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Belangrijke SLS
subsidie voor
Dorpscentrum
Uithoorn

!
aangenaam persoonlijk

Uithoorn - Eind september ontving de gemeente een mooi bericht van Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS). De stichting liet weten een belangrijke subsidie toe
te kennen aan het project Amstelplein. Met de bijdrage van SLS kan
het dorpscentrum van Uithoorn
een vriendelijker, groener maar
ook veiliger karakter krijgen. De
subsidie wordt ingezet voor 3 belangrijke onderdelen van het project.
Groen verkeersplan
Om het centrum van Uithoorn prettiger te maken voor wie er woont,
werkt of graag komt, is een nieuw
verkeersplan ontworpen. Het plan
moet het centrum een dorpser
gezicht geven. Dit wordt gedaan
met een nieuwe verkeersstructuur
waarbij grotere verkeersveiligheid,
lagere snelheden en een groene
uitstaling voorop staan. De automobilist krijgt zo het idee te gast
te zijn in een verblijfsgebied waar
voetgangers en fietsers op de eerste plaats staan. De subsidie van
SLS wordt gebruikt voor de aanvullende groene inrichting, kunstelementen en de veilige oversteek en
is hiermee een belangrijke impuls
voor het project.
Amstelplein en
Gemeentehuisplein
In hetzelfde licht worden ook de
inrichting van het Amstelplein en
het Gemeentehuisplein herzien.
Samen met de bewoners en ondernemers in het gebied wordt
een plan gemaakt om de openbare
ruimte in het centrum een mooier,
aantrekkelijker en groener aanzien
te geven, waardoor de verblijfs- en
belevingskwaliteit van deze gebieden wordt vergroot. De SLS-bijdrage maakt een groot deel van de
ideeën realiseerbaar.

www.h2makelaars.nl

Rozenverkopers kiezen
hazenpad

2000 Handtekeningen tegen
doorsteek naar het Zijdelveld
Uithoorn - Woensdagavond stond de Commissievergadering Wonen en Werken geheel in het teken van het voorlopig ontwerp
verkeersstructuur dorpscentrum Uithoorn en het daarbij behorende financiële plaatje.
Het raadsvoorstel beslaat liefst
negen(!) pagina’s. Het voorlopig
ontwerp is door het college omarmd en werd die avond uitgebreid besproken door de commissie. Aan het onderwerp is al
een keer uitgebreid in deze krant
aandacht besteed (NMB 20-2). Nu
is aan het voorlopig ontwerp wat
meer invulling gegeven, wat in de
vorm van een presentatie door de
heren Rob Agterdenbos van de
gemeente Uithoorn en Jan-Anne Waagmeester namens Goud-

appel Coffeng tijdens de vergadering ter visie en verduidelijking werd gebracht. Waar Agterdenbos zich beperkte tot de uitgangspunten, waaronder een
eenvoudig en rustig ontwerp,
rustig verkeer in een 30-km zone
waar de auto te gast is, een dorps
en groen aanzien, hoogwaardig
en verkeersveilig met uiteindelijk
inspirerend voor nieuwe ontwikkelingen, ging Waagmeester in
op de verkeersafwikkeling, waarbij de fietsers een belangrijke in-

breng hadden bij hem. Jammer
was dat Waagmeester zich af en
toe verloor in een warrig verhaal,
waarbij zijn ‘uitleg’ meer vragen
opriep dan dat het beantwoordde aan de doelstelling. De avond
stond ook goeddeels in het teken van de (mogelijke) afwikkeling van het fietsverkeer over het
Zijdelveld, waarvoor door het actiecomité ‘Red het Rondje Zijdelmeer’ 2.000 handtekeningen waren ingezameld van betrokken inwoners en bewoners van het Zijdelveld. Die werden die avond
tijdens de vergadering overhandigd aan de commissievoorzitter
Marcel van Haren (foto).
Lees verder elders in deze krant

Groener Schansgebied
De Schans vormt samen met het
Oude dorp de echte historische
kern van het dorpscentrum. Een
gebied waar wonen en ambachtelijk ondernemen samengaan. Daarmee vormt de wijk een natuurlijke
overgang van het centrum naar de
woonwijk Meerwijk en de Amstel.
De SLS-subsidie draagt bij aan het
herstellen van het historische karakter en het door de jaren heen
verdwenen groen.

IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

Uithoorn – Op dinsdag 15 oktober
tussen tien voor vier en vier uur ’s
middags is geprobeerd rozen te
verkopen aan bewoners van het
ouderen-appartementencomplex
aan het Karel van Manderhof. Een
verzorger kwam op de gang twee
vrouwen tegen, waarvan één een
doos vasthad met hierin rozen.
Op de vraag wat de vrouwen kwa-

men doen, werd nauwelijks reageert. De twee gingen er snel vandoor. De vrouwen stapten in een
bordeauxrode Suzuki en zijn weggereden richting de brandweerkazerne. Er is door de politie nog
verder onderzoek gepleegd, ook
bij andere complexen waar ouderen wonen, maar de vrouwen zijn
niet meer aangetroffen.

Inbrekers overlopen
Uithoorn – Op dinsdag 15 oktober zijn inbrekers betrapt in een
bedrijf aan de Bedrijvenweg.
Rond tien uur ’s avonds zagen
personeelsleden twee mannen
het pand binnen klimmen. Een
derde persoon was waarschijnlijk al binnen, want nabij het magazijn stonden de personeelsleden plots oog in oog met drie
inbrekers. De dieven besloten

er snel vandoor gegaan en wisten te ontsnappen via een raam.
Een van hen is hierbij gewond
geraakt aan zijn hand. De medewerkers hebben geprobeerd het
raam te sluiten, terwijl de hand
van één van de daders hier nog
tussen zat. De politie heeft nog
een zoektocht gehouden, maar
de inbrekers zijn niet meer aangetroffen.

De Kwakel Toen & Nu :

Wie of wat is SLS?
SLS is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en
de Rijksoverheid. SLS stelt subsidies beschikbaar voor gemeenten die veel hinder ondervinden
van het vliegverkeer van en naar
de luchthaven. De herinrichting
van het dorpscentrum van Uit- Jan en Monique Westerbos tonen vol trots het door burgemeester Pieter Heiliegers uitgereikte Predicaat Hoflehoorn met als doel om er prettiger verancier
te wonen en te verblijven, past dan
ook goed in de visie van SLS. Voor
meer informatie over SLS, kijk op
Leefomgevingschiphol.nl.

ADVERTEREN?

Tel. 0297-59 11 22

Jubilerende Bakker Westerbos
nu ook hoﬂeverancier

Regio - Dinsdag 15 oktober was
een bijzondere dag in het leven
van de familie Westerbos. Niet alleen bestaat hun bakkersbedrijf
100 jaar, maar deze dag kreeg Jan
Westerbos uit handen van burgemeester Pieter Heiliegers ook het
Predicaat Hofleverancier uitgereikt. Een en ander gebeurde voor
de winkel van Jan Westerdos aan
de Kerklaan onder het goedkeurend oog van talloze belangstellenden, waaronder ook de wet-

houders Hans Bouma, Jan Hazen
en Ria Zijlstra. Omdat Jan Westerbos ook een winkel in Mijdrecht
heeft die natuurlijk meedeelt in
de feestvreugde, zou je verwachten dat er ook iemand van de gemeente acte de présence zou geven. Het bleef echter bij een vertegenwoordiging van Koopcentrum Mijdrecht, in de persoon
van Jacqueline Smit die met een
cadeau Jan Westerbos kwam feliciteren. Al eerder werd Jan in het

zonnetje gezet, want een paar
weken geleden kreeg hij ook te
horen dat hij de beste speculaasbakker 2019 van Noord-Holland
is geworden. Daarnaast voerde Jan een nieuw logo in voor
zijn bedrijfsactiviteiten: ‘Westerbos en Mens’. Tevens stond er
een nieuwe bestelwagen op de
parkeerplaats voor de winkel die
eveneens was voorzien van het
nieuwe logo. Het ‘kronkelende
lijntje’ wat bij het logo hoort stel-

Tijdens de Qua Kunst
& Ambachtroute
Op zaterdag en zondag 26 en 27 oktober van 12.00-17.00 uur
kunt u weer meedoen aan de jaarlijkse Qua Kunst & Ambachtroute in De Kwakel die u langs vele interessante en boeiende
Kwakelse kunstenaars voert. Stichting De Kwakel Toen & Nu laat
dat weekend de bewoners van de oude Kerklaan herleven in
het dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan. Mooie pentekeningen van de oude Drechtdijk en Kerklaan, schilderijen en foto’s
van de oude huisjes en hun bewoners samen met de huidige situatie op de Kerklaan. Stichting De Kwakel Toen & Nu nodigt u
van harte uit om kennis te komen nemen van ons mooie dorp
met zijn bijzondere historie, waarin zeker plaats was voor kunst
en nijverheid. Kijkt u maar eens op www.de-kwakel.com/Kwakelaars/Kunstgalerie De Kwakel barst van talent! Wij hopen u de
hand te mogen schudden. Stichting De Kwakel Toen & Nu

len de ‘W’ en de ‘M’ voor die in elkaar overvloeien. Het kon dus
niet op. Samen met zijn echtgenote Monique presenteerde hij
trots het Predicaat Hofleverancier
dat hem op 30 september officieel is toegekend en hij vanaf die
datum 25 jaar mag voeren. Jan is
niet de enige in De Kwakel, want
recht tegenover zijn winkel aan
de Kerklaan heeft ook Leenders
dit destijds toegekend gekregen.
Vanzelfsprekend maakt ook de

winkel in Mijdrecht onderdeel uit
van het feestelijke gebeuren. Hofleverancier betekent dat het betreffende bedrijf een hoge kwaliteitsnorm hanteert en dat ook in
zijn aanbod van producten laat
merken. Alle medewerkers mogen daar trots op zijn, ook al omdat zij staan aan de basis van het
productieproces. Niet in de laatste plaats profiteert de klant ervan.
Lees verder elders in deze krant
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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.

Regio - Carteam Uithoorn is verdienstelijk als tweede geëindigd in de Autobedrijf van het
Jaar 2019-2020 verkiezing tijdens het jaarcongres van Bovag
Onafhankelijke
Autobedrijven
in NBC Nieuwegein. Na bedrijfs-

scans waar tien halve finalisten
aan werden onderworpen en de
bevindingen van de zogenaamde mystery shoppers die alle bedrijven een bezoek brachten,
werden drie finalisten benoemd,
waaronder Carteam Uithoorn.

Een jury, bestaande uit Ferry
Smith (ANWB), Remco de Vette (W&D consultants), Bertus
de Vries (Bovemij), Joost Bruins
(RDC) en Paul de Vries (#DCDW en
columnist bij Automotive) koos
de Top 3.

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

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE

GEZOCHT:
SPELERS VOOR
LEVEND GANZENBORD
Het is weer herfst, lekker Spelletjes WEER iedere dinsdag
middag (behalve de 2e dinsdag van de maand) vanaf 13.30
uur in wijkcentrum Bilderdijkhof. Wij zoeken spelers van alle
leeftijden, om met ons dit oud
Hollandse spel, in een modern
jasje te spelen. Bij genoeg spelers kunnen we misschien wel
twee teams maken, maar dat is
niet per se nodig. Voor de winnaar van de dag is er ook nog
een kleinigheidje te verdienen.
Mocht u nou denken, ik wil liever sjoelen, rummikub, een ander spel doen of iets creatiefs,
ook dat kan en mag op deze
middag.
Iedereen is van harte welkom,
deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijdens twee van deze middagen ( 22 en 29 okt) is er ook iemand van de gemeente aanwezig, om u uitleg te geven

Carteam Uithoorn tweede

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

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

GASTVROUW OF
-HEER GEZOCHT
Op maandagmiddag wordt er
gekleurd, er worden wenskaarten gemaakt en er wordt gegymd door 2 groepen. Al deze bezoekers lusten graag een
kopje koffie of thee. We zoeken
een gastvrouw of –heer die deze taak wekelijks op zich zou
willen nemen.
Op dinsdag wordt er een warme maaltijd gekookt door 2
vrijwilligers voor een groep
van 10 tot 12 bezoekers. Deze
twee vrijwilligers kunnen vanaf 11:00 uur wel wat hulp gebruiken bij het dekken van de
tafel, het uitserveren van het
eten en met het afruimen. Een
paar keer per maand is er al
voldoende hulp, maar we kunnen nog iemand erbij gebruiken die eens in de 2 tot 3 weken inzetbaar is.

Autobedrijf van het jaar 2019-2020

over de minima regelingen die
er zijn. Alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel met een
laag inkomen die (bijvoorbeeld door een verstandelijke-, psychische- of lichamelijke
beperking) die niet in staat zijn
een minimaregeling aan te vragen, nodigen wij van harte uit.
Er is ruimte om in privacy hier
over te spreken.
ZUMBA
Vanaf 6 november van 15:30
tot 16:30 zijn er wekelijks Zumba lessen in de Bilderdijkhof.
De lessen worden gegeven
door Hellen Bruining.
Zumba is een dans training geinspireerd door Latin muziek
en bewegingen. Je danst alle
stijlen van de Latin Dance op
een leuke en verfrissende manier. Het is de perfecte workout. Je verbrandt niet alleen
veel calorieën, maar het is ook
goed voor je conditie.
Er worden veel verschillende
soorten dansstijlen gebruikt.
Dit zorgt voor een gevarieerde,
leuke les.
De kosten zijn € 50,- voor een
10-rittenkaart. Vooraf aanmelden bij het kantoor van de Bilderdijkhof, 0297 567 209.
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Elke donderdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur staat de
koffie klaar voor alle bewoners
van de Meerwijk in de buurtkamer. Je ontmoet daar mensen
uit de wijk die je weer op het
Amstelplein tegenkomt. Een
leuke buurtgenoot opent deuren. Kom eens langs!
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag vanaf 10 september (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 10:00 tot 12:00 uur
buurtkoffie bij de Bovenboog,
Johan de Wittlaan 83, Uithoorn

Op zoek naar het verschil
Het is mooi om te zien wat je als
ondernemer in slechts 5 jaar tijd
kan realiseren. Er staat een solide, goed lopend bedrijf waar je
merkt dat de klant centraal staat.
Het ontzorgen van de klant is dan
ook een belangrijke rode draad
in de manier waarop het bedrijf
wordt geleid. ‘Wij willen het voor
de klant oplossen en doen wat
daarvoor nodig is’, is de juiste servicegerichte houding. Daarbij
probeert Carteam Uithoorn zoveel mogelijk natuurlijke contactmomenten te creëren. Niet alleen
bij de bestaande klanten, maar
ook door nieuwe klanten binnen
te halen door het kentekenloket.
Want ook iemand die net een auto heeft gekocht heeft onderhoud nodig. Moderne bedrijven
moeten ook online goed presteren. Op dat punt scoort Carteam
Uithoorn beter dan gemiddeld.
Iets waaraan veel andere bedrijven nog een voorbeeld kunnen
nemen! aldus het Jury rapport.

COLOFON

Het trotse team van Carteam Uithoorn, v.l.n.r. Rob Catsman, Elly Schonewille, Juan Martin, Ricardo Treur, Michel Zevenboom, Roland van Kooij.

Samen eten Meerwijkers

Eten
Bent u niet in de gelegenheid om
dat te doen, maar wilt u wel eens
Uithoorn - In de Meerwijk/Een- Anja Brugman het initiatief ge- per maand samen eten?
dracht 17 locatie Borus kinder- nomen om samen te gaan koken Iedere laatste donderdag van
dagverblijf, zijn elke week op en eten. Woont u in de Meerwijk de maand eten bewoners uit de
donderdagochtend van 10 tot en wilt u ook eens kennis maken Meerwijk met elkaar in wijkcen12 uur alle bewoners uit wijk wel- met uw buurtgenoten? Kom dan trum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof
kom in de buurtkamer.
op donderdagochtend eens kof- 1 in Uithoorn. De maaltijd wordt
Vanuit de bezoekers ontstaan fie/thee drinken in de buurtka- door de bewoners zelf gekookt
er nieuwe activisten. Zo heeft mer Meerwijk.
en bestaat uit 2 of 3 gangen, afhankelijk van het hoofdgerecht.
De maaltijden zijn zeer gevarieerd en uitgebreid. Zo hebben
wij al Mexicaans, asperges, Marokkaans en Grieks gegeten.
In oktober staat hutspot met
draadjesvlees op het menu met
uiteraard een heerlijk dessert.
De kosten voor de maaltijd zijn
€ 7,50 contant af te rekenen op
de avond zelf. Inloop vanaf 18.30
uur, aanvang maaltijd 19.00 uur.
Met dieetwensen kan rekening
gehouden worden alsmede met
vegetariërs. U kunt zich aanmelden voor de maaltijd per mail,
uiterlijk 2 dagen vòòr de laatste
donderdag van de maand via abrugm@caiway.nl.

Zaterdag 26 oktober Open Huis
bij Bankstaete in Mijdrecht
Regio - In het centrum van
Mijdrecht wordt het voormalige bankgebouw op de levendige
hoek Dorpsstraat/Bozenhoven/
Prinses Beatrixlaan duurzaam
getransformeerd naar luxe appartementen. Bankstaete dankt
zijn naam aan de voormalige gebruiker van het pand, het pand is
2000 gebouwd als kantoor van
de ABN-Amro bank en zodanig
enige jaren in gebruik geweest.
Het gebouw wordt getransformeerd van kantoorgebouw naar
9 appartementen (waarvan 4 sociale koopappartementen) en 4

luxe penthouses op de nieuw te
bouwen 2e verdieping alsmede
een winkelruimte op de begane
grond.
De binnenkant van het gebouw
wordt volledig opnieuw ingedeeld en in nieuwbouw kwaliteit
afgewerkt. Bankstaete combineert zo het comfort van nieuwbouw met de duurzame kenmerken van transformatie. En dat met
alles op de perfect locatie aan de
rand van het centrum met alle
voorzieningen binnen handbereik, zoals winkels, horeca, sport
en zorgcentra. Wilt u het dorpse

leven eens inruilen voor de drukte van de stad? Een keer naar een
concert, film of museum? Met de
auto of openbaar vervoer bent u
binnen een half uur in het centrum van steden als Amsterdam
en Utrecht en binnen ongeveer
25 minuten staat u op Schiphol.
Intresse?
Heeft u interesse in een van de
koopappartementen en wilt u
meer informatie? U bent van harte welkom op zaterdag 26 oktober tussen 11:00 en 14:00 uur bij
het Open Huis in het pand aan de
Dorpsstraat 1 te Mijdrecht. Zowel
de ontwikkelaar WoonHolland
als Ruijgrok Makelaars staan dan
voor u klaar om u de benodigde
informatie onder het genot van
een kopje koffie, te verstrekken.
P.S. Bent u deze dag niet in de gelegenheid om te komen neem
dan contact op met Ruijgrok Makelaars 0297-283375 (zie ook advertentie elders in deze krant).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

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
Nel van der Pol
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/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
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Onderdeel van Regio Media
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132e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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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.

Haat en liefde in de polder
Zilverreigers
Heeft u het ook gezien? Zo’n 5
weken geleden waren ze er opeens weer: mooie witte reigers.
En ze zijn met veel, ieder jaar
met meer. In de weilanden, in
het ondiepe water.
Grote zilverreigers heten ze officieel. Sommige grote zilverreigers wonen permanent in Nederland, in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld.
Maar de grote zilverreigers die
er eerst niet waren en nu in onze omgeving zijn aangekomen
komen uit Zuid Europa, Zwitserland en Polen.
Ze komen hier overwinteren,
als het tenminste niet al te koud
wordt.
Er zijn ook kleine zilverreigers.
Ze zijn kleiner, hebben gele poten. En ze zijn veel zeldzamer.
Grote zilverreigers zijn dol op
visjes, muizen, kleine vogels.
Ze kunnen doodstil in het water staan. Als er een visje langskomt happen ze razendsnel toe.
Ze hebben ook veel slimmere
manieren van jagen. Ze landen
bijvoorbeeld tussen een groep
ganzen. Ganzen jagen muizen
op. De zilverreiger hoeft dan alleen nog maar toe te happen
als de muis voorbij komt rennen.
Zo eten ze makkelijk genoeg en
hebben ze alle tijd om hun veren te poetsen.
Dan gaan ze voldaan en wel ’s
avonds naar een plek waar alle
zilverreigers samen slapen.

Maar hoe gaat het tussen de
blauwe reigers (die eigenlijk
grijs zijn) en de grote zilverreigers?
Nou, dat is de eerste weken
niet makkelijk. Kijk je bijvoorbeeld in de buurt van de Bosdijk, dan zie je daar heel veel
blauwe reigers en purperreigers. Die hebben allemaal hun
eigen plekjes om te jagen. Ze
jagen niet de hele dag op dezelfde plek, maar ze gebruiken
wel een aantal vaste plaatsen.
Ik zat daar op een dag te kijken toen de zilverreigers net
geland waren. Dat was geen
warm weerzien. De grote zilverreigers namen een plaatsje
in aan het water. Maar de blauwe reigers waren het daar helemaal niet mee eens: hùn plekje.
De grote zilverreigers werden
gebeten, verjaagd. In hun wijsheid gingen ze ook een eindje
weg, om verderop aan het water te gaan zitten. Op een plaats
waar er minder blauwe reigers
te zien waren. Twee weken later was het nog steeds oorlog.
Maar na 4 weken waren alle
reigers aan elkaar gewend en
was de wereld weer groot genoeg voor allemaal. Met wijsheid houden ze afstand. Maar
in mijn weiland worden ze nooit
vrienden…

Catherine
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Start parencompetitie
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na het Butler intermezzo
volgde de eerste avond van het
gebruikelijke parenbridge.
In de A-lijn waren Nel & Adriaan
Koeleman hierdoor duidelijk beter in hun element en veroverden
de top met 60,76%. Johan Le Febre & Wim Slijkoord blijven echter onverstoord op hoog niveau
doorgaan en volgden als tweede
met 59,03%. Ankie Bots & Agnes
Kroes deelden hun plek met Joop
van Delft & Ruud Lesmeister met
voor allen 56,94% en ook Marja
Hartmann & Ger Quelle hadden
als vijfde met 56,25% aansluiting.
In de B-lijn waren het Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman die zich bevrijd voelden en
pardoes met 64,09% de eerste
plaats opeisten.
Marianne & Huub Kemp volgden met 61,96% ook met een
zestiger en bleven zo het peloton ruim voor. Dat liet een zeer
close finish zien aangevoerd door
Stenny & Herman Limburg met
57,53%, Joyce Udema & Monique
Veenboer met 57,42 en Lambert
Koeter & Huib van Geffen met
57,27%, waarbij laatst genoem-

de het presteerde om zeven SA te
bieden en te maken! In de C-lijn
vielen drie zestigers te bewonderen. Annemieke & Floor Hesselink
maakten hun ambities duidelijk
door op 63,50% te eindigen. Marika Romeijn & Greet van den Bovenkamp behaalden een prima
61% precies en Irene Hassink &
Henriëtte Omtzigt sloten het elite groepje af met 60,83%.
Geen zestig
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers haalden wel is waar
geen zestig, maar als vierde met
59,50% zaten ze er toch dicht bij.
Marjan & Jan Wille maakten de
best of five vol door op 52,92%
uit te komen. Uw belangstelling gewekt door deze zinderende avond met een totaal aan vijf
en veertig paren, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0683371540.

Kerstconcert met pianist/
organist Gert van Hoef
Regio - Op zaterdagavond 21
december zal Gert van Hoef een
prachtig kerstconcert verzorgen
in Het Lichtbaken in Rijsenhout.
Deze jonge getalenteerde organist met veel volgers op youtube
(61.000) zal deze avond verschillende improvisaties verzorgen op
het fraaie Johannus Monarke orgel. Als muzikale aanvulling zal
Gerdien Leguijt enkele nummers
meespelen op viool. Op youtube
kan u al veel filmpjes van Gert van
Hoef zien om al lekker in de stemming te komen.
Aangeraden wordt om op tijd
kaarten te bestellen, aangezien
de populariteit van Gert steeds
groter wordt, aan de deur zijn ook
nog kaarten te koop als het niet is
uitverkocht.
De prijs voor een kaartje is 10 euro en kinderen tot 16 jaar betalen
5 euro, dit is inclusief koffie/thee

in de pauze. Kaarten kan u bestellen via zwaardvdjohan@hotmail.
com.
U kan het Lichtbaken vinden aan
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Parkeren kan op het
plein van de kerk.

Hebben we nog wel geen
gemeenteraad?
voor passanten. Het is en blijft
een strijd tegen de gemeente en je word er aardig gefrustreerd van. Steeds vaker voelen burgers zich aan de kant
gezet. De gemeente heeft het
toch over isoleren van je huis,
allemaal voor het milieu en ondertussen worden er onnodig
bomen gekapt. Nou echt, het
gaat er bij niet meer in. Diepe
zucht. Laat de gemeente zich
bezighouden met belangrijke
zaken als woningbouw voor
jongeren, het oude dorp opknappen wat geen dorpskern
meer is. CO2 gepraat, blablabla
maar wel komen kappen.
Echt mijn vertrouwen in overheid en gemeente is allang
weg.
Mevr. J. Bartels

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

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 15
oktober vond de zesde en tevens
laatste zitting plaats van de eerste competitieronde. Cobie Bruine de Bruin & Ada van Maarseveen maakten duidelijk dat er
met hen niet te spotten valt: zij
zetten in de A-lijn een score neer
van 71,88%. Dat wordt niet vaak
vertoond! Op nummer twee 10%
lager, maar toch nog 61,46% voor
Cora de Vor & Guus Pielage. Op
drie eindigden Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders met 56,25% en de gedeelde vierde plaats was voor An van
Schaick & Ria Verkerk en Gerda
Bosboom & Nel Hamelijnck met
52,78%.
In de B-lijn ging het er wat rustiger aan toe. Op één Rees & Gerard van der Post met 55,73%,
een tweede plaats was er voor Erny Brandsen & Greet van Diemen
met 55,21% en Ploon Roelofsma

& Marja Slinger eindigden met
54,38% op drie. Nummer vier en
vijf waren Jeanette Vermey & Lenie Pfeiffer met 53,65% en Atie de
Jong & Hans Warmenhoven met
53,13%.
Dan de promotie en degradatie:
van de B-lijn naar de A-lijn promoveren niet onverwacht Jeanette & Lenie, Inge & Thea en Tina &
Cora. Voor hen maken plaats de
laatste drie van de A-lijn en wel
Lies & Henny, Mieneke & Hilly en
Tini & Paula.
Om de lijst compleet te maken
mag ook de top-drie van deze
ronde niet ontbreken: Janny &
Sonja, Coby & Ada en Elly & Jessie
voeren het peloton aan.
Volgende week de eerste zitting
van de laddercompetitie. Hebt u
zin om een keertje mee te spelen? U krijgt alle informatie door
een mailtje te sturen naar hartenvrouw2015@gmail.com

e e nte U i t h o o r
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Vraag het de
burgemeester
Het is niet alleen een wettelijke overheidstaak, maar
ik vind het ook: als inwoner
en ondernemer is basisveiligheid zeer belangrijk. En er
over communiceren natuurlijk ook. Hoe staat het er nou
voor in onze gemeente?

LEZERSPOST

Een rotonde plaatsen ter hoogte van de Ghentlaan, oude
N201?? Ik vind het werkelijk
ongelofelijk dat dit misschien
gaat gebeuren. Milieuverkwisting, schandalig gewoon,
mooie bomen kappen voor
een nutteloze rotonde. Geldverkwisting. De burgers zitten
er in elk geval niet op te wachten. Wat is er toch aan de hand
met de leden van de gemeenteraad? De raad is door ons gekozen maar telkens weer moeten de burgers die inmiddels
helemaal murw zijn om wéér
te ageren tegen een idioot
plan van de gemeente.
Handtekeningen worden verzameld door de burgers, bijwonen van vergaderingen, borden langs de weg worden geplaatst met uitleg over het mogelijke plan van de gemeente

Gem

In deze column wil ik u informeren over de stand van
zaken rondom de beschietingen van een woning aan
de Rode Klaver op 25 en 26
maart 2019 en een woning
aan de Romeflat op 4 april
2019. Vlak na deze incidenten heb ik een verklaring
gegeven op onze gemeentepagina in deze krant en op
onze gemeentelijke website
waarin ik schrijf dat wij (gemeente, openbaar ministerie
en politie) er alles aan zullen
doen om de betrokken personen aan te houden. Ik ben
blij te kunnen vertellen dat
alle inspanningen resultaat
hebben gehad. Er zijn vier
verdachten aangehouden.
Zij worden verdacht van poging tot moord en wapenbezit. Het gaat om drie mannen en een vrouw: een man
van 20 jaar uit Amsterdam,
vrouw van 21 jaar uit Hoofddorp, een man van 22 jaar
uit Amsterdam en een man
van 23 jaar zonder vaste
woon- of verblijfplaats. Inmiddels is er al een inleidende zitting geweest voor
de rechtbank. Twee van de
vier zitten nog in voorlopige
hechtenis. Twee andere verdachten zijn vrij, tegen beide schorsingen heeft de officier van justitie appel aangetekend. Die zijn afgewezen. De volgende zitting
staat gepland op 12 december. Naar alle waarschijnlijkheid, maar dat is nu nog niet
helemaal zeker, wordt dan
de zaak (tegen alle vier de
verdachten) inhoudelijk behandeld. Wordt vervolgd.

Als burgemeester, met
Openbare Orde en Veiligheid in mijn portefeuille, heb ik veiligheid hoog
in het vaandel staan. Ik
ben dan ook trots dat wij
als gemeente veel activiteiten hebben gehouden in
de Week van de Veiligheid.
Inwoners en ondernemers
konden op het Amstelplein
voorlichting krijgen over de
(brand)gevaren van drugs.
Deze workshop werd gegeven in een nagemaakt drugslab. Je kon zien hoe je signalen kan oppikken als bijvoorbeeld iemand in de
buurt zich bezighoudt met
het kweken van drugs. Het
is belangrijk dat er een melding gedaan wordt, want
het is niet veilig om dichtbij een drugslab te wonen.
Denk aan explosiegevaar,
zuren, gassen en besmettingsgevaar. Een melding
maken kan ook altijd anoniem: 0800-7000. Kunnen
jullie de oude buurtbeheerkar nog herinneren? Deze is
door scholieren van SG Thamen en de Praktijkschool
omgetoverd tot een preventiekar. De sleutel is in de veiligheidsweek aan mij overhandigd. De kar kan door
de gemeente en de politie
op verschillende plekken ingezet worden om voorlichting te geven over bijvoorbeeld verlichting, diefstal
en inbraak.Overigens ben
ik van mening dat naast de
overheid je zelf ook veel kan
doen om de veiligheid in de
buurt te vergroten.
U kent uw buurt het beste en weet als geen ander
als er iets niet klopt. Ziet of
hoort u iets verdachts: meld
het altijd bij de politie. Dat
kan ook anoniem!
Pieter Heiligers,
burgemeester

Lezing vrouwennetwerk
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk organiseert een lezing over
Noord Nederland. In de Schutse
op maandag 4 november 2019
om 14.00 uur tot 16.00 uur door
de Heer R. Heij. De tocht door
Noord Nederland leidt langs de
historische stad Kampen, het
waterrijke Giethoorn, het stadje
Blokzijl en de fraaie natuurgebieden rond de Weerribben. Schokland en Urk komen ook langs

en via het IJsselmeer wordt Enkhuizen met het Zuiderzeemuseum bereikt. Via Medemblik gaat
de tocht over de Waddeneilanden en aan vaste wal een bezoek
aan de aardewerkfabriek in Makkum. Ook Friesland en Drenthe
worden aangedaan met heel veel
plaatsen om tenslotte de tocht te
beëindigen in de Zeven Marken
in Schoonoord. Leden gratis toegang. Niet leden €3,-

Kinderboeken week op
IKC het Duet
Uithoorn - Dit jaar was het thema
“Reis mee”, en alle kinderen op het
Duet zijn meegereisd. Sommigen
hebben raketten gebouwd en onder begeleiding van André het astronautje naar Laika gezocht. Anderen hebben met kinderboekenschrijfster Charlotte Doornhein
naar een schat gezocht. Daarbij vonden ze hun eigen innerlijke schat of beleefden ze het avontuur van je eigen droom achterna
gaan. Op de feestelijke boekenmarkt kon iedereen naar hartenlust boeken kopen en laten sig-

neren door Charlotte Doornhein.
De Readshop was present met
nog veel meer boeken en tevens
was er een tweedehands boekenkraam. Het sluitstuk van de Kinderboekenweek was de traditionele uitreiking van de gouden en
zilveren griffels en penselen. De
tentoonstelling van de winnaars
liet de creativiteit van onze kinderen zien. Prachtige verhalen en illustraties, gemaakt in alle groepen, van peuters tot en met groep
8. Het was een fijne avontuurlijke
kinderboeken-reis.
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2000 Handtekeningen tegen
doorsteek naar het Zijdelveld
Vervolg van voorpagina

Juist omdat ook het plan van de
doorsteek vanaf de nieuw aan
te leggen rotonde bij de kruising met de Adm. Van Ghentlaan naar het Zijdelveld een heet
hangijzer is voor de bewoners aldaar, was er een volle publieke
tribune met betrokken belangstellenden. De commissievoorzitter van die avond, Marcel van
Haren (VVD), gaf dan ook de nodige ruimte aan twee afgevaardigden van het bewonerscomité ‘Red het rondje Zijdelmeer’ om
nogmaals hun gemotiveerde bezwaren tegen de doorsteek naar
het Zijdelveld kenbaar te maken.
De afgelopen maanden had men
dit ook al verschillende keren gedaan met een verslag in de krant.
Een en ander werd ditmaal duidelijk onder woorden gebracht door
Janine Elgersma die daarin werd
bijgestaan door Marcel Bekkering. Janine kreeg tevens de mogelijkheid om aan de commissievoorzitter 2.000 handtekeningen
te overhandigen van inwoners
die het Zijdelveld willen houden
zoals het nu is: nostalgisch en rustig. “Het is er gezellig druk, vooral in het weekend met wandelen trimgroepjes, er spelen kinderen, mensen laten hun hond uit,
er staan geparkeerde auto’s, bewoners rijden hun terrein af via
brugjes, er zijn bezorg- en pakketdiensten en ga zo maar door.
Om daar dan horden fietsers,
brommers en wielrenners aan toe
te voegen wordt wel heel veel.
Dat kan niet,” memoreerde Elgersma. Diverse commissieleden
voelden de beide afgevaardigden
aan de tand en wat hun idee was
over alternatieven. Die zijn er volgens hen. Als eerste het bestaande twee richtingen fietspad langs
de Koningin Máximalaan zo houden en dat op een verkeersveilige manier laten aansluiten op de
nieuwe rotonde bij de Laan van

Meerwijk; verder de route via de
Christinalaan die parallel loopt
aan de Máximalaan; vanaf de rotonde met de Van Ghentlaan een
nieuw fietspad maken langs de
zuidkant van de Máximalaan (tegen het dijkje van het Zijdelveld
aan) waardoor het wegtracé wel
een deel ‘opgeschoven’ moet
worden en zelfs het idee om vanaf de Watsonweg nabij het kruispunt met de Zijdelweg een doorsteek naar het begin van het Zijdelveld realiseren(!)…

ten geven. Omdat het fietsverkeer de nodige aandacht opslokte deze avond leken andere onderdelen van het plan een beetje op de achtergrond te geraken.
Dat bleek niet het geval. Door de
commissieleden werden ook vragen gesteld over oversteekplaatsen voor voetgangers, de te gebruiken materialen, vervuilde
grond, parkeervoorzieningen, bevoorrading van winkels, de herinrichting van de Prinses Irenebrug, het Verkeersbesluit waarbij
vracht- en landbouwverkeer door
het centrum zal worden geweerd,
of het plan past binnen de bestaande omgevingsvergunning
enzovoort. Over het Verkeersbesluit wordt later apart beslist. Vanzelfsprekend werd ook het financiële plaatje onder de loep genomen. Wethouder Hazen gaf daarop antwoord. Het zou allemaal te
ver gaan om die in dit artikel weer
te geven.
De totale kosten voor het plan
worden geraamd op 9,3 miljoen
euro. Daarvan is 2,3 miljoen euro
voor de riolering (wat wordt gedekt uit de reserve planmatig onderhoud) en 3 miljoen euro wat
reeds is opgenomen in de conceptbegroting 2020. Blijft over 4
miljoen euro wat nog ontbreekt.
Voor dat bedrag wordt aan de
raad een krediet gevraagd. Inmiddels heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol een bedrag van 1,5
miljoen toegezegd voor de realisatie van het project dorpscentrum Amstelplein. Ook de Vervoerregio Amsterdam draagt bij
met 1,9 miljoen euro. Waarschijnlijk zal ook Waternet bijdragen in
de mogelijke ophoging van het
gebied rond de kruising Laan van
Meerwijk/Koningin Máximalaan
en de aansluiting op de Thamerlaan en het Zijdelveld.

Fietsverkeer in beeld
Mede vanwege de vele aanwezige bewoners van het Zijdelveld
werd er om die reden door Waagmeester extra aandacht besteed
aan de afwikkeling van het fietsverkeer, zowel in het bestaande ontwerp, als bij de alternatieve mogelijkheden. Het kwam helaas niet allemaal duidelijk over.
Afspraak was dat na de presentatie de commissieleden hun gang
konden gaan met vragen stellen. Natuurlijk over de (door bewoners ongewenste) afwikkeling
van het fietsverkeer over het Zijdelveld en of het hoogteverschil
tussen de Koningin Máximalaan
en het Zijdelveld geen belemmering voor fietsers zou zijn; hoeveel groen en bomen die eventuele doorsteek zou gaan kosten en hoe druk het op het Zijdelveld gaat worden met meer
fietsverkeer. Daarnaast of de ‘afrit’
naar de rotonde bij de Van Ghentlaan mogelijk voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Immers de
fietsers kunnen met hoge snelheid van het Zijdelveld komen
en de rotonde oprijden. Ze hebben voorrang waardoor het verkeer op de rotonde boven op de
remmen moet gaan staan. Komt
de doorsteek er niet is ook dat
probleem weg, zo werd gereageerd. Kortom, er waren veel ‘Het is beheersbaar’
vragen waarop wethouder Jan Behalve dat wethouder Jan HaHazen een antwoord zou moe- zen (Mobiliteit en Infrastructuur)

BW1
Geplande aansluiting fietsroute op het Zijdelveld (bruine lijnen)

Met de Zonnebloem
naar de kust

vragen beantwoordde van de
commissieleden, ging hij natuurlijk ook in op de bezwaren rondom de afwikkeling van het (mogelijke) fietsverkeer op het Zijdelveld. “Wat wij met herinrichting
van het dorpscentrum voor ogen
hebben is de leefbaarheid verhogen, het groener maken en een
veilige verkeerssituatie creëren,”
stak Jan Hazen van wal. “Daarbij
willen wij het fietsverkeer langs
gescheiden rijbanen aan beide
kanten afwikkelen. De aanvoer
van het fietsverkeer naar het centrum en terug moet je daarbij logisch inrichten. De rotonde bij de
Van Ghentlaan dient drie doelen:
het afwikkelen van het fietsverkeer vanuit de richting Aalsmeer
via het Zijdelveld, de snelheid van
het doorgaande verkeer verlagen
en een betere ontsluiting van het
Thamerdal. Het Zijdelveld kan het
doorgaande fietsverkeer makkelijk aan; we hebben het dan over
350 fietsbewegingen in een etmaal die erbij komen. Die komen
niet allemaal tegelijk, maar voornamelijk in de ochtendspits. In
de middag zal dat meer verdeeld
zijn. De mensen die daar dan in
een rondje zes man breed willen
lopen, tja… Maar lopen die daar
dan ook tegelijkertijd? Het Zijdelveld kent een zeer lage verkeersintensiteit. In onze beleving
mengt het fietsverkeer zich met
andere weggebruikers. De voetgangers worden daarbij niet verdrongen. Als iedereen zich aan de
regels houdt en elkaar wat ruimte
gunt kan het allemaal. En wat betekent een eventuele doorsteek
voor het groen? Er is afgezien
van een doorsteek voor het autoverkeer. Dat houdt in dat voor
het fietsverkeer een veel smallere doorsteek nodig is, hooguit 10
meter wat misschien één boom
en wat struiken zal kosten. Ook
het hoogteverschil zal geen probleem moeten zijn. Het gaat om
een verschil van ongeveer 1,20

BW2
Eenrichting fietsroute aan weerskanten van de Kon. Máximalaan
Regio - Vrijdag 18 oktober was
voor 65 gasten van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek een dag om naar uit te kijken: ‘een gezellig dagje uit naar
de kust met haring en muziek.’
Met 2 bussen, waaronder één rolstoelbus, gingen ze op pad. De
chauffeurs reden via een mooie
route langs de kust en door bossen in prachtige herfstkleuren
naar een gezellig paviljoen in
Schoorl met een magnifiek uitzicht op zee. Voor vele gasten was
het jaren geleden dat ze de zee
hadden gezien. Na een smakelijke lunch kwam accordeonist Cees
Oud het gezellig maken met oude Hollandse (zeemans)liederen,
waarbij heerlijke Hollandse nieuwe haring werd geserveerd. En
gezellig was het! Er werd uit volle borst meegezongen en er werd
zelfs een dansje gewaagd. Eén
van de gasten met een prachtige
zangstem verraste iedereen door
een aantal nummers met Cees

BW3
Alternatief via de Prinses Christinalaan

BW4
Huidige tweerichting fietsroute aansluiten op rotonde Laan van Meerwijk
is gevaarlijk
meter. Met een wat schuine open afrit moet dit voor de meeste
fietsers geen probleem zijn, al helemaal niet met een e-bike. Kortom, het is allemaal beheersbaar.
Het alternatief, zoals een tweede
fietspad aan de zuidkant van de
Máximalaan, is natuurlijk te realiseren. Het wegtracé moet dan
een stukje opschuiven. Het gaat
dan om pakweg 300 meter vanaf de Van Ghentlaan naar de Laan
van Meerwijk. Maar daar hangt
een prijskaartje aan van naar
schatting 700.000 euro. Terwijl
de doorsteek en de aanleg er omheen zo’n 50.000 euro kost. Maar
als de raad het extra fietspad wil
is dat haar keuze,” aldus de wethouder.
Verbazing
Hazen verbaasde zich over het
door de bewoners ingebrachte alternatief van een doorsteek
voor het Zijdelveld vanaf de
Watsonweg, nabij het kruispunt
met de Zijdelweg. Dan mogen de
fietsers wel zonder probleem allemaal 800 meter over het Zijdelveld rijden maar via de doorsteek
op een kwart niet?... Wethouder
Hazen kon daar geen begrip voor
opbrengen. “Los daarvan moet er

dan ook nog wat gebeuren op en
bij de kruising met de Zijdelweg
in de vorm van aanpassingen om
het fietsverkeer daar veilig te kunnen afwikkelen,” zo memoreerde
hij. Tot slot kwam het alternatief
voor fietsers via de Prinses Christinalaan nog in beeld. Dat lijkt
geen optie omdat ook de Christinalaan wordt heringericht binnen
het plan. Het asfalt verdwijnt; in
plaats daarvan komt er een klinkerstraat die niet prettig is voor
fietsers. Zij moeten bovendien
kruisingen oversteken waarbij
ze voorrang dienen te verlenen
aan kruisend verkeer, wat minder
veilig is. Het plan voorziet in een
‘woonstraat’ die niet voldoet aan
de voorwaarden van een hoofdfietsroute. Gelet op de uitspraken van wethouder Hazen heeft
het er overigens alle schijn van
dat het college blijft vasthouden
aan de geplande fietsroute over
het Zijdelveld. Of dat einde verhaal voor het actiecomité betekent is nog even de vraag. Bij de
stemmingen bleek dat het onderwerp verder wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van 31
oktober. Dan kan de uitkomst na
het debat weer anders zijn. Wordt
vervolgd dus!

Voor wie steek jij een
kaarsje op?

mee te zingen. De stemming zat
er helemaal in. Na koffie met gebak stonden de bussen klaar voor
de thuisreis naar Uithoorn. Op het
Potgieterplein stonden de nodige vrijwilligers klaar om iedereen
weer thuis af te zetten waar de Uithoorn - Landelijk zijn er steeds
gasten konden nagenieten van meer initiatieven om op 2 november, Allerzielen, overleden dierbadeze mooie dag.
ren te herdenken. Zo is op TV het
programma ‘Voor wie steek jij een
kaarsje op’ te zien, waarin stil gestaan wordt bij wie ze waren en
wat ze hebben betekend.
Ook in Uithoorn kan iedereen
die dat wil op zaterdag 2 november overleden vrienden, familieleden, geliefden gedenken door
voor hen een kaarsje aan te steken in De Schutse, Merodelaan
1. De kerk is open van 16.00 tot
18.00 uur, koffie en thee staan
klaar, er branden kaarsen en er is
de mogelijkheid om in informele setting, gewoon aan tafel, te
praten over de dierbare die overleden is, kort of langer geleden.

Zijn of haar naam mag genoemd
worden op deze plek die ruimte
geeft aan verdriet en bezinning.
Er is muziek, er klinken gedichten en natuurlijk kunt u zelf een
of kaarsjes opsteken, kortom: stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare(n), bij uw eigen
leven en dat van mensen om u
heen. U kunt komen wanneer u
wilt en weggaan wanneer u wilt.
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Jubilerende Bakker Westerbos
nu ook Hofleverancier

Vervolg van voorpagina

de regio,” zo vertolkte de burgemeester zijn waardeoordeel. Hij
Regio - Burgemeester Pieter Hei- vond het een eer te mogen verliegers stak zijn bewondering niet kondigen dat Bakkerij Westeronder stoelen of banken alvo- bos op dinsdag 15 oktober 2019
rens hij het Predicaat Hofleveran- eveneens het Predicaat Hoflecier aan Jan Westerbos overhan- verancier toegewezen heeft gedigde. “Hier staat een trotse bur- kregen en dat hij dat als burgegemeester. En ik weet, dat ik dat meester aan Jan Westerbos en
ook kan zeggen van de wethou- zijn vrouw mocht overhandigen.
ders die eveneens allemaal aan- “Want dit Predicaat krijg je niet
wezig zijn,” aldus Heiliegers die zomaar! Alleen koning Willemde samenloop van het gebeuren Alexander mag het Predicaat ‘Bij
zelfs uniek noemde. Vanzelfspre- Koninklijke Beschikking Hoflevekend ging ook nog even in op rancier’ verstrekken. Deze eretihet 100-jarige bestaan van Bak- tel wordt ook alleen aan bedrijkerij Westerbos, wat hij typeer- ven verstrekt die zich onderscheide als een mooi bedrijf en daar- den door kwaliteit, solidariteit,
bij een stukje geschiedenis voor continuïteit en integriteit. Bedrijhet voetlicht haalde. “Ik overdrijf ven dragen de titel, omdat ze laniet door te zeggen dat jullie een ten zien dat ze koninklijke kwabegrip zijn in onze gemeente én liteit leveren. In haar bedrijfstak

Zestigste editie
Kwakelse veiling

moet de onderneming bovendien ten minste in de regio van
de vestiging een vooraanstaande
plaats innemen. De bedrijfsvoering dient ook onberispelijk te
zijn. De onderneming, en ook de
directie, moet te goeder naam en
faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn,” zo liet burgemeester Heiliegers de aanwezigen weten.Het Predicaat wordt
voor 25 jaar toegekend, waarna
verlenging kan worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar. Na de uitreiking
onthulde de burgemeester samen met Jan Westerbos het nieuwe logo en het embleem van Hofleverancier boven de winkel, dat
tot dat moment met een doek
aan het zicht was onttrokken.

steuning van de Kwakelse Veiling
en natuurlijk de inzet van heel
veel vrijwilligers kent De Kwakel
een boeiend verenigingsleven.
De veiling vindt dit jaar op plaats
op zaterdag 26 oktober en zaterDe Kwakel - Dit jaar wordt alweer leven van De Kwakel. De afgelo- dag 2 november in de kantine
de 60e editie gehouden van de pen 60 jaar heeft de Kwakelse Vei- van de s.v. KDO aan de Vuurlijn in
Kwakelse Veiling. Wat ooit begon ling in totaal ruim € 2,4 miljoen De Kwakel. Beide avonden beginals een eenmalige veiling voor opgebracht met als absolute top- nen om 19.30 uur met kinderkahet nieuwe jeugdhonk van KDO per vorige jaar met een recordop- vels. Kinderen mogen dan, uiteris uitgegroeid tot een jaarlijkse brengst van bijna € 83.000. Me- aard onder begeleiding van een
veiling voor het hele verenigings- de dankzij deze financiële onder- volwassene, zelf bieden. De veilingmeester kijkt dan of hij naast
de opgestoken hand van het kind
ook het bevestigende knikje van
pa of ma ziet.
Feest
De Kwakelse Veiling is echt een
feest, waar je graag met je familie,
buren of vrienden naar toegaat.
Kom je dit jaar met een groep van
minimaal 6 personen tot maximaal 12 personen, dan wordt er
een groepsfoto van je gemaakt.
Elke avond wordt er één groepsfoto uitgeloot en deze groep
krijgt een BBQ pakket aangeboden. Voor deze 60e editie heeft
Qurios Holiday Retraits een speciale bonusprijs beschikbaar ge-

Kroon op het werk
Jan Westerbos en zijn familie waren er beduusd van dat zij zoveel
aandacht kregen. Jan is naar zijn
zeggen anderhalf jaar bezig geweest om het Predicaat toegekend te krijgen.
Het was zijn voornaamste doel dit
als een kroon op het werk te zien
vanwege het 100-jarig bestaan
van het familiebedrijf, maar tevens de hoge kwaliteit en het gevarieerde aanbod van brood- en
banketproducten en patisserie
onder deze noemer te krijgen. En
dat is toegekend.
Geen wonder dat de familie trots
is op deze samenloop van gebeurtenissen. Jan zelf geeft te
kennen nog wel 100 jaar door te
willen….
Maar ja dat wordt een beetje moeilijk. Dat laat hij over aan
zijn zoon en opvolger Patrick, die
in de vestiging te Mijdrecht momenteel de scepter zwaait. En ook
die zal t.z.t. het stokje wel moeten
doorgeven mits hij een opvolger
heeft. Jan: “Voorlopig zijn we dan
weer vele jaren verder in de toekomst. Nu is het even genieten,
ook al met een knipoog naar de
klanten, want die horen er uiteindelijk profijt van te hebben
Daar doe je het tenslotte allemaal
voor.” Aldus Jan Westerbos die na
afloop van de plechtigheden buiten de aanwezigen uitnodigde in
de bakkerijruimte met een hapje
en een drankje dit bijzondere gebeuren te vieren.

Cursus Digisterker, werken
met de e-overheid
Uithoorn – Overheidszaken regel je tegenwoordig steeds vaker
online. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De Bibliotheek Uithoorn organiseert
daarom de vierdelige cursus voor
mensen die er online nog niet
zelfstandig uitkomen.
Overheidszaken zijn zeer persoonlijk en het is dan ook logisch dat het voor een groot aantal mensen niet vanzelfsprekend
is om deze zaken online te regelen. Zeker wanneer mensen nog
wat onzeker zijn in het gebruik
van computer en internet. Toch
hebben de digitale loketten ook
zeer veel voordelen. Zaken zijn
gemakkelijk en snel vanuit huis te
regelen. Lange wachttijden blijven bespaard en er hoeft minder
papierwerk te worden verwerkt.

leren hoe ze zelfstandig al hun
overheidszaken online regelen.
In de eerste les maakt u zelfstandig een DigiD aan. Heeft u al een
DigiD? Dan kunt u vanaf les 2 instromen.
In de opvolgende lessen leert
u hoe u op de websites van de
overheid de juiste informatie
vindt om bijvoorbeeld toeslagen
aan te vragen of een rijbewijs te
verlengen. Nadat de juiste formulieren gevonden zijn geven we
uitleg over hoe u deze op de juiste manier invult en verstuurt.
De cursus ‘Digisterker’ start op
donderdag 21 november en
wordt vervolgd op 28 november,
5 en 12 december. De tijden zijn
van 10.00 tot 12.00 uur. De cursus wordt gegeven in Wijkcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn.
Meer informatie over de cursus
Gratis cursus
is te vinden op de website van de
De Bibliotheek Uithoorn orga- Bibliotheek www.debibliotheeniseert de 4-delige gratis cursus kamstelland.nl. De cursus is graDigisterker voor mensen die een tis, aanmelden kan via e-mail: sebasiskennis van computer en in- cretariaat@debibliotheekamstelternet hebben en graag willen land.nl

Modehuis Blok presenteert

Verrassende combinatie
van mode en kunst
Regio - Van 1 tot 21 november
toont Modehuis Blok in Uithoorn
een verrassende combinatie van
mode en kunst. Naast de collecties van ongeveer 200 topmerken voor dames en heren presenteert het modehuis schilderijen
van Robert Vorstman en Matthijs
Röling, een van de grootste figuratieve kunstschilders in Nederland. Met de realistisch geschilderde werken van deze twee kunstenaars wil Blok de winkelbeleving extra betekenis geven. Iedereen die de winkel in deze periode bezoekt, ontvangt als herinnering een reproductie naar keuze.
Kunst als inspiratiebron
“Door mode en kunst te verbinden, willen we de verbeelding
van onze klanten stimuleren”,
zegt Anne Marije Sparnaaij, directeur van Modehuis Blok. “Wat ons
aanspreekt in het werk van Matthijs en Robert is de speelsheid
en het kleurgebruik. Het resultaat
steld. Op beide avonden wordt is kunst die iets met je doet. Die
onder alle kopers een weekend of het oog streelt, net als onze momidweek voor vier personen op demerken. Door deze werken te
exposeren, kunnen we onze klanQurios Zandvoort verloot.
Op de Kwakelse Veiling is voor ie- ten naast persoonlijke aandacht
dereen wel een aantrekkelijke ka- en stijladvies ook iets meegeven
vel te bemachtigen. Zo worden van onze passie naast mode. Dit
er in de kinderronden onder an- lijkt ons een mooie manier om
dere een metaaldetector, een op- een bezoek aan Blok een andere
blaasbare flamingo, een work- dimensie te geven.”
shop huttenbouwen en een survival clinic aangeboden. Na het Over Matthijs Röling
grote succes van vorig jaar wor- Het werk van Matthijs Röling
den er ook dit jaar weer eten- (Oostkapelle, 1943) zit vol symtjes voor 4 personen in een res- boliek en verwijzingen naar een
taurant geveild. Dit jaar zijn dat fantasiewereld of ver verleden.
de restaurants Jones en Oevers. In zijn portretten en figuurstuMaar je kunt ook bieden op een dies toont hij de mens in al zijn
overnachting in een woonboot in facetten en voor zijn stillevens
de Amsterdamse grachten. Voet- gebruikt hij de stofuitdrukking,
balfanaten komen aan hun trek- lichtinval en kleur als uitgangsken bij kaartjes AZ-Ajax en AZ-Fe- punten. Het Drents Museum orijenoord en een gesigneerd AZ- ganiseerde dit jaar de overzichtsshirt. En ook het weekendje Mer- tentoonstelling In dank aanvaard:
cedes Cabrio rijden is op beide Matthijs Röling. De geëxposeerde
avonden te koop. Je kunt ook je- schilderijen maken deel uit van
zelf trakteren op een tatoeage de collectie van Cees Röling en
van anderhalf uur. De catalogus sommige schilderijen zijn nooit
van de veiling is down te loaden eerder tentoongesteld. Een uitvan de website www.kwakelse- gelezen kans om deze bijzondere werken te zien.
veiling.nl. (foto Jesse Habets)

Over Robert Vorstman
Met een losse, impressionistische
toets legt Robert Vorstman (Amsterdam, 1975) alledaagse taferelen en ontmoetingen vast. Zo
brengt hij op een zeer directe
manier zijn enthousiasme voor
een onderwerp over. Dit door
met minimale middelen de kleuren en het licht zo te schikken dat
het lijkt of de schilderingen tot leven komen. Veel van de schilderijen zijn schetsmatig. Hierbij blijven delen van de ondergrond, al
dan niet voorzien van een monochrome kleur, onbeschilderd. Zo
wordt de blik van de toeschouwer als vanzelf naar het belangrijkste onderdeel van het schilderij getrokken.
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LEZERSPOST

Schiphol (3)

Wie helpt er mee met bouwen
aan het verleden?
Dit jaar bestaat de gemeente
Uithoorn 200 jaar. Wie vindt het
leuk om te kunnen laten zien
wat er sinds 1819 veranderd is
in de gemeente? Na diorama’s
van Rotterdam 1940 en Amstelveen 1787, wil ik nu Uithoorn &
De Kwakel van 1819 bouwen.
Kadasterkaarten en afbeeldingen uit de periode gaan helpen
om een grote tafel te maken
met het diorama. Op schaal 1:60
is voor de Amstel tot en met de
Kwakel een tafel van ongeveer
vijf meter lang nodig. Hierbij
kan ik iedere hulp gebruiken.
Heb je ervaring met modelbouw, kun jij in 3D ontwerpen,
of vind je het leuk om te schilderen of juist om historisch onderzoek te doen? De tafel verdelen
we in meerdere grondplaten.
We beginnen bijvoorbeeld met
een plaat met het oude dorp en
bouwen langzamerhand door
naar De Kwakel. Bouwmaterialen zijn XPS platen, MDF voor

de huizen, plastic en tin voor figuren. Op de grondplaten van
XPS-schuim maken we de dijken, sloten en meren.
Met een lasersnijder kunnen
we zelfontworpen huizen maken uit MDF. 28mm figuren kunnen we gebruiken voor een
historisch spel. Zo kunnen we
in een jaar tijd het Uithoorn
en De Kwakel van het verleden bouwen. Het diorama kunnen we meenemen naar evenementen bij bijvoorbeeld het
Fort aan de Drecht, naar scholen en verpleeghuizen, en hopelijk naar een mobiele museumwagen van Stichting De
Kwakel Toen & Nu. Hierbij krijgen we ondersteuning van de
gemeente. Stuur een mail naar
Uithoorn200@gmail.com als je
De speciale raadsvergadering
mee wil helpen.
over Schiphol eindigde donderdagavond 17 oktober in een groEltjo Verweij,
voorzitter Amsterdam6shoo- te teleurstelling voor bewoners
van Uithoorn. Met mondkapjes
ters wargame club
tegen fijnstof op liet de uitpuilende publieke tribune weten: ‘genoeg is genoeg!’. Maar de meerderheid van de raad - Gemeentebelangen, VVD en CDA - had daar
geen boodschap aan. Ze vinden
dat Schiphol verder mag groeien
in aantallen, maar willen wel praten over hinderbeperking. Daarmee werden de resultaten van
de enquête, die de raad zelf had
georganiseerd, volkomen genegeerd.

Bewoners zwaar teleurgesteld:
Schiphol mag verder
groeien ondanks resultaten
publieksenquête

Laksheid gemeente Uithoorn
eist eerste dodelijk slachtoffer
in De Kwakel
Dit jaar bestaat de gemeente
Uithoorn 200 jaar. Wie vindt het
leuk om te kunnen laten zien
wat er sinds 1819 veranderd is
in de gemeente? Na diorama’s
van Rotterdam 1940 en Amstelveen 1787, wil ik nu Uithoorn &
De Kwakel van 1819 bouwen.
Kadasterkaarten en afbeeldingen uit de periode gaan helpen
om een grote tafel te maken
met het diorama. Op schaal 1:60
is voor de Amstel tot en met De
Kwakel een tafel van ongeveer
vijf meter lang nodig. Hierbij
kan ik iedere hulp gebruiken.
Heb je ervaring met modelbouw, kun jij in 3D ontwerpen,
of vind je het leuk om te schilderen of juist om historisch onderzoek te doen? De tafel verdelen we in meerdere grondplaten. We beginnen bijvoorbeeld met een plaat met het
oude dorp en bouwen langzamerhand door naar De Kwakel.
Bouwmaterialen zijn XPS pla-

Schitterend de raadsvergaderingen over Schiphol o.a. in Uithoorn en Aalsmeer, de vergaderingen in de Thamerkerk,( georganiseerd door Schiphol met
goed getrainde, mondige mensen) te Uithoorn, aanplakborden (abri’s) van Schiphol met
de tekst: ‘Denk na over Schiphol’ duidend op de mogelijke groei. Alsof wij burgers iets
maar dan ook iets te vertellen
hebben over het aantal vluchten per jaar en met name over
de Aalsmeerderbaan. Nog meer
vluchten naar de 540.000 vluchten in 2020 per jaar lijdt tot
meer overlast en zal het woonklimaat nog ernstiger schaden.
Afgelopen zaterdag, 19 oktober was het ook weer goed
raak met het geluid van overrazende vliegtuigen, vol gas
naar plaats van bestemming.
Het is toch niet te geloven dat
wenhuizen om te groeien naar de Aalsmeerderbaan, notabene
als startbaan wordt gebruikt in
540.000 vliegbewegingen.
zo’n bewoond gebied. Achter
elkaar kwamen ze over afgeloAalsmeerbaan
Feit is dat de groei van Schip- pen zaterdag. De enorme gehol vooral op de Aalsmeerbaan luidsprikkels konden niet eens
terecht is gekomen. Dat is te- verwerkt worden in mijn brein
gen alle afspraken in. De afgelo- want het volgende vliegtuig
pen 10 jaar groeide Schiphol jaar- raasde alweer over. Achter ellijks gemiddeld met 1,7%, maar kaar, de hele dag tot 23.00 en
op de Aalsmeerbaan ging het vervolgens denderde ook nog
van 60.000 naar 100.000 vlieg- s nachts een aantal vliegtuigen
bewegingen. En de hinderbeper- over mijn huis. Ik kreeg last van
king die was afgesproken werd mijn hart door de stress van het
niet geleverd. Groei naar 540.000 overweldigende geluid van de
vluchten betekent tientallen vliegtuigen. Geen een moment
vluchten extra per dag over de van rust.
toch al zwaar gehinderde buurten. Vooral voor 7:00 u ’s morgens Dicht gedaan?
en in de late avond. Samen met Ik had toch wel de ventilatieGemeentebelangen, wiens wet- luikjes van mijn ramen huis
houder verantwoordelijk is voor dichtgedaan? Moet ik ook nog
het dossier, bleven VVD en CDA eens met gehoordopjes overvasthouden dat zij niet het aan- dag in mijn eigen huis gaan zittal vliegbewegingen wilden be- ten? Moet ik mijn huis gaan verperken maar de hinder: “meer kopen? Waar moet ik naar toe?
vliegen kan met minder hinder”. Mijn huis nog beter isoleren teZij geven de Minister nog steeds gen geluid? Elke dag mijn rahet voordeel van de twijfel, on- men potdicht houden tegen
danks de resultaten uit het verle- geluid? Zoveel stress door geden. Andere partijen, zoals PvdA, luidsoverlast, zelfs mijn hond
DUS!, DURF! en Ons Uithoorn wa- schrikt van het geluid als er vol
ren kritischer. Hun voorstel om
een keihard ‘nee’ te laten horen
om zo de belangen van bewoners beter te beschermen haalde het niet. PUSH voelt zich gesteund door de 83% inwoners die
overlast ervaren en die zich niet
door de raadsleden gehoord voelen. Daarom blijven wij PUSHEN.

ten, MDF voor de huizen, plastic en tin voor figuren. Op de
grondplaten van XPS-schuim
maken we de dijken, sloten en
meren. Met een lasersnijder
kunnen we zelfontworpen huizen maken uit MDF. 28mm figuren kunnen we gebruiken voor
een historisch spel. Zo kunnen
we in een jaar tijd het Uithoorn
en De Kwakel van het verleden
bouwen. Het diorama kunnen
we meenemen naar evenementen bij bijvoorbeeld het Fort aan
de Drecht, naar scholen en verpleeghuizen, en hopelijk naar
een mobiele museumwagen
van Stichting De Kwakel Toen
& Nu. Hierbij krijgen we ondersteuning van de gemeente.
Stuur een mail naar Uithoorn200@gmail.com als je
mee wil helpen.
Eltjo Verweij,
voorzitter Amsterdam6shooters wargame club

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

Uit die enquête blijkt zonneklaar
dat voor de meeste Uithoornaars
de maat vol is. 83% van de inwoners, dus 24.000 Uithoornaars,
hebben last van de vele startende en dalende vliegtuigen over
hun huis. Vaak honderden per
dag, om de minuut. Inwoners
vertelden tijdens de gemeenteraad over hoe het toegenomen
vliegverkeer hun leven onmogelijk maakt. Schrijnende voorbeelden van kinderen van 5 en 8 jaar
die huilend naar beneden komen
omdat ze niet kunnen slapen van
het lawaai. Bewoners die zich
weggepest voelen en na 20 jaar
wonen in een leuk huis het liefste willen verhuizen, maar daar
het geld niet voor hebben. Al die
verhalen ten spijt waren de raadsleden niet in staat om over de eigen politieke schaduwen heen
te springen. Daarom kwam er
geen gezamenlijke motie tegen
het plan van Minister van Nieu-

PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking)
pushuithoorn@gmail.com

Uithoorn en Schiphol (2)
Afgelopen Donderdag was de
vergadering van de gemeenteraad over de grote overlast veroorzaakt door Schiphol. Het was
een interessante avond. Verrassend was dat drie partijen niet
tegen een verdere groei van het
vliegverkeer waren, nml. Gemeentebelangen, VVD en CDA.
Het CDA: Heeft naar eigen zeggen geen verstand van techniek,
maar sloot een drastische vermindering van lawaai door nog
onbekende technisch verbeteringen niet uit. Het CDA vergat hierbij dat vliegtuigen 15 tot 25 jaar
meegaan en er dus pas op zeer
lange termijn verbetering te verwachten is. De VVD: Was er tegen om te weigeren bij voorbaat
al met groei in te stemmen om
aan overleg mee te mogen doen.
Men moest geen voorwaarden
vooraf stellen, blijkbaar mochten
andere partijen wel voorwaarden stellen. Gemeentebelangen: Hield een enigszins warrig
betoog, waar weinig van te maken was. Maar het standpunt was

wel: Verdere groei is mogelijk. Gemeentebelangen kan de naam
misschien beter in Schipholbelangen veranderen.
Uiteraard waren deze drie partijen van mening dat er eerst gereduceerd moest worden. Maar
over de definitie daarvan moest
eerst nog maar gepraat worden.
Verder bleek er een overleg geweest te zijn tussen de bestuurder van Schiphol en de gemeente. Maar dat is geheim. Het is dus
onduidelijk in hoeverre de gemeente is opgekomen voor haar
burgers. Duidelijk was wel, dat
de bestuurder vond dat Schiphol
moest groeien om te kunnen ‘verduurzamen’ (het nieuwe toverwoord). Het eind van de avond
werd besteed aan een poging om
van drie moties naar één gezamenlijke motie te komen.Dat lukte niet met als resultaat een verdeelde gemeenteraad. Alles samengevat: Een teleurstellende
avond.

gas een vliegtuig overdendert.
Je word er zooo moe van, niemand luistert naar de burger, je
staat met je rug naar de muur.
En Schiphol maar de indruk geven dat wij er toe doen. Gelooft
U het zelf? Het gaat alleen maar
om geld, geld, geld. En als daarbij de burgers in hun woongenot of gezondheid aangetast
worden, dat maakt toch allemaal niet uit. En als U uiteindelijk een hartverzakking krijgt
over agressief wordt door al dat
geluidsterreur daar heeft Schiphol toch weinig van doen? Uiteindelijk ‘de hoge meneren’met
hun dikbetaalde inkomen wonen ergens lekker landelijk, ver
weg van de overlast van Schiphol.
Geluidsterreur
Geluidsterreur
veroorzaakt
stress, dit is toch niet meer
leefbaar! Tegenstanders zeggen dan: “nou dan had je niet
in de buurt van Schiphol moeten gaan wonen” Pardon, het
scheelt nog al het aantal vliegtuigbewegingen van tien of
twintig jaar geleden dan met
nu. Er is ook een grens wat toelaatbaar is voor milieuschade,
uitstoot van ultrafijnstof en geluidsoverlast. Wat kan een mens
aan qua geluid om normaal te
kunnen functioneren zonder
rond te lopen met stressklachten. Gaat U gerust naar een vergadering over Schiphol, met of
zonder overheid, je kan oeverloos blijven praten over dit onderwerp , U kunt 100 boze mailtjes sturen naar BAS (bewoners
aanspreekpunt Schiphol) maar
gelooft U me, de burger heeft
niets te vertellen. Kijk, neem
een voorbeeld aan de boeren
die komen tenminste echt in
actie. Wij zitten liever ‘s avonds
televisie te kijken, murw, boos,
gefrustreerd met het geluid
op 40 dan horen we tenminste
heel even de vliegtuigen niet.
J. Bartels

Schiphol (4)
VVD, GB en CDA:
Beste minister, over groei van
Schiphol valt nu niet te praten!

In de speciale raadsvergadering over Schiphol op 17 oktober jl. heeft de VVD samen met
Gemeentebelangen en CDA
een motie ingediend die antwoord geeft op de brief van de
minister aangaande groei van
Schiphol naar 540.000 vluchten onder strikte voorwaarden. VVD, Gemeentebelangen
en CDA hebben in de door hen
ingediende motie heel duidelijk verwoord, dat wat hen betreft nu niet te praten valt over
groei van Schiphol. Vermindering van hinder, gezondheid en
het welzijn van onze inwoners
staat voorop. Eerst dienen alle in 2008 in de Alderstafel gemaakte afspraken over hinderbeperking volledig te zijn nagekomen. Maar ook willen de drie
partijen (lopende) onderzoeken over de gevolgen voor de
gezondheid en het milieu afgerond zien, alvorens überhaupt
te gaan praten over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Alleen met die informatie
kan een goede afweging worden gemaakt, of en hoe Schiphol zich verder kan ontwikkelen
zonder dat de gezondheid en

het welzijn van onze inwoners
(nog verder) in gevaar wordt
gebracht. Laten we duidelijk
zijn, met de huidige regels en
stand van de techniek is groei
op dit moment niet haalbaar,
omdat groei dan nog meer
vluchten over de Aalsmeerbaan
betekent. Onbespreekbaar volgens de drie partijen.
In de raadsvergadering is de
motie met een meerderheid
aangenomen. Doel van de motie is om de wethouder en de
raadswerkgroep een duidelijk
standpunt mee te geven namens de raad als kader voor
alle formele en informele gesprekken die gevoerd worden
over dit onderwerp. De beslissing over het wel of niet mogen
groeien van Schiphol wordt in
Den Haag genomen. Het is dus
zaak om daar zo goed mogelijk de stem en mening van de
inwoners van Uithoorn en De
Kwakel te laten horen.
Namens de fractie VVD,CDA en
Gemeentebelangen,
Michael Bouwmeester
Raadslid VVD

L.A. Valkenburgh

telijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook
die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat

haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.
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Opdracht aan college met een motie het standpunt uit te dragen

Standpunt gemeenteraad over
groei Schiphol
Uithoorn - Op 17 oktober debatteerde de gemeenteraad van Uithoorn over het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van
begin juli, om Schiphol na 2020
onder voorwaarden stapsgewijs
te laten groeien tot maximaal
540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het standpunt van de raad
is verwoord in bijgaande motie
die wij hier in de vorm van een
artikel weergeven. Dit standpunt
wordt onder de aandacht gebracht bij de minister, Tweede Kamerleden, Schiphol, Provincie, tijdens inspraakprocedures en in de
verschillende overleggen waarvan de gemeente deel uitmaakt.
De raadsvergadering werd bijgewoond door ongeveer 100 belangstellenden. Eerder vulden bijna 1.400 mensen een vragenlijst
in over de toekomst van Schiphol. De resultaten daarvan zijn te
vinden op www.uithoorndenktmee.nl onder het kopje projecten/Schiphol.

mijn. Gezien en gelezen is het Alders akkoord uit 2008 met als afspraak extra onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen. Alsook het verslag van de voorzitter
van de Omgevingsraad Schiphol
(ORS), de heer Alders, van 30 januari 2019. Tevens de kamerbrief
van de Minister van l&W van 5 juli 2019: ‘Ontwikkeling Schiphol en
hoofdlijnen Luchtvaartnota’. Tot
slot de resultaten van de consultatie over Schiphol gehouden onder de inwoners en ondernemers
van Uithoorn en De Kwakel van 8
oktober 2019.

ten over de Aalsmeerbaan de in
2008 beloofde hinderbeperking
te realiseren. De maatschappelijke discussie over de leefomgeving, in de eerste plaats de geluidshinder, heeft intussen een
hoogtepunt bereikt. Geluidsmetingen hebben aangetoond, dat
naast het geluidsniveau, ook de
perioden waarover deze overlast wordt veroorzaakt onacceptabel is toegenomen. De toename van geluidshinder is niet alleen veroorzaakt door toename
van het aantal vluchten, maar ook
door de gewijzigde startprocedure (NADP2). In de eerdergenoemGenoeg is genoeg
de consultatie wordt de onaccepEr is geconstateerd dat de afspra- tabele toegenomen geluidshinken uit het Aldersakkoord (2008), der bevestigd in de beleving van
in het bijzonder over hinderbe- veel van onze inwoners. De conperkende maatregelen voor Uit- sultatie, gezien het aantal responhoorn en De Kwakel niet zijn na- denten, wordt statistisch als zeer
gekomen, ondanks de gereali- representatief beschouwd. Onseerde groei naar 500.000 vlieg- ze inwoners hebben door de uitbewegingen. In het genoemde spraak ‘genoeg is genoeg’ aangeAlders verslag van 30 januari staat ven dat de grens niet alleen is bevoldoende motivatie om het leef- reikt, maar ook fors is overschreklimaat te verbeteren, te luisteren den. Naast geluidshinder geldt de
Aanleiding
naar de inwoners en geen onge- uitspraak ook voor de toenemenDe gemeenteraad van Uithoorn breidelde groei na te streven. Blij- de gezondheids- en milieurisico’s,
was donderdag 17 oktober 2019 kens de kamerbrief van de minis- ontstaan door de uitstoot van
tijdens een ingelaste vergadering ter moet het mogelijk zijn om hin- schadelijke emissies zoals (ultra)
bijeen om te beraadslagen over der te beperken voordat het hui- fijnstof, CO2 en stikstofverbindinde kamerbrief van de Minister dige aantal van 500.000 wordt gen. Op basis van onderzoeksrevan Infrastructuur en Waterstaat overschreden. Juist deze passa- sultaten van het RIVM, beïnvloedt
(I&W) inzake de ontwikkeling ge moet het mogelijk maken om de uitstoot van ultrafijnstof afvan Schiphol op de langere ter- ook zonder toename van vluch- komstig van vliegverkeer de ge-

Legmeerbos met Tiny Forests!
Uithoorn - Twee jaar geleden
heeft Buurtbeheer De Legmeer
subsidie aangevraagd bij Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)
voor het Legmeerbos. Immers de
leefbaarheid in de wijk staat onder toenemende druk door de
toename van het aantal vliegbewegingen alsook het toekomstig
gemis van een grote groene zone over de oude spoordijk. Daar
maken veel wandelaars en hondenbezitters gebruik van. Maar

door de komst van de tram en de
ontwikkeling door buurgemeente Amstelveen van het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
direct ten noorden van De Legmeer, wordt daar straks een stokje voor gestoken.
In januari 2018 werd het project
Legmeerbos als kansrijk voor
subsidie aangemerkt door SLS.
Daarmee startte een periode met
veel gesprekken met de gemeente Uithoorn en Amstelveen, be-

woners, leden van de groengroep
Uithoorn en het plaatselijk IVN
(Instituut voor Natuureducatie)
om de ‘droom van het Legmeerbos’ te realiseren. In de zomer
van 2018 heeft de gemeente Uithoorn zich aangemeld bij het landelijke IVN als partnergemeente
voor het verkrijgen van vier Tiny
Forests. Hiervoor had het IVN al
subsidie gekregen van de Postcodeloterij. Een Tiny Forest is een
dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit
bos is niet alleen een prettige
plek voor vlinders, vogels, bijen
en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Kinderen leren in
het buitenlokaal over de natuur
en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde
plek. Het idee is om deze bosjes
te integreren in het Legmeerbos.
SoliDoebos
“We waren heel blij dat na enkele
weken bekend werd dat Uithoorn
was geselecteerd als partnergemeente van IVN. Een projectleider van IVN helpt ons sindsdien
met het realiseren van de vier
Tiny Forests,” laat Marga Moeijes

Preventietrainingen goed bezocht

Regio - Uithoorn - Ruim 30 ondernemers in Uithoorn hebben
op 16 oktober in De Scheg een
preventietraining gevolgd waar
ze uitleg kregen hoe te handelen
tijdens een overval. Een dag la-

ter kon winkelpersoneel een training volgen op het gemeentehuis waar veel aandacht was voor
agressie tegen winkelmedewerkers. Burgemeester Pieter Heiliegers (Openbare Orde en Vei-

ligheid) heeft de training in De
Scheg bijgewoond en wethouder
Jan Hazen (Economische Zaken)
de training op het gemeentehuis.
Wethouder Hazen tijdens de
training voor winkelpersoneel:

zondheid op korte termijn in negatieve zin. De effecten op langere termijn daarvan dienen nader onderzocht te worden. In het
rapport van de Onderzoeksraad
Voor de Veiligheid wordt melding
gemaakt van vragen rond veiligheidsrisico’s. Het gaat daarbij om
het ontwerp van de luchthaven
en de afhandeling van vluchten
waarvan de risico’s nader onderzocht moeten worden.
Duidelijke mening
De raad uitte zich in een duidelijke mening, zoals dat een verdere toename van de geluidshinder, als gevolg van het vliegverkeer vanaf Schiphol, voor de inwoners Uithoorn en De Kwakel,
onacceptabel is onder het motto ‘Genoeg Is Genoeg’. Met ons
valt nu niet te praten over groei
van het aantal vliegbewegingen. De beloofde hinderbeperking uit 2008 dient eerst gerealiseerd te zijn. Er dient voor het aflopen van de Alders periode (tot
1 november 2020) eerst overeenstemming te zijn over een concrete definitie van hinderbeperking. Hinderbeperking in de Aldersperiode die gerealiseerd is
dan wel nog kan worden gerealiseerd, kan niet geboekt worden
als ‘inverdienen’ voor toekomstige groei. Het geldt uitsluitend als
minimum voor het inlossen van
van Buurtbeheer weten. “Al begin
oktober vorig jaar kon de eerste
samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente en kinderopvang Solidoe getekend worden. Dit met als resultaat dat op
26 februari van dit jaar onder leiding van Hoek Hoveniers met de
hulp van veel kinderen van Solidoe, buurtbewoners en IVN-medewerkers het ‘SoliDoebos’ bij de
Brede School is beplant met zevenhonderd(!) boompjes!” IVN
heeft gezorgd voor een lespakket voor de medewerkers van Solidoe, die met de kinderen gaan
zorgdragen voor het Tiny Forest. Donderdag 17 oktober was
een middag georganiseerd onder leiding van het plaatselijke
IVN, waarbij kinderen met hulp
van loepjes en zoekkaarten gingen kijken welke insecten, boompjes, bodembedekkers, paddenstoelen enzovoort zoal te zien
zijn in hun bosje, gevolgd door
een schoonmaakactie waarbij
gras tussen de boompjes is verwijderd. Ook de drie basisscholen
De Kwikstaart, De Dolfijn en Toermalijn gaan een Tiny Forest adopteren. Als alles volgens planning
verloopt zullen er eind november
weer twee geplant worden en de
laatste in het eerste kwartaal van
2020.
,,Agressie tegen winkelpersoneel
is altijd een punt van zorg. Agressie heeft uiteraard een enorme
impact. Deze training geeft hen
inzicht in het onderwerp agressie en tools hoe zij om kunnen
gaan met agressie. Deze trainingen zijn er bovendien op gericht
om hen te helpen zich veiliger en
meer zeker te voelen in hun werksituatie.”
Overvaltraining
Burgemeester Heiliegers opende op 16 oktober de preventietraining in De Scheg voor ondernemers. De ondernemers kregen onder andere uitleg over hoe
zij kunnen handelen tijdens én
na een overval. Heiliegers: ,,Een
overval is een zeer ingrijpende
gebeurtenis. Het gebeurt altijd
onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld en/of bedreigingen en heeft soms zeer ingrijpende gevolgen. Zowel fysiek als
geestelijk. Het is daarom belangrijk het risico op een overval te
beperken en goed voorbereid te
zijn.”

belofte tot beperken van hinder
zoals verwoord in 2008! Er moeten nadere onderzoeken worden
gedaan op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieuaspecten, waaronder de uitstoot
van gassen zoals CO2, stikstofverbindingen en ultrafijnstof. Indien
deze onderzoeken bij het aflopen
van de Alders periode nog niet
gereed zijn, moet eerst een ‘pas
op de plaats’ worden gemaakt.
Als deze onderzoeken aantonen
dat de kwaliteit van de leefomgeving op deze drie aspecten in onze gemeente niet aan de criteria
voldoen, moet zeer zeker ‘pas op
de plaats’ worden gemaakt. De
startprocedure NADP2 dient zo
snel mogelijk te worden opgeheven. Het systeem van berekenen
van effecten blijkt niet alleen niet
in overeenstemming te zijn met
de beleving van onze inwoners,
maar ook niet met uitgevoerde
metingen. Ingezet moet worden
op de inrichting van een ‘governance structuur’ waarbij een afvaardiging van de gemeente Uit-

hoorn zelf deelneemt aan zoveel
mogelijk externe overleggen met
betrekking tot het dossier Schiphol. Samenwerking met gelijkgestemde omliggende gemeenten
is daarbij evident!

Forse subsidie van SLS
Marga: “Op 27 september jl. kregen wij het bericht van SLS dat
onze aanvraag voor het project
Legmeerbos was gehonoreerd
met een subsidie van € 325.000!
Vanzelfsprekend zijn wij heel
blij met het vertrouwen wat SLS
heeft gesteld in ons idee! Om
ons te helpen een goed plan te
maken hebben wij de hulp ingeroepen van stedebouw- en landschapsarchitectenburo VLUGP.
Dinsdag 15 oktober was daarvoor
een workshop onder hun leiding
georganiseerd, waar ambtenaren
van Uithoorn en Amstelveen, leden van de Groengroep Uithoorn

en het plaatselijk IVN, Buurtbeheer De Legmeer en bewoners
waren aangeschoven. Met zo’n
20 personen zijn ideeën besproken en mogelijkheden afgetast.
We gaan het zien.” Binnenkort zal
buro VLUGP overleg hebben met
ambtenaren van Amstelveen wat
de mogelijkheden zijn op Amstelveens grondgebied. Op de bewonersavond van Buurtbeheer De
Legmeer op maandagavond 18
november in de Praktijkschool
wordt de laatste stand van zaken
verteld. Daarnaast zal bewoners
worden gevraagd wat men voor
ideeën heeft voor de verschillende functies van het Legmeerbos.

Opdracht
De raad draagt het college en
de raadswerkgroep op bovengenoemde meningen over te nemen en deze meningen gevraagd
en ongevraagd uit te dragen naar
de ministerraad en Tweede Kamer, in media en tijdens alle mogelijke overleggen. Tevens wordt
‘onze vertegenwoordigers’ opgedragen te zorgen voor schriftelijke garanties over toekomstig te
maken afspraken.
Was getekend: de fractievoorzitters Herman Bezuijen (GB), Marcel van Haren (VVD) en André
Jansen (CDA). Merkwaardig is dat
de motie over dit belangrijke onderwerp voor de inwoners niet
unaniem is aangenomen. Tegen
stemden DUS!, OU, GU, PvdA en
!DURF.

Schrijverscafé Uithoorn e.o.
Regio - Zondag 27 oktober ontvangt het Schrijverscafé Uithoorn
e.o. weer amateurschrijvers uit de
omgeving.
Locatie: proeflokaal de Schans,
1421 BA Uithoorn. Tijd: 13.30 –
16.00 uur. Kennismaken met andere schrijfliefhebbers, elkaars
werk bespreken, samen projectjes bedenken is leuk om te doen.
Goed of minder goed schrijven,
daar gaat het hier niet om. Het
plezier in schrijven met elkaar de-

len, dáár gaat het om. Bent u geinteresseerd? Kom gewoon naar
de bijeenkomst en zie wat er gebeurt. Mocht u al popelen: bij
de vorige bijeenkomst is er afgesproken dat ieder een stukje
schrijft over zijn straat/buurt. Dat
gaan we gezamenlijk lezen en bespreken. U bent uiteraard vrij om
meteen in huis te vallen met úw
stukje!
Voor informatie kunt u bellen met
Ben Voorend, 06 16275754

Met hoofdwond naar ziekenhuis
Regio - Uithoorn – Op woensdag
16 oktober rond half één ’s middags is op het Zijdelwaardplein
een vrouw onwel geworden. De
63-jarige Uithoornse was gevallen en hierbij gewond geraakt
aan haar hoofd. Ze klaagde ook
over pijn aan haar arm. De politie en de ambulancedienst zijn

ter plaatse geweest. De vrouw is
meegenomen in de ambulance
voor behandeling in het ziekenhuis. De boodschappen, die zij bij
zich had, zijn meegegaan in de
ambulance. De elektrische fiets
van de 63-jarige hebben agenten veilig gestald binnen de muren van het politiebureau.
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Qui Vive Heren 1 verliest
De Kwakel - De mannen van Qui
Vive hebben hun 5e wedstrijd van
het seizoen met 1-2 verloren. Tegenstander Schaerweijde begon
sterk aan de wedstrijd en werd direct gevaarlijk voor het doel van
Qui Vive. Na 5 minuten spelen
werd een overtreding in de cirkel van Qui Vive door de arbitrage beoordeeld als opzettelijk en
een strafbal toegekend. Ronald
Brouwer benutte dit buitenkansje en zette de uitploeg op voorsprong. In het 2e kwart kwam
Qui Vive beter in de wedstrijd en
kreeg het met Joep Troost de beste kans van de 1ste helft voor Qui
Vive. Helaas was het opnieuw Ronald Brouwer die de uitploeg met

een mooie tip-in vlak voor rust op
0-2 bracht.
Qui Vive kwam na rust goed de
kleedkamer uit. Door sterk veldspel werd in de 47ste minuut een
strafcorner geforceerd die hard
werd binnen gepusht door Linze Andringa. Het gaf de ploeg uit
de Kwakel het vertrouwen om het
goede spel door te zetten en de
wedstrijd naar zicht toe te trekken. Helaas werden de gecreëerde kansen gemist en eindigde
wedstrijd uiteindelijk in 1-2 voor
de mannen uit Zeist.
Doelpuntenmakers
05’ 0-1 Ronald Brouwer
34’ 0-2 Ronald Brouwer
47’ 1-2 Linze Andringa

KDO gaat in slotfase
ongelukkig onderuit
De Kwakel - Nadat de thuiswedstrijd van vorige week tegen Zeeburgia werd afgelast, mocht KDO
afgelopen zondag aantreden tegen HBC. In Heemstede wilden
de Kwakelaars graag een einde
maken aan de matige competitiestart in de 2e klasse B. Op voorhand was het al wel duidelijk dat
dit geen eenvoudige opgave zou
worden, want HBC wist in vier
wedstrijden al zeventien keer te
scoren en negen punten te behalen. Trainer Raymond de Jong
was zich hiervan bewust en startte o.a. met twee controlerende
middenvelders tegen HBC.
In de beginfase van de eerste
helft zagen de Kwakelse supporters al snel dat HBC over veel individuele kwaliteit beschikt. KDO
stelde hier een enorme werklust
tegenover en liet de thuisploeg
zo min mogelijk in hun spel komen. In de eerste twintig minuten moest Jesper Oudshoorn
wel al twee keer adequaat reageren op gevaarlijke schoten
tussen zijn doelpalen. Naarmate
de wedstrijd vorderde beten de
Kwakelaars steeds meer van zich
af. In de 25e minuut werd allereerst een doelpunt van Jim Klijn
afgekeurd wegens buitenspel,
waarna even later Erik Verbruggen met een kopbal uit een corner, bijna de 0-1 wist te maken. In
de 36e minuut kreeg KDO alsnog
loon naar werken toen de sterk
spelende Mitchel Smits onderuit
werd gehaald in het zestienmetergebied van HBC. Mathijs van
Rijn ging achter de bal staan en
schoot onberispelijk de 0-1 tegen
de touwen. Vlak voor rust voorkwam Jesper Oudshoorn een
snelle gelijkmaker door tot twee
keer toe op superieure wijze zijn
doel schoon te houden. Met een
0-1 voorsprong ging KDO verrassend rusten tegen één van de titelkandidaten in 2B.
Al snel na rust vergrootte KDO,
tot ontgoocheling van het thuispubliek, zijn voorsprong in
Heemstede. Dit doelpunt was
vooral te danken aan de individuele klasse van Mathijs van Rijn.
Eerst omspeelde hij twee tegenstanders, vervolgens de doelman van HBC, waarna hij zeer bekwaam de 0-2 wist te maken. Saillant details hierbij was het feit dat
de HBC-sluitpost met een harde tackle ingleed op de enkels
van Mathijs, die met een uiterste krachtinspanning alsnog wist
te scoren. De doelman had hiervoor alsnog een rode kaart moeten krijgen, maar scheidsrechter
De Waal durfde dit besluit niet te
nemen. Waarschijnlijk had hij op
zaterdagavond de wedstrijd FC
Utrecht – PSV niet gezien, anders

had hij wel beter moeten weten.
HBC was door de ruime achterstand van slag en in de 52e minuut had Mathijs van Rijn zijn
derde doelpunt van de middag
kunnen maken, maar schuin voor
het doel vergat hij om de genadeklap uit te delen.
Tien minuten na rust strafte HBC
vanuit een corner, een verdedigingsfout van Niels Ruhe hard
af en kon zo eenvoudig op 1-2
maken. Deze aansluitingstreffer gaf de thuisploeg kracht en
KDO werd steeds verder teruggedrongen. In de 75e minuut was
het dan ook niet verwonderlijk
dat de gelijkmaker viel. Tergend
langzaam ging de bal langs Jesper Oudshoorn heen, van de ene
naar de andere paal, pas in de rebound was het alsnog raak, 2-2.
In het laatste kwartier bleef KDO
met veel strijd en passie gaan
voor een goed resultaat. Bijna
werd het hiervoor ook beloond,
maar tot twee keer toe had Niels
Ruhe pech in zijn afronding, anders had het zo maar 2-3 kunnen
staan. Aan de andere kant had de
ervaren verdediger Steve Olfers
(o.a. Feyenoord, PSV en Aalborg)
aan één kans genoeg om het verschil te maken. Nadat de bal vanuit een vrije trap slecht werd weggewerkt, schoot invaller Olfers de
bal vanaf de rand van het zestienmetergebied diagonaal in de
hoek, 3-2. Wat een luxe moet dit
voor de trainer van HBC zijn om
zo’n speler, die hoog gevoetbald
heeft, als invaller binnen de lijnen te kunnen brengen. Helaas
lukte het KDO niet meer om in de
slotfase de gelijkmaker te maken,
waardoor de Kwakelaars op de
hatelijke nul blijven staan.
Het vertoonde spel en de werklust waarmee er tegen HBC werd
geacteerd, biedt veel aanknopingspunten voor KDO voor de
komende weken. Toch blijft het
voor de selectie van trainer Raymond de Jong een groot vraagteken waarom de HBC-doelman
bij de 0-2 op het veld mocht blijven staan.
Helaas was er geen VAR aanwezig, maar na afloop gaf hij zijn
fout ook eerlijk toe. Hier koopt
KDO niks voor, maar dit is wel typerend voor een ploeg die (nog)
onderin staat. Aanstaande dinsdag spelen de Kwakelaars allereerst een bekerwedstrijd in Amsterdam. Om 20:00 uur zal KDO
het dan opnemen in de 2e ronde van de beker tegen zaterdag
eersteklasser WV-HEDW. Aankomende zondag hervat KDO de
competitie met een thuiswedstrijd tegen nummer acht Nieuw
Utrecht, wij hopen op uw steun
deze week!

In memoriam

Jan van der Knaap

Dammen:

K&G-ers lopen in eigen
valstrik
De Kwakel - Enigszins gehavend
ontving maandagavond damclub Kunst en Genoegen de dammers uit Enkhuizen. Wim Keessen,
een van de sterkste dammers van
K&G moest jammerlijk verstek laten gaan, wederom was een ziekenhuis opname noodzakelijk. Leo Hoogervorst kon gelukkig invallen en trok onvervaard
ten strijde, dit ontaarde al snel in
een stand met verschillende slagwendingen. Leo zette een valstrik
op wat hem een dam opleverde,
maar hij had niet gezien dat deze dam goedkoop afgepakt kon
worden. Het pleit was meteen beslecht en zo kwam K&G met 0-2
achter. Wim Konst zat wat onwennig op het eerste bord, Wim is de

huidige kampioen. Hij trof het
niet met de topscoorder van het
verleden seizoen tegenover zich,
na taai verzet ging ook Wim bij
een slagwisseling in de fout, 0-4.
Alleen een gelijkspel kon door
K&G nog behaald worden, daarvoor moesten Adrie Voorn en René de Jong winnen. Adrie kwam
daar dicht bij maar moest uiteindelijk in remise berusten, 1-5.
Hierna gaf René ook snel de hoop
op en tekende de vrede waardoor de einduitslag 2-6 voor Enkhuizen werd. De volgende bondswedstrijd is volgende maand in
Heerhugowaard, tot die tijd kunnen de dammers weer moraal opdoen en goed trainen elke maandagavond in ’t Fort De Kwakel.

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 27
september was de eerste maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels. Aankomende vrijdag 25 oktober is de tweede
avond en kun je weer klaverjassen bij Legmeervogels op Randhoornweg 100 in Uithoorn. We
starten om 20.00 uur en de kantine is vanaf 19.30 uur geopend.
Voor wie?
Het klaverjassen begint om 20.00
uur en is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen lid of donateur
van Legmeervogels te zijn om
mee te kunnen doen. Er wordt
in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelij-

ke prijzen en dit seizoen ook om
een ‘eerste Mars’-prijs. Deze prijzen worden aan het einde van
de avond uitgereikt. Er worden 4
rondes gespeeld. In de korte pauzes tussen de rondes door kun
je genieten van een drankje. De
hapjes die tijdens de rondes worden aangeboden, worden mede door slagerij BADER mogelijk
gemaakt. Het eerste kopje koffie
of thee word je, zoals altijd, door
Legmeervogels aangeboden.
We zien jullie graag voor de tweede klaverjasavond van dit seizoen
op vrijdagavond 25 oktober vanaf 19.30 uur bij Legmeervogels
aan de Randhoornweg 100.

Zes kampioensteams bij
Thamen!

Uithoorn - Er waren al een drietal teams kampioen geworden dit
seizoen, maar daar zijn er de afgelopen week nog drie bijgekomen.
De Honkbal Pupillen 2 werd, nadat zij ook al zomerkampioen waren geworden, nu kampioen in
een klasse hoger namelijk de 2e
klasse L.
Dit bijna compleet Japanse team
doet het namelijk hartstikke goed
en werd ook ongeslagen kampioen in de 2 klasse. De Honkbal
Aspiranten 1 waren officieus al
kampioen, maar woensdagavond
speelden zij tegen Amsterdam Pirates AH en wonnen met 17-6 en
werd het officieel.
Zij konden hun kampioenschap
gaan vieren in de 2e klasse A.
Dit team was een mooie samenwerking tussen Japanse en Nederlandse spelers die samen een

mooi seizoen hebben kunnen
spelen. Zaterdagochtend mochten de jongens van de Honkbal
Aspiranten 3 op bezoek bij Vennep Flyers AH2 en na een 6-0 achterstand na de 1ste inning kwamen zij langzaam terug in de
wedstrijd en wisten uiteindelijk
met 7-12 te winnen en konden
zij het kampioenschap vieren in
de 3e klasse E. Ook de Herensoftbal 2 en Heren Honkbal 3 zijn nog
in de race, maar zijn nu geheel afhankelijk van hun tegenstanders
in hun poule. Lijkt het je ook leuk
om te honkballen, softballen,
beeballen of slowpitchen, vanaf januari 2020 gaan wij weer beginnen met de trainingen en een
ieder, wel of geen ervaring, is van
harte welkom. Voor meer informatie stuur een berichtje naar info@thamen.info (foto H vogelaar)

Vorige week werd melding gemaakt van het fietsongeval van
Jan van der Knaap en toen leek
hij herstellende van zijn zware kwetsuren. Helaas kwam er
vrij snel daarna een terugval en
afgelopen donderdag moest
voorzitter Nico Koning in een
emotioneel woordje melding
maken van het overlijden van
Jan. Dit kwam voor iedereen
als een grote schok die de hele avond door werkte.
Met Jan verliest Bridge Vereniging De Kwakel (BVK) een zeer
geliefd lid en partner Jaap verliest een maatje met wie hij kon
lezen en schrijven en van wie
hij diens soms zeer afwijkende
kijk op het spelletje accepteerde. Dat Jan soms kon ‘zondigen’
tegen elementaire beginselen
van het bridgespel was bekend
bij het aangaan van het partnership en als dat dan dus eens
en keertje gebeurde moet je
daar als partner ook niet over
mekkeren.
Jan had een zeer optimistische

kijk op het spel en telde regelmatig punten die een ander
niet zo snel zou zien en dat leidde tot zeer wisselende resultaten. Hij zette er de tegenstanders vaak mee op het verkeerde been, maar ook Jaap werd
regelmatig verrast. Jan had een
hekel aan aftroevers en speelde dus bij voorkeur 3SA. Daar
is eens een keer als resultaat -7
geboekt, nog altijd een clubrecord, maar onder het motto
‘een 0 is een 0’ gingen we daarna weer vrolijk verder.
Boos worden op je partner
heeft dan weinig zin, je gaat er
echt niet beter van spelen en
boos worden op Jan was al helemaal niet aan de orde om de
simpele reden dat hij zo’n verschrikkelijk aardige vent was.
Daarnaast was hij zeer sociaal,
je kon altijd een beroep op hem
doen. We troosten ons met de
gedacht dat Jan terug is bij zijn
Henny die hij zo vreselijk miste.
Namens BVK: Jan Verhoef

Legmeervogels in de
extra tijd onderuit
Uithoorn - De scheidsrechter, de
een uitstekende wedstrijd floot
maar alleen het verkeerde horloge heeft gedragen, liet bij het duel Legmeervogels tegen De Zouaven maar liefst 11 minuten doorspelen. In deze 11 minuten extra
speeltijd slaagde de gasten uit
Grootebroek er in om hun winnende treffer te score. De wedstrijd eindigde op deze manier in
een onterechte nederlaag voor
Legmeervogels. In de eerste 10
minuten van het duel kruipt Legmeervogels tot twee maal toe
door het ook van de naald. Na 2
minutenwas er een kopbal van
Fabian Broersen van De Zouaven
die Folke Maenhout keurig uit de
bovenhoek tikte en 5 minuten later wordt er gescoord door Max
Boukens maar deze treffer wordt
wegen buitenspel dan ook terecht afgekeurd. Als De Zouaven
storm is gaan liggen Probeer Legmeervogels dan enigszins de bakens te verzetten maar slaagt
daar niet echt in. De gasten zijn
niet alleen fysiek sterker maar de
ploeg uit Grootebroek beschikt
ook over de beter spelers. Legmeervogels stellen dar tegenover
heeft veel inzet en strijdvaardigheid. Daar hebben de gasten het
weel moeilijk mee. Het balbezit
in de eerste 45 minuten is zeker
40-60 maar doen er eigenlijk heel
weinig mee. Hierdoor kan de verdediging van Legmeervogels eigenlijk toch nog vrij eenvoudig
overeind. Voor Legmeervogels is
er in de eerste 45 minuten weinig
te halen. Zelden weten de Vogels
echt gevaarlijk te worden. De rust
gaat dan ook in met de mooie
brilstand op het scorebord.
De tweede helft laat hetzelfde
beeld zien. Een beter spelend De
Zouaven en een voor elke meter strijden Legmeervogels, Deze strijd wijzen zorgt ervoor dat
de vele aanwezige toeschouwers
een hele leuke wedstrijd zien. In
het begin van het tweede bedrijf
is er voor Mitch Vernooij op aangeven van Elroy Tuur een kans
om de score te openen. Maar de
inzet van Vernooij , een rolletje, is
bij lange na niet voldoende om
de doelman van De Zouaven Patrick Schooneman maar enigszins
te verrassen. Een paar minuten later komt De Zouaven dan toch,
gelet op het gehele spelbeeld, op
een verdiende voorsprong. Het is
Bacaksis die met een fraaie kopbal voor de 0-1 tekent. Dan denk
men bij de gasten dat de buit nu
wel binnen is. Legmeervogels
kruip na deze achterstand uit zijn
schulp en weet nu toch meer als
in de eerste helft te spelen op de
helft van de gasten. Vooral Regilio
Kranenburg en Elroy Tuur bezor-

gen de verdediging van De Zouaven handenvol met werk. Dan
is er een corner voor Legmeervogels. Quint Piris brengt de bal binnen bij de eerste paal. Regilio Kranenburg is er dan als de kippen
bij om deze bal in het doel te werken en staat Legmeervogels op
gelijke hoogte 1-1.
Misschien tegen de verhouding
maar het is hardt werken en veel
strijdlust wordt op deze manier
dan uitbetaald. In de 75ste minuut hebben de gaste alle geluk
van de wereld als Yorick v d Deijl
zich door de verdediging van de
gasten worstelt en zijn inzet achter de kansloze doelman van De
Zouaven tegen de paal. Met deze
1-1 neemt De Zouaven geen genoegen en trekt massaal ten aanval . De gasten hebben dan is die
periode veel balbezit maar doen
daar dan verdomt weinig mee;
de verdediging van Legmeervogels blijft eigenlijk eenvoudig
overeind. Met de stand 1-1 breekt
de blessure tijd aan. Deze blessure tijd breekt Legmeervogels
op. In de 97ste minuut een corner voor De Zoauven, een corner
die wel erg makkelijk is weggegeven door Legmeervogels. Uit
deze corner wordt de bal ingekopt maar door Folke Maenhout
op een fantastische wijze uit het
doel gewerkt. Daarbij had hij dan
wel de pech dat de bal terecht
komt bij de wel erg vrijstaande
Alex Wagenaar. Deze kan dan ongehinderd de bal tegen het nylon
werken 1-2. Dit wordt dan ook
gelijk de eindstand. De inzet en
de strijdlust getoond door Legmeervogels wordt dan even niet
beloond. Een punt zou Legmeervogels zeker verdiend hebben.
Op de bijgaande foto overhandigt wedstrijdbalsponsor en trouwe toeschouwer bij de wedstrijden van Legmeervogels Cok Buskermolen, de wedstrijdbal aan de
jeugdspeler van de week Dylan
Zoutberg.

16

23 oktober 2019

Zes dagen mountainbiken voor
een gezond en sterk Afrika
DE AFLOOP

Voetgangersbrug
Libellebos geopend
Uithoorn - Met de aanleg van de
nieuwe N201 ten noorden van
Uithoorn is een groen gebied
ontstaan met water en paden
tussen de N201 en het Libellebos. Een aantrekkelijk gebied wat
vanaf nu goed toegankelijk is gemaakt met een nieuwe voetgangersbrug. De voetgangersbrug is
geopend door de betrokken wethouders van Uithoorn en Amstelveen.

Uithoorn - Het zit erop! Zoals
eerder vermeld hebben twee
Uithoornaars, Ruud en Robbert Schuitemaker, vader en
zoon, de ‘Africa Classic’ gereden; 6 dagen mountainbiken
voor een gezond en sterk Afrika. Ook Nico Röling uit de Kwakel deed dit jaar mee. Tijdens
deze tocht hebben we in 6 dagen 400 km en 4.000 hoogte meters rondom Mount Kilimanjaro in Tanzania gefietst
onder zware omstandigheden.
Vrijwel alle wegen bestonden
uit rotsen, grind, aarde, zand en
modder. De fietsen hadden het
zwaar. Maar de tubeless banden gevuld met latex deden
hun werk, zodat we zonder lekke banden de tocht uit konden
rijden. Goed werk door van Rijn
Fietsen. Geslapen werd voornamelijk in tentenkampen,
met altijd prachtig uitzicht op
de Kilimanjaro! Ook douches
werden ter plekke opgezet. Elke dag werd het hele kamp op
een nieuwe plek opgezet en de
volgende dag weer afgebroken. De inwendige mens werd
verzorgd door een groot team
van lokale begeleiders, die elke dag voor ontbijt en diner

zorgden. Onderweg stond een
ander deel van het team weer
klaar met snacks, drinken en
lunch. Ook ging de tocht langs
en door nationale parken waarbij we letterlijk langs de olifanten, giraffen, antilopen, buffels,
apen e.d. fietsen. Een unieke ervaring. Andere hoogtepunten
waren de prachtige meren Lake
Chala en Momela Lake en het
hoogste punt van de tocht op
2000 meter bij Snowcap. De uitdaging was ook om 5,000 euro
per persoon aan sponsorgeld
binnen te halen voor Amref.
Dat ik ook gelukt! De sponsorloop van de Springschans op 2
october bracht nog ruim
2.500 euro op! Een geweldig resultaat. De hele groep van 78 deelnemers wist zo ruim
542.000 euro binnen
te halen voor Amref.
Amref Flying Doctors
werkt aan een gezond en sterk Afrika.
Want wie gezond is,
kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Ze zijn de
grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie
en
gaan uit van de

kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden
basiszorg en geven voorlichting. Ook zorgt Amref voor veilig drinkwater, riolering én veilige wc’s. Dat konden we zelf
zien bij een aantal Amref projecten. Het is voor ons bijna
onvoorstelbaar wat de impact
is van schoon water. Hartverwarmend was het ook om te
zien wat zo’n lokale zorgverlener kan betekenen voor de gemeenschap. Daarnaast zorgt
Amref ervoor dat vrouwen gelijke rechten hebben en deze kunnen claimen zodat problemen als tienerzwangerschappen, meis-

jesbesnijdenis en het voortbestaan van kind-huwelijken
kan worden voorkomen. Een
emotioneel moment voor de
groep om dit te horen. Met
deze programma’s zorgt Amref ervoor dat medische zorg
toegankelijk wordt. Ook voor
mensen met weinig geld. We
zijn blij dat we dit met eigen
ogen hebben gezien en hebben er vertrouwen in dat het
opgehaalde geld goed besteed gaat worden. Nogmaals
dank voor alle bijdragen van
de vele sponsoren! Zie verder
www.africaclassic.nl/volg-onstanzania voor links naar meer
foto’s en de dagfilms.

Gezamenlijke opening
Dit groengebied is van de gemeente Amstelveen, echter de
voetgangersbrug is een gezamenlijk project van zowel de gemeente Amstelveen als Uithoorn.
Om die reden is de voetgangersbrug gezamenlijk geopend door
wethouder Rob Ellermeijer van
Amstelveen en Jan Hazen van
Uithoorn. Oud-raadslid en initiatiefnemer van deze voetgangersburg (Nick Roosendaal) ging als
eerste samen met zijn hond over
de nieuwe brug.
Goed toegankelijk gemaakt
“Dit gebied werd al snel ontdekt

door wandelaars en mensen die
hun hond uitlaten. Het enige probleem was dat dit gebied slecht
bereikbaar was en alleen per auto vanuit de richting van de N201.
Voor de auto’s is daar echter ook
geen goede mogelijkheid om te
parkeren. Zo ontstond de wens
om het gebied goed toegankelijk te maken voor wandelaars
die met de auto, te fiets of te voet
naar het gebied willen komen,” aldus wethouder Jan Hazen.
Veilige verbinding
Met de aanleg van een voetgangersbrug is het gebied goed bereikbaar met de parkeerplaats in
het Libellebos aan de Hollandse Dijk.
Er is een goede en veilige verbinding ontstaan voor wandelaars
die vanuit Uithoorn van het groene gebied in de Bovenkerkerpolder gebruik willen maken.
Er is een logische verbinding gemaakt met het Libellebos en de
Hollandse Dijk. Het is hier rustig en overzichtelijk, waardoor
het een veilige oversteek is voor
mens en dier.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 17 oktober
was de vijfde en voorlaatste zitting van de eerste ronde in het
nieuwe seizoen van het dertigste
levensjaar van onze bridgeclub.
Je merkt al dat er wat meer spanning heerst, vooral als de uitslag
wordt bekend gemaakt, toen er
stilte werd gevraagd, om de uitslag voor te lezen, was ook iedereen gelijk stil. Er werd op negen
tafels gebridged, een stilzit deze
keer in de B-lijn.

dit paar speelt eigenlijk te sterk
voor de B-lijn en te zwak voor de
A-lijn. Hier zou eigenlijk een lijn
tussen gevoegd moeten worden.
De derde plaats is voor het paar
leny en Tina met 60,42%, sterk gespeeld door dit paar. Er werd deze ronde drie keer klein slem gespeeld. In de A-lijn, een maal in
spel 7, 6 harten helaas min 2,
twee keer in de B-lijn, een keer 6
SA min twee in spel 3 en een keer
contract 6 schoppen in spel 19.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor
het paar Ciny en Herman met
61,98%, dit paar speelde vandaag weer sterk, na een tweede
plaats vorige week nu weer een
eerste plaats. De tweede plaats is
voor het paar Greet en Henk met
57,29%, na een weekje afwezigheid nu weer volop in de running.
De derde plaats is voor het paar
Ria en Grace met 54,69%, een gelegenheidspaar dat elkaar nog
niet zo goed begreep werd vooraf gezegd, maar ik zie voor dit
paar nog een mooie toekomst
weggelegd.

De competitie stand
A-lijn
De eerste plaats is hier voor het
paar Greet en Henk met een gemiddelde score van 58,36%.
De tweede plaats is voor het paar
Ciny en Herman met 54,91%.
De derde plaats is hier het paar
Els en Alice met 53,72%.
B-lijn
De eerste plaats is hier voor het
paar Jany en Marja met een gemiddelde score van 56,02%.
De tweede plaats is voor het paar
Lenie en Tina met 54,90%. De derde plaats is voor het paar Corry en
Greet met 53,46%.
Er is dus nog volop spanning zoB-lijn
als U kunt zien.
De eerste plaats was hier voor het Als u interesse heeft in bridge,
paar Jany en Marja met 65,00%, kom dan eens langs in de Scheg
de hele ronde speelt dit paar al om kennis te maken met het zo
sterk, een versterking voor de A- edele maar moeilijke spel.
lijn. De tweede plaats is voor het Wij spelen elke donderdag van
paar Corry en Greet met 62,50%, 9.00 tot 12.30 uur.

Brandstichting bij boom
Uithoorn – Om kwart voor zes zijn in Uithoorn. Er loopt een verin de vroege morgen van zon- der onderzoek. De boom heeft de
dag 20 oktober is brand gesticht vlammen redelijk overleefd.
op het parkeerterrein van de Tennisvereniging aan de Hollandse Dijk. De politie kreeg een melding dat vlammen waren gezien
bij een boom. Agenten zagen bij Uithoorn – In de nacht van zonaankomst een persoon iets op het dag 20 op maandag 21 oktober
vuur gooien en vervolgens nam hij is vanaf het busstation een fiets
de benen. Het iets bleek een flacon gestolen. De damesfiets is van
met wasbenzine te zijn. De achter- het merk Cortina, type U4 en is
volging is ingezet, maar de dader zwart van kleur. Het serienumis niet meer aangetroffen. Volgens mer eindigt op 5086. De diefstal
getuigen is het brandje rond de heeft plaatsgevonden tussen neboom aangestoken door drie per- gen uur zondagavond en maansonen, waarvan twee woonachtig dag half zes in de ochtend.

Diefstal ﬁets
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Winst voor UWTC in
Waarderpolder

Handbalvereniging
Legmeervogels
Uithoorn – Zondag 27 oktober staat sporthal De Scheg aan
de Arthur van Schendellaan
100A in Uithoorn van 09.00 uur
tot 18.00 uur volledig in het teken van handbal. Een groot aantal teams van handbalvereniging
Legmeervogels spelen deze dag
hun thuiswedstrijd in sporthal De
Scheg.
Het programma ziet er als volgt
uit:
E1 LMV – WeHave
09.00 uur
D1 LMV - Volendam
10.45 uur
C1 LMV - Lotus
11.30 uur
B2 LMV - Lelystad
12.30 uur
B1 LMV - DSS
13.40 uur

met bekendmaking nieuwe
sponsor
Dames 2 LMV – HSV
14.45 uur
met bekendmaking nieuwe
sponsor
Dames 1 LMV - WeHave 16.05 uur
met bekendmaking nieuwe
sponsor
D3 LMV - ASV
17.15 uur
De wedstrijden worden ondersteund door muziek en tussendoor worden de nieuwe sponsors
voorgesteld. Wil je kennismaken
met deze mooie sport, of vindt
je het leuk om de spelers aan te
moedigen? Kom dan 27 oktober
naar sporthal De Scheg.

Veel sans bij Sans Racune
Regio - Sans Rancune is weer begonnen, en hoe. Zowel in de Aals in de B-lijn gaat het er zeer geanimeerd aan toe. Weinig echt
grote spellen. Alleen de winnaars
Riki en Theo maken een slem. Met
59,03% blijven ze iedereen voor.
Corrie en Jos scoren regelmatig
op iedere tafel, goed voor 56,67%
en de tweede plaats. Gewoontegetrouw weer veel SANS ATOUTcontracten, dat lijken we op deze club wel aan onze naam verplicht.
De B-lijn is met de hoogste dagscore van 61,98% een prooi voor

het paar Mayke en Corrie, vóór
Mayke en Truus, met 61,46% vlak
daarachter. Anders dan in de A
hier juist relatief veel kleurcontracten, vooral in de hoge kleuren. Ook hier is precies één paar
dat een slem heeft geboden en
gemaakt. To en Wim komt deze
eer toe. Als we zo doorgaan, dan
wacht ons nog een spannend seizoen.
Er is nog ruimte voor enkele nieuwe leden. Zelfs als U geen partner
heeft is er soms wel iets te regelen. Nadere informatie bij Lijnie
Timmer, (0297)561126.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 17 oktober 2019 vond weer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse plaats waaraan door 44 liefhebbers werd deelgenomen. Was
het verleden week een echte lady’s evening ditmaal waren de
mannen weer aan zet. Als eerste eindigde namelijk Johan Zeldenthuis met een mooi puntenaantal van 7659 punten gevolgd
door Wim Hogenvorst met 7465
punten terwijl Egbert Ykema met
7319 punten beslag wist te leggen op de derde plek. De poedelprijs was deze week voor Bep
Groeneveld. Zij wist met pijn en
moeite uiteindelijk 4841 punten
bij elkaar te sprokkelen. De hieraan verbonden aanmoedigingsprijs, een fles wijn, zal haar dan
ook op de eerstvolgende kaartvond worden uitgereikt.

De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Maus de
Vries, Gijs Brozius, Ploon Slof en
Joke Rietbroek terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUOplant, gewonnen werden
door Egbert Ykema, Piet van Klaveren, Gijs Brozius en Gerard van
Eekhout.
De flessen wijn van uitzonderlijke kwaliteit waren deze avond
voor Dora van der Steen, Douwe
Douwstra, Jozef Lebesque en Gerard Kortekaas.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 24
oktober in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

BVU: in de B-lijn de
hoogste score
Regio - Bridgevereniging Uithoorn (BVU) heeft maandagavond 21 september de 2e ronde gespeeld van ook al weer de
2e parendrive.
De scores van die avond zijn in
zijn totaliteit niet helemaal correct door wedstrijdleider Monique voorgelezen en dat komt
omdat er door een niet geconstateerde computerstoring verzuimd was om alle spellen in te
voeren.
Met dank aan Rob Dollekens
kwam de wedstrijdleiding daar
aan het eind van de avond achter
(maar toen was de mail met persoonlijke scores al doorgestuurd).
Onderstaande uitslag van die
avond kan dus een flinke afwijking veroorzaken met hetgeen
de spelers die avond hebben gehoord.
Dit is het dus definitief geworden
(we noemen de eerste drie en het
laatste paar):
C-lijn (11 paren):
1. Co Beunder en An Pronk
57,40%., 2. Anneke en Wim Braam
56,25% (mooie score van dit beginnende paar), 3. Cor de Bok en
Tom van Meijgaarden 54,38%
11e en laatste (C- en B-lijn hadden een combitafel) waren Greet
en Rolf Rahn met bijna 40%.

B-lijn (ook dus 11 paren):
1. Nel van Aarle en Tineke van der
Sluijs met de hoogste score van
de avond 61,46%, 2. Gelegenheidspaar Greetje van den Bovenkamp en Dieny Verhoeff met
60,83% (Ria Wezenberg en Mart
van der Voort worden kennelijk
niet gemist), 3. Fons Roelofsma
en Ton ter linden met 55,63% (tegenvaller, want ze stonde vòòr de
correctie op de eerste plaats).
De rij werd gesloten door al weer
een gelegenheidspaar Doina van
Ettikhoven en Marcel Dekker en

Tino Winter Nederlands
Kampioen DMX Motorcross
Regio - Afgelopen weekend was
de finale voor het District motorcross DMX kampioenschap. De
DMX bestaat uit drie regio’s. De
regio noord, midden en Zuid. Van
de voorwedstrijden die geweest
zijn per regio mogen de beste
13 meerijden met de Finale aan
het einde van het seizoen. Deze
wedstrijd werd verreden in Eersel
(Brabant) District Zuid. Tino had
zich daar netjes voor geplaatst
en reisde samen met zijn zoontje
Tygo, die had zich ook geplaatst
voor de finale, en familie voor
de support naar Eersel. Tygo had
nog nooit eerder op deze zware
baan gereden, maar hij deed het
erg netjes. Tino lag bij de 1e manche bij de start op een 12e plek en
vocht zich naar voren en lag na 10
minuten op een mooie 2e plek,
en toch met de laatste kracht wist
hij de kopman nog te pakken en

kwam als 1e over de finish. De
2e manche werd Tino klem gereden en lag hij in de 1e bocht
op een 23ste plek. Hij dacht, dit
gaat niet goed, dus gas erop, na
de 1e ronde lag hij al snel 15e. Elke ronde weer haalde Tino er vele
in en lag 3 rondes voor het einde
op een 2e plek. Maar de kopman
was de 1e manche 2e geworden,
dus als hij kampioen wilde worden moest hij alles op alles zetten
om die 1e plek te veroveren, want
de 2e manche is tellend bij gelijk aantal punten. En ja hoor, Tino
winter flikte het gewoon weer. Hij
werd de 2e manche 1e, dus een
mooie kampioensplek voor hem
en dat heeft hij dubbel en dwars
verdiend. Juichend over de finish
rijdend, wachten zijn fans en supporters hem op. Hij mag zich zelf
Nederlands Kampioen bij de Veteranen noemen.

Druk weekend voor
Boule Union Thamen
Uithoorn - Op zaterdag werd aan
de derde speeldag van de Nationale Petanque Competitie deelgenomen. Het team bestond met
twee invaller precies uit zes spelers. De tegenstander was De
Boel de Boule 4, runner-up in de
competitie van het vorige speelseizoen. Hoewel het een thuiswedstrijd was voor BU Thamen,
werd er op grond van de weersverwachtingen gespeeld in de
overdekte accommodatie van
OSB in Bodegraven, de tweede
thuishaven van ons team.
De start was niet geweldig. Van
de drie doublettenpartijen werden er twee verloren. Ook in de
triplettenronde wilde het niet
lukken, hoewel het bijna gedeelde winst werd. Met een 4-1 achterstand ging het team de afsluitende doublettenronde in met
als doel er een gelijkspel uit te halen of in ieder geval twee winstpartijen te pakken om het partijensaldo beperkt te houden. Geen
van beide lukte echt. Michiel en
Wilma Buchner wonnen, evenals
in de eerste speelronde, hun partij, zodat het een 6-2 nederlaag
werd. In de stand blijkt het een
zevende plaats. Zaterdag 2 november kan daar verandering in
gebracht worden door in Gouda
te winnen van PV Gouda 6.

Herfsttoernooi
Op de zondag namen de leden
van BU Thamen deel aan het traditionele Herfsttoernooi op de
banen aan de Vuurlijn. Negentien deelnemers schreven zich in
A-lijn:
1. Hans Wagenvoort en Nico van waardoor er naast vijf doubletten
der Meer met 58,33%, 2. Carla ook steeds drie tripletten speelDijkman en Gerard van der Meer den. Die combinatie werkt pri(geen familie) met 58,13%, 3. Bep
en John de Voys met 54,38% die
de teleurstelling van op de eerste plaats te zijn geëindigd moeten bijstellen. Als laatste in de Alijn zijn geëindigd Ludy Bonhof
en Anneke Buskermolen met al
weer bijna 40%.
Regio - Komend weekend (vrijOok belangstelling gekregen dag 25 en zaterdag 26 oktober)
voor de BVU? Neem voor aan- wordt bij biljartvereniging De
melding als lid of nadere infor- Springbok te De Hoef de districtsmatie over bridgelessen contact finale libre 3e klasse georganiop met Hans Wagenvoort bereik- seerd in opdracht van het district
baar onder telefoonnummer 06 Veen- en Rijnstreek van de KNBB.
53 368 948 of via zijn E-mail: wa- Zes finalisten binden de strijd aan
om de felbegeerde kampioenstigenvoorthans@gmail.com.

ma, want beide equipes spelen
met zes boules. Hoewel tripletten
van oorsprong de spelsoort van
het petanque is, spelen de deelnemers liever doublette, wan dan
hebben ze drie in plaats van twee
boules per werpronde. Maar op
deze wijze kan iedereen in elke
ronde spelen en daar gaat het in
eerste instantie om.
Het weer werkte mee en op sommige momenten was het zelfs
warm.
Na de drie speelronden, waarbij
de deelnemers steeds met een
andere maat en tegen andere
spelers speelden kon wedstrijdleider Jos de Zwart overgaan tot
de prijsuitreiking.
Opmerkelijk was dat de top zes
uit vrouwen bestond en de eerste man pas op de zevende plaats
kwam. Het volgende evenement
bij Boule Union Thamen is het
Surprisetoernooi op zondag 24
november op de accommodatie
aan de Vuurlijn.

Districtsfinale libre bij
De Springbok
tel in de wacht te slepen, terwijl
hiermede tevens afvaardiging
naar de gewestelijke kampioenschappen verdiend kan worden.
Niet onvermeld mag blijven
dat liefst twee biljarters van De
Springbok, namelijk Peter Stam
en Gijs Rijneveld, zich tijdens de
voorwedstrijden gekwalificeerd

Uithoorn - De tweede wedstrijd van de Amsterdamse Cross
Competitie (ACC) vond plaats op
de Manege Schoteroog in het
Waarderpoldergebied in Haarlem. Dus tussen de paardenbakken, stallen en weilanden
door. Diverse UWTC leden streden hier weer mee. Bij de jeugd
A ging de overwinning wederom
naar UWTC lid Morgan Hartveldt.
Eigenlijk had hij vandaag een
bmx wedstrijd om de Noord-Holland cup in Velsen-Noord. Maar
de overwinning van Nieuwveen
smaakte naar meer. Dus werd er
gekozen voor het veldrijden in
plaats van de bmx.
Jytte Timmermans reed bij de
jeugd B, zij was na de start met de
eersten mee en kon dat tijdens de
wedstrijd goed vast houden. Uiteindelijk werd ze 5de en was erg
tevreden met haar prestatie.
Voor de groepen vanaf jeugd C
was er een zeer nat weiland toegevoegd wat het extra zwaar
maakte. De groep C heeft drie
UWTC wedstrijdrijders: Nees
Wahlen, Sem Amelink en Jari Buskermolen. Sem vond het stuk
drassige weiland, wat direct in
het begin van de ronde lag, erg
zwaar. Na zijn snelle start waardoor hij zelfs even 1ste reed, viel
hij en hierna reed hij op de 8ste
plek. Deze plek heeft hij het vervolg van de wedstrijd vast kunnen houden. Jari heeft ook een
goede wedstrijd gereden. Hij
heeft iedere ronde goed doorgereden en daardoor finishte hij als
14de. Nees heeft tijdens de eerste ronden gestreden voor iedere plek. Helaas had hij in de laatste ronde materiaalpech en viel
daardoor ver terug waarna hij
nog als 22e is gefinisht. Lars Hopman reed een goede race bij de
nieuwelingen. In de eerste ronde
kon hij redelijk het geweld van de
nieuwelingen van WTC De Amstel
en DTS volgen, maar daarna heeft
Lars in eigen tempo netjes zijn
plek verdedigd en werd 7e.
Verdere uitslagen: 45-: 17 Sven
Buskermolen, 39 Gijs Eekhoff.
45+: 7 Peter v Capel, 15 Wilfred
Zeijerveld, 24 Paul vd Aar, 26
Frank Jansen, 34 Wilfried Burgmeijer. Dames: 10 Diana Kuijpers

ook met de jongens mee en ondanks een aantal flinke valpartijen wist ook Duuk de koers uit te
rijden, 64. Bij de junioren knokte
Sven Buskermolen zich naar de
30e plaats.
Bij de dames ging alleen Elleke Claessen van start. Zij was net
ziek geweest en dacht dat het wel
weer ging. De start was dit keer
prima, maar helaas was ze nog
niet herstelt en gedesillusioneerd
verliet zij de koers.
De dag werd afgesloten met de
elite/beloften/amateurs/sportklasse. Normaal rijden de UWTC
leden bij de amateurs/sportklasse. Maar dit weekend mochten
zij zich meten met de snelle elite renners. Bart de Veer hield zich
goed staande in dit geweld en
werd 6e, hiermee was hij de eerste amateur. Tommy Oude Elferink werd 15e in de totaaluitslag
en was hiermee de 3e amateur.
Menno finishte als 29e, Ian 52e
en Maarten 53e. Alhoewel dit pas
de tweede editie was van de Uiterwaarden cross zijn de ambities van de organisatoren hoog.
In 2021 zal hier het NK veldrijden
worden verreden.
Veldritclinic
Dinsdagochtend 22 oktober zal
het terrein van UWTC volstromen met jeugdige veldrenners.
Ruim 100 jeugdrenners hebben
zich ingeschreven voor de clinic.
De weersvoorspellingen zijn gunstig en we hopen er weer een geslaagde dag van te maken.

Nacht van Woerden
Verschillende UWTC leden zullen van start gaan bij de nacht
van Woerden op dinsdag 22 oktober. Wil je eens veldrit meemaken in heel aparte ambiance, ga
dan in Woerden kijken. Om 18.00
uur starten de nieuwelingen en
junioren, met hierbij de altijd
strijdlustige junior Sven Buskermolen en de nieuwelingen Lars
Hopman, Mike Derogee en Rens
Grömmel. De duisternis valt dan
al snel in en het parcours is prachtig verlicht. De renners rijden ook
pal langs de sfeervolle kermis.
Om 19.40 uur strijden de dames
met hierbij UWTCX renner Elleke
Claessen.
Start clubcross competitie
Om 20.40 uur gaan de elite renZondag 20 oktober is ook de ners van start met hierbij weer
clubcross competitie bij UWTC veel bekende namen. Helaas
weer van start gegaan. Iedere komt de aangekondigde toprenzondagochtend t/m begin janua- ner Mathieu vd Poel toch niet.
ri wordt er om 10.30 uur het start- De dag wordt om 22.10 uur afgeschot gegeven voor 40 minuten sloten met bijna 100 deelnemers
koers. Vijftien man en één dame bij de amateurs/sportklasse en
gingen deze eerste veldrit van waarbij de leden van UWTCX hun
start. Een paar glibberige stuk- uiterste best zullen doen om een
ken, maar een verder prima te rij- podiumplaats te bemachtigen.
den parcours lag op hen te wach- Van start gaan Ian vd Berg, Bas
ten. Louis Oude Elferink nam bij- de Bruin, Menno v Capel, Tommy
na gelijk de leiding bij de 40+/da- Oude Elferink, Maarten Postma
mes en liep langzaam maar zeker en Bart de Veer.
steeds wat verder uit op de rest.
Gerard de Veer werd 2e alhoewel dame Judith Jelsma hem nog
erg dicht wist te naderen. Overige uitslagen: 4 Wouter Verhoef,
5 Mark Best, 6 Robert Wiebes, 7
Maarten de Jong, 8 Peter Wiebes,
9 Ben de Bruin, 10 Bart van Montfoort, 11 Rene Wiebes, 12 Wil Gieling, 13 Leen Blom, 14 Gijs Kostman. Uitslag 40-: 1 Michael van
Meerland, 2 Jim van Vliet
Nationale veldritten
Zaterdag 19 oktober lag er een
zwaar parcours in de uiterwaarden van Zaltbommel. Bij de nieuwelingen reed Mike Derogee een
goede koers en hij eindigde rond
de 46e plaats. Rens Grömmel
had helaas materiaal problemen
maar kon de wedstrijd wel uitrijden, 60e. Duuk vd Haagen was
hebben voor deze finale, zodat
het ongemeen spannend wordt
of een van beiden erin zal slagen
met de eer te gaan strijken.
De wedstrijden beginnen op vrijdagavond om 19.30 uur en op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur.
De wedstrijdleiding is in handen
van Jos Lugtigheid en Hero Janzing, terwijl door het district officiële arbiters zijn aangewezen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Op zoek naar werk

Millenaar Bakkerij B.V.
is een bakkerij te Uithoorn
gespecialiseerd in cake-producten

job IN DE REGIO
Vincent van der Meer Hoveniers
Drossaardstraat 32
3641 HT Mijdrecht
06 - 53 97 61 10
info@vandermeerhoveniers.nl
www.vandermeerhoveniers.nl

Wij zoeken voor onze bakkerij

EEN SERIEUZE LEERLING MACHINE OPERATOR
voor bedienen/controles van machines en productie (fulltime baan) Een operator zal je inwerken en begeleiden. Er is eveneens plaats voor

PRODUKTIEMEDEWERK(ST)ERS aan de band.
Ook zoeken wij

EEN GEMOTIVEERDE LEERLING BAKKER
voor onze bakkerij (fulltime baan)
Intern word je begeleid in de werkzaamheden.
Bij deze functies moet je heel erg secuur kunnen werken en bij het controleren van diverse etiketten is goede kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk en heel erg belangrijk.
Ook hebben we plaats voor enkele

SCHOONMAAKSTERS(ERS)
voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in de bakkerij,
werktijd maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.
Als je belangstelling hebt kun je per email reageren;
info@millenaarbakkerij.com
Ook kun je telefonisch reageren: 033 - 2983198 (personeelsafdeling)

Te koop:
Kerstverlichting een bel die heen
en weer gaat met gekleurde strik
erboven voor buiten €10,-. Tel.
020-6454665
Gevraagd:
Gevraagd zegels van de Vomar om
bestek te sparen. Tel. 0297-540317
Gezocht:
Verloren creme tuigje hond omg.
skateboardbaan Meerwijk, adres
staat op het plaatje tuigje. Tel.
06-45598088

Te koop:
1 pers. Boxspring bed + extra matras
z.g.a.n. €55,-. Mooie bruine houten
hangkast 190/90/53 cm. €35,-. Tel.
0297-329180
Te koop:
Ons Amsterdam jaargang 2 t/m 13
en 17 €50,-. Grote voederton voor
kippen €25,-. 2 - Zijdige peddel €25,-.
Tel. 0297-563583
Gezocht:
Oud omega horloge. Tel.
06-53346064

Wij zijn per direct op zoek naar
een fulltime hovenier!
Vincent van der Meer Hoveniers verzorgt de aanleg, renovatie en het onderhoud
van tuinen van particulieren en bedrijven en is op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde medewerker met groene vingers.
Heb jij goede sociale communicatieve vaardigheden en een
gezond verantwoordelijkheidsgevoel?
Kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken?
Bel 06 - 53 97 61 10 of mail info@vandermeerhoveniers.nl ons dan!

Gevraagd:
Wandschild emblemen van defensie
eenheden en hopelijk vooral v/h KCT
korps commando troepen met Indische vermelding.
Tel. 06-44179099

Te koop:
Lerenbankstel €200,-. Portabel dvd
speler €25,-. Vijverpomp €25,-. Gele
tuintafel €10,-. Travertin platen afm.
150 x 25 cm 25 stuks €20,-. Tel. 0297564967

Te koop:
Nieuw in doos ecco laars maat 41
€75,-. Kerststalletjes vanaf €3,-. 2
dozen stopwol + naalden + rol, wit
breigaren €20,-.
Tel. 06-24796464

Te koop:
Gebonden albums: Guus Flater,
Astrix, Suske en Wiske, lucky Luke,
Rooie oortjes bij elkaar 5 stuks €40,-.
Tel. 06-30022620
Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp’s
singeltjes pop muziek jaren 50-60-70
gevonden verzamelaar koopt ze
graag. Tel. 06-12946730
Te koop:
Kachel of openhaard hout ± 1,5 m3
€75,-. Tel. 06-30022620

International B.V.
importeur van professionele horeca apparatuur en benodigdheden.
Per direct zijn wij op zoek naar een full-time

medewerker voor ons magazijn m/v
Functieomschrijving:

• Orderpicken.
• Laden en lossen van in/uitgaande goederen.
• Verwerken van inkomende goederen.
• Besturen van heftruck.
• Schoonhouden magazijn.
• Voorraad bijhouden.
• Werken met bedrijfssoftware.

Functie-eisen:

• Minimaal MBO werk-/denkniveau.
• Beheersing van Nederlandse taal in spreken en schrijven.
• Communicatief.
• Heftruck certificaat is een pre.

Wij bieden: een afwisselende en zelfstandige functie,
salaris is overeenkomstig ervaring en leeftijd.
Stuur je reactie en CV naar:
EMGA International B.V., postbus 32,
3640 AA te Mijdrecht,
t.a.v. Arnold Kooreman naar management@emga.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Op zoek naar een nieuwe uitdaging ? Wij zoeken per direct...
Ter versterking en ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, zeer
flexibele en enthousiaste

Binnenland Chauffeur
Het is een fulltime functie, met grote diversiteit in ritten, en als voornaamste taken; het voorladen, en oprijden (voor collega chauffeur buitenland). Het uitlossen van de retour vrachten,
o.a. fust, karren en luchtvracht. Het retour brengen van CC karren naar onze klanten van en
op de diverse bloemenveilingen in Nederland. Het ophalen van de bloemen en planten bij
onze klanten, en verder voorkomende binnenland ritten. De werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd met de ter beschikking zijnde wagen op dat moment, overstappen van wagen zal
veelvuldig voorkomen, overnachten maakt geen deel uit in deze functie.
Wij bieden:
- Correcte en tijdige beloning conform de CAO beroepsgoederenvervoer. (4 weken salaris)
- Standplaats Aalsmeer (NL)
- Reiskosten woon/werk basis van OV vergoeding,
woonplaats > standplaats vv. met een max.
Functie-eisen:
- Rijbewijs B/C/E, Code 95, evt. met LZV.
- Geldig chauffeursdiploma en chauffeurspas.
- Stressbestendig en flexibel in de aanvang -en eindtijden, ook op zaterdagen.
- Geen 07:00 / 18:00 mentaliteit, en weet van aanpakken.
Ervaring met het transport van bloemen, luchtvracht en kennis van de Nederlandse taal is
een pre.
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je CV naar personeel@verhagentransport.nl.

