ieuwe
eerbode
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Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
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30 oktober 2019

Philip van den Dool winnaar
Groene Hart Kunstprijs

Vrouw steekt
echtgenoot in hand

GRATIS TAXATIE

SINDS 1

Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

Uithoorn – Om kwart over
twaalf in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober heeft een zware mishandeling plaatsgevonden
in de Briandflat. Een 62-jarige vrouw heeft haar 70-jarige
echtgenoot aangevallen met
een mes. De man werd gestoken in zijn hand en hierbij zijn
enkele pezen geraakt. Er is
alarm geslagen en de politie
en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. De vrouw
wilde er na de mishandeling
vandoor gaan, maar is tegen
gehouden door een getuige en later overgedragen aan
agenten. De man is direct per
ambulance naar een ziekenhuis vervoerd om geopereerd
te kunnen worden. Naar de
toedracht van de mishandeling wordt door de politie verder onderzoek gedaan.
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Woonlasten inwoners stijgen niet

Uithoorn - De tweejaarlijkse
Groene Hart Kunstprijs is afgelopen week bij Galerie Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop door vogelkenner Nico de Haan uitgereikt aan Phlip van den Dool uit
Uithoorn. Het thema was dit keer
Water: vriend en vijand. De jury
vond dat Van den Dool met zijn
digital art werk Waterlinie 3.0 het
thema op een subtiel gelaagde
manier tot uitdrukking heeft gebracht. ‘De bedreigingen en genoegens van het water zijn in één
transparant en buitengewoon
kleurrijk beeld samengebracht’,
aldus het juryrapport.
De 1e prijs bestaat uit de Groene Hart Kunstprijs trofee en een
geldbedrag van € 2.000. Van den
Dool was blij verrast met zijn prijs.
Op het kunstwerk zien we waterrecreatie en het leven in het water
strijden om een plekje. Beelden
worden op een gelaagde wijze
gecombineerd van zeilboten, varend over de Westeinderplassen
met een onderwater setting met
tropische vissen. Aan de horizon
is schematisch een nieuw groen
den. Ik denk dat er veel belang- landschap weergegeven met een
stelling voor is. Tijdens de cur- molen. De vriend, die water is bij
sus Politiek Actief krijg ik namelijk de watersport op de Westeinderplassen, wordt bedreigt door waveel vragen over de begroting.”
De wethouder geeft aan het be- ter als vijand met het stijgen van
langrijk te vinden dat inwoners de zeespiegel waarbij de tempeweten wat er binnenkomt en raturen oplopen, verbeeld met
waar Uithoorn haar geld aan uit- de tropische vissen.
geeft. ,,Daar willen we transparant in zijn,” aldus Bouma. Naast Overige winnaars
de informatieavond heeft de ge- De 2e prijs, met een geldbedrag
meente er daarom ook dit jaar van € 1.000, ging naar Ton Nedervoor gekozen een infographic te hoff uit Driebruggen. Zijn oliemaken van de begroting. Deze verfschilderij, getiteld ‘Te veel of
infographic ‘De begroting in één te weinig water?’ toont eenden
oogopslag’ laat overzichtelijk zien op een doorweekt maïsveld. Niet
waar de gemeente haar geld vandaan haalt en waar het aan besteed wordt. Deze infographic is
vandaag in deze krant te zien.
De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting.
Woensdag 30 oktober wordt de
begroting besproken tijdens een
commissievergadering. Op donderdag 7 november buigt de raad
zich erover. Deze vergaderingen
zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Aanvang is
19.30 uur.

Sluitende begroting
gemeente Uithoorn
Uithoorn – Het college in Uithoorn presenteert voor komend jaar
een sluitende begroting. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans zijn.
Ook is er financiele ruimte om te
investeren in de toekomst, zoals
het dorpscentrum en de sporthal de Scheg. Wethouder Financiën Hans Bouma laat weten dat
er meer goed nieuws is voor inwoners. De rioolheffing gaat ondanks eerdere berichten toch
niet omhoog. Dit is te danken
aan de lage rente. Ook de OZB
stijgt slechtsmet 1,6 procent, wat
voor een gemiddeld huishouden
neerkomt op zo’n 5 euro per jaar.
Daarmee stijgen de totale woonlasten minder dan de inflatie. De
gemeente heeft hard gewerkt om
het tekort van vorig jaar (ruim een
miljoen euro) terug te dringen.
Het tekort had met name te maken met de hoge kosten voor de
jeugdzorg. Niet alleen Uithoorn
kampte met veel hogere kosten,
ook veel andere gemeenten luidden de noodklok. Het Rijk komt
gemeenten daarom op dit vlak
tegemoet. De komende twee jaar

(en mogelijk meer jaren) krijgen
de gemeenten extra geld vanuit
Den Haag voor jeugdhulp. De gemeente Uithoorn trekt de komende tijd ongeveer 3 miljoen euro
uit voor de herinrichting van het
dorpscentrum. Wethouder Bouma: ,,We zijn blij dat we nu echt
stappen kunnen maken en aan
de slag kunnen. Daarnaast willen
we onder andere geld uitgeven
voor de vernieuwing van sporthal De Scheg en de bouw van een
multifunctioneel centrum bij het
Duet.”
Informatieavond
De wethouder is voornemens
een avond te organiseren voor
inwoners en ondernemers waarin hij uitleg geeft over de begroting. ,,Bijvoorbeeld over hoe de
gemeente aan haar geld komt en
waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Het zal de eerste
keer zijn dat we zo’n avond hou-

fijn voor de boer, maar heerlijk
voor de dieren. Vanuit een hoog
perspectief laat de schilder precies deze tegenstelling zien, en
niet meer. Hij doet dat op een virtuoos-realistische wijze die toch
nergens gaat vervelen. De 3e
prijs, met een geldbedrag van €
500, ging naar José van den Helder – den Oudenallen uit Woerdense Verlaat, voor haar kleine
olieverflandschap, getiteld ‘Searching for Light’. Een impliciete weergave van nat Nederland,
met al zijn pracht, maar toch ook
met een zweem van dreiging.
Eervol
Door de jury zijn verder twee
Eervolle Vermeldingen (elk met
een geldbedrag van € 200) toegekend aan Karin Borgman uit
Aalsmeer, voor haar bijzondere
grafisch werk in lino-techniek, getiteld ‘Overvloed’, en aan Patrick
Visser uit Leiderdorp, voor zijn
zeer fraaie sculptuur ‘De Bever,
uw vriendelijke vriend etc.’; metaalkunst gemaakt uit aan elkaar
gelaste (delen van) tandwielen.
Mee-jureren voor de Groene
Hart Kunst Publieksprijzen
Zowel als bezoeker aan de expositie in Galerie Hoeve Rijlaarsdam,
als online op de website www.
groenehartkunst.nl, kan tot en
met 9 november een stem uitgebracht worden op een kunstwerk
voor de Publieksprijs. De Groene
Hart Kunst Bezoekers Publieksprijs en de Groene Hart Kunst
Online Publieksprijs worden op
10 november om 16 uur uitgereikt door de burgemeester van
Nieuwkoop, Frans Buijserd.
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Opening Qua Kunst & Ambacht door
burgemeester Pieter Heiliegers
De Kwakel - Vrijdag 25 oktober jl.
is de kunstroute Qua Kunst & Ambacht in Dorpshuis De Quakel geopend door de burgemeester van
de gemeente Uithoorn, de heer
Pieter Heiliegers. De burgemeester werd door Rinze Bruinsma en

Marion van Berkum aan de genodigden, locatiehouders en deelnemende kunstenaars, geïntroduceerd. Hierbij werd hem een alternatieve ambtsketting omgedaan.
De burgemeester hield een toespraak waarin hij het belang van

stimuleren van kunst en cultuur,
zeker voor de jeugd, benadrukte. De burgemeester verrichte de
openingshandeling door met de
schilderijcarrousel van De Inlijsteraar een schilderijtje te maken.
Foto Marion van Berkum

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

MORPHEUS.NL
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EVENEMENTEN
HELE MAAND NOVEMBER
(vanaf 5 november)

Expositie: Onderweg
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Wie: Fotokring Uithoorn
Waar: Gemeentehuis
Info: www.uithoorn.nl
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3500 leerlingen zijn klaar
G E M E E N T E N I E U W S voor groots techniekfestijn
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Techniekwedstrijd en
Open Avond
Als opmars naar de Techniek
Driedaagse heeft TechNet Amstel
& Venen een techniekwedstrijd
uitgeschreven. ‘Bouw een zelf bewegend vervoersmiddel’ luidt de
opdracht. Meer dan achttienhon-

derd leerlingen uit de hele regio
zijn al weken met deze opdracht
aan de slag. Ze werken aan innovatieve creaties als een ‘vliegende boot’ en een ‘auto met ballonaandrijving’.

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

uithoorn.smartmap.nl of de GemeentegidsApp die u kunt downloaden in Google Play/App Store.
De nieuwe afvalkalender staat online op www.uithoorn.nl/afval

Jaarconcert
Wie: Amstel Blazers Collectief
Waar: De Schutse
Tijd: 14:30 uur
Info: www.amstelblazerscollectief.nl

Wat een geslaagde 19e editie van de Kunstroute Qua Kunst &
Ambacht in De Kwakel. Kijk voor meer foto’s op het facebookaccount van de gemeente Uithoorn.

Commissievergaderingen

Burgemeester of
wethouder spreken?

10 NOV

Impressie Kunstroute
Qua Kunst & Ambacht
in De Kwakel

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Halloween speurtocht
Wie: OM Concepts (Mieke de Galan)
Waar: Winkelcentrum Zijdelwaard
Tijd: van 18.30 tot 20.30 uur

Open avond
Nieuwsgierig naar de bouwwerken? Tijdens de Open Avond op
7 november zijn alle bouwwerken
te bezichtigen. Voor de vier voertuigen met de meest innovatieve techniek zijn prijzen beschikbaar. Bezoekers zijn die avond
van 17.00 tot 20.30 uur van harte
welkom in de loods van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in
Mijdrecht.

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Bezorging gemeentegids én
afvalkalender Uithoorn 2020
Vanaf 11 november wordt de gemeentegids 2020, inclusief de afvalkalender, huis-aan-huis bezorgd.
De gemeentegids is ook digitaal te
bekijken via de SmartMap http://

Boren, timmeren, metselen en
sleutelen. Meer dan 3500 leerlingen uit de gemeenten De Ronde
Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en
Aalsmeer kunnen niet wachten om
deze technische vaardigheden in
de praktijk te brengen op de Techniek Driedaagse. Van 5 tot en met
7 november barst het grootse techniekfestijn weer los op in Mijdrecht.

1 NOV

Grote evenementen in 2020
voor 15 november 2019
aanmelden!
Als u een evenement gaat
organiseren waarbij meer
dan 2000 bezoekers verwacht worden, dan moet
u dit ruim tevoren bij de
gemeente melden (voor
15 november 2019).
Vanwege de inzet van politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
en Brandweer is het belangrijk
om ruim op tijd inzicht te hebben
in welke evenementen in de gemeente gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt organiseren in 2020 voor 15 november 2019 via het meldingsformulier dat u op www.uithoorn.
nl kunt terugvinden, aan ons door.
Let op!
Dit is niet hetzelfde als het aanvragen van een vergunning voor
het evenement. U moet uiterlijk
twaalf weken voor het begin van
het evenement de deﬁnitieve aanvraag voor dat evenement bij de
gemeente indienen. Het is dus
belangrijk dat u de aanvragen van
een evenementenvergunning op
tijd verstuurt.

Maak kans op een gratis infraroodscan
Denkt u dat uw woning warmtelekken heeft en u daardoor onnodig veel energie verbruikt? Dan
is een infraroodscan een goed
middel om erachter te komen of
er warmtelekken zijn. Het Regionaal Energieloket van gemeente Uithoorn verloot 2 gratis infraroodscans in de gemeente. Met
een infraroodscan worden er foto’s gemaakt in en rondom uw
woning met een warmtebeeld camera om te kijken of er warmteverlies plaatsvindt. Op basis van
de infraroodscan kan het Regionaal Energieloket u adviseren
over welke maatregelen er mogelijk zijn om het warmteverlies te
verhelpen. U kunt zich tot en met
1 december via www.regionaal-

WWW.UITHOORN.NL

energieloket.nl/ opgeven om kans
te maken op de gratis infraroodscan. Begin december krijgen de

deelnemers per email bericht of
ze een gratis infraroodscan hebben gewonnen.

Werk in uitvoering
VUURLIJN-OOST
Op maandag 28 oktober is de aannemer begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Vuurlijn-Oost.
Het gaat om onderhoud aan het
wegdek. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 november.

GANZENDIEP
Vanaf maandag 28 oktober is de
aannemer begonnen met het weghalen van alle verharding in de
Gaastmeer voor het vervangen van
de rioleringen op de Grift, Grebbe,
Gaastmeer en Grote Wielen.

Bereikbaarheid
Om veiligheidsredenen is de weg
afgesloten vanaf de Noorddammerweg tot en met de kruising Watsonweg tussen 07.00-17.00 uur voor al
het verkeer aan beide kanten, ook
voor langzaam verkeer. Verkeersregelaars aan beide kanten begeleiden de omleiding. Bewoners en
bedrijven (en toeleveranciers) kunnen tijdens deze periode wel hun
huis of bedrijf bereiken.

Bereikbaarheid Ganzendiep
en Gaastmeer
Gaastmeer maar ook Ganzen-

diep zijn door deze werkzaamheden niet bereikbaar met de auto.
Parkeren in dit gedeelte is ook niet
mogelijk. Bewoners hebben een
brief gekregen met het verzoek de
auto in de nabije buurt te parkeren.
De woningen in deze straten zijn
wel te voet bereikbaar via loopschotten. Er is rekening gehouden
met mindervalide mensen.
Ondergrondse container
Ganzendiep
De ondergrondse container op
Ganzendiep wordt afgesloten.

Ter vervanging wordt een tijdelijke (bovengrondse) container in de
buurt van Grote Wielen geplaatst.
Meer informatie
De werkzaamheden geven helaas hinder en overlast, maar wij
vragen uw begrip hiervoor. Heeft
u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de
uitvoerder, Robert van Ingen via
het kantoor van J. van Ingen b.v.
via (0297) 344 322. Voor overige
vragen kunt u bellen met het Klant
Contact Centrum op telefoonnummer (0297) 513 111.
KAPPEN BOMEN GRIFT
EN GAASTMEER
In de Grift, Grebben en Gaastmeer zijn we op dit moment bezig
met rioolwerkzaamheden. Hierbij is de verharding in de straat
weggehaald. Bij dit project gaan
we gelijk de straten weer ophogen. Door het inklinken van de
veen-ondergrond is onder andere
het openbaar gebied van Grift en
Gaastmeer in Meerwijk-Oost ge-

Meer informatie
Heeft u vragen, bel gerust met
ons Klant Contact Centrum (0297)
513 111.

zakt. De gemeente begint daarom, naast de rioolwerkzaamheden, met het project “Reconstructie Grift Grebbe en Gaastmeer”
om het openbaar gebied weer terug op hoogte te brengen. De verwachting is dat niet alle bomen de
ophoging van de berm gaan overleven. Hierdoor is er besloten om
12 bomen te kappen. De kap van
deze bomen begint in de week
van 8 november 2019. Na het ophogen van de berm worden nieuwe bomen geplant op de locatie
van de gekapte bomen (dit gebeurt in het eerste kwartaal van
2020). De bomen die op deze manier worden vervangen zijn:
- De appelboom (Malus) nabij
nr Grift 40 wordt vervangen
door een appelboom (Mauls);
- De sierkers (Prunus avium
Plena) nabij nr Grift 42 wordt
vervangen door een appelboom (Mauls);
- De 3 vogelkersen (Prunus padus colorata) nabij Grift nr 39
worden vervangen door drie
Chinese kersen (Prunus umi-

-

-

-

-

neko);
De sierpeer (Pyrus calleryana
chanticleer) nabij Grift nr 39
ordt vervangen door een Chinese kers (Prunus umineko);
De 3 zwarte elzen (Alnus glutinosa imperialis) nabij Grift nr
33 worden vervangen door 3
zwarte berken (Betula nigra);
De zwarte els (Alnus glutinosa imperialis) nabij Grift nr
19 wordt vervangen door een
zwarte els (Alnus glutinosa imperialis);
De 2 elzen (Alnus cordata) nabij Gaastneer 42 en 48 worden
vervangen door 2 zwarte elzen
(Alnus glutinosa imperialis).

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u vragen heeft over dit
project, dan kunt u contact opnemen met de heer C.G. Maas. Hij
is bereikbaar via telefoonnummer op (0297) 513 111 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. dhr.
C.G. Maas.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en
op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en
Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de
bouw van 18 woningen. Inzageperiode vanaf donderdag 19 september
2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling

-

wonen en werken, De heer L. Schuijt (0297) 513 111.
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020. Inzageperiode vanaf woensdag 7 oktober 2019 tot en met maandag 18 november 2019. Inlichtingen bij de afdeling samenleving, mevrouw C. Hesselman (0297) 513 111.
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donderdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-076738, Noorddammerweg 45, het aanpassen van een bedrijfsgebouw / kas (ontvangen 14-10-2019);
- 2019-076777, Dwarsweg 65, het plaatsen van een watersilo (ontvangen
16-10-2019);
- 2019-076781, Banken 3, het vervangen en vergroten van een bestaande garage (ontvangen 14-10-2019).
Uithoorn
- 2019-075440, Ondernemingsweg 90, het herindelen van het gebouw tot
een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units (ontvangen 11-10-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (ingetrokken
10-10-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2019-065559, Linie 22, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 2310-2019);
- 2019-071519, Tamboer 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
23-10-2019).

Uithoorn
- 2019-024838, Thamerlaan 19a, het realiseren van een uitbouw naast
het hoofdgebouw (verzonden 16-10-2019);
- 2019-072757, Knobbelzwaan 149, het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (verzonden 17-10-2019);
- 2019-066000, Joost van den Vondellaan 22, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 23-10-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-075898, Zijdelwaardplein 75B, exploitatievergunning horecabedrijf Febo (ontvangen 14-10-2019);
- Amsteldijk-Noord 1, exploitatievergunning horecabedrijf Thamerkerk
(ontvangen 15-10-2019);
- 2019-073970, Prinses Irenelaan 1-3, drank- en horecavergunning slijterij Vomar (ontvangen 03-10-2019);
- 2019-076252, Noorddammerweg 40, evenementenvergunning “Lichtjesavond” op 29 november 2019 (ontvangen 15-10-2019);
- 2019-076531, Anjerlaan 1, evenementenvergunning “Fancy Fair” op 21
maart 2020 (ontvangen 16-10-2019);
- 2019-077630, Randhoornweg 120, evenementenvergunning hardloopwedstrijd “Uithoorns mooiste - de loop” op 26 januari 2020 (ontvangen
18-10-2020);
- 2019-077440, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 3 november 2019 van 18.00-20.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077442, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 9 november 2019 van 22.00-24.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077548, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 15 november 2019 van 22.00-24.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077630, passage gemeente Uithoorn, evenementenvergunning
Uithoorns Mooiste op 26 januari 2020 (ontvangen 18-10-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-067491, Bertram 169, ingebruikname gemeentegrond voor het
plaatsen van een afvalcontainer van 31 oktober t/m 19 december 2019
(verzonden 16-10-2019);
- 2019-074503, Amstelplein, incidentele standplaatsvergunning verkoop
oliebollen van 2 t/m 31 december 2019 (verzonden 21-10-2019);
- 2019-071428, Prinses Irenelaan 1-3, geluidsonthefﬁng sloop- en bouwwerkzaamheden supermarkt Vomar van 5 t/m 20 november 2019 (verzonden 24-10-2019);
- 2019-072171, Prinses Irenelaan 1-3, ingebruikname gemeentegrond
voor het plaatsen van diverse objecten t.b.v. verbouwing supermarkt
Vomar van 5 t/m 20 november 2019 (verzonden 23-10-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-070077, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 23 november 2019 van 21.00 tot 01.00 uur (verzonden 16-102019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN “NOORDDAMMERWEG 45”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Noorddammerweg 45’ met planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.
WPNoorddammerweg45-VG01 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan Noorddammerweg
45 is het wijzigen van de bestemming voor de locatie Noorddammerweg
45. De eigenaar is voornemens om op de genoemde locatie een groothandel in bloemen en planten te exploiteren. Op de locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg’. De
gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouwgebied 1’. Om
de groothandel in bloemen en planten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 21.2) van het vigerende bestemmingsplan. Met de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar ‘Bedrijf - Agrarisch verwant’. Het verzoek voldoet aan deze wijzigingsvoorwaarden.
Terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (31 oktober 2019 t/m 11 december 2019) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend,
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt
het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 oktober 2019

WWW.UITHOORN.NL

Open avond Hobbyclub
1 november 2019
De Kwakel - De Hobbyclub is een
creatieve club waar kinderen vanaf 8 jaar t/m groep 8 elke vrijdagavond van 19-21 uur kunnen timmeren, zagen, verven en steeds
wisselende knutsels kunnen maken.
Dit vindt plaats op de eerste verdieping van Dorpshuis De Quakel, de ingang is te vinden via de

trap aan de achterzijde. Op vrijdag 1 november is iedereen die
wil weten wat we doen welkom
om op onze open avond te komen.
Ook jongere broertjes en zusjes mogen voor één keertje mee,
mits er een ouder/verzorger bij
blijft. De entree is deze avond
gratis.

Schilderijen expositie
Uithoorn - Schilders Collectief
“Biezenwaard Creatief” is een
groep enthousiaste kunstschilders die elke week samen komen
in Uithoorn. Het gestelde doel is
om te werken aan de individuele
ontwikkeling, waardoor ieder in
zijn of haar gekozen techniek en
materiaal tot steeds betere resultaten komt. Acryl en aquarel vormen de basis, maar er wordt ook
gewerkt met potlood, pen, pastelkrijt en houtskool. Een aanra-

der om een groot aantal kleurrijke werkstukken eens wat nader
te gaan bezien en misschien wel
om iets bijzonders aan te schaffen.
Een ruim deel van de expositie
toont onze creatieve kijk op het
“UITHOORN van Toen en Nu”. De
expositie is te bezoeken tot en
met 8 december, op werkdagen
van 9.30 tot 15.00 uur bij “PARTICIPE Amstelland”, in het Wijkcentrum aan de Bilderdijkhof.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

het mooie nummer Esther, ook
uit deze film; een bijzonder stuk
met solo’s voor trompet en sopraansaxofoon. Daarnaast kunt u
tijdens deze uitvoering genieten
van andere bekende en minder
bekende film/tv/musicalmuziek.

Kwakel. Sinds een paar jaar is zij
de vaste soliste van dit koor.
Martin Buijs en Irene Geurds-Buijs
zijn bevlogen zangers van het gerenommeerde musicaltheatergezelschap Staccato uit Huizen. Irene is producer van deze organisatie en heeft solo’s in diverse proEn er is meer...
ducties. Martin is muzikaal leider
Het ABC heeft voor deze gele- en doet ook solo’s.
genheid drie solisten uitgeno- Deze zangers zullen tijdens dit
digd om met hen te komen zin- concert zowel als solist, als duo
gen: Annemarie Stolwijk, Irene en met z’n drieën optreden. SaGeurds-Buijs en Martin Buijs. An- men met het Amstel Blazers Colnemarie Stolwijk, geboren Kwa- lectief gaan ze een aantal bekenkelaar, zingt al 21 jaar als sopraan de oude en nieuwe songs, pasbij zanggroep The Bridges in De send in het Nederlandse thema,

men voorkomt, ongeacht leeftijd
en ras en tot op heden zelfs nog
wereldwijd toeneemt. Bij diabetes is de verhouding tussen glucose suiker en het hormoon insuline uit balans. Wat doet het Diabetes Fonds nu uiteindelijk met
uw gift?
Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een
gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicties. Dit doen zij via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die
hen daarbij helpt!
Verleden jaar is er een proef gehouden met een 20-tal pinbussen. Helaas viel het resultaat tegen en is besloten de proef niet
langer voort te zetten. De organisatie vertrouwd er dan ook op
dat u rekening wilt houden met
deze collecte en contant geld
beschikbaar houdt voor de collectant, die vaak niet zelf diabetes heeft en toch voor zijn naaste weer en wind trotseert. Alvast
hartelijk dank!

Samen a/d Amstel gaat
koken en eten bij Jason
Cuisine in Uithoorn, Zijdelwaardplein 77. Dinsdag 12 november
2019 bent u vanaf 18.00 uur welkom Jason. Een menu kost deze
avond €15,-.
Opgeven graag via de website: www.samenaandeamstel.nl

Bovendien wordt er – ook in het
thema – een verrassend intermezzo verzorgd door pop/rockband The Gerts. Deze band bestaat uit vier jonge Uithoornse
muzikanten, namelijk: Stefan Emmelot (drums), Joris Leegwater
(gitaar) Thijs Overing (zang) en
Yordi Paul (bas). Yordi is daarnaast
de vaste drummer van het Amstel
Blazers Collectief.
Bestel nu uw toegangsbewijs!
Laat u verrassen door het afwisselende programma. De laatste
kaarten zullen aan de deur verkocht worden, maar als u het concert niet wilt missen bestelt u
vooraf uw toegangsbewijs à €10,(inclusief een pauzedrankje). Dit
kunt u doen door een mailtje te
sturen naar: abcuithoorn@gmail.
com. Voor kinderen tot en met 12
jaar bedraagt de toegang € 5,-.

COLOFON

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

Jaarlijkse collecte
Diabetes Fonds

Uithoorn - Samen aan de Amstel
is een organisatie die probeert de
sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij onder andere
door gezellig met elkaar eten.
Kom en laat u verrassen; Samen
aan de Amstel is deze keer uitgenodigd bij restaurant Jason Asian

Regio - Op zondag 10 november geeft het Amstel Blazers Collectief in de Schutse in Uithoorn
een uniek concert: ‘Heel Holland
Klinkt.’ Het event begint om 14.30
uur. Onder leiding van dirigent
Richard Wortel hebben de muzikanten van het Amstel Blazers
Collectief (ABC) een mooi programma voor deze middag, varierend van oude herkenbare filmmuziek tot chansons tot moderne
popsongs. Een tipje van de sluier:
wie kent niet de pakkende muziek uit de film Soldaat van Oranje? Voor dit concert heeft Richard
een arrangement gemaakt van

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Regio - Het Diabetes Fonds collecteert in de week van 28 oktober t/m 2 november ook in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek.
Dit jaar zullen circa 100 collectanten u weer benaderen met de collectebus met het verzoek te doneren voor onderzoek, genezing
en verbetering van kwaliteit van
leven voor alle diabeten! De afdeling Uithoorn / De Kwakel / Amstelhoek collecteert in 2019 maar
liefst voor het 30ste jaar. De afgelopen 10 jaar is de opbrengst gestegen tot gemiddeld € 8.000,per jaar. Dit is mede mogelijk
door een team gemotiveerde
vrijwilligers en natuurlijk de giften van de gevers die volksziekte nummer één uit de wereld willen helpen!
In Nederland leven inmiddels
meer dan 1,2 miljoen mensen
met diabetes waarvan er gemiddeld 27 per dag aan de ernstige complicaties (zoals nierfalen,
hartfalen, et cetera) komen te
overlijden. Diabetes is een stofwisselingsziekte die in vele vor-

Concert: Heel Holland Klinkt!

ten gehore brengen. Het precieze
repertoire houdt het orkest nog
even geheim.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Vogelexcursie Amsterdamse
Waterleidingduinen
Regio - Op zaterdag 2 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.
De Waterleidingduinen vormen
een van de grootste natuurgebieden aan de Nederlandse kust. Het
is bekend als waterwingebied
voor Amsterdam, maar in deze
excursie bezoeken we eens het
wat drogere gedeelte in het zuiden. Vanaf Langevelderslag maken we een wandeling door gevarieerd duinlandschap. Het bijzondere van dit gebied is dat je vrijwel overal mag struinen, dus daar
maken we natuurlijk gebruik van.
Daarbij letten we in het bijzonder
op de vogels. Wilt u eens het verschil leren zien tussen graspieper,
boompieper en boomleeuwerik?
Hier komen ze alle drie voor. Ge-

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

woon genieten van het prachtige
landschap kan natuurlijk ook.
Gaat u mee op zaterdag 2 november? Trek passende kleding
aan, neem koffie/thee en lunch
voor onderweg en een verrekijker mee. Let op: Voor de Waterleidingduinen is een toegangs-

Natuurwerkdag op Fort
a/d Drecht

Regio - Op zaterdag 2 november
kiest de Knotgroep Uithoorn dit
Fort uit om mee te doen aan de
landelijke Natuurwerkdag. Door
het hele land heen wordt op 2 november op meer dan 500 locaties
gewerkt in de natuur en vóór de
natuur. Het Fort aan de Drecht is
een mooie plek om een ochtend
actief bezig te zijn om de bijzondere natuur op het forteiland te
behouden en verbeteren. Iedereen wordt uitgenodigd, jong en
oud, om mee te werken.
Deze ochtend hooien we het Forteiland, zowel de keelzijde als de
frontzijde.
Het doel van het hooien is het
schraal houden van het zandige
oppervlak van het fortterrein. Ter-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

wijl in de wijde omgeving alleen
veen en klei aan de oppervlakte
komen, is voor het bouwen van
het fort een grote hoeveelheid
zand aangevoerd om genoeg stabiliteit te bieden aan het fort. Zo
is er behalve een uniek gebouw
ook een uitzonderlijke grondsoort waarop bijzondere planten
voorkomen.
Maar dan moet wél voorkomen
worden dat er overbemesting optreedt. Vandaar het schraal houden.
Hooibeurt
Zaterdag 2 november krijgt het
Fort aan de Drecht weer zijn jaarlijkse hooi-beurt. Het gras is een
paar dagen eerder gemaaid. Het

kaartje à €1,50 verplicht. Langevelderslag heeft geen kaartautomaat, dus koopt u bij voorkeur
vooraf een kaartje via https://
awd.waternet.nl/bezoek/toe gangskaarten/
Verzamelen: parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek:
om 8:30 uur per auto, meerijden
is mogelijk. Terug: rond 15:00 uur.
Kosten: 1,50 voor een toegangskaart, vergoeding autokosten in
overleg met de bestuurder. Aanmelden: niet nodig. Als het erg
slecht weer is en u wilt weten of
de excursie doorgaat, kunt u contact op nemen met de excursieleider: Christiaan Knaap (0610884356).
werk deze ochtend bestaat uit
het bijeenharken van het maaisel en dat met berries wegdragen
naar broeihopen. Daarin kunnen
allerlei bijzondere dieren goed de
winter doorkomen.
De Knotgroep verzamelt zich bij
de toegangsbrug aan de Grevelingen in Uithoorn om 9.00 uur.
Rond half elf is er koffiepauze met
koek. En om 13.00 uur stoppen
we met een kop stevige soep. Iedereen die graag in de natuur
werkt op deze bijzondere plek, is
van harte welkom.
De Knotgroep zorgt voor goed
gereedschap, neem zelf mok
en lepel, en stevig, waterdicht
schoeisel mee.
Je kunt je aanmelden via www.
natuurwerkdag.nl voor de locatie
Fort a/d Drecht in Uithoorn. Verdere informatie bij Bert Schaap,
0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 15.100
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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LEZERSPOST

Schiphol: asociale buren

Laksheid gemeente Uithoorn
eist eerste dodelijk slachtoffer
in De Kwakel
Vorige week zag u bij de lezerspost wel onderstaande kop,
maar een verkeerde tekst. Nu de
juiste:
Op 4 oktober jl. raakte een fietser ernstig gewond door een val
op het spekgladde asfalt van de
kruising Vuurlijn/Hoofdweg in
De Kwakel en is helaas aan de
gevolgen daarvan op 17 oktober overleden. Dat dit nieuws
bij de gemeente niet als een
volslagen verrassing zal zijn binnengekomen blijkt uit het volgende:

re opgelopen breuken en veel
materiële schade, ving echter bot bij de gemeente inzake
aansprakelijkheid. De gemeente ontkende de gladheid, maar
liet spoedig daarna het wegdek
ter plaatse opruwen. “Naar aanleiding van de vele valpartijen”,
aldus de gemeente.

Aanleiding
In december 2016 is ondergetekende met de fiets gevallen
op de kruising Ringdijk/Vuurlijn. Deze kruising is uitgevoerd
met dezelfde soort rood asfalt als de kruising Hoofdweg/
Vuurlijn. Omdat de dienstdoende opzichter van de gemeente
mijn opmerking dat het wegdek
levensgevaarlijk glad was niet
serieus nam, beklaagde ik mij
bij de burgemeester, mevrouw
Oudshoorn. Ik stelde dat mijn
klacht niet ging over aansprakelijkheid; er was geen schade aan
fiets of kleding maar ‘slechts’ een
pijnlijke schouder. Wel drong
ik erop aan maatregelen te nemen om de gladheid weg te nemen. Zodat dergelijke, gevaarlijke en onnodige valpartijen in
de toekomst vermeden zouden
kunnen worden. De gemeente
heeft toen stroefheidsmetingen
laten uitvoeren op 3 verschillende trajecten met lange, flauwe
bochten in de omgeving van die
bewuste bocht. Volgens de rapportages voldeed het wegdek
aan de eisen, aldus de gemeente. De bewuste, scherpe bocht
zelf is echter niet op stroefheid
gemeten! Ook niet d.m.v. de beschikbare slingerproef. Zie http:/griproadinspection.nl/ Begin 2018 berichtte de bewoonster op de Ringdijk tegenover
die kruising de gemeente over
de vele valpartijen in die bocht.
Eén gedupeerde, met meerde-

Tekstbericht donderdag 8 november 2018, 15.50uur: onderwerp: glad wegdek. Wegenbouwer: Hoi, de kruising op de
Vuurlijn/Hoofdweg hebben we
al eerder problemen gehad en
is er destijds een stroefheidstest gedaan. Nu is er pas nieuw
asfalt aangebracht en komen er
klachten binnen van valpartijen (zie MOR 2018-070595) Net
als op de kruising Iepenlaan/
Vuurlijn (zelfde asfaltproject).
Gaan we hier een stroefheidstest doen of gaan we maar meteen opruwen? Ik denk dat we de
gebruikte mengsels (roodasfalt)
maar eens tegen het licht moeten houden om verdere problemen in de toekomst te voorkomen.
M.vr.g.

Tekstberichten
In november 2018 vond de volgende mailwisseling plaats tussen de wegenbouwer en de gemeente:

Tekstbericht donderdag 8 november 2018, 16.49uur: onderwerp: glad wegdek. Gemeente:
Kunnen we eerst kijken hoe vuil
de weg is? Wil jij even gaan kijken?
M.vr.g.
Tekstbericht maandag 12 november 2018, 08.30uur: onderwerp: glad wegdek. Wegenbouwer: Dat hadden we al gedaan.
De weg was schoon en inderdaad een beetje glad. Met de
ronding in de weg en een bocht
hebben we dezelfde situatie als
bij de Poelweg.
Groet.

Ondanks bijna drie jaar lang
alarmerende berichten heeft
de gemeente het niet nodig gevonden handelend op te treden
en is aan het wegdek niets verbeterd, met de in deze krant (9
oktober) door mevrouw de Vos
geschetste gevolgen met het
fatale ongeval als triest dieptepunt. (daarna zijn wel onmiddellijk alle kruisingen met de
Vuurlijn opgeruwd.)
Houding gemeente
Aan de hierboven weergegeven opstelling en houding van
onze gemeentelijke overheid is
helaas niets nieuw. Want vers in
het geheugen staat nog de jubelstemming van wethouder
Jan Hazen over de uitspraak van
de Raad van State in zake het
verbieden van landbouwvoertuigen door het dorpscentrum
van Uithoorn. Door talrijke publicaties en brieven zijn B&W en
de raadsleden van Uithoorn gewezen op het gevaar wat dit besluit met zich meebrengt voor
de wegen en het dorpscentrum
van De Kwakel. Alle signalen
blijken aan dovenmansoren gericht! Het college en onze volksvertegenwoordigers
nemen
niet eens de moeite om op die
noodkreten inhoudelijk te reageren. Op basis van de uitspraak
van de Raad van State wordt de
route door Uithoorn intussen,
volgens de laatste plannen, ongeschikt gemaakt voor landbouwvoertuigen. Het zou overbodig moeten zijn te vermelden dat de route door De Kwa-

kel, waar grotendeels zelfs geen
trottoir aanwezig is en een gescheiden fietspad ontbreekt, al
zwaar belast wordt door bussen van het openbaar vervoer,
vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Terwijl het niet mogelijk is de Drechtdijk en het
dorpscentrum van De Kwakel geschikt te maken (zie foto) voor het toenemend aantal landbouwvoertuigen die in
Uithoorn niet gewenst zijn. De
hierboven geschetste cultuur
binnen het bestuur van de gemeente werkt hopelijk zowel
alarmerend als verhelderend!
Het kan er mogelijk toe bijdragen dat niet opnieuw pas door
een zo dramatische gebeurtenis
de ogen van onze bestuurders
geopend moeten worden.
Het Zijdelveld
De ontboezeming van wethouder Jan Hazen in deze krant van
vorige week biedt echter weinig hoop. Want daaruit blijkt dat
ook deze wethouder verblind
wordt door het verlangen naar
een superieur dorpscentrum
in Uithoorn, waarmee in navolging van de veiligheid in De
Kwakel, ook de veiligheid van
het Zijdelveld op het spel wordt
gezet. Dat meer dan 2000 inwoners gemotiveerd hebben laten
weten daar bezwaar tegen te
hebben is, zoals gewoonlijk bij
door de gemeente voorgekookte plannen, niet van belang(??).
Wim Wahlen,
De Kwakel

Gladheid rood asfalt
In de nieuwe Meerbode van 23
oktober 2019 was de kolom GEMEENTENIEUWS te lezen, dat de
gemeente Uithoorn in het voorjaar de kruising Vuurlijn-Ringdijk stroever had gemaakt. Dit
n.a.v. klachten over gladheid
van rood asfalt bij nat wegdek.
HIERNA is het dossier over dit
probleem waarschijnlijk in een
lade terecht gekomen. Hoe is
het anders door de Gemeente
uit te leggen dat men pas, nadat er een ernstig ongeluk is gebeurd op de kruising HOOFDWEG-VUURLIJN, een vervolg
heeft gegeven aan het bewerken van de kruising genoemd
in bovengenoemd artikel. Ondanks vele berichten van omwonenden van deze gevaarlijke
plek is er nooit eerder door de
gemeente gereageerd. Op eigen initiatief was door een bewoner al een waarschuwingsbord geplaatst ! Is hier sprake
van grote nalatigheid? Feit is
dat men pas na ruim een week

van het fatale ongeluk in actie
is gekomen! De fietser die hierbij ten val kwam is na twee weken van grote spanning en verdriet bij de familie uiteindelijk
aan zijn verwondingen overleden. Een markante man die vol
energie in het leven stond, sociaal en actief was voor medemens en parochie in ons dorp.
Weg gerukt uit het leven door
nalatigheid van de gemeente?
De Kwakelse gemeenschap is
verslagen en verbijsterd omdat
een dierbaar persoon hen op
deze manier is ontvallen. Hoe
serieus word je als burger genomen? Het noodlottig ongeval heeft de zaak van “het rode
asfalt” weer actueel gemaakt.
De houding van de Gemeente is in deze zeer laakbaar. Het
bekende spreekwoord ’als het
kalf verdronken is …..’komt hier
weer tot zijn recht.
C van der Peet
De Kwakel

Lezing bij NME centrum
de Woudreus
Regio - IVN-lezing: Ecologisch
bouwen en wonen in de Ronde Venen en Uithoorn, hoe doe
je dat? Dinsdag 5 november van
20.00-22.00 uur, NME-centrum de
Woudreus in Wilnis. Spreker: Jan
Cuperus, bouwkundige en medeoprichter ecodorp Bergen. Natuur en Bouwen, het lijkt vaak in

strijd met elkaar te zijn, maar kan
het misschien ook anders? Stichting EcodorpBergen heeft in 2013
een 15 ha groot terrein gekocht
in Bergen NH om een duurzaam
dorp voor ongeveer 80 bewoners
te bouwen. Zij experimenteren
met ecologische bouwtechnieken zoals stroleem, met duurza-

Fiets is bij de politie
In de Nieuwe Meerbode van 23
oktober staat kort een artikeltje over een gestolen damesfiets. Ik heb deze fiets gevonden in onze straat, hij stond
opvallend in de bosjes geparkeerd - waarna omstanders
/ mensen die de hond uitlaten, vermoedelijk de fiets bij
een nabijgelegen lantaarnpaal
hebben geplaatst. Zie foto van

me woonvormen (meerdere huishoudens in een huis) en met Tiny
Houses. Jan vertelt hierover en
discussieert graag met ons over
de zoektocht duurzaam bouwen
en wonen.
De missie van EcodorpBergen
samengevat:
- Versterken van
natuurwaarden
- Duurzaam samenleven
- Ateliers en werkplaatsen
- Zelfvoorziening in voedsel
en energie

de fiets en de exacte locatie, en
het artikeltje uit uw krant. Ik
heb gebeld met de politie en
niet veel later is de fiets weggehaald. Misschien dat het goed
is dat de eigenaarresse even
contact opneemt met de lokale politie.
Willem Middelkoop
(Van Deyssellaan 2, Uithoorn)

-

Beheer van het landschap
Bijdrage aan duurzaam
toerisme

Zie ook www.ecodorpbergen.nl.
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage
gevraagd van 2,50 euro.
Voor meer informatie: Willeke
Rotteveel 0622638676 Zie ook:
www.ivn.nl afdeling/de-rondevenen-uithoorn

Wij hebben asociale buren, ze
maken van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat steeds meer lawaai en dumpen niet zichtbare schadelijke stoffen over de
schutting. Hier hebben wij al
gedurende een jaar of 15 last
van, ondanks dat wij er gedurende deze periode constant
melding van maken, maar ze
blijven er mee door gaan en
maken het steeds erger. In 2008
ruim10 jaar geleden hebben we
bepaalde zaken afgesproken
om e.e.a. binnen de perken te
houden maar ook hier hebben
ze maling aan,sterker nog het
gezin is enorm groot geworden
waardoor de herrie is toegenomen.. Door er anders naar te kijken ervaren ze dit niet zo maar
wij die er midden in zitten wel.
Zo zou je onze Nationale Luchthaven ook kunnen zien als een
naaste buur.

dige buren) zouden ze naar een
Aso woonwijk worden verbannen door de Gemeente.
Daarom vraag ik mij af waarom
deze Gemeente niet unaniem
een standpunt inneemt en “nee”
zegt tegen verdere groei van
Schiphol. Maar misschien komt
de wijsheid achteraf en gaat er
toch een “ nee” naar Den Haag.
Uit de door hun gehouden enquete blijkt dat 82% van de inwoners van Uithoorn dit “nee”
graag wil horen.
Voorts lijkt het mij een goede zaak om alle klachten vanaf 2008 (Alders Akkoord) op te
vragen en te bundelen en deze
naar Den Haag te laten brengen
want de kwaliteit van de leefomgeving neemt alleen maar
af i.p.v. toe.Ik heb niet de indruk
dat de luchthaven er iets mee
doet er vind althans geen verbetering plaats.

Indien mijn buren ook zo waren
(wij hebben overigens heel aar-

G.van Stuijvenberg,
Uithoorn

PvdA, DUS! En! DURF:
Nee tegen groei van Schiphol!
Op 17 oktober jl. debatteerde de gemeenteraad van Uithoorn over de door de minister voorgestelde groei van het
vliegverkeer op Schiphol van
500.000 naar 540.000 vliegbewegingen per jaar. Tijdens deze vergadering hebben PvdA,
DUS! en !DURF een motie ingediend. In deze motie spreken
deze partijen zich stellig uit tegen het voorstel van de minister. De partijen zijn van mening:
genoeg is genoeg!
PvdA, !DURF en DUS! maken
zich ernstig zorgen over de invloed van het vliegverkeer op
de natuur, op het klimaat, op
de veiligheid en op de gezondheid van de bewoners die rondom Schiphol wonen. Er is nu al
teveel geluidsoverlast en uitstoot van (ultra)fijnstof dat leidt
tot gezondheidsschade en stikstof en broeikasgassen die leiden tot schade aan natuur en
klimaatverstoring. De partijen
vinden dat de gezondheid van
de inwoners en de leefbaarheid
voorop moet staan.
Dit gaat niet hand in hand met
de groei van het aantal vliegbewegingen. De inwoners van onze gemeente zijn de afgelopen
jaren geconfronteerd met een
steeds toenemende geluidshinder als gevolg van de groei van
het vliegverkeer. Afspraken met

Schiphol over hinderbeperking
zijn niet of nauwelijks nagekomen. Het heeft daarom geen zin
om wederom afspraken te maken over voorwaardelijk groei,
zoals de minister voorstelt. Het
wordt tijd voor een duidelijke
boodschap richting Schiphol en
het kabinet: geen groei van het
aantal vliegbewegingen!
De partijen willen dat er de komende jaren actief wordt ingezet op een daadwerkelijke en
meetbare beperking van hinder en de handhaving hiervan. Hiermee sluiten ze aan bij
de boodschap van de inwoners
van Uithoorn, die via de bewoners enquête geuit werd.
Helaas heeft deze motie het
niet gehaald. Maar PvdA, !DURF
en DUS! blijven zich, ook binnen
de raadswerkgroep Schiphol en
samen met het college en de
buurgemeenten, actief inzetten tegen groei. Een voortzetting van de actieve lobby richting Tweede Kamer en zo nodig
juridische stappen ondernemen zijn in dit kader belangrijk.
Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente staat immers voorop.
Namens DUS! – Judith Beuse
Namens !DURF –
Frans Boonman
Namens PvdA – Els Gasseling

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.

08

30 oktober 2019

Uitvoering Maskerade:

Broeierig familiedrama in Alkwin
Uithoorn – Afgelopen weekend
genoten ruim 250 bezoekers van
de voorstelling ‘Augustus Oklahoma’ in het door Toneelgroep
Maskerade tot theater verbouwde Alkwin Kollege. Onder regie
van Pitt de Grooth bracht de vereniging dit keer een bitter drama
met komische randen. De acteurs
lieten ook in het 55e jubileumjaar
van de vereniging zien dat ze nog
steeds door blijven ontwikkelen:
wat werd er goed gespeeld!
‘Augustus Oklahoma’ speelt zich
af in de hete nazomer in het zuidwesten van de Verenigde Staten.
Dit is echter niet de reden waarom het stuk zo broeierig over
komt, die reden ligt meer in hoe
de familieleden zich tot elkaar
verhouden. Het familiedrama
ontspint zich in de loop van het
stuk , waarbij het ene familiegeheim na het andere aan de oppervlakte komt. In de eerste scène neemt pater familias Beverly
Weston die een hulp in de huishouding aan. Nico Tijsterman zet
de alcoholistische man op leeftijd mooi lijdzaam neer. Wat opvalt, is dat hij eist dat de hulp in
huis komt wonen. De kordate
hulp van indiaanse afkomst werd
krachtig vorm gegeven door Natalie Bakker.
Getrouwd
Beverly is getrouwd met Violet,
die aan pillen verslaafd blijkt te
zijn. De eerste opkomst van een
duidelijk onder invloed verkerende Violet is onvergetelijk: wat
schitterde Tonny Jansen in deze rol! Vader en moeder hebben
drie dochters: de ongetrouwde Ivy, Barbara die in scheiding
ligt en Karen die een nieuwe verloofde heeft. De dochters komen
voor het eerst in jaren samen in
het ouderlijk huis als Beverley
een aantal dagen vermist wordt.
Al snel komt de sheriff, gespeeld
door Jennifer Terbrack, vertellen
dat vader is gevonden. Hij is verdronken, het blijkt een zelfmoord

VESTIGT ZICH IN UITHOORN

te zijn geweest. Na de begrafenis is er een diner in het ouderlijk huis voor alle familieleden. Violet toont hier haar vileine zelf: ze
zoekt meedogenloos de confrontatie met iedere dochter. Violets
zwager Charlie brengt met opmerkingen als ‘lekker zeg, die bonenschotel’ opluchting in de akelige sfeer. Debutant Rob Woerden
weet hiermee een lach te ontlokken aan het publiek, ondanks het
trieste tafereel. Onvergetelijk is
de scène waarin de drie zussen
later bijpraten, gezeten voor een
bankje. Manon Custers, Esther
Meijer en Inge van der Heijden
waren uitstekend in vorm het
hele stuk, maar van dat gesprek
maakten ze wel iets heel moois.
Ontluisterend
De jongste telg van de familie
Jean, wordt gespeeld door Amber Kooijmans – weer een jong
talent bij Maskerade -. Zij is de
dochter van Barbara en doet de
familie eer aan: ze gebruikt op
haar veertiende softdrugs, die
ze onder andere verkrijgt van de
verloofde van haar moeders zus.
Ronnie Baur zette deze Steve lekker energiek en luchtig neer. Steve vergrijpt zich bij het gezamenlijk roken van een stickie aan het
veertienjarige meisje. Dit wordt

Voedselbankactie bij
Jumbo Zijdelwaard

gezien door de hulp, die Steve met een koekenpan van het
meisje afslaat. Een even tumultueus als hilarisch tafereel is het
gevolg, waarbij Steve wordt aangevlogen door Barbara, de moeder van het meisje. Ivy blijkt vervolgens een nog geheime relatie te hebben met ‘little Charlie’,
de zoon van Violets zuster Mattie Fae. Deze zuster werd gespeeld door Ans de Meulmeester: de vonken vliegen eraf als ze
haar familie op de korrel neemt.
Haar aanhoudende gefit op haar
zoon – mooi breekbaar neergezet
door Vincent de Mol – is moeilijk
te plaatsen. Later blijkt echter dat
Vincent ook een zoon is van Beverley en dat daarom zijn verhouding met zijn nicht Ivy wel erg incestueus is en moet stoppen. De
steeds heftiger drinkende Barbara wordt uiteindelijk toch verlaten voor een jonge vrouw door
haar man Bill. Joost Wagemaker
liet deze Bill mooi tot leven komen, in zijn compassie met Barbara, maar toch kiezend voor een
jongere vrouw. Het beeld van een
volledig disfunctionele familie is
ontluisterend. De familieleden
gaan uiteen en verlaten één voor
één het ouderlijk huis, Violet in
wanhoop achterlatend.
indruk
“Augustus Oklahoma” liet zien
wat een fraai geheel het jubilerende Maskerade weet neer te
zetten: er werd uitstekend gespeeld. Maar ook belangrijk: er
was duidelijk heel veel aandacht
besteed aan decor, licht en geluid, wat natuurlijk bijdroeg aan
de diepe indruk die dit toneelstuk
wist te maken. Ook als vereniging
maakte Maskerade indruk: er
werd gepast stil gestaan bij het
recente overlijden van Jack Bontekoe, die eigenlijk nog zou meespelen in deze voorstelling.
Komend voorjaar staat er weer
een voorstelling gepland: benieuwd waar Maskerade dan
weer mee ten tonele verschijnt!

ducten kan doneren, denk onder
andere aan pasta, koffie, houdbare melk of conserven. Tevens zijn
er vrijwilligers actief als chauffeur
om de kratten naar het depot te
rijden.
Uithoorn - Zaterdag 2 novem- ten boodschappenlijstjes uitrei- Momenteel krijgen 55 huishouber organiseert Voedselbank Uit- ken en binnen staan vrijwilligers dens in Uithoorn en De Kwakel
hoorn-De Kwakel weer een su- uitleg te geven bij het producten- een voedselbank pakket. De supermarktactie, ditmaal in sa- plein, duidelijk aangegeven met permarktacties zijn een welkomenwerking met de Jumbo Pe- een groot spandoek. Hier zullen me aanvulling om de wekelijkter de Jong in winkelcentrum Zij- ook diverse producten met le- se pakketten wat uit te breiden.
delwaard. Van 9 tot 5 uur staat vensmiddelen opgesteld staan, De Voedselbank hoopt dat veel
een groep bereidwillige vrijwilli- zodat het klanten van de Jumbo mensen een bezoek brengen
gers levensmiddelen in te zame- wat makkelijker maakt om te kie- aan Jumbo Peter de Jong en dat
len voor cliënten van de Voedsel- zen. Buiten staat een goederen- zij bereid zijn ook wat producten
bank. Er zullen vrijwilligers bui- kraam waar men houdbare pro- aan de Voedselbank te doneren.

Paddenstoelenspeurtocht
Uithoorn - Ben jij tussen de 8 en
12 jaar kom dan 2 november paddenstoelen speuren in het Libellebos. Want wist je dat het Libellebos een echt sprookjesbos is.
Je kunt zo maar oog in oog staan
met Heksenboleten, Dodemansvingers, Duivelseieren, en elfenbankjes.
Of wie weet, durf jij het wel
aan, om een Judasoor te eten.
Een paddenstoel maar natuurlijk niet giftig. En onder het tapijt van bladeren zullen we ook
tal van bodemdiertjes zien, die

lusten ook wel een stukje paddenstoel. Ben jij zo’n speurneus
en hou je van lekker buiten zijn
meld je dan aan door een mailtje
te sturen naar adekruijf@hccnet.
nl of lia.rademaker@gmail.com.
De bijeenkomst wordt begeleid
door twee IVN natuurgidsen; Lia
Rademaker en Anja de Kruijf.
We ontmoeten elkaar op 2 november, om 13.30 bij het ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaaan in Uithoorn. De bijeenkomst is gratis en je ouders kunnen je om 15.30 weer ophalen.

Na 30 succesvolle jaren in Amstelveen is
schoonheidssalon Cecilia sinds kort gevestigd
in Uithoorn. Eigenaresse Cecilia Bosson-Koekoek is een zeer ervaren schoonheidsspecialiste, die zich de afgelopen jaren ontwikkelt
tot een deskundige op het gebied van Cryolipolyse (het bevriezen van vetcellen), microdermabrasie (huidverbetering) en permanente
ontharing. Cecilia vertelt: “Binnen onze branche zien we de afgelopen jaren een grote verschuiving ontstaan. Waar voorheen de schoonheidsspecialist vooral werd geassocieerd met
luxe en ontspanning, is nu een groot deel van
de behandelingen gericht op concreet resultaat. Dit komt onder andere door de snelle ontwikkelingen van de technologie op dit gebied.
Denk hierbij aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld Intense Pulsed Light; dit is een behandeling waarbij lichtpulsen op de huid worden
toegepast. Deze lichtenergie wordt door het
melanine (pigment) in het haar en de haarwortel geabsorbeerd en omgezet in warmte.
Bij professionele IPL-behandelingen, zoals in
mijn salon, wordt het haarzakje hierdoor vernietigd, waardoor de haar niet mee terugkeert.
Wat maar weinig mensen weten, is dat veel
zorgverzekeraars de kosten van het elektrisch
ontharen geheel of deels vergoeden. Het loont
echt de moeite om uit te zoeken hoe dit bij de
zorgverzekering in de polisvoorwaarden staat.”
Beauty, Relax en Results
Bij Salon Cecilia komen alle elementen van
huid- en lichaamsverzorging samen. Zo is er
een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, maar ook degene die op zoek is naar
een uurtje ontspanning kan uitstekend bij Cecilia terecht: “Het is mijn passie om mijzelf te
blijven ontwikkelen op alle aspecten van mijn
vakgebied. Om die reden bied ik, naast de eerder genoemde resultaatgerichte behandelingen, ook de klassieke schoonheidsbehandelin-

gen en ontspanningsmassages aan. De laatste
tijd is er veel vraag naar mijn behandeling voor
duurzame huidverbetering. Deze zogenaamde
MircoSkinPolish is gebaseerd op drie pijlers:
intensieve reiniging, de huid activeren en opvullen en tot slot: voeden en beschermen. De
effecten zijn echt verbluffend te noemen. Dit
geldt overigens ook voor de cryolipolyse-behandelingen: veel van mijn cliënten zijn zeer
tevreden over de blijvende resultaten van deze
innovatieve behandeling tegen overtollig vet.”

OPEN HUIS

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Om de inwoners van Uithoorn
kennis te laten maken met
Salon Cecilia en het aanbod aan
behandelingen, stelt Cecilia op
vrijdag 1 november haar deuren
open.
Tussen 16.00 en 20.30 uur kunt
u
binnenlopen om even kennis te
maken, vragen te stellen en
demonstraties van de diverse
behandelingen te bekijken.
Ook verzorgt wijnhandel
Henri Bloem een overheerlijke
proeverij.
Voor alle bezoekers staat een leu
ke
goodiebag klaar, met hierin een
mooie
aanbieding:

In de maand november 2019
krijgt u 30% korting op een
behandeling naar keuze.

Meer informatie nodig?
Ebro 186 | 1423 AM Uithoorn | (06) 81 65 34 67 | www.saloncecilia.nl

80’s – 90’s Disco bij Colijn
Uithoorn - Wil je weer eens heerlijk een avondje dansen op de
fantastische discomuziek afkomstig uit de jaren 80 en 90? Aanstaande zaterdag, 2 november,
kan dat! Alle bekende hits voeren
je mee terug naar de tijd van vette
beats, de kenmerkende synthesizers en de uitbundige schoudervullingen. De organisatoren van
de avond zijn Anoek Backer, Annemarie Bronneman en Lianda
van der Schilden en ze kwamen
op het idee om weer eens een
ouderwetse discoavond te organiseren, toen ze DJ Axel Colijn
hoorden draaien en tegen elkaar
zeiden dat het toch jammer was
dat ze nooit meer eens lekker een
avondje op die geweldige muziek konden dansen. “Dus toen
hebben we de stoute plateauzolen zelf maar aangetrokken en
deze avond georganiseerd,” aldus Anoek. “De avond wordt een
ouderwetse disco-party waar je,
in de voorverkoop, voor slechts
12,50 euro terecht kunt als je 21
jaar of ouder bent. De kaarten zijn
te koop bij Perlo in winkelcentrum Zijdelwaard, Alexanderhoe-

ve kaas en noten van Stijn Melenhorst op winkelcentrum Amstelplein of door een email te sturen naar discoparty8090@gmail.
com,” vervolgt Annemarie.
Lianda geeft aan dat aan alles gedacht is: “De toegangsprijs is inclusief hapjes en 3 drankjes. We
doen het niet om geld te verdienen, we willen vooral een gezellige dansavond hebben en dat

gaat met DJ AX zeker lukken. De
avond wordt georganiseerd bij
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 in Uithoorn. We starten om 21:00 uur en de muziek
stopt om 01:00 uur. Kaarten kopen aan de deur kan ook, maar
dan kosten ze 15 euro. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin
in, dus we hopen dat het helemaal uitverkocht zal zijn.”

Spreekuur in
Buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - Elke donderdag staat
de koffie/thee klaar in de buurtkamer van de Meerwijk.
Bewoners uit de wijk ontmoeten elkaar voor geanimeerde gesprekken.
Er ontstaan ook initiatieven vanuit de bezoekers. Op iedere eerste donderdag van de maand
houdt Evert Kulk van 10.00 tot
11.00 uur een smartphone en tablet spreekuur voor de bewoners

van Meerwijk. Heb je een probleem of een vraag over je smartphone of tablet kom dan naar het
spreekuur.
Het maakt niet uit of het een iPhone of iPad is of een Android apparaat.
Kom gerust langs. Buurtkamer
Meerwijk, Eendracht 17, achter
de scholengemeenschap. Elke
donderdag van 10.00 tot 12.00
uur.
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oplopen naar wel € 500, omdat er
mooie premies te halen zijn, zoals een ballonvaart een spiksplinternieuwe fiets of een Driving Experience op Zandvoort. In totaal
werden er 315 kavels op deze eerste avond geveild. Om 02.16 uur
werd de laatste koop door Arnout
Overwater afgehamerd en kon de
opbrengst van € 29.620 bekend
gemaakt worden. Dat is de op
twee na hoogste opbrengst op
de eerste avond in 60 jaar Kwakelse Veiling. Geen slecht resultaat dus.

Opbrengst 1e veilingavond
€ 29.620 in De Kwakel
De Kwakel - De 60e editie van
de Kwakelse Veiling ging afgelopen zaterdag van start in de kantine van de s.v. KDO. Om 19.30
werden een honderdtal kinderen en hun begeleiders verwelkomt door Veilingvoorzitter Paul
Habets, die hen nog eens uitlegde hoe de veiling werkte en vervolgens notaris Akkermans met
een bos bloemen bedankte voor
haar belangeloze medewerking
aan de Kwakelse Veilingavonden.

Het eerste uur van de veiling werden er vooral kinderkoopjes aangeboden voor de zowel de hele kleine als de wat oudere kinderen. Zij mochten zelf bieden
op de Duplo spelletjes, bestuurbare auto’s, girls hairlights, huttenbouwen of kindersurvival clinics en deden dat met groot enthousiasme. Omdat het dit jaar
de 60e editie was konden ze allemaal bieden op een potsnoep,
die door veilingmeester Mathijs

van der Knaap afgehamerd werd
op € 6, waarna iedereen voor die
prijs een snoeppot kon kopen.
Eerste premie
Zo rond 20.30 uur ging de veiling via de rondjes paling over in
de grote veiling. Binnen een uur
viel al de eerste premie omdat de
stand van € 2.500 bereikt was. In
totaal werd er 11 keer op een premie geboden en dan kan de prijs
voor een pondje paling ineens

Zaterdag
De tweede veilingavond is op
zaterdag 2 november en begint
weer om 19.30 uur met de kinderronden. Als de avond net zo
succesvol verloopt als de eerste
avond dan zal ook de grens van €
2,5 miljoen aan veilingopbrengst
in 60 jaar veiling worden gepasseerd.
De rode draad kavel is op deze
vond een 11 gangenmenu bij restaurant Jones in Kudelstaart en
een heel bijzonder koopje wordt
het Kwakels Monopolyspel. Mensen die met een groep van minimaal 6 en maximaal 12 personen
maken kans op een BBQ pakket
voor hun groep. Onder alle kopers van deze avond wordt een
weekend of midweek voor een
vakantiehuisje in vakantiepark
Qurios verloot.
Denk niet dat alles op de Kwakelse Veiling duur is want ook dit
jaar gingen 120 van de 315 kavels
weg voor een bedrag tussen de
3 en de 50 euro. Maar weet ook
dat de opbrengst geheel ten goede komt aan het Kwakels verenigingsleven.

Jubileum Vogelvereniging De Groenling

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak
daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Goudhaantje

Had ik niet eerder gezien in Uithoorn: het Goudhaantje! Zaterdag 26 oktober ontdekte ik op
het dakje van het trappenhuis
bij mijn ouders (op de Euphraat
in Uithoorn) een heel klein vogeltje met een voor mij onbekend uiterlijk. Ik nam snel foto’s
met mijn telefoon en zocht later op internet naar informatie.
Het bleek te gaan om het
Goudhaantje, Europa’s klein-

Thamen milieubewust!
Regio - In de week voor de herfstvakantie hebben leerlingen van
klas 2 van Scholengemeenschap
Thamen zich van hun milieuvriendelijke kant laten zien. In
het Project Afval werden ze bewust gemaakt van de invloed van
de mens op de natuur. In de lessen hebben de leerlingen kennisgemaakt en gewerkt met

(straat-)afval en afvalbakken gemaakt. Daarbij moesten ze rekening houden met onder andere
gebruiksgemak en aantrekkelijkheid van het product.
Ook is er een bezoek gebracht
aan het milieudepot in Uithoorn.
Net als vorig jaar was het project
ook deze keer weer geslaagd.

Met vriendelijke groet,
Inge Huisman.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Regio - In het weekend van 8 -11
november 2019 weer de jaarlijkse vogeltentoonstelling en wel
voor de 60e keer. De tentoonstelling zal plaats vinden in de kantine van sportcomplex KDO te De
Kwakel, Vuurlijn 51 in De Kwakel.

Keurmeesters
Op vrijdag komen er officiële
keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogels. ( NBvV ) naar
KDO, om de vogels te keuren aan
de hand van de bondsrichtlijnen.
Het Bondskruis valt dit jaar op
de groep Tropen. Sommige voDe openingstijden zijn:
gels worden gekeurd uitsluitend
Vrijdag 8 november:
op kleur en andere vogels op
20.00 tot 22.00 uur
vorm of postuur. Alle vogels moeZaterdag 9 november:
ten in een goeie conditie zijn en
10.00 tot 18.00 uur
er goed verzorgd en schoon uitZondag 10 november:
zien. De keurmeesters bepalen
10.00 tot 16.00 uur
ook welke vogel de uiteindelijke
De opening van de 60e tentoon- kampioen van de tentoonstelling
stelling is op vrijdag 8 november wordt. Daarnaast zijn er per klasom 20.00 uur,
se ook nog prijzen te winnen. Dus
De tentoonstelling word ge- kom gezellig bij ons langs om
opend door de voorzitter. Op onze mooie show met vele vodonderdag beginnen de eerste gels te bezichtigen. Entree is gravoorbereidingen door vrijwilli- tis! En rolstoelvriendelijk! Het hegers van de vereniging om er een le weekend is er een Tombola met
mooie tentoonstelling van te ma- leuke prijzen. Wilt U lid worden
ken en op donderdagavond kun- van de vereniging of andere vranen dan alle inzenders hun vo- gen kan men zich aanmelden bij
gels komen inbrengen.
het secretariaat tel 0297-567526.

ste vogel. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en
ze wegen vaak niet meer dan 5
gram! Het is een zangvogel die
vooral te vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren.
In Meerwijk dus redelijk verdwaald.

AmstelProms 2020 weer
terug op de kade?
Uithoorn - AmstelProms begint
inmiddels een traditie te worden
in Uithoorn. Reeds 3 maal is deze
muzikale avond waarin popmuziek en klassieke muziek wordt
gecombineerd
georganiseerd
en iedere keer komen er meer
bezoekers. Doordat de situatie
rondom de mogelijke start van
de bouwwerkzaamheden tegenover de evenementensteiger op
de kade in Uithoorn onduidelijk
is, is afgelopen jaar gekozen voor
het evenemententerrein als locatie. Organisator Marco Lesmeister
vertelt hierover: “We vinden dat
AmstelProms thuis hoort aan de
kade bij de Amstel. De onduidelijkheid over de bouw, maar ook
de hoge kosten voor de organisatie bij de keuze voor de Wilhelminakade maakten het dat we afgelopen jaar uitgeweken zijn naar
het evenemententerrein. Ondanks dat het concert wederom
erg succesvol was en de logistiek
rondom de organisatie echt veel
beter geregeld is, willen we toch
heel graag weer terugkeren naar
de kade.”.

van voldoende sponsoren omdat
de kosten op de kade ruim hoger zullen uitvallen. Op de evenementensteiger kan het concert niet meer plaatsvinden. We
zijn van plan een groot drijvend
platform op de Amstel te leggen
in het verlengde van de Julianalaan, zodat er voldoende ruimte is
voor alle bezoekers. Zo’n drijvend
platform brengt natuurlijk ook
weer extra kosten met zich mee.
Door het evenement terug te halen naar de kade hopen we echter
dat de winkeliers en de plaatselijke horeca ons willen helpen om
de kosten te dekken.

Uithoorn 200 jaar
Volgend jaar op zaterdag 27 juni staat de 4e editie van AmstelProms gepland en in het kader
van het 200 jarig bestaan van Uithoorn willen we er een extra feestelijke versie van maken waar vele
mensen van mee kunnen genieten. Het Initiatievenfonds van de
gemeente Uithoorn heeft al toegezegd het evenement te sponsoren en we hopen dat er nog vele ondernemers in Uithoorn zulOverleg met
len volgen. Iedereen die geïntewinkeliersvereniging
resseerd is kan contact opnemen
Afgelopen zomer werden we be- via info@amstelproms.nl.
naderd door Dion van Tol van de
winkeliersvereniging. Hij vertel- De organisatie is alweer druk bede me dat er veel winkeliers en gonnen met de planning en voorondernemers zijn die het evene- bereidingen. We zouden ook het
ment heel graag weer terug wil- liefst veel zangers en zangeressen
len hebben op de kade, waar in het koor laten meedoen en ook
het concert thuis hoort. Toen alle plaatselijke muzikanten worhij hoorde dat dat ook de ster- den uitgenodigd mee te spelen
ke voorkeur heeft van de Amstel- in het AmstelProms orkest. De reProms organisatie hadden we al petities voor het orkest beginnen
snel het plan opgevat om te gaan rond maart 2020 en muzikanproberen dit voor elkaar te krij- ten kunnen zich via bovenstaand
gen aldus Lesmeister.
email adres opgeven of meer inGrootste uitdaging is het vinden formatie vragen.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
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.
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.
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.
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Winst voor UWTC bij de
nacht van Woerden
Regio - Dinsdagavond 22 oktober, wat een drukte was het
bij de nacht van Woerden. Heel,
heel veel publiek langs het parcours, vooral toen de elite renners aan het koersen waren. Maar
de avond begon met de junioren
en nieuwelingen. En dat was ook
spektakel. Vooral op de rand van
de vijver, waar diverse renners
moeite hadden om op het rechte spoor te blijven in de bocht en
onvrijwillig in het water belanden. Gelukkig hebben de UWTC
renners het water niet getest,
maar wat valpartijen bleef ook
hun niet bespaard. Naast 2 valpartijen kreeg junior Sven Buskermolen ook nog te maken met een
lekke band. Hierdoor was hij niet
tevreden over zijn koers, maar
hij reed de wedstrijd toch netjes
uit en werd 44e. Ook de nieuwelingen Mike, Rens en Lars moesten soms worstelen met de glibberige stukken. Ze reden allen de
koers lekker uit, Duuk werd 47e,
Mike 55e, Rens 58e, Lars 72e en
Jens 74e.
Na afloop van de spannende elite
koers, die door Lars van de Haar
werd gewonnen verdween jammer genoeg een hoop publiek. Zij
misten zodoende een spannende koers bij de amateurs die pas
rond 22.15 uur van start gingen.
De UWTCX leden Tommy Oude
Elferink en Bart de Veer reden gelijk in de voorste groep. In de laatste ronde lagen UWTC-er Bart
de Veer en Tim Putman uit Zelhem samen aan de leiding. In de
laatste bocht kwam Putman als
eerste wijd uit de bocht en Bart

kwam er al bijna naast toen hij
binnendoor stak. Putman maakte
een klein foutje, waardoor Bart de
Nacht van Woerden op zijn erelijst kon bijschrijven. Tommy Oude Elferink werd 4e, Menno van
Capel 7e , Bas de Bruin 10e, Ian vd
Berg 18e en Maarten Postma 41.
Een sterk optreden van de UWTC
renners!
Jeugdclinic
Dinsdagochtend 22 oktober
heeft UWTC in samenwerking
met de KNWU in de herfstvakantie weer een clinic georganiseerd
voor de jeugd veldrijders. Een
week voor de clinic hebben we
de inschrijving moeten stoppen
toen we al meer dan 100 aanmeldingen binnen hadden gekregen.
Prima weer, veel enthousiaste
trainers en gemotiveerde kinderen maakte het tot een succesvolle dag. Om 10 uur werd begonnen met een gezamenlijke warming-up. Daarna werden de kinderen in 5 groepen verdeeld en
per groep gingen ze de verschillende stations af. Er werd geoefend op snelle starts, bochtentechniek, op- en afstappen van
de fiets en over een hindernis
gaan, heuvel op en af rijden en
ook het befaamde kippenspel
stond op het programma. De clinic werd afgesloten met een korte wedstrijd.
ACC Twiske
Zondag 27 oktober werd onder
prima omstandigheden de Twiske Cross, de 3de wedstrijd van
de ACC verreden. En in alle cate-

Het examen voor het vaarbewijs
1 en 2 gaat veranderen
Regio - Vanaf 1 januari 2020 zal
het CBR de examens voor het Vaarbewijs 1 en 2 gaan afnemen.
Tot nu toe deed je deze examens
via de Vamex. Alle examens voor
2019, bij de Vamex, zitten vol. Dus
mocht je een examen willen boeken dan kan dit nu alleen nog via
het CBR. Deze examens zijn te boeken via: mijncbr.nl De examens die
het CBR gaat afnemen zijn gelijk
aan de huidige VAMEX-examens
qua inhoud en zwaarte. Om een
Klein Vaarbewijs 1 of 2 te verkrijgen moet u vanaf 2020 ook voldoen aan de keuringseisen voor
de binnenvaart. Als u een aan-

vraag indient voor uw eerste vaarbewijs of een verlenging van het
vaarbewijs dient u een gezondheidsverklaring in te vullen waarin u vragen over uw gezondheidstoestand met ja of nee moet beantwoorden. Als u alle vragen met
nee kunt beantwoorden, voldoet
u aan de medische eisen. Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging
van het vaarbewijs op 70-jarige
leeftijd wettelijk afgeschaft. Met
deze wetswijziging is het Klein
Vaarbewijs onbeperkt geldig.
Geen vaarbewijs nodig:
Vanaf 12 jr, lengte van de boot

Legmeervogels pakken
punt bij titelkandidaat
Uithoorn - Om even over twee
uur, afgelopen zondag, betreden
onder een oorverdovend geluid
van afgestoken vuurwerk de beide teams SDZ en Legmeervogels
voorafgegaan door scheidsrechter Raymond Schipper en zijn assistenten Erik Sierhuis en Reduan Jagho het veld om te gaan beginnen aan het eerste duel tussen SDZ en Legmeervogels zondag wel te verstaan in de historie
van beide verenigingen.
Legmeervogels beginnen ook in
dit duel vanuit een goed georganiseerde verdediging daarbij gesteund door de rest van de ploeg
waar dit maar nodig is. De eerste
kan op de openingstreffer is voor
Legmeervogels een corner genomen door Quint Piris wordt maar
net genist door de mee naar voren geslopen Mitchell Verschut.
Daarna neemt SDZ het initiatief
over en komt de verdediging van
Legmeervogels onder zware druk
te staan. SDZ moet het voornamelijk hebben van Amine Ennali en Tim Klaasen-Bos, Zij komen

gorieën had UWTC weer deelnemers meerijden. Bij jeugd A wist
Morgan Hartveldt voor de 3x op
rij te winnen. Bij de Jeugd B werd
Jytte Timmermans 12e.
In de Jeugd C groep startten Jari Buskermolen en Sem Amelink.
Sem reed een regelmatige race
en kwam als 12e over de finish.
Jari had minder geluk. Hij viel
een paar keer eindigde op de 23e
plaats. Verdere uitslagen: nieuwelingen 12 Lars Hopman. Dames 14 Diana Kuijpers, 22 Klara
vd Vaart. 40: 22 Sven Buskermolen, 24 Gijs Eekhoff. 45+: 8 Peter
v Capel, 11 Wilfred Zeijerveld, 26
Paul vd Aar, 38 Frank Jansen, 62
Wilfried Burgmeijer.
Clubcross Competitie
(27 oktober) Weer prachtig weer
bij de tweede wedstrijd van de
clubcrosscompetitie. Uitslag 40: 1 Michael v Meerland, 2 Jim v
Vliet, 3 Roberto Blom, 4 Lars Wiebes Uitslag 40+: 1 Louis Oude Elferink, 2 Mark Best, 3 Wouter Verhoef, 4 Frans v Heteren, 5 Robert
Wiebes, 6 Maarten de Jong, 7 Peter Wiebes, 8 Rene Wiebes, 9 Bart
van Montfoort, 10 Leen Blom, 11
Gijs Kostman
Veldrit de Uithof
Zaterdag 26 oktober stonden de
mannen van het UWTCX team
weer aan de start bij de veldrit in
den Haag. Al vlak na de start wist
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde al een gaatje te slaan. Tommy Oude Elferink en Bart de Veer
zette samen met Yannick Runhart en de gebroeders vd Kruisweg de achtervolging in. Maar
Atse was vandaag duidelijk de
sterkste. Na ongeveer 20 minuten
koers moesten er volgens de jury nog 5 rondes gereden worden.
En met rondes van 6,5-7 minuten
vroeg Tommy vertwijfeld aan de
jury of dit wel goed was. De ronde erna kregen de mannen te horen, nog 2 rondjes... Ondertussen
had Yannick het gas erop gezet
en ook een gaatje geslagen dus
ging ook het tempo bij onze renners omhoog. Raymond vd Kruismax. 7 meter, maximum snelheid
13 km/pu. Vanaf 16 jr, lengte van
de boot max. 15 meter, maximum
snelheid 20 km/pu.

weg moest lossen. En langzaam
maar zeker verbrokkelde het
veld. Winst voor Atse, 2e Yannick
en Bart pakte de 3e plaats. Tommy 4e, Bas 10e en Menno 14e. Ian
had zijn dag niet en stapte na ongeveer 30 minuten uit de wedstrijd. Bij de masters 40+ finishte
Frank Jansen als 22e.
Veldrit Heeswijk Dinther
Zondag is de 1e nationale veldrit in Heeswijk Dinther verreden. Er lag een razendsnel rondje met veel bochten, bosachtig,
erg smal en bijna geen plaats om
in te halen. De amateurs moesten weer tegelijk met de elite/beloften van start. Bart had een prima start maar moest de eerste
rondes even wennen aan het hoge tempo. Dit was weer heel wat
anders dan de modderige en/of
stoemp parcoursen. Na enkele
rondes kwam hij beter in het ritme, maar renners weer inhalen
was gewoon erg lastig op dit parcours. En als gedubbelde renners
dan ook nog eens geen ruimte geven voor de snellere mannen.... Ook Bas reed op een prima plaats, 3e amateur, totdat een
afgelopen ketting ervoor zorgde
dat hij heel wat plaatsen terugviel. Bart werd 10e totaal en was
hiermee 2e bij de amateurs. Bas
werd 23e en 6e bij de amateurs.
Ook Ian deed vandaag weer goed
mee, 33e en 12e bij de amateurs.
Bij de dames ging Elleke Claessen
weer van start. Zij reed een goede koers en streed lang mee voor
een podiumplaats, ze werd uiteindelijk 4e. Judith van Maanen
15e en Rebecca Cornelisse 19e.
Ook de nieuwelingen Mike Derogee en Duuk vd Haagen reden
in het Brabantse land. Duuk werd
33e en Mike 35e.
Dwars door het Zand
Als een veldrit als titel dwars door
het Zand draagt dan weet je het
wel. Aan zand geen gebrek... Onze nieuwelingen waagde zich zaterdag 26 oktober aan deze veldrit in Alphen. Mike 37e, Rens 41
en Jens
Op de ruime vaarwateren is klein
vaarbewijs II noodzakelijk.

Het theorie-examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 meerDe verplichting voor varen
keuzevragen. De toekenning van
met een vaarbewijs (vanaf 18
punten per vraag varieert van 1
jr) geldt voor het varen met:
tot 3 punten. Het totaal te beha- een motorboot met een leng- len punten is 80. U bent geslaagd
te van minder dan 15 meter, als u 56 punten (70%) of meer
die een snelheid van meer heeft behaald. Het VerkeersColledan 20 kilometer per uur kan ge start weer met een opleiding
bereiken.
Vaarbewijs 1 op 14 november
- een boot met een lengte van 2019. Binnen 6 avonden stomen
15 meter of meer (dat niet be- zij u klaar voor het examen. Zodat
drijfsmatig wordt gebruikt)
u in het voorjaar met een gerust
Het verschil tussen klein vaarbe- hart de boot weer in het water
wijs I en klein vaarbewijs II heeft kunt leggen en met alles mag vate maken met het water waarop u ren. Meer info over de opleiding
gaat varen. Op de Nederlandse ri- of de wijzigingen? Bel met: 0297vieren, kanalen en meren heeft u 250638 of kijk op de website: vervoldoende aan klein vaarbewijs I. keerscollege.com/vaarbewijs.

Legmeervogels speelt in het geel
en als jij dan zelf ook in het geel
speelt is het wel de bedoeling dat
jij de bal doorspeelt naar iemand
die ook een geel shirtje aan heeft
en niet naar een speler met een
dan ook regelmatig in de buurt grijs shirtje. Ondanks het vele balvan Folke Maenhout maar zonder bezit en de kansjes die SDZ krijgt
nog echt gevaarlijk te worden. blijft het tot aan de rus 0-0.
Tussen de vele aanvallen van SDZ In de rust moet vervangen wordoor lukt het Legmeervogels zo den Sven van Beek. Net voor de
nu en dan met uitvallen gevaar- rust klapte hij bij een duel door
lijk te worden. Zo is er een fraaie zijn enkel. Zijn vervanger is Prince
kopbal te noteren van Kenneth Owusu. Verder begint Legmeervan der Nolk van Gogh. Maar hij vogels ongewijzigd aan de tweeslaagt er niet in om de doelman de helft.
van SDZ Mitchel Vincken te passeren.
Verdedigend
Het meeste balbezit gedurende De tweede helft is eigenlijk een
de eerste 45 minuten is wel voor afdruk van de eerste 45 minuten.
de gastheren. De fout die SDZ Legmeervogels sterk in verdedan gaat maken als het maar niet digend opzicht. Een aanvallend
lukt om een doelpunt te forceren SDZ wat ook nu veelvuldig de bal
is dat men het gaat zoeken in in- heeft maar er eigenlijk heel weidividuele acties. Dit is dan een nig mee doet. Ook nu kan de verkolfje naar de hand van Legmeer- dediging van Legmeervogels eivogels. Het wordt dan zo makke- genlijk gemakkelijk overeind blijlijk verdedigen waardoor het nog ven. Zonder het andere tekort te
eenvoudiger wordt om de aan- doen is het vooral aan het uistevallers van het doel weg te hou- kende optreden van doelman
den. Het vele balbezit van SDZ Folke Maenhout te danken dat de
wordt ook in de hand gewerkt gastheren er niet in slagen om tot
doordat Legmeervogels wat fout- score te komen. Legmeervogels
jes maakt bij het afspelen van de moet het hebben van een enkebal. Moet toch eenvoudig zijn le counter. Maar ook de aanvallers

van Legmeervogels maken dan
de fout om bij de schaarse uitvallen te veel voor het eigen succes
te gaan. SDZ vervangt naar een
minuut op 70 spelen een verdediger en een middenvelder voor
nog meer aanvallend ingesteld
spelers. Maar gelukkig maken deze invallers dezelfde fout; veel te
veel voor het eigen succes. Dan
ver, heel ver in blessure tijd, blessure tijd van meer dan 12 minuten een schitterende kans voor
Legmeervogels om er alsnog met
de drie punten vandoor te gaan.
Regilio Kranenburg kan ver doordringen in de SDZ verdediging.
Speelt vervolgens de bal keurig
in de voeten van de geheel vrijstaande Revellino Slijters maar
deze wil deze kans veel te snel
verzilveren. Zijn schot gaat dan
ook hoog over het doel van SDZ.
het zou een gestolen overwinning zijn, maar die smaken toch
altijd heel goed. Aanstaande zondag speelt Legmeervogels thuis
om 14.00 uur tegen De Meern dat
zondag thuis heef gewonnen van
Fortuna Wormerveer. een andere opvallende uitslag in de poule is het verlies van Papendorp bij
AFC’34 met maar liefst 9-2. Op de
ranglijst neemt Legmeervogels
nu de 9e plaats in met 6 uit 6.

Brand bij bakkerij Westerbos
De Kwakel - Aan de Kerklaan in
De Kwakel is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. De brand in een bakkerij
werd rond 3 uur in de nacht ontdekt. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gegaan. Brand is ontstaan door

Met spoed naar
ziekenhuis

Uithoorn – Op vrijdag 25 oktober rond twee uur in de middag
zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een onwel geworden
baby van 9 maanden in de Briandflat. Het jongetje was behoor-

kortsluiting in de/een (slagroom)
machine. Er zijn door de medewerkers van de ambulance drie
personen ter plaatse behandeld
wegens inhalatie van rook. Niemand hoefde mee naar een ziekenhuis.
Foto: VTF - Ricardo Neeskens
lijk ziek en had koortsstuipen. Na
de oproep via 112 zijn de politie
en ambulancedienst direct in groten getale ter plaatse gaan. Ook
de traumaheli is ingezet om eerste hulp te verlenen.
Het kind is met spoed per ambulance en onder politiebegeleiding naar het AMC-ziekenhuis
vervoerd.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Op maandag 21 oktober
is de zevende ronde van de competitie gespeeld. De uitslag hiervan bepaalt welke paren promoveren en degraderen.
In de A-lijn deden Greet Vermeij &
Ada Groenewegen goede zaken
door 60,00% te scoren. Johan le
Febre & Agnes Kroes kwamen op
57,92% en Daniel Aartse Tuijn &
Carla Euwe volgden met 51,67%.
Een spel trok de aandacht: Johan
& Ingrid Voskamp maakten een
3sanscontract met 3upslagen
waar de overige paren met 1upslag of contract behaalde.
Hans & Nel Leeuwerik deden goede zaken door een 4schoppencontract met 1upslag binnen te
halen. Richard Morssink & Ad in ’t
Velde maakte een prachtig 3sanscontract met 3upslagen.
B-lijn
In de B-lijn waren Henny van
Nieuwkerk & Ineke van Diemen
de besten met 64,58%. Ans de
Ruiter & Rietje Tijssen scoorden
mooi 61,85% met Richard van
Heese & John van Diemen daar
achter met 57,64%. Lenie & Henk
van der Laan maakten een 3sanscontract met 1upslag waar de
overige paren in een 1 sans of
2hartencontract bleven steken.
Elly Norel & Corrie van der Wit
scoorden heel goed met een 5ruitencontract met 2upslagen.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de technische commissie promoveren de volgende paren naar de A-lijn: Ans de Ruiter
& Rietje Tijssen, Jopie de Jong &
Lenie Koevermans, Henny van
Nieuwkerk & Ineke van Diemen
en tenslotte Paul & Delia kenter.
Op Donderdag 24 oktober is de
eerste ronde van de tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn gingen Richard van
Heese & Hans Leeuwerik er met
de winst vandoor 61,90%. Riet &
Gerard van der Meer konden net
aanhaken met 60,60% en Rene &
Tineke de Jong pakten 58,42%.
Pieter Koopmans & Ton Verlaan

speelden een 1sanscontract met
3 upslagen waar de andere paren of down gingen of in een harten contract verstrikt raakten. Jan
Bunnik & Corry Twaalfhoven boden een super 6schoppencontract uit en maakten het terwijl
bij overige paren alles down ging
al dan niet gedoubleerd. Rene
de Jong & Tineke Schreurs haalden een 5ruitencontract met 2
upslagen binnen terwijl een ander paar 7ruiten bood en 2slagen
down ging. Ineke Hollaardt & Ineke Siegers speelden een gedoubleerd 1sanscontract met 1upslag
In de B-lijn deden Paula Kooijman & Koos Wieling goede zaken
door 60,42% te scoren. Hier net
achter kwamen Ben Ockhuizen
& Otto Hoogendijk met 59,90%
en op geringe afstand Diny de
Haas & Marion van Nieuwkerk
met 55,21%. Lenny van Diemen &
Hermine Elmoudni scoorden een
gedurfd 4hartencontract. Anita
Berrevoets & Henk de Vries vonden de juiste oplossing met een
2hartenspel waar alle overige paren down gingen. Ria Bon & Gerda Borburg durfden 5klaveren te
spelen en haalden 2upslagen. De
andere paren bleven in een deelscore hangen.
In de C-lijn werden de hoogste
scores van de middag gemaakt
door Annemarie Pierrot & Geri Stappers 62,76%. Annie van
Onna & Christine Kennis deden
goed mee met 60,63% en Bram &
Tiny van Klaveren deden het heel
goed met 59,38%. Hubertine van
Buul & Nel Lindeman scoorden
een gedoubleerd 4schoppencontract en liet daarmee een paar
met 4schoppen plus 1upslag achter zich. Ineke Tijmensen & Corrie
van der Veer maakten een mooi
3sanscontract met 2upslgen
waar een ander paar 3down ging
of net 1upslag minder haalde. Er
werd afgedoubleerd in deze lijn.
Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer
deden het goed in een 4klaveren
gedoubleerd contract.

Desiree & Tom stelen de
show bij B.V.U.
Regio - Maandag 28 oktober
2019 werd de 3e ronde van de 2e
competitie 2019-2020 van Bridge
vereniging Uithoorn gespeeld.
Allereerst werd door de voorzitter Hans Wagenvoort stilgestaan
bij het overlijden van Henk v/d
Schinkel die jarenlang penningmeester was en een zeer geliefd
persoon was binnen de BVU.
In deze 3e ronde eindigde in de
A-lijn op de 1e plaats de nieuwkomers Bep de Jong & Herman
v. Beek met 59.58%. In de B-lijn

was de 1e plaats voor Marieke
Schakenbos & Rob Dollekens met
59,08%. In de C-lijn werd door Desiree v/d Voet & Tom Woerde de
hoogste score van de avond gemaakt 62,17% .
Het is de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom te
krijgen van nieuwe bridgers. Bent
u een beginnend bridgepaar, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.

30 oktober 2019 15

Kunstroute weekend Qua Kunst & Ambacht
in De Kwakel weer een doorslaand succes
Het afgelopen weekend was het in De Kwakel weer een komen
gaan met mensen die wilde genieten van een grote diversiteit
van Kunst. Het was weer het jaarlijkse Kwakelse Kunstweekend.
Het was werkelijk weer een genot. We benoemen alle veertien
deelnemers/sters. De een misschien wat uitgebreider dan de ander, maar dat zij zo: Wat lieten de kunstenaars bij Cin in Wone een
varia aan kunst zien: beelden, textielkunst, schilderkunst met en
zonder goud erin verwerkt en het upcyclen van sieraden. Denk bij
dit laatste bijvoorbeeld aan oud porselein en aardewerk dat met
zilver en goud is bewerkt. Verder is er nog genoeg ander moois te
ontdekken qua woonaccessoires. En, niet geheel onbelangrijk, de
koffie stond klaar voor de bezoekers

De schilderijcarrousel bij De Inlijsteraar, wordt zowel door kinderen als ook volwassenen omarmd. Aan het einde van de eerste dag zijn er meer volwassen
met een zelfgemaakt schilderijtje naar huis gegaan dan kinderen. Geweldig dat iedereen het
kind in zichzelf (her)ontdekt! Bij
de lijstenmaker kon men terecht
met vragen over inlijsten en restauratie van schilderijen. Hij informeerde de bezoekers graag
en diende ze graag van advies.
De voorspelling was dat de zondag van de kunstroute is een stuk
kouder zou worden dan de zaterdag, dus kon men bij de Inlijsteraar een zelfgebreide sjaal kopen
voor het goede doel: sondevoeding en incontinentiemateriaal
voor een meervoudig gehandicapt meisje. De opbrengst gaat
voor 100% naar Merciel. Nagekomen bericht: er zijn twee sjaals
verkocht.

bezoekers zich in het gezellige
theehuis laven aan al dit lekkers,
vermaakte de kinderen zich in en
op de ruïne van Steenwyck.

ding. De opbrengst van de verkoop van de afzonderlijke werkjes komt ten goede aan de Stichting Alzheimer.

Herfsttinten
Herfsttinten alom voor de bezoekers bij lBloemsierkunst Christa Snoekocatie. Tussen alle oranje- en bruintinten staan de deelnemers aan met hun werk. Er
zijn mooie foto’s uit de omgeving te bekijken, sieraden van
keramiek, beelden en schilderijen te bewonderen. Ook kan men
zien wat er zoal van oude jeans
kan worden gemaakt. Zeer creatief! De winkel stond verder vol
met bloemen, planten en woonaccessoires. In het centrum is natuurlijk Dorpshuis de Quakel te
vinden. De huiskamer voor alle
inwoners van De Kwakel! Iedere
bezoeker wordt hier in de watten gelegd. Men kan de voeten
even rust gunnen en zich te goed
doen aan cake, een broodje of
Bonbons
een kopje koffie/thee, frisdrank
Bij Riga paardenmelkerij, choco- of iets sterkers. Bijgekomen? Dan
land, konden de bezoekers ge- was er genoeg te zien, bijzondere
nieten van fotografie, schilderij- fotografie, schilderijen, foto- en
en, eierkunst, sieraden en hand- filmmateriaal over het leven en
gemaakte spulletjes, waaronder werken in De Kwakel van Stichkerstjam, voor het goede doel ting De Kwakel Toen & Nu en te(de winst van de laatstgenoem- keningen van leerlingen van bade verkoop gaat naar de kinde- sisschool de Zon.
ren van de voedselbank). Ook
kon men heerlijke chocolade- Warm onthaal
bonbons van paardenmelk ko- Bij binnenkomst bij Bloemen en
pen. Dat gebeurde dan ook re- planten The Butterfly werden
gelmatig Zo kon men thuis op de bezoekers door een welkom
de bank een beetje nagenie- bord warm onthaald. Wanden vol
ten. Bij Theetuin-Bamboe Laby- schilderkunst, tafels en een vloer
rint ‘ Het Nirwana’ liepen de men- vol beelden en een tafel met nijsen af en aan. Niet alleen om de vere haakkunst staan op kijkers
schilderijen van Gabriela Espino- te wachten. Je had ogen te kort,
za Vazquez te bewonderen, nee, zoveel was er te zien. Tevens was
stiekem is ook het bamboelaby- het mogelijk om een bos bloerint dit weekend geopend. Velen men, een bloemstuk of planten
durfden vandaag deze uitdaging te kopen. Bij Hofstede Nooitgeaan. De eigen gebakken taart en dacht konden de bezoekers geo.a. muntthee, waarvan de munt nieten van schilderijen en keravers uit de Nirwana tuin komt, miek. Iedereen die binnenstapvonden gretig aftrek. Terwijl de te kon aan de koffie of thee met
iets lekkers erbij en dat alles in
een gezellige boerderij setting.
Bij Zorgboerderij Inner-Art konden de bezoekers beelden, kalligrafisch gebeeldhouwde werken en schilderijen bekijken. Van
de twee laatstgenoemden zijn
een aantal werken verkocht. De
netto-opbrengst hiervan wordt
overgemaakt aan het Prinses
Beatrix Spierfonds. De kunstenaars bij Bruinsma Natuurlijk waren zeer te spreken over hun locatie. Schilderijen werden bekeken en besproken en de sieraden
waren zeer gewild bij de bezoekers. Zeker de aquarel dat in het
kader van ‘200 jaar Gemeente
Uithoorn trok veel bekijks. En natuurlijk niet te vergeten: de grandioze kerstshow. Ieder jaar weer
een belevenis voor de bezoekers!
Een groep kunstenaars exposeerde hun werk bij Poldersport. Gezamenlijk had men 1 werk, bestaande uit meerdere schilderijtjes, gemaakt met de titel Verbin-

Verschillende disciplines
Meerdere ruimten in locatie nummer 8, Bar ‘t Fort, zijn door kunstenaars van verschillende disciplines in gebruik genomen. Tijdens deze Kunstroute kon genoten worden van beelden, schilderijen, luchtvaartschilderijen, collageschilderijen, eierkunst, sieraden en iconen. En als de dorst
toesloeg was de bar open om
een biertje of iets anders te nuttigen. Bezoekers konden bij White
Time ( Kristal) Healing Parktijk
Marga een heerlijke korte massage ondergaan. Daar werd door
de bezoekers regelmatig gebruik
van gemaakt. Ook de tekeningen
en schilderijen werden aandachtig bekeken. Ook werd de burgemeester nog gespot tijdens de
Kunstroute bij In den Ossewaard.
Hij heeft samen met een deel van
zijn familie alle locaties bezocht.
De foto’s van de urban explorer,
gemaakt in Chernobyl in de Oekraïne en in Italië, trokken heel
veel bekijks. Jong en oud waren
hierin geïnteresseerd. Ook de keramiek, dat zowel binnen als buiten de B&B te zien was, konden
de bezoekers waarderen. Een
paar kinderen zaten aan tafel geconcentreerd onze kleurplaat in
te kleuren. Ze vinden het heel
spannend of ze hiermee een prijs
gaan winnen. De locatiehouders
verwenden de gasten met allerlei huisgemaakte lekkere hapjes.
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Legmeervogels onder de 19

Qui Vive leden doneren kleding
voor kinderen in Ethiopië
De Kwakel - Hockeyvereniging
Qui Vive heeft sinds dit seizoen
een nieuw tenue. Om die reden
werd er een grote inzamelactie
gehouden onder de leden met
als doel om voor de oude kleding
een goede bestemming te vinden.
Hiervoor werd de samenwerking
gezocht met Stichting Dessi die
tot doel heeft kinderen in Deda, een regio ten zuidoosten van
de Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba, een kans te geven zich
te ontwikkelen. Dit doen zij door
het faciliteren van goed onder-

wijs, water, sanitair en elektriciteit. Ook zorgt deze stichting dat
er veel sportactiviteiten plaatsvinden. Altijd samen mét de lokale bevolking.
De speelsters en spelers van Dames 1 en Heren 1 waren de eersten die een grote donatie deden.
De oude shirts, trainingspakken,
truien maar ook overige sportkleding en attributen werden gedoneerd. Dit initiatief werd door vele leden gevolgd. Inmiddels is het
grootste gedeelte goed aangekomen en dankbaar door de kinderen in gebruik genomen!

Staakt je juf of meester?

Kom naar de Sport en Spel
ochtend bij Qui Vive hockey
De Kwakel - Alle scholieren die
op 6 november a.s. geen les hebben in verband met de staking
van de juffen en de meesters
zijn van harte welkom bij Qui Vive hockey. Zij kunnen dan de hele ochtend lekker sporten. Het
programma is samengesteld en
wordt begeleid door Qui Vive
hockey en KidsPower. Er wordt
niet alleen hockey gespeeld maar
er zijn ook vele andere leuke activiteiten. Kortom, als je lekker wilt
komen spelen, rennen, voetballen en klimmen ben je van harte

welkom! En neem gerust je klasgenootjes en vriendjes mee.
Vind je het dus leuk om lekker
sportief bezig te zijn? Meld je dan
snel aan voor deze Sport & Spelochtend op woensdag 6 november van 8.30-12.30 uur (tussen
12.00-12.30 uur kan je worden
opgehaald) Kosten? € 17,50 per
kind (inclusief tussendoortje en
voldoende drinken) Aanmelden
kan tot en met zondag 3 november a.s. via www.kidspower.nl
Voor meer informatie: evenementen@quivive.nl

Deen Supermarkt sponsort
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Vorige week organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub Het Wilgenhofje uit De
Kwakel. Het derde jeu de Boules
toernooi 2019-2020. Deze keer
werd dit toernooi gesponsord Supermarkt Deen uit Uithoorn. De
hoofdprijs was een mooie mand
met boodschappen en waardebonnen. Er waren deze middag
20 leden om met elkaar de krachten te meten. Zoals gebruikelijk bij de toernooien van het Wilgenhofje werd er ala melee gespeeld, dat wil zeggen dat in elke speelronden men met een
andere maat en tegenstander
speelt. We spelen met onze clubtoernooien drie ronden. De eindstand word dan bepaalt door het
aantal gewonnen partijen en het
saldo van gescoorde punten en
tegenpunten. Nieuw dit seizoen
is de einduitslag van de gespeelde toernooien. We spelen dit seizoen 10 toernooien, waarvan de

7 beste uitslagen meetellen voor
het clubkampioenschap. Degene met de zeven hoogste uitslagen kan zijn eigen clubkampioen
noemen.
Deze middag waren er na twee
ronden nog vier leden die ongeslagen waren, de derde ronde moest de beslissing brengen.
Uit eindelijk waren het er drie
die drie partijen wisten te winnen. De hoofdprijs een mand
met Deen boodschappen werd
gewonnen door Wout Verlaan
3+30. De waardebonnen werden gewonnen door 2e Ineke
van de Jagt3+21, 3eThera Winter
3+16, 4e Jan Egberts 2+6, 5e Andre de Jong 2+4, 6e Mien Breuren 2+2, 7e Tineke van Kessel 2_4,
8e Joke van de Wal 1+3, 9e Sjaak
Verhaar1+0, 10e Maarten Plasmeijer 1-1.
De Jeu de Boulesclub Het Wilgenhofje kan weer terug kijken op
een geslaagde middag.

Op de foto staan van links naar rechts Ron Leegwater, Carolien van Lit,
Rob Das, Kim Cornelisse en Marjon Meissen.

Pilot G-hockey Qui Vive
door Rabo Club Support
De Kwakel - Vorig jaar heeft het
onlangs overleden bestuurslid
Bart Smit het initiatief genomen
om de eerste contacten te leggen om G-hockey binnen sportvereniging Qui Vive mogelijk te
maken.
Dit heeft geleid tot een goed plan
van aanpak dat door Carolien van
Lit, secretaris participatieplatform Uithoorn en bestuurslid Kim
Cornelisse wordt begeleid.
Bestuurslid Kim Cornelisse: ”Wij
vinden het buitengewoon belangrijk dat wij ook voor de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking het hockeyen mogelijk kunnen maken en
dus faciliteren. Vandaar dat de Ghockey sporters bij ons van harte
welkom zijn.
Een enorme grote en blijde verassing was vorige week de mededeling van onze hoofdsponsor Rabobank regio Schiphol dat wij om
dit geweldige initiatief mogelijk
te maken een cheque ter waarde
van € 1021,84,- via Rabo Club Collect zouden ontvangen”.

Op 24 oktober jl. mocht Qui Vive
deze in ontvangst nemen uit handen van Marjon Meissen en Ron
Leegwater namens de Rabobank.
De pilot voor G-hockey kan nu
helemaal volgens plan worden
georganiseerd.
Via Rabo Club Support stelt Rabobank Nederland een gedeelte
van de winst beschikbaar aan de
lokale banken voor initiatieven
en mooie bestedingsdoelen van
verenigingen, clubs en stichtingen binnen het werkgebied. De
leden van Rabobank regio Schiphol konden hiervoor ook hun
stem uitbrengen. Qui Vive dankt
de leden die op G-hockey hebben gestemd. Binnenkort komt er
een gratis pilot voor G-hockey bij
Qui Vive waaraan geïnteresseerden uit Uithoorn en omgeving
deel kunnen nemen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels
gestart en geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor
deelname via ghockey@qui vive.
nl Ook voor vragen kan dit e-mail
adres worden gebruikt.

Uithoorn - Op een herfstige zaterdagmiddag onder een bleek
zonnetje maar vergezeld van een
straffe wind trad LMV aan tegen
Amstelveen Heemraad, een duel
tussen 2 middenmoters. AH begon sterk en liet al in de 1e minuut keeper Dimitri schrikken
maar nog zonder resultaat. De
ploegen leken aan elkaar gewaagd en wisten beiden weinig
kansen te creëren. LMV moest na
20 minuten al afscheid nemen
van spelmaker Jens, die zijn knie
verdraaide en het veld moest verlaten. Vol goede moed bleef LMV
de aanval zoeken. Een scrimmage
in het strafschopgebied van AH
leidde tot een kans voor Julian, die beheerst de 1-0 binnenschoot. 10 minuten later was het
Lewis die de bal ontfutselde van
de laatste man en knap de keeper
passeerde voor de 2-0.
Na de rust veranderde het spelbeeld niet, LMV bleef zoeken
naar doelpunten. Het was wederom Julian die nu in de verre hoek schoot. Inmiddels had
coach Jeffrey supersub Cornelis
ingebracht, altijd goed voor spektakel in het 16 metergebied. Deze keer werd hij op de rand van
de 16 door de laatste man ge-

KDO buigt ruime
achterstand om in winst

De Kwakel - Na de ongelukkige
3-2 nederlaag van vorige week
tegen HBC en de midweekse uitschakeling in het bekertoernooi
tegen WV-HEDW, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen Nieuw Utrecht. In eigen huis
wilde de selectie van trainer Raymond de Jong graag het tij keren
en van de hatelijke nul afkomen
in de 2e klasse B. Tegen middenmoter Nieuw Utrecht kon KDO
niet beschikken over Bart Hoving, Roy Verkaik en Jesse Stange. In de beginfase van de wedstrijd gingen beide ploegen gelijk fel de duels aan en ontspon
zich een gelijk opgaand duel in
Uithoorn - De in Uithoorn woon- met zijn koppelmaat de wedstrij- De Kwakel. Nieuw Utrecht, die al
achtige handbalscheidsrechter den goed aan. Al enige tijd was 3 keer in de competitie wisten te
Erik Schootemeijer floot al 25 jaar bekend dat Erik al 25 jaar scheids- winnen, ontsnapte in de 14e mizijn wedstrijden. Hij doet dat te- rechter is, maar er moest nog een nuut aan een achterstand. Het
genwoordig al lange tijd op het moment gevonden worden om lukte Sven Vlasman namelijk niet
hoogste niveau en heeft er nog hem in het zonnetje te zetten. om schuin voor het doel te scoaltijd veel plezier in.
Dat gebeurde afgelopen zondag ren, mede dankzij fraai keepersErik handbalde vroeger bij Uit- in de Scheg voor de wedstrijd werk van de sluitpost van de behoorn handbal en later besloot van de Dames 1 van Legmeervo- zoekers. Tien minuten later wist
hij om te gaan fluiten. Langzaam gels, de club waarvoor Erik inmid- Nieuw Utrecht wel van dichtbij
is hij op de ladder gestegen en dels fluit. Uit handen van hand- een doelpunt te maken vanuit
heeft het inmiddels geschopt tot balvoorzitter Luuk Heijlman ont- een corner, 0-1. Vlak na deze opeere- en eerstedivisie wedstrijden. ving Erik de gouden fluit. We be- ningstreffer was Mathijs van Rijn
Het is niet altijd makkelijk om de danken Erik voor zijn lange carri- bijna de maker van de 1-1. Na een
wedstrijden in goede banen te ere als handbalscheidsrechter en strakke voorzet van Sven Vlasman
leiden, maar met een strenge blik hopen hem nog lang in de zalen kopte Mathijs de bal echter rakelings langs de rechterpaal. In de
en waar nodig een straf kan hij te zien.
34e minuut kon vervolgens Joeri Stange, deze middag spelend
als linkerspits, net niet profiteren
van het mistasten van de doelman van de gasten. Vlak voor rust
moest Niels Ruhe noodgedwongen gewisseld worden (ribblessure) en was Thomas Stevens zijn logische vervanger.

Huldiging 25 jaar
bondsscheidsrechter

Geslaagd klaverjasavond
bij Legmeervogels
Uithoorn - De opkomst bij de
maandelijkse klaverjasavond was
goed te noemen. Kan altijd beter.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Noteer vast in uw agenda; de
volgende klaverjasavond is op
vrijdagavond 29 november aanstaande. Dan is ook Sinterklaas in
het land en misschien komt hij de
schoentjes van de klaverjassers
die avond aanwezig wel vullen
met pepernoten en wie wat nog

meer? Maar u hebt nog te goed
de uitslag van vrijdag 25 oktober. De poedelprijs, leuke prijs, is
gegaan naar Gerrie de Kuijer met
5067 punten. De 3e prijs is gekomen in handen van Gijs Brozius met 6964 punten. Derde deze avond is geworden Egbert Verkerk met 6992 punten. Glorieus
winnaar is geworden, met een
hele grote dosis geluk, Johan Zeldenthuis met 7173 punten.

torpedeerd waarna Lourenzo de
bal kon oppikken en eenvoudig
de 4-0 aantekende. Helaas moest
ook Bram het veld verlaten, na
een opspelende oude oorlogswond. In minuut 82 maakte Lourenzo zijn 2e, toen hij van buiten de 16 prachtig afvuurde. Uiteindelijk was het Cornelis, die na
een assist van de uitblinkende Julian, de 6-0 eindstand op het bord
bracht. De hoogste score tot nu
toe voor LMV, tegen een toch niet
zwakke tegenstander. LMV profiteerde optimaal van de fouten in
de verdediging van AH. Zonder
twijfel Man of the Match: Julian!

ter de bal staan en schoot de aansluitingstreffer bekwaam binnen,
1-2. Door dit doelpunt nam de
onrust zienderogen toe bij Nieuw
Utrecht en rook KDO zijn kans om
door te drukken. In de 78e minuut werd de Kwakelse werklust
beloond met een gelijkmaker. Na
een prima voorzet vanaf de rechterkant van invaller Thomas Stevens wist Timo Kas de bal knap bij
de eerste paal binnen te koppen,
2-2. Een groot gejuich in De Kwakel was het gevolg en wat zou er
nog meer mogelijk zijn voor KDO
in de slotfase? De gasten gaven
het niet zomaar op en bleven gevaarlijk, maar Jesper Oudshoorn
bewees zijn waarde en hield in de
slotminuten zijn doel schoon.

Geen aarzeling
Toen de klok al op negentig minuten stond, werd de 40-jarige
Maurice Bartels binnen de lijnen
gebracht bij KDO. In zijn tweede
balcontact wist Maurice, die wekelijks op donderdag nog meetraint met de Kwakelse selectie,
Joeri Stange goed aan te spelen.
Joeri zag vervolgens Thomas Stevens aan de linkerkant vrijstaan
en bediende hem op maat. Thomas aarzelde geen moment en
schoot onberispelijk de 3-2 tegen de touwen. Een minuut later werd het feest voor KDO compleet, toen Joeri Stange geen medelijden had met de keeper van
de gasten. De doelman was namelijk ver uit zijn doel vandaan,
Joeri zag dit, werd aangespeeld
en schoot vanaf zo’n 25 meter de
4-2 binnen.
Dit was even later ook de eindKansloos?
stand, waardoor de eerste punAl snel na rust leek het een kans- ten voor KDO een feit waren.
loze middag te gaan worden voor Door deze onverwachte driepunKDO, toen Nieuw Utrecht op een ter is KDO gelijk gestegen van de
0-2 voorsprong kwam. Hierna veertiende naar de elfde plaats
kreeg de ploeg uit Utrecht kan- op de ranglijst. Volgende week
sen om meerdere doelpunten te kan eraan deze overwinning homaken, maar dit bleef de Kwa- pelijk een passend vervolg gegekelaars gelukkig gespaard. Ei- ven gaan worden als KDO op begenlijk uit het niets werd erin de zoek gaat bij koploper SO Soest.
62e minuut een overtreding ge- Alleen buurman Roda’23 wist vomaakt op Thijs Plasmeijer in het rige week een punt af te snoezestienmetergebied. De scheids- pen van SO Soest, alle overige
rechter, die opvallend veel toe- vijf wedstrijden wist de ploeg uit
liet deze middag, zag dit goed Soest winnend af te sluiten. De
en wees resoluut naar de penal- wedstrijd begint om 14:00 uur op
tystip. Mathijs van Rijn ging ach- sportpark Bosstraat-Oost.

Tweede ronde

Uithoorn - Door een 1-3 overwinning op de zaterdag 1 van DEM
(Beverwijk) heeft de zondag 1 van Legmeervogels de 2e ronde
bereikt in de nok out fase van het KNVB Bekertoernooi district
West 1. De 2e ronde wordt gespeeld in het weekend van 16 en
17 november 2019. Wie dan de tegenstander is van Legmeervogels wordt later deze maand bekend.
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BVK pakt bridgedraad
weer op
Regio - Na alle commotie van de
afgelopen weken was er op donderdag 24 oktober weer eens
sprake van een ‘normale’ bridgeavond voor de BVK in Dorpshuis
De Quakel, waar 38 paren zich
meldden om de sportieve strijd
met elkaar aan te gaan. In de Aen de C-lijn speelden 12 paren, in
de B-lijn 14. De A-lijn kende een
verrassende winnaar. Paula Kniep
en An van der Poel wisten de concurrentie met een score van 59,17
achter zich te houden. Marion
en Wim Noom waren ‘best of the
rest’ met 56,67% en zij werden op
de hielen gezeten door Agnes de
Kuijer en Ans Nieuwendijk. Die
klaagden halverwege de avond
nog dat ‘het’ voor geen meter
liep. Dat viel dus alles mee getuige hun score van 56,25%. Nel en
Hans hadden ook het idee dat het
niet zo best ging en hun inschattingsvermogen bleek goed, want
de 12e plaats viel hen ten deel.
Met nog 1 ronde te gaan kunnen
in de totaalstand kunnen Adrie
Voorn en Wim Röling zich opmaken voor hun 1e periodetitel. Onderin is 1 paar al zeker van degradatie, voor de resterende plaatsen zijn er nog 5 paren die flink
aan de bank moeten volgende
week.
B-lijn
Daarover hoeven Matty en Kees
Overwater zich in de B-lijn geen

zorgen te maken. Zij werden deze week met een fraaie 63,54% 1e
en staan op een duidelijke promotieplaats in de totaalstand.
Corrie en Ruud van der Peet waren gelukkig ook weer bij hun positieven en zij bekroonden dat
met een 2e plaats met 59,38%. Lia
Guyt en Gerbrand van Nigtevegt
komen als nieuw gevormd paar
na hun 3e plaats deze week met
58,33% zeker ook in aanmerking
voor promotie. Sonja en Hans Selman kan promotie sowieso niet
meer ontgaan.
Joke en Jan sloten deze week de
rij. In deze lijn zijn 2 van de 3 degradanten wel zeker en komen
nog 4 paren voor de 3e degradatieplaats in aanmerking.
C-lijn
Ton Scholte en Wim Maarschalk
wisten de schijnwerpers op zich
gericht te krijgen in de C-lijn
waar zij met de topscore van de
avond van 64,58% de rest van het
veld op grote achterstand zetten,
waarmee zij zich naar een promotieplaats opwerkten.
In de totaalstand gaan Tiny Rijpkema en Huub Zandvliet na hun
2e plaats deze avond met 55%
ruim aan kop. Een verrassing
mag de 3e plaats van gelegenheidspaar Anny Marrien-van den
Broeck - Ben Terra zeker genoemd
worden. Zij scoorden 52,92%. Volgende week de ontknoping.

Afsluiting wegen in
Mijdrecht en De Hoef

Legmeervogels DS2
winnen in nieuwe shirts
Regio - Voorafgaand aan de wedstrijd tegen streekgenoot HSV
werd de nieuwe sponsor voor
de Dames 2 van Legmeervogels
voorgesteld. Deze sponsor, Day
to Day uitvaartbegeleiding, staat
voor begeleiding vanaf de dag
van overlijden tot en met de dag
van de uitvaart. De dames van
Legmeervogels zullen de komende 3 jaar de shirts met opdruk van
deze sponsor met ere dragen. De
eerste wedstrijd was in de Scheg
tegen HSV, altijd een tegenstander waar men het moeilijk tegen
heeft en die aan elkaar gewaagd
zijn. Een spannende wedstrijd

volgde en het spel ging op en
neer met mooie doelpunten van
beide ploegen.
Alhoewel het spannend en pittig
was bleef het sportief en moesten beide keepsters vele reddingen verrichten.
Ruststand was 8-8. Na de rust
deed Legmeervogels er een
schepje bovenop en nam een
kleine voorsprong. Het was HSV
dat wel aan kon klampen, maar
niet meer langszij kon komen
Ondanks slordig uitspelen van
beide teams werd er af en toe
nog gescoord en was de eindstand 15-13 voor Legmeervogels.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

De Ronde Venen marathon
Regio - Het streefgetal van 300
deelnemers aan de marathon afstand is bereikt. Nog niet eerder in de historie van de De Ronde Venen Marathon hebben zich
300 marathon deelnemers voor
dit onderdeel van het evenement
ingeschreven.
Niet alleen op de marathon afstand is het aantal inschrijvingen
boven verwachting hoog. Ook de
Duo-marathon laat zien dat dit
een bijzonder populair onderdeel
wordt. Aan 160 teams is inmiddels een startnummer uitgereikt.
De inschrijving voor deze 2 categorieën wordt op 3 november gesloten. Bij de Duo-marathon wissel je elkaar af, een deelnemer
loopt terwijl de ander fiets. Je
spreekt met elkaar af wanneer en
waar je wisselt op het marathon
parcours en samen kom je over
de finish. De inschrijving voor de
10 km loop is nog open. Op 16 en
17 november is de inschrijving
nog mogelijk. Het huidige aantal
van ruim 100 deelnemers zal ver
boven de 200 uitkomen.
De Ronde Venen Marathon is in-

middels een begrip geworden in
binnen- en buitenland. De lijst
met nationaliteiten groeit met de
week. Van Finland tot Zuid-Afrika en van Amerika tot Japan. Iedereen in de wereld zoekt naar
“de gemeente De Ronde Venen”
en vindt daarin het mooie rustieke dorpje Abcoude. Het hart van
de marathon met daar de start /
finish locatie bij De Eendracht aan
de Molenweg.
Niet alleen de volwassenen laten
zich zien. Dit jaar is de Mini Marathon in het programma opgenomen. AV Atletiek Abcoude en
de organisatie van de marathon
hebben de handen ineen geslagen en dit onderdeel in het programma opgenomen. Scholen
schrijven zich in met hun leerlingen. De online inschrijving via de
website van Atletiek Abcoude is
gevonden door en razend populair geworden. Dit gaat een heel
leuk onderdeel worden. Kom kijken en moedig de kinderen aan.
Laat zien dat zij een prachtige
prestatie leveren. (Foto: Ronald
Velten)

Dames biljart toernooi 2019
Regio - Op vrijdagavond 1 november vanaf 19.15 uur en zaterdag 2 november vanaf 10.30
uur organiseert de Biljartclub
“De Hoef” weer het jaarlijkse damesbiljart toernooi, wat door De
Rooij Handel en Transport B.V. gesponsord wordt. Dit unieke evenement wordt gehouden in de
Springbok in De Hoef. Vorig jaar
was Roos Aarsman van BC De Merel de trotse winnares. Alle dames
waren na afloop razend enthousiast over de organisatie,en de

sfeer in De Hoef. Ook dit jaar belooft het weer een mooie dames
toernooi te worden, maar liefst
17 dames zullen proberen Roos
van de 1e plaats af te houden. Er
wordt gestreden op 3 biljarts met
nieuwe lakens. De halve en hele
finales zullen zaterdag vanaf ongeveer 14.30 uur gespeeld worden. Wilt u genieten van het dames biljarten? Kom vrijdag of zaterdag gerust naar De Springbok
in De Hoef. U bent van harte welkom.

Regio - Traditiegetrouw vindt
tussen de parencompetities door
een laddercompetitie plaats
waarbij alle paren in eerste instantie lukraak over de A- en de Blijn verdeeld worden. Dat is leuk,
omdat je dan ook eens tegen andere paren speelt dan die van de
lijn waar je meestal in zit.
Op dinsdagmiddag 22 oktober
werd er voor het eerst dit seizoen “geladderd” en zoals wel te
verwachten was bleken de uitschieters naar boven en naar beneden behoorlijk fors met name
in de A-lijn waar het laagst scorende paar genoegen moest nemen met nog geen 30% en het
hoogst scorende paar 71,25%
neer wist te zetten. Een mooie
prestatie van Trudy Fernhout &
Ciska Goudsmit! Op de tweede plaats eindigden Cobie Brui-

ne de Bruin & Ada van Maarseveen met 66,67%, op drie Atie de
Jong & Hans Warmenhoven met
61,65%. Een gedeelde vierde/vijfde plek met 55% rond was er voor
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders en Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck. In de Blijn gingen Janny Streng & Sonja Reeders er met de winst vandoor met 67,08%. Froukje Kraaij
& Anneke van der Zeeuw werden
tweede met 57,92%, op drie Arna
Kroon & Fien Leeftink met 56,25%
en de vierde en vijfde plaats tenslotte waren voor An van Schaick
& Ria Verkerk met 55,83% en Rees
& Gerard van der Post met 55%
rond. Volgende week nog een
keertje ladderen en als u mee
wilt doen of nadere informatie
wenst stuur dan een mailtje aan
hartenvrouw2015@gmail.com

Het kan verkeren bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Zo eindig je troosteloos
onderaan om een week later me
64,30% allen aan je zegekar te
binden in de A- lijn. Dit overkwam
Lijnie Timmer & Marcel Dekker,
die zo veertien spelers verbluft
achter zich lieten, een zeer knap
herstel! Nel & Adriaan Koeleman
daar en tegen vervolgden hun
eerste plek van een week eerder
nu als tweede met 60,53%, opvallend stabiel dus. Jan Egbers & Ben
Remmers verbeterden als derde
met 60,42% ook behoorlijk ten
opzicht van de eerdere tien en
Ben ten Brink, weer herenigd met
globetrotter Jan Bronkhorst, consolideerde als vierde met 53,33%.
Cora de Vroom & André van Herel
volgden dit voorbeeld als vijfde
en sloten met 52,33% de top af.
B-lijn
De B-lijn reageerde ook opvallend, daar Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman het voor
elkaar kregen om weer eerste te
worden, nu met 58,63%, waarschijnlijk “once in a lifetime”. Heleen & Mees van der Roest kwamen met 57,74% dicht bij als
tweede en Bep de Jong & Cora
de Vor meldden zich met 55,06%
keurig als derde aan. An van
Schaick & Ria Verkerk bleven als
vierde met 53,87% drie achter-

volgende paren voor. Op de vijfde plaats werd het zo dringen
tussen de Anton’s Berkelaar & van
Senten, Maria Baas & Klaas Verrips en An Greven & Gijs de Ruiter met 52,38% als resultaat. In
de C- lijn kopieerden Richard van
den Bergh & Tim Vader vrijwel
het kunstje in de A- lijn. Vorige
keer tweede van onder, nu knap
eerste met 58,33%. Daarna Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt met
57,08%, en die verbeterden zo
van drie van de vorige keer naar
twee. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen deden het ook uitstekend als derde met 56,25% en
bleven zo Tina Wagenaar & Loes
Reinders, die op 55,83% uitkwamen, net voor. Anneke & Bram
van der Zeeuw sloten hier de top
vijf af met 55,42%.
Volgende keer start met de jaarvergadering waarna voor een
paar avonden het viertallen los
barst. Wilt u zich ook in deze tak
van bridge gaan bekwamen, kom
dan spelen 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, telefoon 0683371540.

Regio - Op zondag 3 november
wordt door Atletiekvereniging De
Veenlopers de Zilveren Turfloop
georganiseerd. Om alle lopers op
tijd aan de start te krijgen, is ruimte nodig rond het start/finishgebied. De gemeente De Ronde Venen heeft een vergunning afgegeven om het kruispunt Roerdomp-Hoofdweg af te sluiten en
het deel van de Hoofdweg tussen
de rotonde Oosterlandweg en de
C. Beerninckstraat tussen 8.00 uur
en 15.00 uur. Mijdrecht Zuid blijft
bereikbaar via de Dr. v.d Haarlaan
en de Viergang. Verkeersregelaars zullen verkeersdeelnemers
de richting van bovengenoemde
straten wijzen.
Veilig
Om de deelnemers aan de ZTL
veilig te kunnen laten deelnemen
hebben wij met de gemeente afspraken gemaakt om een deel
van het parcours auto- en fietsvrij te houden. Tijdens het evenement zijn de volgende wegen
niet toegankelijk tussen 10.30 13.00 uur:
- De Hoofdweg vanaf rotonde
Oosterlandweg t/m de kruising Molenland/Hoofdweg;
- Westerlandweg vanaf kruising
Molenland t/m kruising Oude
Spoorbaan (de Hoef );
- De Hoef-Oostzijde (route
langs de Kromme Mijdrecht)
vanaf de Hoofdweg t/m Oude
Spoorbaan (brug bij de Hoef );

-

Fietspad Oude Spoorbaan
(brug bij De Hoef ) t/m Oosterlandweg;
De Schatterkerkerweg vanaf
De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg.

Ook hier zullen verkeersregelaars alternatieve routes kunnen
toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden de
mogelijkheid hun bestemming te
bereiken.
Start
De start van de Rabo GeZZinsloop
is om 10.00 uur. De start van de
Zilveren Turfloop is vanaf 11.00
uur. Het is mogelijk om te kiezen voor één van de drie afstanden: 5km, 10 km en 16,1 km. In
de sporthal De Phoenix vindt de
inschrijving plaats, er is een mogelijkheid tot omkleden en een
bewaakte tassenopslag. Daarnaast is het ook mogelijk om online in te schrijven: www.inschrijven.nl Meedoen met de acht lopen in de regio van het Zorg en
Zekerheidcircuit? Kijk op www.
hetcircuit.net. De organisatie verwacht op 3 november veel deelnemers, dus kom op tijd en het
liefst lopend of op de fiets. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt.
Er is ook een horecavoorziening
aanwezig. Voor meer informatie
www.zilverenturfloop.nl.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 24 oktober
was de zesde en laatste zitting
van de eerste ronde in het nieuwe seizoen van het dertigste levensjaar van onze bridgeclub.
De kogel is door de kerk, degene
die promoveren en degraderen
zijn bekend, dat kon je ook aan
de gezichten aflezen, de een keek
nog vrolijker dan normaal en de
ander wat minder vrolijk.
Er werd op tien tafels gebridged,
geen stilzit deze keer.

spel zeventien, zes harten helaas
min twee.
De competitie stand
A-lijn
Voor de verandering noem ik de
laatste plaatsen op, niet omdat zij
anders nooit genoemd worden,
maar omdat wij met weemoed
afscheid moeten nemen, maar
wij hopen dat zij weer gauw terug promoveren.
De negende plaats is hier voor
het paar Greet en Ria met een gemiddelde score van 48,04%.
De tiende plaats is voor het paar
Ria en Joop met een gemiddelde score van 46,71%., als excuus
voor beide paren geld dat zij door
omstandigheden niet altijd in
hun vaste opstelling konden spelen De elfde plaats is hier voor het
paar Henny en Lucas met 46,15%.
De twaalfde plaats is hier voor het
paar Joke en Gerard met 42,58%.
Het was hier nog spannend, de
paren lagen zo dicht bij elkaar,
de laatste zitting moest echt de
doorslag geven.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor
het paar Madelon en Arnold met
maar liefst 67,19%, dit paar kan
wel bridgen hoor, maar dit keer
was het broodnodig na wat nonchalant gespeelde rondes.
De tweede plaats is voor het paar
Greet en Henk met 64,06%, weer
een sterke uitslag van dit paar, zij
wilde hun eerste plaat in de competitie veilig stellen, wat hun ook
gelukt is. De derde plaats is voor
het paar Addie en Jeannet met
50,52%, een terechte plaats voor
dit paar, zij spelen altijd degelijk
en sterk.
B-lijn
De eerste plaats is hier voor het
B-lijn
paar Lenie en Tina met een geDe eerste plaats was hier voor het middelde score van 55,31.
paar Arna en Gerda met 61,46%, De tweede plaats is voor het paar
dit paar speelt een beetje wissel- Jany en Marja met 53,67%.
vallig de ene zitting heel sterk en De derde plaats is voor het paar
de andere zitting wat zwakker.
Corry en Greet met 53,21%.
De tweede plaats is voor het paar De vierde plaats is voor het paar
Lenie en Tina met 57,29%, weer Greet en Diny met 51,67%.
sterk gespeeld, een aanwinst Alle vier de paren van harte welvoor de A-lijm. De derde plaats kom in de A-lijn, het is wel opis voor het paar Corry en Netty vallend dat van de vier paren die
met 55,73%, sterk gespeeld door promoveren er twee nieuwe padit paar. Er werd deze ronde vier ren zijn de dit jaar lid zijn geworkeer klein slem gespeeld. Twee- den van onze club.
maal in de A-lijn, beide in spel 18, Als u interesse heeft in bridge,
zes schoppen gehaald en twee- kom dan eens langs in de Scheg
maal in de B-lijn in spel 5 ook zes om kennis te maken met het zo
schoppen, gehaald, maar toen edele maar moeilijke spel.
werd dat paar wat overmoedig Wij spelen elke donderdag van
en probeerde het nogmaals in 9.00 tot 12.30 uur.
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Splitsing Biljartranglijsten
De Ronde Venen - Na 6 speelronden kan de ranglijst van De Ronde Venen biljartcompetitie inmiddels opgesplitst worden in teams
die goed op dreef zijn of juist niet.
In de eerste divisie onderscheiden 3 teams zich met een gemiddelde boven de 40 punten, in de
tweede divisie zijn dat tot op heden nog 4 teams.
Springbokteams sterk
De teams die als thuishaven
De Springbok in De Hoef hebben presteren solide. Zowel de
Springbok 1 als Lutis Ventilatietechniek/Springbok scoren gemiddeld boven de 40 punten
per speelronde. Die teams speelden deze ronde hun onderlinge confrontatie. De Springbok 1
trok aan het langste eind met 38
tegen 35. De winstpartijen werden onderling verdeeld. Het puntenverschil ontstond door de 124 winst van Hans Bak tegen Allan Knightly. De derde plek op
de ranglijst wordt virtueel bezet
door de kampioen van vorig seizoen Stieva/De Kuiper 1. De titelverdediger wist De Merel/Heerenlux 1 te verslaan met 42-38.
Lucia Burger had slechts 20 en
Kees de Zwart (SDK1) zelfs maar
19 beurten nodig, ze gunden hun
beide tegenstanders 7 wedstrijdpunten. Alhoewel Martien Heijman en Michael de Kuiper (SDK1)
respectievelijk van Bert Fokker en
Walter van Kouwen (DMH1) verloren kregen ze 9 punten achter hun naam te staan, waarmee
het eindresultaat is verklaard. De
Kromme Mijdrecht 1 haalde 3
punten meer dan thuisploeg De
Merel/Heerenlux 3. DIO behaalde hun beste resultaat van dit seizoen door van De Biljartmakers te
winnen met 44-33. Drie winstpartijen van Cees de Jong, Jan Koridon en Jos van Wijk waren een
feit zonder echt goed te spelen.
Dreamteam aanvoerder Bert
Loogman bedwong Ray Kramer
van DIO.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 3 De Kromme Mijdrecht 1
De Springbok 1 Lutis Ventilatietechniek
De Merel/Heerenlux 1 -

36-39
38-35

Stieva/De Kuiper 1
De Biljartmakers - DIO

De Ronde Vener 4 op
grandioze wijze kampioen!

38-42
33-44

Roos en Bertus uitstekend
In de tweede divisie staat het
team van De Merel/Heerenlux 2
er relatief het beste voor. Na 5 gespeelde wedstrijden hebben ze
gemiddeld 43,8 punten gescoord
per wedstrijdronde. Beide teams
van The Peanut Bar volgen met
respectievelijk 41,2 (team 2) en
40,6 (team 1). ASM heeft 1 ronde meer gespeeld en komt gemiddeld uit op 40,7 punten. Wat
betreft individuele prestaties valt Elgreenio Dorade passeert Pim van Dongen van Roda ’46.
Roos Aarsman van De Merel/Hee- Foto Hans van Gelderen
renlux 2 op; ze heeft 4 competitiewedstrijden gewonnen en 1
gelijk gespeeld, waardoor ze fier
bovenaan staat in het Dreamteam klassement. Goede tweede in dat klassement is Bertus
Oostveen van ASM. Hij etaleerde
zijn vorm door in deze ronde zo- Mijdrecht - In een sportief duel kopt door Ilias Latif, echter keewel de kortste partij (in 19 beur- tegen Roda ’46 uit Leusden heeft per Broere redde miraculeus met
ten) als procentueel de hoogste Argon drie punten overgehou- zijn been.
serie neer te zetten (8 van 27 = den. In de slotfase van de eerste
29,63%). De Springbok 2 boekte helft kwam Argon met 1-0 voor. Aanvallend Roda
een mooie 44-33 overwinning op In het vervolg waren de gasten, In het vervolg zagen we een
Stieva/De Kuiper 2. Chris Draais- die op jacht gingen naar de ge- meer aanvallend Roda die de Arma, Wim Holla en Pieter Langel- lijkmaker, duidelijk gevaarlijker. gon doelman menigmaal op de
aan wonnen, alleen Jack Baak Maar vijf minuten voor tijd bracht proef stelde. Een schot van Jo(SB2) kon het niet bolwerken te- Argon de stand op een comfor- nas Katshima werd door Antoniogen Ad Swartjes (SDK2). ASM tabele 2-0. Het slotoffensief dat li tot hoekschop verwerkt en een
hield knap 3 punten meer over Roda daarna ontketende met poging van Nigel van Zelst werd
dan de virtuele koploper De Me- twee vrije trappen en dito hoek- ook door de sluitpost van Argon
rel/Heerenlux 2. Vooral de prima schoppen leverde diep in blessu- verijdeld. In dezelfde minuut had
prestatie van Bertus Oostveen te- retijd toch de aansluitingstreffer aan de andere kant Elgreenio Dogen Ralph Dam zorgde voor het op 2-1. In de resterende minuten rade geen geluk toen de Roda
puntenverschil. Bar Adelhof 2 bleef de defensie van Argon over- keeper op tijd kon ingrijpen. In
en De Kromme Mijdrecht 2 kwa- eind en floot de goed leidende die fase zagen we tot twee maal
men allebei op 39 punten uit. Bei- scheidsrechter Eric van der Vaart, toe een blessurebehandeling aan
de teams wonnen 2 duels en de tot opluchting van de Argonaan- het hoofd van Romero Antonioli,
verliezers wisten 7 en 8 punten hang voor het einde.
maar hij kon weer opgelapt worbij elkaar te stoten. Op Jos Verden. Een kwartier voor tijd werd
meij (DKM2) na hadden de heren Weinig mogelijkheden
de licht geblesseerde Chris Daal
wel veel beurten nodig. Het on- De eerste helft hielden beide vervangen door Richard Ozuderlinge duel tussen het eerste ploegen elkaar in evenwicht, er na en ook maakte na lange tijd
en tweede team van The Peanut waren maar weinig scoringskan- Dylan Bergkamp, hij verving ElBar is uitgemond in een duidelij- sen en enkele afstandsschoten greenio Dorade, weer zijn opke 29-42 overwinning voor het waren aanvankelijk eigenlijk het wachting. Deze wissel had getweede team.
enige wapenfeit. Pas na twintig lijk resultaat, in minuut 85 zette
minuten zagen we een doelge- Dylan Bergkamp vanaf rechts de
Uitslagen 2e divisie
richt schot van Ilias Latif dat door bal strak voor op Ilias Latif die de
De Springbok 2 keeper Broere weggewerkt kon bal net voor de handen van DoelStieva/De Kuiper 2
44-33 worden. In dezelfde minuut pak- man Broere in de touwen joeg
ASM te Romero Antonioli de bal na en 2-0. Daarna werd Mike de Vree inDe Merel/Heerenlux 2
39-36 vrije trap van Nigel van Zelst.
gebracht, hij verving Jasper van
Bar Adelhof 2 Ook een schot van binnen het der Jagt. Argon leek de buit binDe Kromme Mijdrecht 2
39-39 strafschopgebied van Quentin nen te hebben, maar Roda bleef
The Peanut Bar 1 Oliekan werd een prooi voor de flink druk uitoefenen op het ArThe Peanut Bar 2
29-42 Argonsluitpost.
gondoel, twee vrije trappen en
Maar de slotfase was voor Argon, een drietal hoekschoppen levervier minuten voor het rustsignaal de in blessure tijd toch de verzette Ilias Latif de bal geplaatst diende eretreffer op, van dichtbij
voor het doel waar Ian Refos raak scoorde Tristian Wallet. Verder liet
kon koppen 1-0. Op slag van rust Argon het niet komen en trok het
ontsnapte Roda, een voorzet van in deze sportieve wedstrijd aan
Rachad Madi werd feilloos inge- het langste eind.

Argon pakt winst na
spannend slot

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
was de finale ronde van de najaarscompetitie. Het team van
De Ronde Vener 4 zou kampioen
worden als ze twee punten halen
tegen Botesa. Het herenteam van
De Ronde Vener bestaat uit Duke
Verbeek( Federer genoemd). De
altijd bescheiden Brain Zeh. Orlando Verbeek die elke wedstrijd
beleeft als Wimbledonfinale en
Matthew Joseph.
De finale ronde werden geopend
Orlando Verbeek en Brain Zeh. De
spanning was zichtbaar op de gezichten, maar trokken de wedstrijd met 6-3 & 6-4 naar zich toe.
De stand was 1-0.
De tweede wedstrijd werd gewonnen door Botesa. Duke Verbeek en Matthew Joseph waren
kansloos, en verloren in de super
tiebreak. Stand 1-1.

revanche. Samen met Brain Zeh
begonnen ze de derde wedstrijd.
Deze werd beslist in de super tiebreak. Dit keer in het voordeel
van De Ronde Vener. Tijdens deze tiebreak stonden de heren snel
achter met 9-2.
De heren herpakten zich op formidabele manier en wonnen met
12-10. Een ongelooflijke prestatie. Na het binnenhalen van het
beslissende tweede punt, werden de flessen ontkurkt. De honderden bezoekers gaven de heren een daverend applaus. Wat
een ongelooflijke prestatie van
deze heren. Echt het hoogte punt
in de Carrière van deze veel belovende tennissers!
De vierde wedstrijd werd verloren, maar 2-2 was genoeg voor
het kampioensfeest na de wedstrijd. Kortom: een geslaagde
avond voor de tennisvereniging.
Revanche
Het bleef nog lang onrustig in de
Duke Verbeek was opzoek naar kantine in Mijdrecht.

Oproep:

Bridgevereniging Doublet
Vinkeveen - Bridgevereniging Doublet heeft weer ruimte voor
nieuwe leden zowel voor dames als heren. Bij de vereniging
staat naast bridgen vooral de gezelligheid voorop. De vereniging bridged op donderdagmiddag in De Boei in Vinkeveen
aanvang 13:30 (ontvangst vanaf 13:00uur). Kom gewoon eens
proefspelen en proef de sfeer en beslis daarna om lid te worden.
Voor informatie: Ans de Ruiter 0297 285050.

Prijsklaverjassen

Vinkeveen- dinsdag 5 november 2019 organiseert Klaverjasclub Onder Ons een gezellige prijsklaverjasavond in dorpshuis
de Boei Kerklaan 32 Vinkeveen. De aanvang is 20.00 uur inschrijven vanaf 19.45 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Jeugdschaatskamp IJsclub Nooit
Gedacht groot succes

VLTV Groen 1 kampioen
Vinkeveen - Het junioren tennisteam van de Vinkeveense Lawn
Tennisvereniging is in categorie
Groen 1 na 6 tennisontmoetingen afgelopen weekend overtuigend kampioen geworden. Het
team bestaande uit Alexandros
Bakker, Bo Mouter, Mats Linders
en Sam Langendorff heeft 33 van
de maximale 36 punten behaald.
Hiermee zijn ze niet meer in te halen door de teams van De Ronde
Venen uit Mijdrecht en De Blauwe
Reiger uit Maarssenbroek..
De jongens zijn gedurende de zomer door trainer Yoeri Mayer van

MyTennis stevig voorbereid voor
deze najaarscompetitie. Met deze resultaten stomen de jongens
nu in het voorjaar door naar een
categorie hoger. Dan begint het
nog serieuzere tennisspel met
echte tennisballen en de normale telling.
De laatst gespeelde wedstrijd tegen het team van De Ronde Venen afgelopen zondag werd met
6-0 gewonnen en hiermee is het
VLTV team kampioen. Van harte gefeliciteerd namens de hele
Vinkeveense tennis/padelvereniging.

De Ronde Venen - Het is inmiddels een traditie, het jeugdschaatskamp van IJsclub Nooit
Gedacht uit de Ronde Venen, dat
jaarlijks aan het begin van het
schaatsseizoen wordt georganiseerd. Dit jaar hadden zich wel
30 jeugdleden ingeschreven, met
een leeftijd variërend van 9 tot 16
jaar, en daarmee was het kamp eigenlijk al een succes voordat het
goed en wel begon.
Op vrijdagavond werd de aftrap
gegeven in het bekende pannenkoekenrestaurant “De Strooppot” in De Hoef, die het kamp en
de ijsclub sponsorde door gratis een overheerlijk keuzemenu
aan te bieden bestaande uit een
pannenkoek, drinken en een ijsje. Met een lekkere smaak in de
mond en een volle maag werd
dezelfde avond getraind op de
schaatsbaan in Haarlem onder
leiding van ervaren clubtrainers.
Later op de avond werd in het
Amsterdamse Bos en onder een
heldere sterrenhemel het spel
“Levend Stratego” en “Belgisch
Verstoppertje” gespeeld. Een van
de leden had zich zo goed verstopt dat de clubvoorzitter bijna het spel wilden onderbreken
voor een centrale zoekactie, maar
dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Het ruime clubhuis met uitzicht
op De Poel van de schaatsvereniging De Poelster uit Amstelveen,
wordt al vele jaren beschikbaar
gesteld en diende ook dit jaar als
centraal uitgangspunt voor het
bezoek aan de diverse schaatsbanen in de omgeving.
Veldtraining
Op zaterdagochtend werd in het
nabijgelegen bos de veldtraining
georganiseerd onder leiding van
Ruben Schel, en met verbeterde rompstabiliteit en coördinatie werd ’s middags getraind op
de schaatsbaan De West-Fries in

Hoorn. Al dat trainen wordt pas
echt leuk als het ook een doel
dient. Daar hoefden de jeugdschaatsers niet lang op te wachten, want na een bord spaghetti
en een rustige filmavond, stond
voor zondagochtend 07.00 uur
een echte schaatswedstijd op het
programma. Het vroege tijdstip
leek niemand te deren en ruim
voor de start werden de eerste
rondjes al geschaatst op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam, sinds
heugenis de thuisbaan van IJsclub Nooitgedacht. Samen met
de vele vrijwilligers was de wedstrijd, die werd afgesloten met

een marathon van 5 ronden,
waaraan iedereen meedeed, een
groot succes.
Net als in de voorgaande jaren
werd het jeugdkamp afgesloten
met een lekkere plons in het Amstelveense zwembad De Meerkamp. En met deze afsluiter kijkt
de organisatie terug op een zeer
geslaagd jeugdschaatskamp.
Voor de kinderen en jeugd die
door dit verhaal enthousiast zijn
geworden voor het schaatsen,
IJsclub Nooit Gedacht traint iedere week op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam; zie ook onze website
www.ijsclubnooitgedacht.nl.

