2 heeft
aan het duel tegen laag geplaatste Sporting 70 minder goed gedaan als verwacht. en gehoopt
was. Na een 0-1 voorsprong bij
het ingaan van de rust, doelpunt
van de voeten van Daan Rijnvis.
Ook hier vele mogelijkheden om
nog voor de rust de voorsprong
uit te breiden. Maar de mogelijkheden worden niet benut. na de
rust is Legmeervogels ook het
elftal wat het meeste recht heeft
op meer doelpunten. Zo mist de
doelpuntenmaker van de 1ste
helft Daan Rijnvis met nog 10 minuten op de klok de mogelijkheid
om zijn en Legmeervogels tweede treffer te score. de thuisclub
was net hiervoor naast Legmeervogels gekomen met een van
richting verandert schot waardoor Lorenzo Gerritse kansloos
werd. De 1-1 is voor Legmeervogels te weinig. Door dit resultaat is KFC 2, de tegenstander van
Legmeervogels de komende zondag, winnaar geworden van de
1ste periode.

Judo Ryu Kensui

Geslaagde tweede
ronde Oefencompetitie
Uithoorn - Zondag was de
tweede ronde van de oefencompetitie bij Judo Ryu Kensui.
Deze competitie is bedoeld
voor iedere judoka van Judo
Ryu Kensui. Je kunt op een leuke
ontspannen manier ervaring op
doen met wedstrijdjudo en alles
wat daarbij komt kijken. Hierdoor wordt de stap naar deelna-

me bij andere open toernooien
kleiner en leuker. Er zijn 4 zondagen door het seizoen heen
gekozen en deze tellen allemaal
mee voor het klassement. Op
deze tweede dag was anders!
Waar de eerste dag nog voorzichtig begon was er nu vanaf
het begin strijd, Prachtig om te
zien! De verschillen waren klein.
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Matige scores bij BVU

De Legmeer hervat
parenbridge weer
Regio - Na twee avonden viertallenbridge werd de parencompetitie weer opgepakt met de vierde avond van de eerste ronde. In
de A-lijn maakten Hannie & Hein
van der Aat duidelijk dat er met
hen niet te spotten valt door met
een prima score van 62,24% eerste te worden. Joop van Delft &
Frans Kaandorp waren de enigen
die in hun buurt konden blijven
door op 60,94% uit te komen. De
directe achtervolgers moesten
het allen met procenten van in de
vijftig doen. Daarvan werden Janny Streng & Francis Terra derde
met 56,25, Wies Gloudemans &
Gijs de Ruiter vierde met 55,99 en
Ruud Lesmeister & Ger Quelle vijfde met 55,73%. In de B-lijn staken
de Antons Berkelaar & van Senten met maar liefst 65,63% boven allen uit. Froukje Kraaij & Rini
Tromp voerden het peloton aan
met 59,03% als tweede en Tonny & Otto Steegstra legden met
55,90% beslag op de derde plek.
Opmerkelijk
Daarna finishten zeer opmerkelijk drie paren, met name Johan

Le Febre & Wim Slijkoord, Tini Geling & Jo Wevers en Tini Lotgerink
& Jeanet Vermeij, met de zelfde
uitslag van 52,78% gezamenlijk
als vierde.
De C-lijn is de speeltuin van Tom
de Jonge & Herman Vermunicht
en ook nu lieten ze allen achter
zich door met 63,58% eerste te
worden. De tweede plaats werd
echter met 62,79% toch wel zeer
verrassend ingenomen door Debora van Zantwijk & Wim Harding, klasse! Anneke & Bram van
der Zeeuw hadden ook het “zeetje mee” en kwamen keurig als
derde op 59,38% uit. An Greven &
Joyce Udema zaten daar vlak achter met 59,20% als vierde en Anneke de Weert & Evert Wevers sloten hier de top vijf af met 53,54%.
Wilt u het bridge ook eens onder de knie krijgen, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@ live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 15 november
was de derde ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC, zoals gebruikelijk volgt de derde op
de tweede ronde. Er werd op negen tafels gebridged. In de A-lijn
was de eerste plaats voor Greet
en Henk met 63,02%, dit paar
loopt wel erg ver uit, hier moeten wij wat aan doen. Tweede
was het paar Addie en Jean met
53,65%, hier is al onze hoop op
gevestigd om de competitie weer
spannend te maken. Derde waren Greet en Ria met 52,60%, dit
paar behoord tot de oude getrouwe van onze club. (Dat oude
is figuurlijk bedoeld). In de B-lijn
was de eerste plaats voor Martha
en Thea met 58,33%, gelijk met
het paar Henny en Lucas, zij ook
met 58,33% zeker dezelfde spellen gespeeld. Derde waren Aja

en John met 51,39%, volgens mij
kunnen deze veel beter, zoals zij
vorig jaar hebben laten zien. Om
het nog een beetje spannend te
houden volgen hier alleen de namen van de eerste drie, volgende week de percentages. In de
A-lijn zijn het Greet en Henk, Jany en Marje en Corry en Greet. In
de B-lijn zijn het Leny en Phini, Ria
en Joop en Aja en John. Volgende week de vierde ronde van de
tweede cyclus van deze competitieronde. Men moet maar denken, met een beetje geluk kan je
ver komen. Als U interesse heeft
in bridge, kom dan eens langs in
het Buurtnest om kennis te maken met het zo edele maar moeilijke spel. Zij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12,30 uur, dus U
heeft de hele middag nog vrij om
boodschappen te doen.

Regio - Maandag 19 November
2018 werd met 33 paren de 1e
ronde van de 3e parencompetitie
van Bridgevereniging Uithoorn
(B.V.U) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg.
In deze 1e ronde scoorde in de Alijn slechts 4 paren boven de 50%
de 1e plaats was opnieuw voor Tineke v/d Sluis & Anke Reems met
60,43% op de 2e plaats eindigde Marcel Dekker & Jan Bronkhorst met 58,33% en op de 3e
plaats Monique Verberkmoes
& Jan v Beurden met 54,17% in
de B-lijn ging de 1e plaats naar
Ans Breggeman & Henk v. Dijke
met 60,17% op de 2e plaats eindigde Riki Spook & Hans Geels
met 57,75% en op de 3e plaats
Fons Roelofsma & Ton ter Linden
met 56,42%. in de C-lijn ging de
1e plaats naar naar de gezusters
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-

zen met de hoogste score van
de avond 60,83% op de 2e plaats
eindigde Jacqueline Beukers &
An Volkers met 56,42% en op de
3e plaats Corry v. Tol & Kees Geerlings met 54,75%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

Podium voor UWTC bij
de veldrit in Hilversum
Regio - De amateurs van het
UWTCX-team stonden zaterdag
17 november in zijn geheel aan
het vertrek van de vernieuwde
veldrit van Hilversum. Door ingrijpende werkzaamheden tbv een
HOV lijn en natuurbrug op Anna’s Hoeve was het niet mogelijk
de veldrit op het vertrouwde parcours te organiseren. Er werd een
nieuwe locatie gevonden op de
Zuiderheide, vlak bij Laren. Een
mooi technisch rondje met voldoende snelle stukken. Wellicht
het enige minpuntje waren de
overvloedige stronken. Bart, Bas
en Tommy zaten goed van voor
met de start en in de eerste ronde wist Tommy al een gat te slaan
mede door het goede teamwork
van Bart en Bas. Uiteindelijk resulteerde dat in een kopgroep
van 5 met daarin Tommy en Bas,
Bart volgde kort daarachter. Al
snel werd de groep uit elkaar getrokken en kon Tommy Oude Elferink de sprint om de 2e plek
niet winnen en werd 3e. Bas de
Bruin werd mooi 5e en Bart de
Veer 6e. Menno van Capel reed
ook weer een goede wedstrijd
wat resulteerde in een 24e plek.
Dennis Moolhuijsen werd 47e. Bij
de masters 40+ werd Frank Jansen 43e. Bij de dames werd Elleke Claessen 4e, Laura Gorter 9e,
Judith v Maanen 13e, Rebecca
Cornelisse 15e. En bij de junioren
werd Ian vd Berg 23e.

Ben de Bruin, 5 Rene Wiebes, 6
Wouter Verhoef, 7 Alex Boere, 8
Han Schouten, 9 Wim Veenboer,
10 Leen Blom, 11 Gijs Kostman,
12 Bart v Montfoort, 13 Hans de
Best, Marcel Versteeg, Rene Oudshoorn, dnf Peter Wiebes.

Veldrit Lieshout
In Lieshout reden de amateurs
van UWTC weer een goede wedstrijd. Drie renners in de top-10!
Bas de Bruin 5e, Tommy Oude Elferink 6e en Bart de Veer 8e. Bij de
dames lag Elleke Claessen op podiumkoers, totdat ze bij een slippertje één van haar contactlenzen verloor. Het niet meer goed
kunnen inschatten van afstand/
diepte zorgde ervoor dat ze de
wedstrijd voorzichtig uit moest
rijden. Toch nog een nette 6e
plaats. Rebecca Cornelisse werd Regio - Afgelopen week werden
drie leerlingen van Thamen ver14e.
rast met een prijs en een uitnodiging. Kevin, Thomas en Danny zijn
ACC
Zondag 18 november is de zes- door naar de volgende ronde van
de wedstrijd van de Amsterdam- de Vakkanjers. Vakkanjers is een
se Cross competitie verreden initiatief van de technische secbij WVA in Amsterdam (Sloten).
UWTC jeugdlid Rens Grömmel
werd hier 2e en staat momenteel
op de 1e plaats in het tussenklassement. Het is erg spannend in
de groep van Rens, want er zitten
maar 2 punten verschil tussen de
eerste drie renners van het tus- Uithoorn - Het tweede jeugdsenklassement en er zijn nog vijf team van V.D.O. tafeltennis wist
wedstrijden te verrijden. uitslag zich al vroeg voor het einde van
jeugd A: 10 Morgan Hartveldt, de herfstcompetitie te verzekeClubcross competitie
21 Tom Derogee. Uitslag jeugd ren van de titel in de 5e klasse.
De 40+ heeft ook dit jaar weer B: 2 Rens Grömmel, 8 Lars Hop- V.D.O. team 2 speelde een zeer
een grote groep trouwe deelne- man, 28 Siem v Smoorenburg, 34 sterke poulefase en waren dusmers bij de crosscompetitie van Jari Buskermolen. Uitslag 40-: 11 danig dominant dat ze bij het inUWTC. Iedere zondag wordt er Menno v Capel, 16 Ian vd Berg, 27 gaan van de play-offs al zeker waeen wedstrijd op het mooie nieu- Sven Buskermolen. Uitslag 40+: ren van de titel. V.D.O. verzamelde
we veldritparcours bij UWTC op 12 Mark Touwen, 19 Peter v Capel, 55 van de mogelijke 60 punten
sportpark Randhoorn verreden.
34 Peter vd Aar, 40 Wilfried Burg- in de eerste 6 wedstrijden, daar
Uitslag 40-: 1 Menno Koolhaas, 2 meijer, 43 Paul vd Aar, 51 Frank waar naaste concurrenten HaarLars Wiebes
Jansen, 58 Sjon vd Berg. Uitslag lem en Amsterdam er 30 noteerUitslag 40+: 1 Frans v Heteren, 2 dames&nieuwelingen: 27 Klara de. De play-offs tussen de top 3
ploegen was daarmee een formaMark Best, 3 Maarten de Jong, 4 vd Vaart, 34 romy Snel.

Kanjers op Thamen
toren om de instroom van goed
opgeleide vakmensen te stimuleren. De jongens mogen hun idee
gaan uitwerken en begin volgend
jaar presenteren in de regiofinale.
Daar maken ze kans op een plaats
in de landelijke finale.

Tafeltennis:

V.D.O. team 2 kampioen

liteit voor de ploeg uit Uithoorn
toch deed de ploeg zijn sportieve
plicht. De wedstrijd van zaterdag
tegen Haarlem werd enigszins
geflatteerd met 9-1 gewonnen,
een treffen waarbij de zenuwen,
concentratie en tactiek doorslaggevend waren voor Mark Piperas,
Stefan van der Wal en Max Wittebrood. Het eerste team knokte
voor elk punt maar verloor tevens
geflatteerd met 9-1 van D.O.V.,
team 3 verloor in en tegen Diemen 6-4 en verspeelde de koppositie met nog twee wedstrijden te
gaan.

3000ste deelnemer
Burgernet in zonnetje gezet

Uithoorn - Donderdag jl. heeft
burgemeester Pieter Heiliegers
een bos bloemen uitgereikt aan
mevrouw Patricia Challa. Uit handen van Dieta de Lange van de
politie en onder toeziend oog
van de brandweer en Burgernet
ontving ze eveneens een overlevingspakket als dank. Patricia Challa is in de gemeente Uithoorn de 3000ste deelnemer aan
Burgernet. De burgemeester reikte de bloemen uit uit hoofde van
zijn functie als portefeuillehouder
Veiligheid voor de gemeente Uithoorn. Tot slot was er een overheerlijke taart.

Het systeem werd 1993 bedacht
door een politieman uit Ridderkerk voor het direct opsporen van
zoekgeraakte kinderen, het vangen van criminelen, het vinden
van verdwaalde ouderen etc. Het
doel is het bevorderen van de veiligheid in de woon- en werkomgeving.
Burgernet werkt via een app op
de mobiele telefoon. Deelnemers die zich hebben aangemeld, ontvangen een spraakof sms-bericht als zich in hun
buurt een incident voordoet. Belangrijk hierbij is dat deelnemers niet gevraagd wordt zelf te
handelen maar alleen om evenBurgernet in Uithoorn
tuele informatie over het inciBurgernet is sinds 2012 actief in dent (anoniem) door te geven
Uithoorn. Burgernet is een sa- aan de meldkamer. Deelnemers
menwerkingsverband van ge- aan Burgernet komen op deze
meenten, inwoners en de politie. manier dus nooit zelf in gevaar.

Meer informatie over Burgernet:
www.burgernet.nl
Uw deelname is belangrijk
Daar waar in 2015 de 2000e deelnemer al in het zonnetje werd gezet, is het dus nu de beurt aan de
3000e deelnemer. Burgemeester
Heiliegers: “Des te meer deelnemers Burgernet heeft, des te sneller incidenten mogelijk opgelost
kunnen worden. U kunt zich heel
eenvoudig aanmelden voor Burgernet en doet daarmee heel nuttig werk. Zo zorgen we er samen
voor dat Uithoorn en De Kwakel
veilig blijven.”. U kunt zich nu aanmelden op www.burgernet.nl.
Van 19 november tot en met 5 december is er daarnaast een landelijke campagne om meer deelnemers te werven. Meer informatie
op Facebook.
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VLC Talentenjacht
2018 was supergaaf!
Regio - Sacha Reichgelt, leerling van locatie Vinkeveen en
Lynn Balvert, leerling van locatie Mijdrecht zijn de winnaars
geworden van de Talentenjacht
2018. Samen deden zij het nummer That’s what’s up! En dat deden ze geweldig: met een gitaar
en een tamboerijn en een paar
prachtige zuivere stemmen kregen zij het publiek mee.

zonder deze komieken. Daarbij maakten ze het publiek vast
warm voor de musical die binnenkort ook weer op de planken
staat, door alle kostuums van de
voorgaande musicals aan te trekken bij hun presentatie. En dat leverde nogal wat hilariteit op.

Alle deelnemers
Alle deelnemers hebben het publiek een onvergetelijke avond
En er was nog veel meer: een bezorgd. Dat zijn: Jarne, Jordan,
tweede plaats voor DJ Nick en zijn Dominique, Felix, Wis, Matej, Sochicks die een spetterende show fie, Bo, Mereld, Xavier, Jochem,
lieten zien en nog een tweede Roxy, Chanoul, Mika, Roos, Wies,
plaats voor Tom, die het num- Serena, Kimberly, Julia, Tom, Memer Streets of London zo vertolk- lanie, Robyn, Nick, Sanne, Joy,
te dat menigeen kippenvel kreeg. Amélie, Melanie, Mirthe, YaDe aanmoedigingsprijs was voor ra, Alyssa, Mila, Yanoah, Sach en
Matej die helemaal opging in zijn Lynn; topleerlingen van het Veenvirtuoze gitaarspel en het publiek Landen College. Dan nog de techin zijn greep had. De presentato- niek: Jelle, Nand, Janey, Jordi, Tim,
ren Santi en Marc maakten er een Andy en Stefan, alsmede de orgageweldige show van. Eigenlijk nisatie: Linda, Pepijn, Judith, Claukan de Talentenjacht niet meer dia en Remco.
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Winnaars kassabon actie winkelcentrum de Lindeboom

Allemachtig wat is dat geweldig, maar wel
een heel vreemde gewaarwording!
Mijdrecht - Woensdagmiddag,
even voor twee uur. Twee best
nerveuze dames hebben zich
gemeld bij de Boni in Mijdrecht.
Zij hebben afgelopen week een
telefoontje gehad dat zij de kassabon actie van winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht gewonnen hadden en die was: 2
minuten gratis winkelen bij de
Boni. Twee minuten, lijkt kort,
maar is best lang. De gelukkige

winnaressen zijn: Lidy Breewel
uit Wilnis en Danielle Heijman
uit Waverveen. Danielle is vaste klant bij de Boni en Lidy komt
er nooit. Zij had afgelopen week
even boodschappen gedaan: “en
werkelijk zeg het scheelt best
veel met wat ik moet betalen
in de supermarkt waar ik altijd
boodschappen doe. Ik was heel
wat minder kwijt. Na de verbouwing hier ga ik denk ik toch hier

mijn boodschappen doen. En
toen begon het. Danielle begon,
als een razende rende zij door de
winkel en binnen de twee minuten had zij een kar met een kop
erop. Maar liefst 172,25: “Wat is
dit geweldig. Je weet echt niet
wat je overkomt. Ik ben gewoon buiten adem. Bij de kassa zag ik dat ik bijvoorbeeld rode wijn had, die lust ik niet eens.
Maar ik kan er vast wel iemand

blij mee maken. Fantastisch, wat
een belevenis. Dan is het Lidy
haar beurt. Ook zij rende door de
winkel, maar pakte heel andere boodschappen. Totaal op de
kassa 147,00. Ook zij was dolblij
en ook zei naar adem happend:
“wat is dat een vreemd gevoel,
echt je weet niet wat je moet
pakken. Ik ben heel blij met deze boodschappen. Zoiets zal ik
denk ik nooit meer beleven”.

