
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Voedselbank 
inzameling bij 
bs de Kajuit
Uithoorn - Vorige week werd 
er bij Basisschool De Kajuit 
aandacht besteed aan de voed-
selbank. Waarom hebben we 
een voedselbank in Uithoorn/
De Kwakel? Wat is het pre-
cies en wie maakt daar gebruik 
van? Naast dat het onderwerp 
van gesprek was in de klas, 
hebben de leerkrachten, leer-
lingen en ouders ook een in-
zameling gehouden. Opbrengst 
was meer dan een krat per klas. 
De voedselbank was natuurlijk 
heel blij met deze actie waar 
weer veel Uithoornse gezin-
nen mee geholpen zullen zijn. 
Een vrijwilliger gaf aan dat zij 
blij zijn te merken dat er steeds 
meer scholen in Uithoorn aan-
haken. Door jaarlijks of 2-jaar-
lijks “armoede” als onderwerp 
te nemen steunen de scho-
len de Voedselbank en maken 
zij de kinderen bewust van ar-
moede in Nederland.

Gezellig op de 
koffi e
Uithoorn - Elke derde woens-
dag van de maand organiseert 
Stichting Fedeli in samenwer-
king met Zorgboerderij Inner-
Art een Babbelkoffi e in ruim-
te De Lander. Kom erbij voor 
een lach, een goed gesprek en 
ontmoet (nieuwe) mensen on-
der het genot van een kopje 
koffi e of thee met wat lekkers. 
Inloop vanaf 10.00-12.00 uur. 
Jong en oud is welkom. Mini-
mum bijdrage 2 euro. Aanmel-
den is niet nodig. Adres: Zorg-
boerderij Inner-Art, Vuurlijn 36 
in Kwakel. Kijk voor meer infor-
matie op: www.fedeli.nl
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Kwakel: Omg. Drechtdijk (160 kranten)
Uithoorn: Omg. Wikke en Aan het Spoor (350 kranten)

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

De Kwakel: Omg. Drechtdijk (160 kranten)

welkom
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Uithoorn - Tijdens een van de eer-
ste Commissievergaderingen Wo-
nen en Werken na het zomerreces 
vroeg raadslid Jan Hazen (VVD ) het 
college om nadere informatie over 
een aantal lopende projecten in de 
zin van ‘wat is nu de stand van za-
ken?’ Daaronder het project Boter-
dijk. Net zoals de Vuurlijn-Oost staat 
ook de Boterdijk al geruime tijd op 
de nominatie om compleet heringe-
richt te worden in de vorm van een 
fi etsstraat waar de auto te gast is. 
Anders gezegd: de fi etsers hebben 
daar voorrang op de auto. In 2015 
zei de wethouder al dat de Boter-
dijk op het programma stond om 
te worden gerenoveerd, maar toen 
werd er gewacht op de afbouw van 
de nieuwe woonwijk De Oker en 
ook Eigen Haard had er nog bouw-
locaties. Hij zegde toen wel toe al-

vast voorbereidingen te treffen en 
de aanbesteding te zullen regelen. 
Daar bleef het bij.
De meeste bouwactiviteiten zijn in-
middels echter afgerond en het 
raadslid was benieuwd naar de ver-
dere plannen over de aanpak van 
de Boterdijk, wanneer die in gang 
werd gezet en wat er allemaal staat 
te gebeuren. Wethouder Polak gaf 
aan dat men bezig is met de laatste 
hand te leggen aan het inrichtings-
plan (??). “Voor het zomerreces is er 
uitgebreid gesproken met de werk-
groep VSP, waarna de werkgroep 
nog enkele wijzingen in het ontwerp 
heeft voorgesteld. Het plan gaat 
naar het college voor al dan niet ak-
koord. Als er een akkoord komt gaat 
er een afschrift naar de raad en kan 
er in principe in december dit jaar 
worden begonnen met de uitvoe-

ring van de werkzaamheden. De 
Boterdijk wordt inderdaad ingericht 
als fi etsstraat zoals destijds al is 
voorgesteld. Dat gaat gepaard met 
een complete reconstructie, vervan-
ging van onderliggende lagen, bru-
gaansluitingen en uitvoering van 
groot onderhoud waar dat nodig is.” 
Aldus de wethouder. Raadslid Sjaak 
Verhaar vroeg de wethouder een 
keer wat meer ruchtbaarheid in de 
media aan het project te geven aan-
gezien veel inwoners van met name 
De Kwakel zich beginnen af te vra-
gen of er ooit nog wat zal gaan ge-
beuren met de Boterdijk. Lang gele-
den beloofd maar er zit geen schot 
in de zaak. De wethouder beloofde 
dit te zullen doen zodra het colle-
ge een defi nitief akkoord heeft ge-
geven op de plannen. Nog even ge-
duld dus.

Boterdijk gaat eindelijk op 
de schop

Uithoorn - Buurtbewoners bij park 
De Scheg in Zijdelwaard werden de 
afgelopen week fl ink verrast door 
het verschijnen van een bestelbus 
in speelattributen bij het park. Even 
dacht de buurt dat gestart werd met 
de aanleg van de omstreden beton-
nen speelkooi waar de buurt op de-
ze plek geen voorstander van is. Een 
aantal bewoners is hierover nog in 
gesprek met de gemeente. Het 
bleek echter te gaan om vervanging 
van het versleten kunstgras bij (een 
van) de doelen. 

Belangstellende buurtbewoners 
hoorden van de uitvoerders dat uit 
inspectie bleek dat het speelveld 
niet langer veilig te bespelen was. 
De opdracht was om het kunstgras 
te vervangen. Aan het eind van de 
dag was echter het kunstgras bij 
slechts één voetbaldoel vernieuwd. 
Op een vraag van een van de bewo-
ners wanneer het andere deel van 
het versleten kunstgras werd ver-
vangen, luidde het antwoord “dat 
het gemeentegeld op was en het 
kunstgras bij het andere doel vol-

gend jaar wordt vervangen”. Het 
sponsorgeld van ruim een ton voor 
het beoogde en omstreden beton-
nen speelveld kan kennelijk niet 
worden aangewend voor een gron-
dige opknapbeurt van het huidi-
ge en hele speelveld: de oorspron-
kelijke wens van de naastgelegen 
school “Het Startnest”.

Geen beton op het gazon
De buurt is nog steeds in afwach-
ting van een reactie op, voor de zo-
mervakantie ingediende, bezwaren 
tegen een speelkooi. En op door het 
bewonerscomité ‘Geen beton op het 
gazon’ voorgestelde alternatieven 
voor andere minder overlast geven-
de locaties met minder schade voor 
het groen en minder overlast voor 
omwonenden. Uit het laatste con-
tact met de gemeente bleek overi-
gens dat wethouder Zijlstra zich al-
leen hard wilde maken voor een be-
tonnen speelkooi in het park om-
dat de aanleg ervan de gemeente 
geen geld zou kosten. Geen goede 
motivatie, zegt het bewonerscomi-
té ‘Geen beton op het gazon’. Tot er 
meer duidelijkheid is, of geld, heb-
ben buurt- en schoolkinderen een 
half veilig en niet langer te bespelen 
voetbalveld. Kanniewaarzijn. 
Wordt vervolgd.

Hoe is het nu met het betonnen speelveld?

Speelveld De Scheg krijgt 
gedeeltelijk nieuw kunstgras

Ons Uithoorn bezoekt 
zwerfkatten op Dierendag

V.l.n.r. Ons Uithoorn-raadslid Brenda Elgersma (met kleinzoon), Els Verkerk en 
Annemieke van Oosterum.

Uithoorn - Afgelopen woensdag 4 
oktober was het Dierendag. Voor de 
lokale politieke partij Ons Uithoorn 
was dat reden een bezoek te bren-
gen aan stichting Help de Zwerfkat 
op de Thamerweg 61. Op dit adres 
worden zo’n 65 zwerfkatten opge-
vangen. Raadslid Brenda Elgersma 
en haar kleinzoon werden ontvan-
gen door oprichtster Els Verkerk en 
haar vrouw Annemieke. Els Verkerk 
vertelt: ‘Ik heb de Stichting in 1986 
opgericht met als doelstelling zoveel 
mogelijk zwerfkatten in Uithoorn en 
omstreken op te vangen. We wilden 
na castratie of sterilisatie een goed 
tehuis voor deze katten zoeken en dit 
lukte vaak goed. Vanaf 1996 richten 
we ons voornamelijk op kansarme en 
kansloze katten’. ‘In de praktijk gaat 
het voornamelijk om oude, gehandi-
capte, schuwe en onzindelijke zwerf-
katten. De katten moeten vaak naar 
de dierenarts. Sommige katten heb-
ben suikerziekte en moeten dagelijks 
tweemaal op vaste tijden van insuline 
worden voorzien. Het is daarom wel 
een kostbare zaak’.

Hulp
De katten hadden tegenslag in hun 
leven, maar we proberen ze toch 
een gezellige oude dag te geven. 
Het huis en de afgerasterde tuin is 
groot en er is een team bevlogen 
vrijwilligers. We hebben een ver-
gunning voor huisvesting van maxi-
maal 65 katten. Slechts in beperk-
te mate kunnen nieuwe katten op-
genomen worden. Er is een fl inke 
wachtlijst en er komt pas een plek-
je vrij als één van onze huidige kat-
ten komt te overlijden”, aldus Els 
Verkerk’.

Bijdrage
De stichting kan heel goed hulp ge-
bruiken. U kunt een fi nanciële bij-
drage doen op rekeningnummer 
NL21 INGB 0007 2332 23 of NL38 
RABO 0363 5675 of een zwerfkat 
fi nancieel adopteren. Ook zijn vrij-
willigers welkom. Voor meer infor-
matie, kijk op www.helpdezwerf-
kat.nl, bel met 0297-566285 of 06-
12725071 of stuur een mail naar 
mail@helpdezwerfkat.nl.

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

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

INFORMATIEF

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

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

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Taxatiedagen van munten, 
penningen en bankbiljetten
Regio - Heeft u thuis nog ergens 
munten in een potje zitten en bent u 
altijd al nieuwsgierig naar de waar-
de ervan? Op drie verschillende 
plaatsen in de regio zullen komend 
weekend kosteloze taxatiedagen 
van munten, penningen en bankbil-
jetten worden gehouden. De vraag: 
"Wat zijn uw munten waard?" kan 
dan beantwoord worden. De ex-
perts zijn Karel de Geus muntvei-
lingen B.V. uit Veldhoven (040 - 
212 34 55), Romunt B.V. Numisma-
tiek uit Roermond (0475 - 316 010) 
en Mevius Numisbooks Int. B.V. uit 
Vriezenveen (0546 - 561 322), sa-
men goed voor meer dan 100 jaar 
aan kennis en ervaring. Zij taxeren 
kosteloos de door bezoekers mee-

gebrachte munten, penningen en 
bankbiljetten op basis van de hui-
dige marktwaarde. U kunt terecht 
op zaterdag 14 oktober in De Vrij-
burcht, Vrijburglaan 2 te Heems-
kerk, op zondag 15 oktober in 
Noorddamcentrum, Noorddammer-
weg 1 te Amstelveen en op maan-
dag 16 oktober in Hotel De Beurs, 
Kruisweg 1007 te Hoofddorp, tel-
kens van 13.00 tot 17.00 uur. 
Men kan zich tijdens deze da-
gen ook vrijblijvend laten informe-
ren over inlevering voor internatio-
nale muntenveilingen of eventuele 
verkoop na legitimatie. Alle dagen 
is de entree gratis. Zie voor meer 
informatie ook de website www.
munttaxatie.nl.

De taxatiedagen werden tijdens voorgaande edities goed bezocht.

Kienen
Uithoorn - Op zateterdagavond 14 
oktober organiseert stichting Serviam 
weer een gezellige bingoavond in het 
KNA gebouw Legmeerplein. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en we be-

ginnen om 20.00 uur. Op deze avond 
kunt u weer vele mooie en leuke prij-
zen winnen, o.a. onze boodschappen-
tassen. Als hoofdprijs kunt u kiezen 
uit een van de bekende enveloppen.

KnA Orkest repeteert met 
Maestro dirigenten
Uithoorn - Afgelopen dinsdag was 
de eerste repetitie voor de Maestro 
dirigenten. Zij zullen op 17 oktober 
deelnemen aan het grote Maestro 
Concert ten behoeve van Warchild. 
Deze dirigenten zijn directeuren van 
grote bedrijven, veelal uit de ICT. Zij 
leiden hun bedrijf daadkrachtig en 
hebben over het algemeen weinig 
last van klamme handjes. Dat was 
afgelopen dinsdag toch heel an-
ders! De dirigenten zijn in de afge-
lopen weken klaargestoomd door 
een professionele dirigent. Hoe geef 
je de maat aan, het moet voor het 
orkest goed duidelijk zijn waar de ‘1’ 
in de maat zit. Wat doe je met tem-
powisselingen, hoe stuur je de ver-
schillende secties en solisten aan 
en hoe zorg je ervoor dat het geheel 
dynamisch en harmonieus klinkt? 
Een dirigent is dus ook een multi-
tasker en moet heel veel zaken te-
gelijk in de gaten houden.

Hilarisch
Dit leidde tijdens de repetities al 
tot hilarische momenten; als je bij-
voorbeeld de solistische rol van het 
euphonium moet aangeven, moet 
je natuurlijk wel weten waar hij/zij 
zit! Of wanneer je steeds langzamer 
gaat ‘slaan’ dan gaat het orkest ook 
echt steeds langzamer spelen. De 
gezichten van de dirigenten spra-
ken boekdelen op dit soort mo-
menten en dat was voor de orkest-
leden natuurlijk wel weer erg leuk 
om te zien. Uiteindelijk kwamen de 
dirigenten er allemaal redelijk goed 
doorheen en het goede nieuws is 
dat ze nog een week hebben om te 
oefenen. 

Wilt u dit leuke Maestro Concert 
voor Warchild bijwonen?
Dat kan, gratis! Meer informa-
tie en kaarten bestellen via www.
amusicnightout.nl 

KerkCafé Uithoorn 
“Hoe weerbaar is onze 
democratie?” 
Uithoorn - Hierover komt rechts-
fi losoof Bastiaan Rijpkema (1987) 
met ons van gedachten wisselen in 
Kerkcafé Uithoorn. Hij zegt: “Demo-
cratie is waarschijn lijk het beste wat 
de politieke fi losofi e heeft voortge-
bracht. Toch is het geen rustig be-
zit: democratie bevat de ingrediën-
ten voor haar eigen vernietiging. 
Wat brengt een democratie ertoe 
om haar eigen noodlot te omar-
men? Mag een democratie zich ver-
weren tegen antidemocraten - of is 
dát juist heel ondemocratisch? Hoe 
voorkom je dat democratie in prille 
staten betekent: ‘One man, one vo-

te, one time’?’’ Hij zal op 13 oktober 
met de bezoekers van het KerkCa-
fé over die vragen in gesprek gaan. 
Praat mee, denk mee, kom op 13 
oktober 20.00 uur naar de Schut-
se. Dr. Bastiaan Rijpkema is univer-
sitair docent aan de Universiteit Lei-
den. Hij maakt deel uit van het Fi-
losofi sch Elftal van Trouw en levert 
regelmatig commentaar op de actu-
aliteit voor Radio 1 (Nieuws & Co). 
De bijeenkomst is in De Schutse, 
De Mérodelaan 1, Uithoorn. Van-
af 19.45 uur is er koffi e en thee. Na 
afl oop kunt u bij een hapje en een 
drankje napraten. 

Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

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

Koffie speciaal 
Heeft u zin in een gezellige don-
derdag ochtend bij de Bilderdijk-
hof, dan is de koffie speciaal iets 
voor u. Dit is een laagdrempelige 
kleine groepsactiviteit (maximaal 
12 deelnemers) zodat er voor ie-
dereen aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep word onder-
steunt door 3 enthousiaste vrij-
willigers. Deze donderdag och-
tenden staan vooral in het teken 
van gezelligheid met elkaar. Er 
worden verschillende activiteiten 
georganiseerd denk hierbij aan 
spelletjes, uitjes en 1x per maand 
word er met de hele groep ge-
geten bereid door de vrijwilli-
gers. Uiteraard is de activiteit niet 
compleet zonder een bakje kof-
fie of kopje thee en een praatje. 
Heeft u interesse neem dan con-
tact op voor een kennismakings-
gesprek.

Koersballen
Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 
uur kunt u komen koersballen 

in de Bilderdijkhof. Koersballen 
lijkt enigszins op jeu de boules. 
Bij koersballen spelen doorgaans 
twee partijen tegen elkaar, waar 
heren en dames aan mee kun-
nen doen. U bent altijd welkom 
om eenmalig gratis uit te probe-
ren. 

beWegingsactiViteiten
In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal: maandag, 11.45 - 12.45 uur 
Vitaal Bewegen: maandag, 13.00 - 15.00 
uur (2 groepen)
Bewegen op muziek: woensdag, 13.30 - 
15.00 uur
Gymnastiek: donderdag, 09.15 - 11.15 uur 
(2 groepen)
Koersballen: vrijdag, 09.30 - 11.30 uur
Stoelyoga: vrijdag, 13.15 - 14.15 uur
 
Dorpshuis `de Quakel’, 
Kerklaan 16, De Kwakel
Gymnastiek: woensdag, 10.00 - 11.00 uur

Buurthuis Ponderosa, 
Plesmanlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek: woensdag, 11.15 - 12. 15 uur

Nationale Voorleeslunch 
in Het Hoge Heem
Uithoorn - Op vrijdag 6 oktober or-
ganiseerde het Hoge Heem in sa-
menwerking met de Bibliotheek 
Amstelland de Nationale Voorlees-
lunch. De Leescoalitie is de initi-
atiefnemer van dit landelijke eve-
nement dat al vijf jaar op Nationa-
le Ouderendag in heel Nederland 
wordt georganiseerd. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
genoten de bewoners van het Ho-
ge Heem van prachtige verhalen. Bij 
deze gelegenheid lazen tien leer-
lingen van basisschool De Spring-
schans voor uit hun favoriete boek. 
Een aantal leerlingen hadden grie-
zelverhalen uitgekozen vanwege de 
Kinderboekenweek die vorige week 

begonnen is. Het thema van de Kin-
derboekenweek is Gruwelijk Eng. 
Vervolgens las bibliotheekmede-
werker Anton Furnée “De man ach-
ter de streepjes” dat auteur Vonne 
van der Meer speciaal voor de Na-
tionale Voorleeslunch 2017 schreef, 
een ontroerend verhaal waarin een 
vrouw haar overleden man opnieuw 
leert kennen door de gedichten te 
lezen uit een van de boeken die hij 
naliet. Donderdag 12 oktober om 
14.30 uur is in het restaurant van 
Het Hoge Heem de opening van het 
Huis van de Buurt, met een informa-
tiemarkt, muziekoptredens en diver-
se leuke en leerzame workshops. Ie-
dereen is van harte welkom.

Fantastisch Najaarsconcert 
Gert van Hoef
Regio – Op 14 oktober zal Gert van 
Hoef een mooi concert geven in Het 
Lichtbaken in Rijsenhout. De jonge 
organist/pianist zal diverse mooie 
stukken gaan spelen, o.a fi lmmu-
ziek, klassieke stukken en diver-
se christelijke nummers. Vanaf zijn 
13e is hij zich serieus gaan richten 
op muziekles. Les gehad bij diver-
se mensen. Op het conservatori-
um in Den Haag heeft hij les gehad 
van Jos van der Kooy, met diverse 
lessen in de mooie Westerkerk van 
Amsterdam. Veel bekendheid heeft 

hij verkregen door de vele fi lmpjes 
op youtube met inmiddels al meer 
dan 22.000 volgers. Op zaterdag-
avond 14 oktober dus in Rijsenhout. 
Aanvang 20 uur, zaal open 19.30 
uur. Kaarten kunt u bestellen via 
zwaardvdjohan@hotmail.com, kos-
ten 10,- euro en kinderen t/m 16 
jaar betalen 5,- euro. Dit is inclusief 
koffi e/thee in de pauze. U vind het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerder-
weg 751 in Rijsenhout. Ook aan de 
zaal nog kaarten te koop, maar lie-
ver vooraf reserveren.

Taalhuis Uithoorn zoekt 
vrijwilligers 
Uithoorn - Op maandagmiddag 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur kan 
iedereen die een taalvraag heeft, 
binnenlopen bij het Taalhuis in de 
bibliotheek in Uithoorn, gevestigd 
aan de Dorpsstraat 43. Dat kun-
nen vragen zijn van anderstaligen 
die bijvoorbeeld hun Nederlandse 
spreekvaardigheid willen verbete-
ren of vragen van mensen die Ne-
derlands als moedertaal hebben 
en die beter willen leren lezen en 
schrijven. Ook vrijwilligers die meer 
informatie willen om taalbegeleider 
te worden zijn welkom. Op dit mo-
ment zijn ze dringend op zoek naar 
vrijwilligers, die het leuk vinden 
om het taalhuis tijdens de inloop 
te bemannen op de maandagmid-

dag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 
Jouw taak is om mensen te woord 
te staan, eventueel waar mogelijk, 
te beantwoorden en/of door te ver-
wijzen naar de taalinhoudelijk des-
kundige, die de intakes doet. Daar-
naast vinden ze het fi jn als je bereid 
bent wat kleine pr-klusjes op je te 
nemen, zoals het bijhouden van de 
Taalhuis Facebookpagina en ande-
re werkzaamheden (in overleg). Kun 
je goed met mensen omgaan, heb 
je inlevingsvermogen, houd je van 
taal en help je mensen graag ver-
der, dan is dit wellicht voor jou de 
perfecte vrijwillige klus! Heb je in-
teresse, neem dan contact op met 
Taalhuis Uithoorn, tel 0297-230280 
of via taalhuisuithoorn@stdb.nl.

Regio - Lisa van Zuijlen (19) uit 
Mijdrecht was vanavond te zien 
als Koffermeisje in de uitzending 
van ‘Postcode Loterij Miljoenen-
jacht'. Ze was de laatste van vijf 
fi nalisten die in een gouden jurk-
je de studiotrap afl iep. Samen met 
Barbara (22) uit Amsterdam, Si-
mone (19) uit Borculo, Isa (21) uit 
Den Haag en Minoek (19) uit De 
Kwakel is Lisa in de race om Kof-
fermeisje van het spelprogram-
ma te worden in het voorjaar van 
2018. De vijf fi nalisten draaiden 
dit seizoen ieder één keer mee als 
Koffermeisje in ‘Postcode Loterij 
Miljoenenjacht'. En nu maakt een 
van hen kans op het échte werk. 
De stembussen op www.koffer-
meisje.nl zijn sinds vanavond weer 
geopend. Het meisje dat de mees-
te stemmen weet te verzamelen, 
keert in het voorjaar van 2018 te-
rug op de bekende studiotrap 
van Miljoenenjacht. Zij is dan ge-
durende het hele seizoen te zien 
in de spelshow. "Ik vond het een 
beetje spannend" Lisa (19), die 
vanavond met koffernummer 10 

ter waarde van 5.000,- euro de 
studiotrap af mocht, kijkt met een 
tevreden gevoel terug op haar de-
buut als Miljoenenjacht-Koffer-
meisje: "Geweldig dat het einde-
lijk zo ver was en ik het gouden 
jurkje aan mocht! Het was super 
leuk om een keer mee te mogen 
draaien als Koffermeisje. Ik vond 
het een beetje spannend om een 
passende gezichtsuitdrukking te 
geven toen ik de 5.000,- euro in 
mijn koffertje zag zitten, maar het 
ging helemaal goed. Ik was na-
tuurlijk als laatste van de vijf mei-
den aan de beurt, maar daardoor 
heb ik de kunst een beetje kun-
nen afkijken. Wie weet werkt dat 
in mijn voordeel. Ik hoop dat het 
publiek op mij stemt zodat ik nog 
veel vaker in Miljoenenjacht mag 
staan!" De stembussen zijn sinds 
vanavond weer geopend op www.
koffermeisje.nl. Daar kan worden 
gestemd op Lisa, Barbara, Simo-
ne, Isa of Minoek. De winnares 
wordt vrijdag 13 oktober bekend-
gemaakt tijdens het tv-program-
ma 5 Uur Live bij RTL 4.

Postcode Loterij Miljoenenjacht
Lisa als Koffermeisje 





 
04   Nieuwe Meerbode  •  11 oktober 2017

Initiatievenfonds 
Uithoorn van start
Uithoorn - Begin juli is het initi-
atievenfonds Uithoorn opgericht. 
Een stichting die inwoners en orga-
nisaties van Uithoorn en De Kwakel 
wil stimuleren om maatschappe-
lijke initiatieven te ontplooien. Een 
maatschappelijk initiatief kan zijn 
het opzetten van een buurttheater, 
een duurzame-energiecoöperatie 
of het organiseren van een speel-
middag. De gemeente Uithoorn is 
enthousiast over de stichting en 
geeft een jaarlijkse bijdrage. Burge-
meester Dagmar Oudshoorn: "Als 
gemeente willen we graag ideeën 
en initiatieven van inwoners moge-
lijk maken. Initiatieven die Uithoorn 
nog mooier, socialer en leefbaarder 
maken. Om deze fi nancieel te on-
dersteunen hebben we de Stich-
ting Initiatievenfonds Uithoorn op-
gericht. We zijn heel blij dat de be-
stuursleden deze belangrijke taak 
op zich hebben genomen. We wen-
sen ze veel succes”.

Wie en wat over het initiatieven-
fonds
Het initiatievenfonds bestaat uit 5 
leden: Katja Laugs, Arjen Postma, 
Ted Verdegaal, Joke Daams en Pe-
ter Pit. Zij staan in de startblokken 
om inwoners te ondersteunen hun 
ideeën uit te voeren. Maar ze zijn 

daarnaast verantwoordelijk voor 
bijvoorbeeld het beoordelen van 
aanvragen, het uitbetalen van do-
naties en het bekendmaken van het 
Initiatievenfonds. Bestuur Initiatie-
venfonds: "Inwoners hebben vaak 
goede initiatieven, bijvoorbeeld 
voor de organisatie van een evene-
ment of initiatieven die de wijk ge-
zelliger of veiliger maken. Doel van 
het Initiatievenfonds is inwoners en 
bedrijven van Uithoorn en De Kwa-
kel met elkaar te verbinden om een 
prettiger woon- en leefklimaat te 
realiseren en de eigen kracht van 
inwoners te versterken. De Stich-
ting biedt een startbudget uit ei-
gen middelen of zoekt sponsors die 
het initiatief mede mogelijk maken. 
Het gaat bijvoorbeeld om initiatie-
ven op het gebied van kunst en cul-
tuur, sport en recreatie, educatie 
en natuur en milieu.” De stichting 
heeft de ANBI (=Algemeen Nut Be-
ogende Instelling) status waardoor 
schenkingen aan de stichting fi s-
caal vriendelijk behandeld worden.

Contact of meer informatie?
Het initiatievenfonds is bereikbaar 
voor iedereen met een goed idee 
via info@initiatievenfondsuithoorn.
nl. Meer informatie op www.initia-
tievenfondsuithoorn.nl 

‘Diamanten in de sneeuw’ 
Uithoorn – Vorige maand stond 
hij nog te zingen in het geboor-
tehuis van Schubert in Wenen, 
a.s. zondag zal de stem van de 
jonge bariton Raoul Steffani de 
ruimte van de Thamerkerk vul-
len. Hij brengt liederen van Ro-
bert en Clara Schumann, van Ri-
chard Strauss en Jean Sibelius, 
laat-romantisch repertoire dus. 
Hij wordt daarbij begeleid door 
pianist Daan Boertien. Beide mu-
sici dingen mee naar de Dut-
ch Classical Talent Award 2017-
2018. Volgend jaar zal Raoul sa-
men met de beroemde pianist 
Gerold Huber zijn debuut-CD op-
nemen voor het Nederlandse la-
bel Challenge Classics, met Duit-
se en Zweedse liederen. U hebt 
nu de kans om twee aanstormen-
de jonge talenten van eigen bo-
dem te zien en te horen! Alle lied-
teksten zijn mee te lezen tijdens 

het concert en worden vergezeld 
door een Nederlandse vertaling. 
Dit concert op 15 oktober a.s. in 
de Thamerkerk (aanvang: 14.30 
uur) wordt georganiseerd door 
de Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU), die dit seizoen 
zijn 25-jarig jubileum viert. 

Kaartverkoop
Losse kaarten zijn te koop via de 
vernieuwde website (www.scau.
nl) en bij de boekhandels The 
Read Shop Express (Zijdelwaard-
plein) en Bruna (Amstelplein). Ze 
kosten veertien euro per stuk; 
jongeren onder de zestien jaar 
betalen slechts zeven euro. Van-
af 14.00 uur worden de resteren-
de losse kaarten verkocht aan de 
zaal. Op de website is alle infor-
matie over het programma te vin-
den en zijn biografi eën van de ar-
tiesten te lezen. 

NISSAN MICRA

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 1.750
KORTING*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

Schoolhandbal groot 
succes
Uithoorn - Afgelopen week speel-
den de groepen 6 en 7 van de ba-
sisscholen in Uithoorn en de Kwakel 
handbal op de velden van Legmeer-
vogels. De wedstrijden werden ge-
wonnen door De Springschans en 
De Zon. Al eerder speelden de jon-
gere groepen schoolhandbal. Aan-
komende week spelen de groepen 8 
nog schoolhandbal. Dan hebben al-
le basisscholieren in Uithoorn en De 
Kwakel de kans gehad om kennis te 
maken met handbal en mee te spe-
len in deze dynamische sport.
In groep 7 wonnen de jongens van 
de Springschans en de meisjes van 
De Zon. In groep 6 won de spring-
schans zowel bij de jongens als de 
meisjes. De spelers hebben fana-
tiek gespeeld. Duidelijk was dat na 
de laatste wedstrijd ze nog wel door 
wilden spelen.
 

Woensdag
Aankomende woensdag wordt van-
af 13.00 uur weer schoolhandbal 
gespeeld. Dan voor de groepen 8. 
Dit gebeurt bij de velden van Leg-
meervogels aan de Randhoornweg 
in Uithoorn. Iedereen is van harte 
welkom om de trams aan te moe-
digen. De beste van deze poule kan 
door voor de regiofi nales. Voor spe-
lers die de smaak van het handbal 
te pakken hebben, biedt Legmeer-
vogels aan om gratis een maand 
mee te komen trainen en spelen. Tot 
oktober wordt de sport buiten ge-
speeld, daarna is het een binnen-
sport, sporthal De Scheg is dan de 
thuisbasis. Voor iedere leeftijd is 
er een geschikt team. Opgave kan 
simpel via 0297-533767 (Luuk) of 
mail naar legmeervogels@handbal.
nl.

Uithoorn – Vorige week heeft 
de nieuwe voorzitter van Stich-
ting ‘Samen aan de Amstel”, Maar-
ten Levenbach het eerste recepte-
boek overhandigd aan oud voorzit-
ter Joop Hoogkamer . Het recep-
tenboek, gemaakt voor en door in-
woners van Uithoorn en De Kwa-
kel. Het boekje is mooi overzicht ge-
worden van een stukje hart van de 
Uithoornse samenleving. De wijken 
van Uithoorn, de restaurants en de 
passie van amateur koks worden 
fantastisch weergegeven. Ook u 
kunt in bezit komen van een boek 
door 10 euo over te maken op re-

kening: NL25RABO0107353385. 
Graag uw adres vermelden zo-
dat we het boekje aan u toe kun-
nen sturen. Op de kostprijs van het 
boekje is een paar euro meer bere-
kend. Op deze wijze hoopt de Stich-
ting binnenkort weer maaltijden te 
organiseren voor mensen die echt 
een steuntje in de rug goed kun-
nen gebruiken. Speciale dank gaat 
uit naar Albèr Aartman die voor de 
lay-out heeft gezorgd en naar het 
Stichting Promotie Uithoorn en de 
Kwakel zodat een eerste oplage kon 
worden geproduceerd. Meer info: 
www.damenaandeamstel.nl

Nieuw receptenboek van 
en door Uithoornaars

Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
middag en avond hebben de scouts 
van de Admiralengroep veel prijzen 
in de wacht gesleept bij de scou-
ting zwemwedstrijden, in De Meer-
kamp, Amstelveen. ‘s Middags 
startten de jongste Zeeverkenners 
met 25 meter zwemmen op de on-
derdelen schoolslag, vrije slag, es-
tafette en vlotvaren. Ze namen het 
op tegen leeftijdsgenoten van an-
dere scoutinggroepen uit de omge-
ving. Het bleek een groep talentvol-
le welpen want ze behaalden wel 5 

prijzen (waaronder ook een poedel-
prijs). Aan het begin van de avond 
doken onze oudere Zeeverkenners 
het water in. Zij zwommen dezelf-
de onderdelen alleen dan 50 me-
ter. Het onderdeel vlotvaren was fa-
voriet en de zeeverkenners deden 
hun naam eer aan; door goede sa-
menwerking behaalden ze de eer-
ste prijs! Ook op de (warme) tribu-
ne hadden de ouders het onder-
ling gezellig, ze genoten van zelf-
gebakken appelcake en hun kin-
deren in het zwembad. Later op de 

Samen werken aan een klimaatbestendige regio:
Gemeenten en waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht doen ‘stresstest’
Uithoorn - Het Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht en vijftien re-
giogemeenten werken samen. Het 
doel? 
Een klimaatbestendige regio. Door 
klimaatverandering worden de zo-
mers steeds droger en warmer en 
duren ze langer. Daarnaast vallen 
er steeds zwaardere regenbuien. 
De gemeenten en het waterschap 
gaan onderzoeken hoe kwetsbaar 
de regio is als het gaat om water-
overlast, overstromingen, hitte en 
droogte. Dat onderzoek is een zo-

genaamde ‘stresstest klimaatadap-
tatie’.

Stresstest geeft inzicht
De ‘stresstest’ laat zien waar het 
in de regio nog niet voldoende kli-
maatbestendig is. De resultaten 
worden gepresenteerd in een di-
gitale klimaatatlas. Die digitale at-
las is eind 2017 beschikbaar via 
een website. Het bedrijf Nelen & 
Schuurmans B.V. voert de stres-
stest uit en levert de digitale kli-
maatatlas aan. De resultaten laten 

zien hoe verschillende gebieden in 
de regio ervoor staan. Zo kunnen 
de gemeenten en het waterschap 
bepalen waar ze aan de slag gaan. 
Ook inwoners kunnen zien of hun 
perceel, woning of straat klimaat-
bestendig is. Waar nodig kunnen zij 
ook maatregelen nemen. De websi-
te is eind 2017 beschikbaar. De ge-
meenten moeten in 2019 over een 
stresstest beschikken. Dit komt 
voort uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie dat afgelopen Prinsjes-
dag is gepresenteerd.

Uithoorn houdt rekening met 
klimaatverandering
In Uithoorn houden we bij de in-
richting van de openbare ruimte al 
rekening met de klimaatverande-
ring. Wethouder Bouma: ”De nieuw 
aanleg en herinrichting van wijken 
gaat in goed overleg met het wa-
terschap. Daarnaast wordt het een 
uitdaging om ook bewoners te be-
wegen hun (voor) tuinen meer re-
genwater bestendig te maken. 

Deelnemende gemeenten
Naast het waterschap nemen er 
vijftien gemeenten deel aan het 
onderzoek: Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Blaricum, Die-
men, Gooise Meren, Hilversum, 
Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Ron-
de Venen, Stichtse Vecht, Uithoorn, 
Weesp, Wijdemeren.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Een koekje van eigen deeg

Respect, rekentruc 
en de raadspagina
Uithoorn - Op de raadspagina 
in de editie van 27 september jl. 
in deze krant deed de gemeente-
raad, geheel volgens de routine 
van de Gemeente Uithoorn - via 
een ingehuurd bureau- een po-
ging het respectvolle gesprek met 
de bevolking te promoten. Het 
artikel bevat echter een overvloed 
aan beweringen en suggesties die 
juist vanuit de raad zo jammerlijk 
achterwege zijn gebleven. Dat 
deze raad zelf niet bijster respect-
vol is ingesteld blijkt onder andere 
uit de eindeloze stroom door bur-
gers ingezonden brieven in deze 
krant maar vooral ook door het 
uitblijven van antwoord op brieven 
aan de raad gericht, geen partij 
uitgezonderd. De opmerking “Als 
we al die argumenten, verhalen, 
ervaringen, belevenissen, zorgen, 
indrukken en bevlogenheid tot 
ons hebben genomen, maakt de 
gemeenteraad uiteindelijk de af-
weging. In een openbaar debat 
zetten we alles wat we hebben 
gelezen en gehoord nog eens 
naast elkaar en hakken we, uitein-
delijk, de knoop door.” Opmerke-
lijk is hier, dat tijdens de besluit-
vormende vergadering m.b.t. de 
komst van de tram, de woordvoer-
ders van de meeste fracties bij-
kans over elkaar heen tuimelden 
om de betrokken bewoners langs 
dit traject te bedanken voor alle 
waardevolle informatie die het tot 
één week daarvoor nog op een in-
spreekavond had ontvangen. Van 
enige invloed op het besluit was 
echter (natuurlijk) geen sprake! 
Dat ten gevolge van dit besluit 
het openbaar vervoer (de bus), in 
strijd met eerdere toezeggingen, 
over het Thamerlint gaat rijden, 
was toen nog niet tot de raad 
doorgedrongen.

Nevelen
Ook de reden van het omgedraai-
de besluit tot het verplaatsen van 
de fi etsbrug in De Kwakel -tegen 
de wens van de omwonenden- is 
nog altijd in nevelen gehuld. Bo-
venstaande gang van zaken sluit 
echter wel naadloos aan bij de 
inhoud van de raadspagina van 
4 oktober jl. Hierin huilt de raad 
namens de gemeente Uithoorn 
krokodillentranen over de wijze 
waarop Schiphol omgaat met 
de informatieverstrekking m.b.t. 
het vliegtuiglawaai. De ontwik-
kelingen m.b.t. tal van omstreden 
kwesties in Uithoorn met, meest 
recent, de nieuwe plannen met 
de Prinses Irenebrug, waar B & 
W de raad voorstelt de wens van 
de meerderheid van de bezwaar-
makende bevolking te trotseren 
door toch éénrichtingsverkeer in 
te stellen, leiden tot de volgende 
conclusie: Schiphol handelt exact 
zoals de gemeente Uithoorn dat al 
jaren doet, met instemming van de 
raad. Ook Uithoorn baseert zich 

namelijk op rapporten en resul-
taten die bij niemand bekend zijn, 
op aantallen die niet onderbouwd 
zijn, dat de werkelijkheid veel ge-
nuanceerder ligt dan weergege-
ven, dat ze met cijfers strooien die 
door niemand controleerbaar zijn 
en zich niets aantrekt van bevol-
kingsgroepen die gedupeerd wor-
den en krijgt dus nu van Schiphol 
een koekje van eigen deeg!

Vechten
De gemeenteraad sluit haar 
boodschap af met de bewering 
“volop te blijven vechten voor de 
hinderbeperking in Uithoorn.” In 
het recente verleden werd in Uit-
hoorn ook bepleit vertrekkende 
vliegtuigen vanaf de Aalsmeer-
baan rechtdoor te laten vliegen tot 
boven de weilanden (zuidoostelijk 
van De Kwakel) alvorens in oos-
telijke richting af te buigen. In dat 
geval krijgt De Kwakel alle vlieg-
bewegingen vanaf de Aalsmeer-
baan te ‘verwerken’ en Uithoorn 
niets, zoals ook ontoelaatbaar 
veel doorgaand auto-, vracht- en 
landbouwverkeer de route door 
het centrum van De Kwakel zal 
gaan kiezen (en nu al kiest) ten 
gevolge van de reeds genomen 
en opnieuw voorgestelde maatre-
gelen m.b.t. de Prinses Irenebrug. 
De reden? “Omdat de gemeente 
Uithoorn streeft naar een cen-
trumgebied waar het fi jn is om te 
verblijven, wonen en te recreëren”, 
aldus de gemeente! Omdat dit ten 
koste gaat van de veiligheid en 
leefbaarheid in De Kwakel zal dui-
delijk zijn dat ‘De Kwakel’ dit niet 
mag laten gebeuren.

Rechtzaak
Tijdens de rechtszaak tegen de 
gemeente Uithoorn, welke op 21 
september jl. diende namens tal-
rijke bezwaarmakers wegens het 
terzijde schuiven van het advies 
van de bezwaarschriftencom-
missie, verklaarde de gemeente 
hooghartig dat Uithoorn geen 
landbouwdorp is en dat om die 
reden alleen al landbouwverkeer 
doorgaand verkeer is, wat ge-
weerd dient te worden (en daar-
om wordt verbannen naar andere 
routes; landbouwverkeerswegen, 
volgens de gemeente). Zelfs de 
voorzitter van de rechtbank sprak 
in dit kader van het spreekwoor-
delijke vuil over de schutting 
gooien. Het is te hopen dat de 
uitspraak voor de gemeente Uit-
hoorn negatief uitpakt. Daarnaast 
heeft de gemeenteraad juist nu 
een kans om te bewijzen dat zij de 
gemeenteraad is voor de bevol-
king, met evenveel respect voor 
de bevolking aan beide zijden van 
die schutting, door het respect-
loze voorstel van B & W van Uit-
hoorn af te wijzen.

W. Wahlen, De Kwakel

Admiralengroep wint veel 
zwemprijzen

avond zwom de Wilde Vaart van de 
Admiralengroep, die het ook tegen 
hun leeftijdsgenoten moest opne-
men. Ondanks hun kleine groep, 
bestaand uit drie gespierde zwem-
mers, wonnen zij maar liefst twee 
prijzen. Waarbij de fl inke aanmoe-
digingen van hun begeleiding daar 
zeker aan heeft bijgedragen.

Geen krant?
0297-581698
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Natuur
Dicht
Bij huis

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

Het is herfst: wind, regen, mist 
en zonneschijn wisselen elkaar 
af. Het wordt frisser en de da-
gen worden korter. Veel vogels 
zijn al vertrokken naar warme-
re oorden. Andere komen juist 
hierheen om te overwinteren. 
We trekken de bossen in om te 
genieten van paddenstoelen en 
herfstkleuren. Bij herfstkleuren 
denken we dan vooral aan bla-
deren en niet direct aan bloe-
men. Toch zijn er planten die 
juist in de herfst bloeien!
Sommige zomerbloeiers hebben 
nog een nabloei of doen hun 
bloei nog eens dunnetjes over. 
Zeker als er nog een paar mooie 
dagen aan komen. Daarnaast 
vinden we in tuinen een aantal 
bekende herfstbloeiers zoals as-
ter, hemelsleutel, de herfstbloei-
ende krokus en de herfsttijloos. 
Allerlei insecten profiteren van 
deze late bloeiers. Dat alleen al 
is reden genoeg om herfstbloei-
ers aan te planten of op je bal-
kon te zetten!

Maar wist u dat er ook een struik 
is die juist in het najaar bloeit? 
Dat is de klimop, een klimmer 
die iedereen wel kent. Op een 
wat warmere herfstdag zijn er 
tientallen zweefvliegen, bijen en 
een enkele vlinder die de bloe-
men bezoeken. De bloemen zijn 
niet opvallend: geelgroen in bol-
vormige schermen. Die worden 
in het voorjaar opgevolgd door 
blauwzwarte bessen. Deze zijn 
giftig voor ons, maar zeer voed-
zaam voor spreeuwen, merels en 
andere lijsterachtigen.

Let eens op het blad van bloei-
ende klimop: dat ziet er anders 
uit dan de bladeren aan de klim-
mende twijgen. Het blad aan de 
klimmende twijgen is vijflobbig, 
aan de bloeiende twijgen eirond. 
Klimop wordt in allerlei vormen 
gekweekt, ook als rechtopstaan-
de struik. Hiervoor zijn bloeiende 
takken van een klimmer gestekt.
Klimop is één van de weinige 
wilde wintergroene loofhout-
gewassen in Noordwest-Euro-
pa. Met het leerachtige blad be-
schermt de struik zich tegen uit-
droging in de winter. En hoeft 
die niet, zoals andere loofhout-
gewassen, zijn blad te laten val-
len. In de winter biedt de klimop 
daardoor een fijne schuilplaats 
aan allerlei vogels, waaronder 
bosuilen.

Herfst is natuurlijk ook, zoals al 
gezegd, de tijd van paddenstoe-
len. Er is een piepklein padden-
stoeltje, de klimoptaailing, dat 
op afgevallen, rottende klimop-
bladeren te vinden is.
En nu we het toch weer over de 
bladeren hebben: wist u dat je 
van klimopblad zeep kunt ma-
ken? Citroenschil en klimopbla-
deren in de blender levert bij-
voorbeeld een heel goed (niet 
schuimend) afwasmiddel op. 
Klimop, een struik om in najaar 
en winter eens wat nader te be-
kijken!

Ineke Bams (IVN Natuurgids)

(bron afbeelding: 
https://hiveminer.com)

Klimop, een nuttige 
herfstbloeier

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

Montel Amstelveen
Regio – Het is al weer precies 5 jaar 
geleden dat Jeroen v.d. Schilden sa-
men met neef Remco hun prachti-
ge Montel winkel openden in Am-
stelveen. Een dappere stap in een 
moeilijke tijd voor de meubelbran-
che. Nu vijf jaren verder kunnen zij 
beide terugkijken op een zeer suc-
cesvolle meubelzaak. “De winkel 
was nog maar amper open en de 
mensen wisten ons gelijk te vinden 
in Amstelveen. Vele Aalsmeerders 
kenden ons nog van de meubelwin-
kel aan de Oosteinderweg. Zodoen-
de hadden we gelijk de loop en de 
bekendheid.” Aldus Jeroen. Daar-
bij hielp de naamsbekendheid van 
het mooie merk Montel ons natuur-
lijk ook. De kwaliteit en de gunstige 
prijs geeft bij veel mensen een pret-
tig gevoel. Tel daar nog bij op dat 
we nog steeds de vertrouwde ser-
vice verlenen en je hebt een prach-
tig concept. Na 5 jaar zijn we in-
middels een stuk groter geworden. 
We hebben afgelopen zomer heel 
hard gewerkt aan het vergroten van 
de showroom. We zijn van 1000m2 
naar 2000m2 gegaan. Een verdub-
beling! Dat hebben we niet alleen 
ingevuld met Montel, maar we heb-
ben wederom een ondernemende 
stap gezet. We zijn een nieuw con-
cept begonnen. Dit nieuwe concept 
Enzo Luca moet nog verder lande-
lijk uitgerold worden. Wij zijn echter 
de eerste die dit op deze manier nu 
hebben staan. Remco vult Jeroen 
aan: “Enzo Luca biedt een prachti-
ge collectie aan rijkelijk uitgevoer-
de zitmeubelen met daarnaast an-
dere woonkamer meubelen zoals 

eethoeken, dressoirs, wandkasten, 
tv meubelen en salontafels. De stijl 
is echt afwijkend te noemen. Stoer/ 
Chic/Urban/Groots... noem het zo-
als je wilt, maar het spreekt nu al 
enorm veel mensen aan.” De win-
kel ziet er dan ook echt prachtig 
uit. Aangekleed met bijzondere ele-
menten zoals een grote boksbal en 
een citybike aan de muur. Al met al 
echt een aanrader om eens inspira-
tie op te doen. Jeroen: “We bieden 
net zoals vroeger bij van der Schil-
den nu weer een totaalconcept en 
kunnen vele dingen op maat en 
kleur laten aanpassen. Niets is ons 
vreemd. De service blijft gewoon zo-
als men van ons gewend is. Of we 
nu een zitmeubel naar het buiten-
land moeten vervoeren of een bank 
per bootje over het water moeten 
bezorgen. We draaien onze handen 
er niet voor om. Remco: “Al moeten 
we de koffie met de fiets rondbren-
gen door de winkel, we doen het 
met liefde en passie voor het meu-
belvak en de klant.” De beide neven 
hebben duidelijk lol in hun vak. Als 
laatste zegt Jeroen: U bent van har-
te welkom om te genieten van de 
prachtige collectie’s, Montel en En-
zo Luca. Loop gerust even binnen 
om de winkel te komen bekijken. 
Bovendien kunt u deze maand onze 
banken inruil actie weer verwach-
ten bij Montel. Tot 350,- euro retour 
voor je oude bank! Hou de brieven-
bus en tv maar goed in de gaten. Wij 
staan voor u klaar. Graag tot ziens 
in onze mooie winkel. U vindt Mon-
tel aan de Binderij 4, Amstelveen – 
Bovenkerk.

Renovatie Vuurlijn-Oost 
start voorjaar 2018
Uithoorn – In de raadscommis-
sie Wonen en Werken van 13 sep-
tember jl. waar ook de aanpak van 
de Boterdijk ter sprake kwam, nam 
raadslid Jan Hazen (VVD) ook het 
plan voor de herinrichting van de 
Vuurlijn op de korrel. Ook dat pro-
ject wacht al jaren op afronding. 
Niet in de laatste plaats vanwege 
de vele discussies en overleg tus-
sen belangengroeperingen en de 
gemeente. Na enkele inloop- en 
informatieavonden eind vorig jaar 
en begin dit jaar had de gemeente 
een klankbordgroep samengesteld 
die zich kon buigen over de herin-
richting van de Vuurlijn-Oost. Daar-
aan namen deel Buurtbeheer/VSP 
De Kwakel, bedrijven aan de Vuur-
lijn, een sportvereniging, de Fiet-
sersbond, Buurtbeheer de Legmeer 
en de bewoners van Park Krayen-
hoff/belangengroep Vuurlijn Veilig. 
In samenwerking met de gemeente 
is daaruit een plan ontstaan voor de 
herinrichting van het stuk Vuurlijn, 
gerekend vanaf de Watsonweg tot 
aan de Noordammerweg. Raadslid 
Hazen memoreerde in enkel zinnen 
de geschiedenis van het plan om 
de Vuurlijn op te knappen en dat er 
twee jaar geleden een verhit debat 
is gevoerd over de budgetten daar-
voor. “Kortom, hoe staat het er ei-
genlijk voor en wanneer kunnen 
we wat verwachten,” gaf Hazen als 
voorzetje aan wethouder Polak (Ver-
keer & Vervoer) mee.

“Wees eens wat scheutiger
“Even voor de beeldvorming: het 
gaat om de Vuurlijn tussen de 

Watsonweg en de Noordammer-
weg, het oostelijk deel van de Vuur-
lijn. Daarvoor is een uitgebreid par-
ticipatietraject doorlopen, niet al-
leen met de werkgroep VSP maar 
ook met veel andere betrokkenen 
uit de klankbordgroep,” stak wet-
houder Marvin Polak (Verkeer en 
Vervoer) van wal. “Er is een con-
sensus (overeenstemming) bereikt 
waaruit een goed idee is voortgeko-
men wat binnenkort aan het colle-
ge wordt voorgelegd. Omdat we niet 
willen dat de werkzaamheden sa-
menvallen met die van de Boterdijk 
kiezen we het voorjaar van 2018 als 
vertrekpunt voor de Vuurlijn.” Hazen 
liet aan de wethouder weten het op 
prijs te stellen als de raad eens wat 
veelvuldiger werd ‘bijgepraat’ over 
de stand van zaken van dergelijke 
projecten in plaats van gedurende 
maanden niets te horen terwijl er 
zich daar omheen toch wel gebeur-
tenissen afspelen, zoals het berei-
ken van een overeenstemming tus-
sen partijen. Hij merkte daarbij op 
dat enige vorm van informatiever-
strekking meer dan welkom is bij de 
commissie wat nu nauwelijks of niet 
gebeurt. “Weest u eens wat scheu-
tiger met informatie naar de raad, 
zodat we niet aan het eind van het 
traject worden overvallen en mis-
schien wel aan allerlei handremmen 
moeten gaan trekken,” aldus raads-
lid Jan Hazen. Peter Timmer (DUS!) 
zei met verbazing het antwoord van 
de wethouder aan te horen en zeker 
over het participatietraject waarbij 
een ‘consensus ‘ zou zijn bereikt. Mij 
bereiken daar heel andere geluiden 

Kwakelse ondernemers in 
Japanse sferen
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
werd bij het Japanse bedrijf Takii 
aan de Hoofdweg in De Kwakel de 
derde Kwakelse Ondernemersdag 
gehouden. ‘Dit mogen we wel een 
doorslaand succes noemen,’ aldus 

knikte de voorzitter van de Kwakel-
se Ondernemersvereniging (KOV) 
Klaas Kleijn glunderend richting de 
plusminus 120 aanwezige onderne-
mers en partners. Het initiatief om 
de Kwakelse ondernemers eens per 

Geslaagde dag bij 
Stichting Ceres
Uithoorn - Op de eerste zaterdag 
van de maand oktober, dit jaar za-
terdag 7 oktober jl, werd traditioneel 
de Nationale Kringloopdag gevierd 
bij Stichting Ceres. De winkel was 
gezellig versierd en het publiek kon 
gratis koffie, thee en limonade drin-
ken. De kinderen konden zich laten 
schminken of een prachtige (tijdelij-
ke) tattoo laten zetten. Iedereen die 
voor minimaal 10,- artikelen kocht 
bij Stichting Ceres, kreeg een han-
dige attentie. Een sleutelhanger met 

een winkelwagenmuntje van Ceres.
Voor Stichting Ceres was dit een 
zeer geslaagde dag. Mede door dit 
soort dagen kan het publiek kennis 
maken een geweldig mooie kring-
loopwinkel. Een winkel waar kwali-
tatief goede tweedehands artikelen 
zijn te kopen tegen zeer lage prij-
zen. Aantrekkelijk voor iedereen! 
Stichting Ceres is van maandag tot 
en met zaterdag geopend van 10.00 
uur tot 16.00 uur en is gevestigd aan 
de Industrieweg 33 in Uithoorn.

jaar bij elkaar te brengen is geïniti-
eerd door de KOV in samenwerking 
met de LTO en het Ondernemers-
fonds en blijkt nu massaal door de 
ondernemers in de armen te zijn ge-
sloten. ‘Elk jaar proberen we een an-
der type bedrijf als gastheer te strik-
ken,’ aldus LTO praeses Wout van 
Tol. ‘In eerste instantie was Bosman 
Van Zaal benaderd, maar dat is door 
de brand in het bedrijf in de koel-
kast beland. Daarna hebben we de 
kandidaat voor 2018 bereid gevon-
den dit jaar al als gastheer te funge-
ren.’ Het officiële deel van de middag 
werd door Jaap in zijn mooie Delfts-
blauwe pak, die de aanwezigen en 
passant ook nog trakteerde op ty-
pisch Japanse soesjies, op zijn hila-
rische wijze in goede banen geleid. 
Na het openingswoord van voorzit-
ter Klaas Kleijn was het Takii direc-
teur Ton Kuiper die het woord kreeg. 
Geschiedenis
De geschiedenis van het 175(!) jaar 
oude Japanse bedrijf werd belicht, 
maar uiteraard vooral wat ze he-
den ten dag ondernemen. Voor wie 
het niet weet in een notedop: Takii 

is wereldmarktleider op het gebied 
van productie- en handel in diver-
se groenten- en plantenzaden en 
heeft meerdere vestigingen in al-
le klimaatzones. Het bedrijf aan de 
Hoofdweg is de Europese hoofdves-
tiging. Na het verhelderende ver-
haal van Kuiper kregen de toehoor-
ders het bevlogen verhaal van Gera 
Hoogendoorn van zorgboerderij In-
ner Art te horen. Net als Takii een 
bekend bedrijf in De Kwakel waar-
van velen niet weten wat er pre-
cies achter de voorgevel gebeurd. 
Nu dus wel, en het sociale karak-
ter van Inner Art wekte bewonde-
ring. Nadat LTO voorzitter gastheer 
Ton en gastvrouw Agnes in de bloe-
men had gezet en het officiële deel 
van de bijeenkomst had afgeslo-
ten, werden de aanwezigen naar de 
ruimte voor het belangrijkste deel 
van de middag geleid: de netwerk-
borrel. 
Mede door de heerlijke catering en 
de perfecte verzorging van de Kwa-
kelse slagers was het daar bijzon-
der gezellig en werden er vele con-
tacten gelegd. 

over, onder meer dat men zich niet 
in het plan kan vinden en dat het 
te beperkt is.” aldus Timmer. Wet-
houder Polak was het niet met hem 
eens en zei dat er met alle partijen 
een goed participatietraject is ge-
volgd en dat men heeft ingestemd 
met het plan van aanpak en de her-
inrichting van de Vuurlijn-Oost. “Dit 
in weerwil van het feit dat bepaalde 
leden van de klankbordgroep, die 
de bewoners aan de Vuurlijn verte-
genwoordigen, liever verstrekken-
der maatregelen hadden gezien, zo-
als het afsluiten voor autoverkeer. 
Maar dat was volgens de gemeente 
geen optie. Uiteindelijk kon het me-
rendeel toch leven met het voorstel 
voor het herinrichtingsplan,” ver-
tolkte Polak.

Voldoende 
snelheidsremmend?
Volgens omwonenden wordt op de 
Vuurlijn door gemotoriseerd verkeer 
vaak te hard gereden wat gevaar op-
levert voor het langzame verkeer als 
brommers, fietsers en voetgangers. 
Het liefst zag men dat de Vuurlijn 
autovrij zou worden, maar dat idee 
strandde in de samenstelling van 
het voorstel. Volgens de woordvoer-
der van de Belangengroep Vuurlijn 
Veilig zijn de eisen van het vracht-

verkeer bepalend geweest bij het 
opstellen van het plan. ‘Aldus komt 
er een ruime weg die in zijn geheel 
inclusief de toegangen wordt ver-
nieuwd, inclusief een fietsstraat. De 
wegbreedte blijft 3,50 m en er wordt 
een aantal passeerplekken aange-
legd van 1 meter breed en 30 me-
ter lang. De bermen worden ver-
stevigd waardoor ze voor ‘uitwijken’ 
berijdbaar zijn. Obstakels tegen het 
doorrijden over berm zijn afgewe-
zen. Bewoners van de wijk Krayen-
hoff alsook het vele langzame ver-
keer wat van de Vuurlijn gebruik 
maakt, zijn niet blij met het voorlig-
gende voorstel, aangezien de ruim-
te voor vrachtverkeer en het ontbre-
ken van snelheidsbeperkingen echt 
niet zal leiden tot een beperking van 
de snelheid tot 30 km/u. Er wor-
den namelijk nauwelijks dwangma-
tige snelheidsbeperkingen gecre-
eerd. De gemeente gaat er vanuit 
dat beperkte versmallingen, visuele 
belijningen en een verkeersbord af-
doende zijn om een werkelijke snel-
heid van maximaal 30 km/u te reali-
seren en de veiligheid van het lang-
zame verkeer te waarborgen. Hand-
haven op snelheid door de politie 
zal het niet worden’, zo laat de be-
langengroep weten. Ook Buurtbe-
heer de Legmeer onderschrijft dat 
er over het algemeen te hard wordt 
gereden op de Vuurlijn. Men heeft 
daarom dan ook voorgesteld om na 
de nieuwe inrichting snelheidscon-
troles te houden gedurende lange-
re tijd. Dit om te kijken of de nieuwe 
inrichting van de Vuurlijn voldoen-
de ‘snelheidsremmend’ is. ‘De ge-
meente heeft toegezegd dat te zul-
len doen. Bij de behandeling tijdens 
een van de komende raadsvergade-
ringen zal dan ook de vraag voor-
liggen of de raad budget ter be-
schikking wil stellen voor eventu-
eel aanvullende maatregelen. Ook 
zal Buurtbeheer aandacht vragen 
voor het idee om de inrichting van 
de Vuurlijn bij de Watsonweg net zo 
uit te voeren als die bij de Boterdijk; 
namelijk afbuigend richting de Ko-
ningin Máximalaan om autoverkeer 
uit zuidelijke richting (dus vanuit de 
Meerwijk) te ontmoedigen de Vuur-
lijn als sluiproute te gebruiken’, al-
dus de inbreng van Buurtbeheer de 
Legmeer in het ‘project herinrich-
ting Vuurlijn’. Zodra de gemeente-
raad zich er over heeft gebogen we-
ten we meer.
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‘Bridge in de winter’ bij Colijn
Uithoorn - Aanstaande zondag 
gaat de eerste van een reeks bridge-
middagen op zondag bij Partycen-
trum Colijn in Uithoorn van start. 
Om 13.00 uur gaat de zaal open en 
om 13.30 uur starten we met brid-
gen. Tijdens deze middagen zullen 
de drankjes aan tafel worden geser-
veerd en er worden lekkere hapjes 
worden uitgedeeld. Natuurlijk is er 

een mooi flesje wijn voor de prijs-
winnaars. De indeling zal zoveel 
mogelijk worden gedaan naar sterk-
te en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk 
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermel-
ding van naam, voornaam en part-
ner. De kosten bedragen 10,- euro 
per paar.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 3 oktober 
werd de vierde zitting gespeeld van 
de eerste parencompetitieronde. Er 
waren 15 paren in de A-lijn en 11 
paren in de B-lijn, dus dat beteken-
de een combitafel waarbij een A- en 
een B-paar het tegen elkaar moe-
ten opnemen.
De uitslag in de B-lijn toonde een 
prachtige score voor gelegenheids-
koppel Hans Warmenhoven & Jetty 
Weening. Zij eindigden op de eerste 
plaats met 67,28%.
Helaas voor hen wordt bij een com-
bipaar de behaalde de score ge-
maximaliseerd op 55%. Jammer, 
maar ook de bridgewet kan soms 
hard zijn. De tweede plaats was voor 
Fien Leeftink & Nelly Jansen met 
55,42% en op drie eindigden Refi-
na van Meijgaarden & Cathy Troost 
met 55,05%.
De uitslag in de A-lijn leverde 
een eerste plaats op voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
66,32%. Als tweede eindigde alweer 
een gelegenheidspaar: Ria Verkerk 
& Tonny Steegstra met 58,82% ech-
ter ook voor hen geldt de regel: als 

combipaar kun je maximaal 55% be-
halen. Op drie Kokkie van den Kerk-
hoven & Corry Smit met 57,99%.

A-ijn
Wat betekenen deze scores voor de 
competitiestand met nog twee zit-
tingen te gaan?
De A-lijn wordt aangevoerd door El-
ly en Jessie met 62,68%. Op twee 
Kitty van Beem & Janny Streng met 
57,50% en op drie Geke Ludwig & 
Margo Zuidema met 56,81%.
De top-drie in de B-lijn blijft on-
gewijzigd: Trudy Fernhout & Cisca 
Goudsmit met 61,29%, gevolgd door 
Ank Reems & Sonja Reeders met 
60,11% en op drie Atie de Jong & 
Hans Warmenhoven met 56% rond.
Alle vrouwen uit de regio die brid-
gen zijn van harte uitgenodigd om 
een keertje te komen proefspelen 
bij Hartenvrouw op de dinsdagmid-
dag. Speellocatie: Dans- en party-
centrum Colijn, Industrieweg 20 in 
Uithoorn. Contactpersoon is San-
dra Raadschelders, te bereiken op 
0297-569910 of via de mail: harten-
vrouw2015@gmail.com

VOKU sponsor van 
Zilveren Turfloop
Mijdrecht - Over vijf weken orga-
niseert Atletiekvereniging de Veen-
lopers de Zilveren Turfloop. De ver-
wachting is dat ruim 1500 deelne-
mers op 5 november a.s. staan te 
dringen om van start te gaan op de 
5 km, 10 km of de 16.1 km.  
Zonder sponsors kan zo’n groot 
evenement niet georganiseerd wor-
den en de organisatie kan trots mel-
den dat VOKU ook dit jaar weer één 
van de hoofdsponsors is. 
VOKU is een regionaal bedrijf uit 
Mijdrecht dat gespecialiseerd is 
in het plaatsen van kunststof WE-
RU kozijnen, dakkapellen, serres 
en tuinoverkappingen. Zij sponso-
ren de recreatie- en wedstrijdloop, 
en de naam VOKU zal zichtbaar zijn 
op de startnummers van de deelne-
mers. Daarnaast hebben zij er voor 
gezorgd dat de goodie-bags voor de 
kinderen die deelnemen aan de Ra-
bo GeZZinsloop ook dit jaar weer 
goed gevuld zijn.
Naast hoofdsponsor is VOKU ook 
één van de bedrijven die deelneemt 
aan de Businessloop. En niet zo-
maar een deelnemend bedrijf, afge-
lopen jaar hebben zij de wisselbeker 

10 km gewonnen. Zij gaan ook dit 
jaar natuurlijk weer meedingen naar 
deze hoofdprijs. Ze zijn nog wel op 
zoek naar een teamgenoot die bin-
nen 40 min.  de finish van de 10 km 
weet te bereiken. Interesse? Stuur 
uw gegevens door naar paulien@
voku.nl. 
Wilt u met uw bedrijf meedoen aan 
de Businessloop om de strijd aan te 
gaan met andere bedrijven uit de 
regio, kijk dan voor informatie op 
www.zilverenturfloop.nl
Individueel inschrijven voor de 5, 10 
en 16.1 km is mogelijk via www.in-
schrijven .nl
Sportieve kids kunnen mee-
doen aan de Rabo GeZZinsloop. 
Dit  is een korte loop van onge-
veer 1 km door het verkeersvei-
lige sportpark. Inschrijven is mo-
gelijk via GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. De kinderen kunnen op 
5 november hun startnummer op-
halen in de sporthal. De start van 
de GeZZinsloop is om 10.00 uur. 
Meer informatie over de afstanden, 
starttijden, GeZZinsloop, G-run en 
Scholierenchallenge is te vinden op 
www.zilverenturfloop.nl

Darten in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 14 oktober 
2017 is er weer darten in De Kwa-
kel. Het dorpshuis is het strijdtoneel 
voor het 6e Open Kwakelse koppel 
toernooi 501. (501 Poulesysteem 
met verliezers ronde) Deelname 
kost 8 euro per koppel. De inschrij-

ving start om 12.00 uur en de wed-
strijd begint om 13.30 uur. 

Voor meer inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Pieter Langelaan: 
06-11434716, Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, tel. 06-19704447.

Legmeervogels laat vele 
mogelijkheden ombenut
Uithoorn - Voor het duel Zeebur-
gia tegen Legmeervogels drukt trai-
ner Michel Nok de spelers nog-
maals op het hart goed en gecon-
centreerd aan dit duel te begin-
nen. Doe je dit niet dan staat je een 
zware middag te wachten. De spe-
lers van Legmeervogels nemen dit 
advies goed ter harte en geven de 
spelers van Zeeburgia weinig ruimte 
en zitten er gelijk fel bovenop. Leg-
meervogels zijn vooral gevaarlijk via 
de vleugels spelers Geoffrey Ver-
weij en Yasin Poyraz. Op deze ma-
nier ontstaan er vele mogelijkheden 
voor Legmeervogels om de score te 
open. Helaas gaat Legmeervogels 
slordig om met de vele mogelijkhe-
den die er ontstaan. In de 28ste mi-

nuut is het dan eindelijk raak. Een 
corner genomen door Tim Correia 
wordt op een fraaie wijze door Ken-
neth van der Nolk van Gogh tegen 
het nylon gekopt en heeft Legmeer-
vogels dan eindelijk de zo verdiende 
0-1 voorsprong. Na deze treffer blijft 
Legmeervogels op jacht naar nog 
meer treffers. De mogelijkheden zijn 
er zeer zeker. Maar ook nu laat de 
afwerking te wensen over. De 0-1 
voorsprong voor Legmeervogels bij 
het ingaan van de rust is maar een 
hele magere afspiegeling van het 
overwicht dat Legmeervogels gedu-
rende de eerste 45 minuten heeft.

Score
Legmeervogels start ook de twee-

Laatste ladder bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met deze laatste avond lad-
dercompetitie was er nog eenmaal 
de kans om te stunten ten opzich-
te van alle leden van de club. Cees 
Bergkamp & Frans Kaandorp gre-
pen deze kans en wonnen overtui-
gend met 65,52%, uitkomend in de 
A- lijn waar ze ook in de parencom-
petitie spelen, al gebeurt dat met 
voor beide andere partners. Stenny 
& Herman Limburg hadden het wat 
gemakkelijker omdat zij in de B- lijn 
toch wat minder tegenstand te over-
winnen hadden, althans in theorie. 
Ze kweten zich voorbeeldig van de-
ze taak en bezetten met 62,50% de 
tweede sport. Tonny & Otto Steeg-
stra profiteerden het meest van de 
voor hen, door genoten vakantie, la-
ge inschaling in de C- lijn en werden 
met 59,72% derde. Voor Irene Has-
sink & Henriëtte Omtzigt lag dit in 
dezelfde lijn toch een ietsje anders 
en hun 57,75% leverde dan ook een 
meer dan keurige vierde plek op. 

B-lijn
Janny Korver & Francis Terra brach-

ten het uitkomend in de B tot een 
goede 54,98% als vijfde, terwijl Jan 
de Jong & Theo Klijn, van A niveau, 
dus wat meer tegenwind ondervon-
den en daardoor met 54,17% zes-
de werden. Anton Berkelaar & Wim 
Röling zaten als zevende paar met 
53,59% goed op hun plek en het-
zelfde gold min of meer voor Marij-
ke & Ger van Praag die op 53,47% 
uitkwamen. Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord bleven met 53,01% als ne-
gende in de B toch iets onder hun 
rating, maar Wim Harding & Debo-
ra van Zantwijk kwamen met hun 
52,66% als tiende van de zes en 
dertig paren daar juist ver boven 
uit, petje af! Volgende keer start dus 
de parencompetitie en is alles weer 
een beetje anders. Nog niet lid, dan 
heeft u nu de kans om aan te ha-
ken. Voor inlichtingen het secretari-
aat: email gerdaschavemaker@live.
nl, of telefoon 06-83371540. Bridge-
club De Legmeer speelt elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn Industrieweg 20 
te Uithoorn.

BVK competitie gestart
De Kwakel - Na 4 weken ‘ladderen’ 
werd op donderdag 5 oktober in 
Dorpshuis De Quakel afgetrapt voor 
de 1e ronde van de parencompetitie 
bij de BVK.In de A lijn bleek aan het 
eind van de avond dat 2 paren direct 
een flink gat hadden geslagen met 
de rest van het deelnemersveld. Dat 
zegt natuurlijk nog niet alles voor 
het verdere verloop van deze cyclus, 
maar de andere paren zullen flink 
aan de bak moeten om de achter-
stand in te halen.
Op 1 eindigden Nelly Vork en And-
re Verhoef met 65,28%, wat ook de 
hoogste score van de avond bleek te 
zijn. Met 64,24% bleven Marion en 
Wim Noom aardig in het spoor.
Tiny en Adriaan Kooyman maakten 
de top 3 compleet, maar met 55,56% 
moesten zij, net als alle andere pa-
ren dus, toch flink wat toegeven op 
de nummers 1 en 2.
Riet en Joop konden het deze avond 
niet bolwerken in deze lijn en ein-
digden als 14e en laatste.

B-lijn
In de B-lijn lijken Ruud Doeswijk en 

Kees Overwater elkaar inmiddels 
aardig gevonden te hebben. Met 
59,52% gaven zij de 15 andere pa-
ren in deze lijn het nakijken.
Atie en Wan Overwater zaten hen 
met 59,23% echter wel dicht op de 
hielen. De 3e plaats was voor Ria en 
Hans Broers met 55,65%.
In deze lijn moesten Ton en Wim al-
le andere paren boven zich dulden.

C-lijn
In de C-lijn tenslotte zien de in de 
top 5 4 paren die uitsluitend uit da-
mes bestaan. De besten van die da-
mesparen waren Mayke Dekker en 
Trudy Fernhout met 60,42%
Op de 2e plaats een gelegenheids 
herencombi, bestaande uit Gerard 
de Kuijer en Huub Kamp, die een 
alleszins degelijke 58,68% bijeen 
speelden.

Op plaats 3 een damespaar dat nog 
niet vaak dit verslag ‘gehaald heeft’, 
maar met 58,33% en daarmee de 3e 
plaats verdienen Corrie Bleekemo-
len en Inge Dyrbye deze ‘eervolle 
vermelding’ ten volle.

Tweede plaats voor basisschool 
de Zon bij scholierenveldloop

De Kwakel - Afgelopen woensdag 
verschenen 94 leerlingen van ba-
sisschool De Zon aan de start van 
de AKU scholieren veldloop. Bij el-
ke leeftijdscategorie vielen de “zon-
netjes” al van verre op in hun ge-
le schoolshirts. Er werd hard gelo-
pen, iedereen deed super zijn of 
haar best. En met geweldig resul-
taat! Met 2 eerste plaatsen, 4 twee-
de plaatsen en 2 derde plaatsen 
greep De Zon net naast de wissel-
beker. Dat maakt ons als school niet 
minder trots op alle jongens, meis-
jes én leraren die mee hebben gelo-
pen met dit evenement.

Thamen honkballers Kampioen na 
zenuwslopende strijd
Uithoorn/De Kwakel - Het was een 
drukke week voor de honkballers 
van Thamen. Op woensdag stond de 
wedstrijd bij en tegen RCH-Pinguins 
in Heemstede op het programma en 
op zondag de wedstrijd bij en tegen 
Bears in Bergen.
Woensdagavond was het de beurt 
aan pitcher Lieuwe Hoekstra om 
de slagploeg van RCH-Pinguins 
in toom te houden en was eigen-
lijk alleen de eerste inning span-
nend. RCH pakt de voorsprong met 
2-1 door een geraakt werper, twee 
honkslagen en twee keer vier wijd. 
Thamen pakt in de tweede inning 
de voorsprong en scoort zeven pun-
ten en brengt de stand op 2-8. In de 
derde inning scoort Thamen nog 2 

punten maar RCH weet ook 1 punt 
te scoren, 3-10.

Vierde inning
In de vierde inning scoort Thamen 
11 punten en pakt definitief de voor-
sprong, 3-21. Na vier volledige in-
nings neemt Bart Hagendoorn het 
pitchen over van Lieuwe. Thamen 
en RCH scoren allebei nog een punt 
in de zevende inning en dat brengt 
de einduitslag op 4-22 voor Tha-
men. Beste slagman van de avond 
was Rick Groen met zes honkslagen 
uit zes beurten. De weersvoorspel-
lingen werden de afgelopen week 
angstvallig in de gaten gehouden 
voor de zondagmiddag wedstrijd 
in Bergen waar Thamen op bezoek 

ging bij de nummer 3 uit de com-
petitie Bears. Een ploeg die de af-
gelopen weken er vrolijk op los had 
geslagen en enorme runsaldo’s had 
weten te produceren. Gelukkig was 
het Thamen publiek in grote getalen 
aanwezig om de heren aan te moe-
digen.

Voorsprong
Thamen pakt in de eerste inning de 
voorsprong, Menno Schouten slaat 
een tweehonkslag, Maikel Ben-
ner een honkslag. Mike van Rekum 
slaat de bal richting de tweede 
honkman die de bal over de eerste 
honkman gooit waardoor Schou-
ten en Benner kunnen scoren. Rick 
Groen en Gijs Rikken bereiken het 

eerste honk door vier wijd en de 
honkslag van Ernst Koole zorgt er-
voor dat Van Rekum en Groen kun-
nen scoren, 0-4. Bears pakt in de 
eerste inning meteen een puntje en 
kruipt steeds dichterbij. In de vier-
de inning staat het 4-4 en in de vijf-
de inning pakken zij zelfs de voor-
sprong met 7-4. De Thamen verde-
diging was wat slordig en maak-
te soms wat onnodige foutjes waar 
de slagploeg van Bears gebruik van 
maakte.

Kampioen
In de zesde inning komt Groen op 
het tweede honk na een vangfout 
van de rechtsvelder. Rikken slaat 
een honkslag waar Groen op kan 
scoren. Koole mag naar het eerste 
honk na een geraakt werper en op 
de honkslag van Farley Nurse kan 
Rikken scoren. Schouten slaat nog 
een opofferingsslag waarop Koole 
kan scoren en zo pakt Thamen de 
voorsprong met 7-9.
Pitcher Benner maakt het de slag-
ploeg van Bears ondertussen be-
hoorlijk lastig. Thamen weet de 
voorsprong in de negende inning 
nog iets uit te breiden naar 7-10. 
Nurse slaat een honkslag, op de hit 
van Schouten maakt de verdediging 
van Bears een fout en Nurse kan 
scoren op de honkslag van Ben-
ner. Bears weet in de gelijkmaken-
de negende inning nog twee punten 
te scoren na een drietal honkslagen 
maar met een drie slag weet Benner 
de inning te beëindigen.
Thamen is door deze twee overwin-
ningen niet meer in te halen door 
The Herons uit Heerhugowaard. 
Het kampioenschap en de promotie 
naar de eerste klasse zijn hiermee 
een feit en coaches Franklin Mau-
ricio en Sirano Fonteijne kunnen te-
rugkijken op een geslaagd seizoen. 
Na de wedstrijd was er champagne 
en werd het aanwezige publiek be-
dankt voor hun aanwezigheid.

de helft goed en gaar door waar het 
is de eerste helft mee is geëindigd 
en dit is goed voetbal met ook nu 
weer mogelijkheden om de score uit 
te breiden.
Eindelijk uit het niets komt Zeebur-
gia op gelijke hoogte. Een voorzet 
van achter uit valt precies tussen de 
verdediging van Legmeervogels en 
doelman Michel Dijkstra in. Deze is 
dan net even te laat uit zijn doel en 
het is Fethullah Olgun die de bal in 
het doel werkt. 1-1.
Legmeervogels zijn door deze on-
verwachte tegentreffer niet uit het 
veld geslagen en gaat op jacht naar 
een nieuwe voorsprong. Ook nu zijn 
er weer talrijke kansen. Zo slagen 
Yasin Poyraz, Yorick van der Deijl 
en Janyro Purperhert, deze laatste 
wacht steeds te lang met doeltref-
fend uit te halen, er niet in om de bal 
in het doel te werken.
Als Legmeervogels dan zelf niet 
weet te score uit de vele mogelijk-

heden, is het aan de andere kant bij 
een van de schaarse uitvallen wel 
raak. Het is Gilermo Pengel die Zee-
burgia op een 2-1 voorsprong weet 
te brengen.
De voorsprong is dan wel tegen de 
verhouding is maar staat er wel. 
Legmeervogels gaat op jacht naar 
de 2-2 . Het dichtst bij de 2-2 is Yo-
rick van der Deijl Hij ziet zijn inzet 
eindigen op de lat boven doelman 
Jeremy Vrede.
Uit de counter die volgt op deze 
mogelijkheid voor Legmeervogels 
scoort Gilermo Pengel zijn twee en 
Zeeburgia’s derde treffer.
De 3-1 wordt dan ook de eindstand. 
De eerste winst voor Zeeburgia en 
het eerste onnodige verlies voor 
Legmeervogels in dit seizoen.

Zondag thuis tegen rkvv Velsen 
moet dit onnodige verlies dan maar 
worden omgezet in een klinkende 
overwinning voor Legmeervogels.
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Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag 14 
oktober organiseert de Biljartclub 
“De Hoef” weer kaarten in dorps-
huis de Springbok. Elke 2e zaterdag 
van de maand bent u weer van har-
te welkom om gezellig een kaartje te 
leggen. U betaald 3,- euro en krijgt 
het 2e kopje koffie gratis. Aan het 
einde van het seizoen worden van 5 

avonden de punten bij elkaar geteld 
voor de seizoensprijs.
De avonden van dit seizoen zijn nog:
14 oktober 2017, 11 november 2017, 
9 december 2017, 13 januari 2018, 
10 februari 2018, 10 maart 2018, 14 
april 2018
Ze beginnen om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.30 uur.

Twee podiumplaatsen voor 
UWTC cyclocrossteam
Uithoorn - Zaterdag 7 oktober was 
de cross in Montfoort met tien ren-
ners en rensters van UWTC aan de 
start in drie categorieën. Als eer-
ste waren de amateurs aan de beurt 
met Tommy Oude Elferink, Bas de 
Bruin, Bart de Veer, Menno van Ca-
pel en Dennis Moolhuijsen aan de 
start. Direct na de start was het 
Tommy die aan de leiding ging en 
met Bas en Bart op plek 6 en 7 za-
ten de mannen van UWTCX goed 
voorin. Helaas liep Tommy zijn ket-
ting eraf en moest hij weer probe-
ren terug te komen. Menno lag op 
plaats 15 ongeveer en reed elke 
rondje wel een plek naar voren, ook 
Dennis kon elke ronde weer een 
plekje opschuiven. Een rondje later 
was Tommy weer aangesloten bij de 
kopgroep en reden Bas en Bart nog 
steeds op plek 6 en 7. Met nog drie 
rondes te gaan had Tommy zelfs 
zicht op plaats 3 en Tommy moest 
dit uitvechten met nog drie andere 
renners. Tommy bleek toch echt de 
sterkste en reed in de laatste ron-
de weg van ze en kwam als 3e over 
de streep. Bart pakte ook nog een 
paar plaatsen en werd 5e, Bas 7e 
en Menno viel iets terug door een 
valpartij en werd 12e. Dennis werd 
42e. Bij de vrouwen was het Re-
becca Cornelisse die voor UWTC 
reed. Haar doelstelling was om niet 
al laatste te finishen. En dat is haar 
zeker gelukt ondanks een klein uit-
stapje in de sloot ......werd ze keu-
rig 19e! Bij de 40+ waren het Sjon 
van den Berg, Marcel Versteeg, 
Frank Jansen en Vincent Derogee 
die starten voor UWTC. Het was in 
de tussentijd behoorlijk aan het re-
genen en het parcours werd steeds 
gladder. Na de start zaten allemaal 
in de middengroep. Na enkele ron-
des moest Marcel even stoppen 
omdat er een servet in zijn cassette 
zat en hij niet meer kon schakelen. 
Ook Vincent had wat op onthoud 
omdat hij diverse keren onderuit 
ging op het gladde parcours. Sjon 
en Frank reden een steady race. 
Frank was de beste van de vier met 
een 40e plaats, Vincent 48e, Marcel 
51e en Sjon 52e. 

Jeugduitje
Traditie getrouw genoten de jeugd-
leden van UWTC wielren aan het 
eind van het seizoen van een gezel-
lige activiteit als afsluiting van het 
seizoen. Dertien jeugdleden gingen 
zondag poldersporten in de Kwakel. 
En hadden we eindelijk weer een 
redelijke droge dag....werden ze nog 
kletsnat. Na afloop hebben ze met 
elkaar gegeten in de kantine van de 
AKU en werden de trainers nog be-
dankt met een mand met lekkernij-
en.

Veldrit Gouda
Zondag 8 oktober stonden we aan 
de start van de 2e veldrit van Gou-
da om de Cees Slingerland Bo-
kaal. Een mooi, redelijk modderig 

en technisch parcours. Bij de da-
mes had Elleke Claessen vanaf de 
eerste startrij een zeer goede start 
en reed de eerste ronden aan kop. 
Na 3 ronden wist Marieke van Wit-
zenburg zich bij haar te voegen en 
zo reden ze nog een ronde met z’n 
tweeën door, de nummer 3 en 4 op 
ruime achterstand. Ondanks de ve-
le supporters en de oppeppen-
de woorden van coach Gerard ‘het 
mag best pijn doen!’ kon Elleke het 
tempo van Marieke helaas niet bij-
benen en moest haar laten gaan. 
De afstand tot de nummer 3 en 4 
bleef echter ruim genoeg en zo fi-
nishte ze op een keurige 2e plaats. 
Judith van Maanen startte iets min-
der goed, maar herstelde dat rede-
lijk door in de eerste ronde lang-
zaam naar voren te schuiven tot een 
9e plek. Deze positie heeft ze keurig 
weten te handhaven. Bij de masters 
40+ reed Frank Jansen naar plaats 
28. En ook bij de amateurs weer een 
groot deelnemersveld. Na het start-
schot is het Bart die goed weg is en 
gelijk de koppositie pakt met vlak 
daar achter Bas en Tommy, door een 
valpartij net na de start waar Men-
no en Dennis last van hadden was 
het veld gelijk al flink uit elkaar ge-
slagen. Na de eerste ronde is het 
Freek de Jong die een gat slaat en 
dit ook geleidelijk weet uit te bou-
wen. Ondertussen weten Tommy en 
Bart zich te handhaven in de voor-
ste gelederen van de koers met Bas 
daar vlak achter. Menno heeft wat 
problemen met zijn derailleur, moet 
wisselen van fiets en verliest daar-
door veel tijd. Ook krijgt Freek de 
Jong pech waardoor Tommy en Bart 
weer terug meedoen om de over-
winning. Wat uiteindelijk een zeer 
spannend gevecht wordt, maar de 
mannen van het UWTCX geen po-
dium plek weten te bemachtigen. 
Tommy moet in de laatste ronde 
lossen en kan tevreden zijn met de 
5e plek. Bart krijgt vlak voor de fi-
nish te maken met en lekke band en 
moet genoegen nemen met een 4e 
plaats. Bas weet niet ver daarachter 
de 7e plek te bemachtigen. Menno 
wordt uiteindelijk 16e en Dennis 36e 
. UWTCX kan terugkijken op een su-
per weekend met 2 podiumplaatsen 
wat nog veel gaat beloven voor de 
rest van het seizoen!
ACC Nieuwveen
Zondag 15 oktober start de Am-
sterdamse cross competitie met de 
wedstrijd in Nieuwveen.
Deze wedstrijd wordt mede geor-
ganiseerd door UWTC en er zullen 
hier weer veel UWTC leden van start 
gaan. Nieuwveen staat bekend om 
een zeer uitdagend cyclocross par-
cours rondom zwembad Aarwei-
de waar alleen de sterkste renners 
kunnen winnen.
Starttijden: 10.30 uur jeugd, 12.00 
uur 40+, 13.30 uur 40-, 13.32 uur 
dames&nieuwelingen. Publiek is 
van harte welkom om dit spektakel 
te komen bekijken.

Tweede KDO turnkamp wederom reuze gezellig
De Kwakel - Vrijdag 29 september 
2017 verzamelden 30 kinderen van 
KDO-DAG zich op de parkeerplaats 
aan de Vuurlijn om daarna te ver-
trekken naar het tweede turnkamp 
van KDO. Sommigen wisten nog 
van vorig jaar hoe leuk het was en 
voor sommigen (vooral de jongsten) 
was het allemaal nieuw. Jongens en 
meiden van 6 jaar t/m 15 jaar voor 
een weekend lang zonder ouders 
gingen met busjes en auto’s naar de 
locatie bij het Amsterdamse Bos. Op 
drie slaapzalen, verdeeld naar leef-
tijd i.v.m. bedtijden, konden de kin-
deren een plekje kiezen. Daarna 
verzamelen in de grote zaal waar we 
elke ochtend, middag en avond aan 
grote tafels konden eten en waar 
ook gekleurd en gespeeld mocht 
worden als er geen tafels gedekt 
waren. Het thema dit jaar was “Cir-
cusdieren” en er waren vijf groepen 
met circusdierennamen. De groep 
Zeehonden en Leeuwen hadden al 
gelijk de eerste avond corveedienst, 
want ook dat moet gebeuren. Het 

bestuur van DAG maakte die avond 
wafels als toetje na de soepmaal-
tijd en dat was best wel een werk-
je. Nadat alles weer was opgeruimd 
kwamen bij de avonddisco de mooi-
ste onesies en sloffen van leeuwen 
tot beren tevoorschijn. De jongsten 
gingen daarna naar bed en ieder-
een bleef slapen ook al was dat best 
even spannend. Toen de jongsten 
op bed lagen, zijn de oudsten in een 
geblindeerde bus door Danielle ge-
dropt en moesten ze met de leiding 
Dolf of Britt hun weg terug naar de 
locatie vinden; zonder zaklamp en 
zonder mobiel natuurlijk!

Beetje kort
De nacht was voor de leiding een 
beetje kort, maar voor de kinderen 
natuurlijk niet kort genoeg. Na een 
flink wekkerlied mochten ze dan 
eindelijk naar beneden om de dag 
te beginnen met yoga. Daarna on-
der de douche en aan het ontbijt. 
Rond 10.00 vertrokken we naar het 
veld vlakbij om daar allerlei circus-

acts te proberen en te oefenen. De 
eenwieler was natuurlijk hartstik-
ke moeilijk, maar even op je han-
den staan was weer een makkie. 
Een mooie rol door een ‘brandende’ 
hoepel of jongleren met ballen luk-
te de een beter dan de ander. Tus-
sendoor was er nog een fruitpau-
ze en daarna mochten de kinderen 
nog even spelen op de toestellen op 
het speeleiland. 
Tussen de middag zijn we met z’n 
allen naar de zaal van ODIN Am-
stelveen gewandeld om daar te lun-
chen en de t-shirts en maskers te 
versieren. Toen die allemaal prach-
tig waren geworden met hulp van 
wat extra leiding, mochten de kin-
deren in de turnzaal van ODIN van 
alles uitproberen. Maar om vijf uur 
moesten ze weer snel terug om te 
eten en zich klaar te maken voor de 
avond.
Het liep een beetje uit, maar uitein-
delijk kwamen we met hulp van een 
paar ouders die reden aan bij de 
grote turnzaal van Turnz in Amster-

dam. En wat is het daar gaaf zeg! 
Lekker zwaaien en in een bak volg 
schuimblokken vallen of vanaf de 
grote trampoline ‘als een kip’ in de 
schuimbak springen of op een van 
de zes balken een koprol proberen 
of op de verende vloer een overslag 
maken of. of. te veel om op te noe-
men.

Terugkomst
Bij terugkomst bij de locatie werd 
een vuurtje gestookt om marshmel-
lows in te smelten en kwam er zelfs 
een gitaar tevoorschijn waar kei-
hard werd meegezongen op onder 
andere Frozen. Langzamerhand ver-
trokken de eerste kinderen al naar 
boven om lekker te slapen en de-
ze nacht was een stuk rustiger. 
Want wat waren ze moe van twee 
keer twee uur turnen! De volgende 
ochtend moest natuurlijk nog even 
geoefend worden op de slotdans 
voor die middag voordat het ontbijt 
op tafel stond. Het weer was zon-
dag veel beter waardoor er ook lek-
ker buiten gespeeld kon worden en 
er eerst acrogym op de tumbling-
baan werd gedaan. Daarna moch-
ten de kinderen nog even lekker 
springen. Na de lunch moesten de 
kamers opgeruimd worden. Knuf-
fels en sokken lagen overal behal-
ve op de eigen kamer, maar geluk-
kig werd het meeste al snel terug 
gevonden. (De rest heeft de leiding 
nog meegenomen naar KDO) Nadat 
alles was opgeruimd, begon de bin-
go. En daar konden prachtige prij-
zen mee gewonnen worden dankzij 
een paar sponsoren zoals turnpak-
jes en spellen. 
Om 15.00 kwamen de ouders om 
hun kind weer op te halen. We heb-
ben eerst nog even geshowd wat 
we allemaal op de tumblingbaan 
kunnen en er werden medailles uit-
gereikt. Tot slot lieten we met de 
maskers op en de versierde t-shirts 
aan nog even het kamplied met 
dans horen en mochten de kinde-
ren mee met de ouders. Wat was het 
weer geweldig dankzij de kinderen, 
de leiding, maar ook de sponsoren. 
Dit gaan we volgend jaar weer doen 
hoor!

Leerlingen van de Springschans 
winnen de scholierenveldloop
Uithoorn - De leerlingen van de 
Springschans hebben opnieuw de 
wisselbeker tijdens de scholieren-
veldloop in ontvangst mogen ne-
men. Na een spannende strijd met 
de leerlingen van de Zon, moch-
ten de aanwezige leerlingen weer 
plaatst nemen op de hoogste trede.

Groep 3
Suzan Kole zorgde bij de meis-
jes groep 3 voor het eerste succes, 
door als 2e over de finish te komen. 
Maud van Kessel en Yazea Flart lie-
pen beide ook een erg sterke race 
en kwamen op een 6e en 8e plaats 
over de finish. Ashley Rensen fi-
nishte als 11e, kort gevolgd door Li-
via Gaarlandt (13e) en Amber Pee-
ters (15e). Bente Ijff kwam als 22e 
over de streep. Bij de jongens groep 
3 stonden maar liefst twee toppers 
van de Springschans op het podium. 
Noah van Setten ontving de zilveren 
medaille en Roel Knook ontving de 
bronzen medaille. Julian Kat was de 
nummer drie die in de top 10 ein-
digde op een 9e plaats. Aaron Aar-
helge en Kevin van Gelderen waren 
erg aan elkaar gewaagd en finishte 
na elkaar op een 20e en 21e plaats. 
Cas van Tol en Bart Knook kwamen 
als 32e en 33e over de eindstreep.

Groep 4
Bij de meisjes groep 4 was Char-
lotte de Ridder de snelste van al-
le meisjes. Zij mocht bij de prijsuit-
reiking de gouden medaille in ont-
vangst nemen. Frederique Essen-

huis (9e) en Alesha Bos (10e) finish-
te beide ook knap in de top 10. De 
strijd bij de jongens groep 4 was erg 
spannend en ook daar een podium-
plaats. Dit keer eindigde Dean Koch 
op een 3e plaats, kort gevolgd door 
Tijn Voges op een 6e plaats. Char-
lie-Bruce Alblas, Tom Pisters, Ruben 
Everts en Tim Horsten waren erg 
aan elkaar gewaagd en kwam na el-
kaar binnen op een 12e, 13, 14e en 
15e plaats. Christiaan Penning ein-
digde knap op een 22e plaats, ge-
volgd door Jaimy van Overbruggen 
(32e) en Michael de Graaf op een 
25e plaats

Groep 5
Bij de meisjes groep 5 was het groot 
feest, hier zorgde een 3-tal voor een 
compleet blauw podium. Esmee Kri-
ger won niet alleen bij de meisjes, 
maar was de sterkste van alle leer-
lingen van groep 5, een hele bijzon-
dere prestatie. Tess van Tol finishte 
heel knap op een 2e plaats en Sop-
hia Hofstede kreeg de bronzen me-
daille omgehangen. Riven Meyer-
hoven (6e) en Mirthe Gunther (8e) 
liepen beide heel knap naar een 
top 10 klassering. Nikki Schut, De-
wi Zaal en Sophie Rogalska maak-
ten er een spannende strijd van en 
kwamen na elkaar, als 12e, 13e en 
14e over de streep. Zora van Setten 
liep knap naar een 21e plaats, ge-
volgd door Britt Peeters op een 22e 
plaats. Roos Krijbolder kwam strij-
dend als 35e over de finish.
Jack van Eijck mocht bij de jongens 

op het podium komen. Hij finishte 
na een sterke eindsprint als 3e. Flo-
rian Faber knokte zichzelf knap naar 
een 6e plaats, gevolgd door Oskar 
Ellens (10e) en Wouter Hendriks 
(11e). Lars Wiedijk en Yannick de 
Jong streden samen om een goe-
de klassering en eindigde knap als 
14e en 15e. Rayan Bouchaouihan 
kwam als 18e over de streep, kort 
gevolgd door Jesse Bon (20e), Axel 
Cornelisse (22e), Jayden Hasper-
hoven (24e), Coen Burggraaf 26e), 
Hidde Everts (27e) en Mark Wes-
tra (30e). Daan Plug liep een goede 
wedstrijd en eindigde als 33e, Jes-
se Hogervorst passeerde als 39e de 
streep en Bas Bosboom finishte als 
49e. Mike Knook en Fedde Eshuis 
Sanchez zorgde voor een spannen-
de strijd om de plekken 54 en 55. 
Uiteindelijk trok Mike aan het lang-
ste eind.

Groep 6
Danique van Ettinger won ook dit 
jaar met overmacht bij de meis-
jes groep 6. Met ruime voorsprong 
kwam zij als 1e over de eindstreep. 
Tess van Tol liep een sterke race, 
maar viel net buiten de prijzen, zij fi-
nishte knap als 4e. Laura van Lui-
nen (7e), Nikkie Hogervorst (8e) en 
Isabel Kats (9e) liepen alle drie ook 
goed in de top 10. Bente Snel en Za-
ra Velten kwamen na elkaar binnen 
op een mooie 12e en 13e plaats, ge-
volgd door Jente Melchers (20e) en 
Elisa Eeltink Gonzalez op een 22e 
paats. Adela Eshuis Sanchez kwam 

ten val bij de start, maar finishte na 
een hele sterke eindsprint als 26e, 
een knappe prestatie.
Tijmen Kip maakte er met twee leer-
lingen van de Zon een zeer span-
nende strijd van. Tijmen kwam als 
2e over finish en ontving de zilve-
ren medaille. Tobias Berns (5e), Ju-
les Brandenburg (7e), Maarten Kole 
(8e) en Jop van Weeren (9e) finishte 
alle vier knap binnen de top 10. Jus-
tin Perk, Semih Ozel en Teun Haak 
waren erg aan elkaar gewaagd. Zij 
finishte na elkaar als 20e, 21e en 
22e. Idde Minor (24e) en Kaj Post-
ma (25e) zaten hier weer vlak ach-
ter. Reinier Broshuis kwam als 36e 
over de streep.

Groep 7
AKU atlete Maud Schrama finishte 
bij de meisjes groep 7 knap op een 
7e plaats, kort gevolgd door Sanne 
Burggraaf. Zij kwam als 13e over de 
finishlijn. Jorn Snel liet duidelijk zien 
wie er dit jaar de allerbeste was bij 
de jongens groep 7. Met ruime voor-
sprong kwam hij als winnaar over de 
streep. Simon Kole maakte het feest 
compleet door de bronzen medail-
le in ontvangst te nemen. Morris de 
Kuijer finishte net naast het podium, 
maar eindigde op een knappe 4e 
plaats. Sietse Wijngaard passeerde 
als 11e de eindstreep, kort gevolgd 
door Bas Harleman (14e) en Daniel 
Kriger (16e). Julius Faber en Julius 
van Gerwen kwamen als 23e en 25e 
over de streep.

Groep 8
Xanne Kip liet ook in groep 8 zien 
dat ze met overmacht de snelste 
was. Een prachtige race, waardoor 
ze ook dit jaar de hoogste trede 
mocht betreden. Jasmijn Wakkers 
finishte net naast het podium, maar 
mag erg trots zijn op haar 4e plaats. 
Fleur Riegen (7e) en Maria Eeltink 
Gonzalez (10e) eindigde beide erg 
knap in de top 10. Julian van Luinen 
liep een sterke race en finishte als 
12e, gevolgd door Amelie Broshuis 
(15e). Kim Burggraaf liep op karak-
ter heel knap naar de 20e plaats.
Net als voorgaande edities liep Yan-
nick Bena naar de overwinning bij 
de jongens groep 8. Hij kwam als 
eerste de baan op en gaf de over-
winning hierna niet meer uit han-
den, een knappe prestatie. Wout 
Haak liep een geweldige race en 
mocht bij de prijsuitreiking de bron-
zen medaille in ontvangst nemen. 
Jari Olij finishte net naast het podi-
um, maar mag trots zijn op zijn 4e 
plaats. Robbin Gunther kwam als 
13e over de streep, kort gevolgd 
door Donny Zaal die sterk naar de 
15e plaats liep. Quintin Hoogendijk 
en Lucas Backx maakte er onder-
ling een spannende strijd van, zij fi-
nishte als 17e en 18e. Felix Reuven-
kamp passeerde als 22e de eind-
streep, gevolgd door Timo Minor 
(26e) en Jessy Koersvelt (30e).
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Atlantis 4 wint laatste 
veldwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7 
oktober speelde het door Krijn Ver-
bruggen gesponsorde Atlantis 4 
haar laatste veldwedstrijd van het 
seizoen tegen Tempo 6. Atlantis, dat 
na een zeer sterke eerste wedstrijd 
van het seizoen verder nog niet wist 
te winnen, was gretig om het eerste 
deel van het veldseizoen succesvol 
af te sluiten. 
Zonder de afwezige Stefan Moo-
ser en de geblesseerde Sasia Kraan 
werd de wedstrijd begonnen met 
in de aanval Anouk Röling, Nicole 
Both, Dave Both en Gerben Veenhof. 
De verdediging bestond uit Jennifer 
Haveman, Nancy Kroese, Max Rus-
man en Jeroen Brokx. De start van 
de wedstrijd verliep wat moeizaam, 
waardoor Tempo op voorsprong 
wist te komen. Gelukkig maakte At-
lantis snel gelijk. Eenzelfde situa-
tie zorgde voor de 2-2. Daarna had 
Atlantis echter haar vleugels ge-
vonden en wist met sterk samen-
spel uit te lopen naar een comfor-
tabele 6-2 voorsprong. Helaas kon 
het team dat niet vasthouden waar-
door er uiteindelijk gerust werd met 
een 7-5 tussenstand. In de rust be-
nadrukte coach Frank van der Meer 
dat hij zeer tevreden was over het 
spel en dat het vooral een kwestie 
was van mee blijven scoren met de 
tegenstander.
Een gemotiveerd Atlantis stapte te-
rug het veld op, waarbij Nancy ver-
vangen werd door Milou Schou-
ten. Toch kon die motivatie niet 

voorkomen dat Tempo het gat wist 
te dichten en zelfs een 8-9 voor-
sprong kon pakken. Atlantis weiger-
de echter om ook deze goede wed-
strijd verloren te laten gaan en zet-
te nog een tandje bij. Leonie Kruis-
wijk kwam het veld in Anouk en de 
achterstand werd weer omgezet in 
een voorsprong. In de laatste mi-
nuten kwam Martijn de Horde nog 
het veld in voor Max en werd de 
voorsprong uitgebouwd naar 11-9, 
waarna de scheidsrechter het eind-
signaal blies.
Atlantis 4 kan zeer tevreden terug-
kijken op een keurig gespeelde 
wedstrijd en een mooie afsluiting 
van het eerste deel van het veldsei-
zoen. Na de flitsende start van de 
eerste wedstrijd heeft het team het 
enige tijd moeilijk gehad met enkele 
soms onnodig verloren wedstrijden. 
De overwinning op Tempo geeft ver-
trouwen voor het aankomende zaal-
seizoen, welke in november van 
start zal gaan. 
Helaas heeft Atlantis 4 zo aan het 
begin van het seizoen ook met enig 
blessureleed te kampen gehad, 
waardoor het team niet altijd op vol-
le sterkte kon aantreden. Atlantis 4 
wil dan ook Evelien bedanken, die er 
voor zorgt dat er elke zaterdag weer 
een team staat. Ook wil het team al-
le invallers (Arjen, Martijn, Anita, Jo-
sé, Leonie, Lieke, Lisanne, Marion, 
Myrthe, Nina en Sam) bedanken, 
dat ze bereid waren om het team te 
completeren.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 13 oktober 2017 om fraaie 
prijzen in Café de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562 Arkenpark Mur 
43 Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.
nl. Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competi-

tie; Voor 2017: 13 en 27 oktober, 10 
en 24 november, 8 en 22 december. 
Voor 2018: 5 en 19 januari, 2 en 16 
februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april, 
11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli. 
Alle datums onder voorbehoud. De 
totale uitslag van afgelopen vrijdag 
was als volgt;
1 Gerry Ruimschoot 7173 punten
2 Sonja v.d. Waa 6751 punten
3 An Pothuizen  6671 punten
4 Herman v.d. Waa  6657 punten
5 Ed Valk  6449 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Carla van Nieuwkerk met 5158 
punten.

De tweede ronde, de 
tweede ronde
De Ronde Venen - In de beker-
competitie wel te verstaan. Het 
komt in de beker regelmatig voor 
dat de teams uit de tweede divisie 
hun tanden laten zien aan de teams 
van de eerste divisie Deze keer was 
dat omgedraaid en lieten de eerste 
divisieteams, op een enkele uitzon-
dering na, zich van hun beste kant 
zien. Zij scoorden er lustig op los 
en dat konden de meeste teams uit 
de tweede divisie helaas niet bijbe-
nen. Misschien verloopt, over een 
paar weken, de derde bekerronde 
weer beter voor hen. Bar Adelhof 
2 speelde tegen verenigingsgenoot 
Bar Adelhof 3. De gastheer bood 
flink tegenstand maar verloor, met 
37-39, nipt van Adelhof 3. Arie En-
gel (team 3) was hier goed op dreef. 
Hij maakte met een serie van 13 
(31,71 %) de hoogste serie van de 
week. De Kromme Mijdrecht 1 deed 
het uitstekend tegen DIO. Tweemaal 
winst en meer tegenstand in de ver-
liespartijen zorgden ervoor dat een 
fraaie 37-35 winst werd binnen ge-
sleept.
De Kromme Mijdrecht 2 ontving 
de Biljartmakers. Hier was het al-
leen David Schild van de Kromme 
Mijdrecht die de enige winstpartij 
voor de Kromme Mijdrecht binnen-
haalde. Dat was wel op het kantje. 

Serie van 6
Tegenstander Bart Dirks maakte 
een serie van 6 in de nabeurt maar 

dat was er 1 te kort voor een gelijk-
spel. De Springbok 2 was gastheer 
voor clubgenoot De Springbok 1. 
Willem Holla (team 2) was de eni-
ge die zijn partij in winst omzette, de 
andere drie werden ruim door team 
1 gewonnen, 26-45. Jim van Zwie-
ten (team 1) speelde hier de kortste 
partij door zijn 80 caramboles in 20 
beurten te maken. Stieva/de Kuiper 
2 nam het op tegen the Peanutbar 1. 
Ook hier was het team uit de eerste 
divisie (Peanutbar), ondanks stevige 
tegenstand van Stieva, te sterk voor 
de thuisploeg en keerden met 43 
punten huiswaarts. De thuisploeg 
bleef met 35 punten achter. De vol-
gende clubstrijd was de Merel/Hee-
renlux 2 tegen de Merel/Heeren-
lux 3. Hier slaagde het thuisteam er 
niet om een partij in winst om te zet-
ten. Toon Dirks (team 2) was er heel 
dichtbij maar Cor van Wijk (team 3) 
maakte in de nabeurt een serie van 
zes en dat was genoeg om een ge-
lijkspel uit het vuur te slepen. CenS 
nam het op tegen Stieva/de Kuiper 
1. Geen gemakkelijke opgave maar 
CenS bood flink verweer. Sander 
Pater haalde winst en dat deed Ri-
nus Lanooy ook bijna. Helaas moest 
hij toezien dat Toine Doeze in de na-
beurt langszij kwam, 36-41.
Van de laatste twee wedstrijden The 
Peanutbar2-De Merel/Heerenlux 2 
en ASM-Lutis/de Springbok is he-
laas het wedstrijdformulier nog niet 
binnen.

Jongens D2 van HVM ongeslagen 
herfstkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7 
oktober zijn de jongens van HVM 
D2 herfstkampioen hockey ge-
worden. De laatste wedstrijd gin-
gen de mannen van coaches Die-
derik Ruisch en Gerhard van der 
Pot op bezoek bij Myra in Amstel-
veen, de nummer laatst van de pou-
le. De competitie begon op 9 sep-
tember met een uitwedstrijd bij Hi-
salis. De eerste wedstrijd van het 
nieuwe seizoen was gelijk een las-
tige, door blessures en andere ver-
plichtingen gingen de jongens met 
maar 11 spelers naar Lisse. In een 
spannende wedstrijd waren de 
mannen met 3-4 te sterk voor Hisa-

lis JD2. Op zaterdag 16 september 
kwam de JD6 van Amsterdam op 
bezoek in Mijdrecht. In een bloed-
stollende slotfase wisten ze de over-
winning met 3-2 binnen te slepen. 
Een week later stond de topper op 
het programma, de nummer 1 Hur-
ley JD6 had ook zijn eerste twee 
wedstrijden gewonnen en de jon-
gens van de JD2 stonden tweede op 
basis van een iets minder doelsaldo. 
In een spannende wedstrijd kwa-
men beide ploegen 1 keer tot sco-
ren, een terecht gelijkspel. Zaterdag 
30 september stond er een heuse 
gemeente derby op het programma. 
De jongens van de JD2 ontvingen in 

Mijdrecht de JD3 van Abcoude. In 
deze derby waren de mannen van 
de JD2 met 3-0 te sterk. Afgelopen 
zaterdag stond dan de kampioens-
wedstrijd op het programma. Als 
er werd gewonnen tegen de num-
mer laatst waren ze kampioen. Het 
begin van de wedstrijd zag je dan 
ook enige kampioenstress, ze kwa-
men maar moeilijk tot scoren. Met 
de rust stond het 0-3 voor de man-
nen uit Mijdrecht. Na rust was de 
kampioenstress weg en kon je zien 
dat de mannen over een uitsteken-
de conditie beschikken. Myra werd 
met mooi spel opgerold met 0-12. 
Een terechte kampioen dus.

De Vinken C1 kampioen!
Vinkeveen - De Vinken C1 speelde 
afgelopen zaterdag in Mijdrecht de 
return tegen Atlantis C3. Tot nu toe 
hadden de meiden van de Jumbo 
C1 alle wedstrijden gewonnen en bij 
winst op Atlantis zouden ze kampi-
oen zijn. De thuiswedstrijd tegen At-
lantis werd destijds echter nipt ge-
wonnen met 7-6, dus het was nog 
maar helemaal de vraag of dat zou 
gaan lukken. Het weer zat ook niet 
mee: het was koud en nat dus voor 
zowel spelers als toeschouwers was 
het verre van aangenaam.
De Vinken C1 startte met Isabel van 
der Horst, Ellen de Rooij, Kasia Ver-
heul, en Nikkie Verlaan in de aan-
val en Katie Green, Marit van Kreu-
ningen, Fenna Rijdes, en Kim Ziel-
tjens in de verdediging. De start 
van de wedstrijd was voor Atlantis: 

zij scoorden als eerste. Al vrij snel 
echter werd de stand gelijk getrok-
ken door een mooi schot van Ellen 
waarna de vakken wisselden. Door 
goed samenspel wisten de meiden 
van de C1 mooie kansen te creëren, 
die Kim en Kasia wisten te benutten. 
Dit resulteerde in een Vinkeveense 
voorsprong van 1-4. 
Na rust mochten de meegereisde 
reserves invallen: Bud van der Vliet 
en Abel van Kreuningen. Atlantis 
kwam terug op 2-4 maar de C1 had 
de smaak te pakken: Marit en Abel 
scoorden de 2-5 en 2-6. Atlantis gaf 
zich echter niet zo maar gewonnen 
en pakte met regelmaat een doel-
puntje mee. Toch was dit niet vol-
doende en scores van Kasia en Isa-
bel brachten de einduitslag op 5-8. 
De Vinken C1 is kampioen ….

Nooit Gedachters sluiten 
zomer trainingen af
De Ronde Venen - Afgelopen zo-
mer hebben de leden van IJsclub 
Nooit Gedacht weer hard getraind 
om weer goed voor de dag te ko-
men op het ijs wanneer de Jaap 
Edenbaan zijn deuren opent voor 
het nieuwe schaatsseizoen.
Zo werd er iedere maandag van-
af mei aan de conditie gewerkt op 
de veldtraining op het sportpark van 

Mijdrecht en vanaf de zomervakan-
ties kwam daar de looptrainingen in 
het Amsterdamse bos bij.
Dinsdagavond is altijd de fietsavond 
van ijsclub en werd er hard gereden 
op de Bosdijk, in de polder achter 
Vinkeveen. Ook tijdens de zomerva-
kantie is er doorgefietst en omdat 
de groep dan veel kleiner is werd 
er meestal een tocht in de omge-

Argon neemt punt mee 
uit Ridderkerk
Mijdrecht - In een druilerig Rid-
derkerk heeft Argon een punt mee 
kunnen nemen, of afgesnoept, van 
de nummer laatst van de Hoofd-
klasse A. De thuisploeg speelde be-
ter en konden elkaar gemakkelijker 
vinden.
Argon liet te veel ruimte vallen tus-
sen de linies en daar profiteerde 
RVVH van. Dat het toch bij een be-
scheiden score bleef was te dan-
ken aan het feit dat de voorwaart-
sen op een simpele wijze de kansen 
verprutsten. Vooral de thuisploeg 
produceerde veel afzwaaiers en de 
Argonmogelijkheden waren te be-
perkt. Alleen in slotfase kon het nog 
elke kant op maar het bleef bij een 
puntendeling: 1-1.
Argon stond de beginfase behoor-
lijk onder druk, al na een paar minu-
ten had Nedeley Fortes, alleen voor 
doelman Antonioli alle mogelijkheid 
om de score te openen, maar hij 
treuzelde te lang waardoor de de-
fensie van Argon de bal weg kon 
werken.
Even daarna greep Romero Antoni-
oli goed in bij een poging van San-
zio Dieterich. Ook een leuke aanval 
van RVVH werd niet benut, Diete-
rich knalde nu over. Na een kwar-
tier was er langdurige blessurebe-
handeling nodig, Romero Antonio-
li en Shamir de Jesus kwamen met 
elkaar in botsing maar konden uit-
eindelijk toch verder. Maar RVVH 
bleef gevaarlijk echter een vrije trap 

van Merencia werd weggewerkt en 
een reuze kans van Dos Santos ging 
hoog over. Argon leverde in die fa-
se teveel ballen in bij de gastheren, 
maar die profiteerden daar niet van. 
Pas in het laatste kwartier voor rust 
kon Argon eigenlijk iets terug doen. 
Soner Gedik bereikte Patrick Lokken 
maar doelman Levestone greep in, 
de inzet van Mark van der Weijden 
werd ook een prooi voor de kee-
per en een schot van Younes Ouaali 
werd geblokt.
Op aangeven van Stefan Tichelaar 
kreeg Patrick Lokken nog een kop-
kans. Een uitval van RVVH vlak voor 
het rustsignaal werd door Fortes 
naast geknald.
Na een extra lange rust en war-
ming-up (er moest een vervanger 
gevonden worden voor de gebles-
seerde assistent) kon er weer be-
gonnen worden. Stefan tichelaar 
bleef in de kleedkamer achter en 
Coen Horb nam zijn plaats in.
Toch bleef de thuisploeg in de rom-
melige fase die aanbrak de bes-
te mogelijkheden te hebben om 
tot scoren te komen. Het was weer 
Dieterich die met een omhaal bij-
na Antonioli verraste en ook Proost 
deed zijn best maar de Argondoel-
man bleef vooralsnog overeind. Ook 
Rietveld en Eggers probeerde het 
maar het was net niet. Even later as-
sisteerde Lokken de Argondoelman 
door de bal van de doellijn te kop-
pen, maar het was slechts uitstel. 

ving gereden van zo’n 60 kilome-
ter. Naast deze georganiseerde trai-
ningen, fietsten ook veel leden indi-
vidueel, waarbij zij mooie uitdagin-
gen zijn aangaan, zoals het beklim-
men van de Stelvio ( de hoogste pas 
van de Italië), de Alpe d’huez en de 
Galibier (de bekende bergen van de 
Franse Alpen). Ook is er een klei-
ne groep geweest die meegedaan 

heeft aan de Elfstedentocht op2e 
Pinksterdag, waarbij maar liefst 
240 kilometers weggetrapt moes-
ten worden.

Fietsen
Het fietsen hebben de leden afge-
lopen maanden in de nieuwe out-
fits kunnen doen, gesponsord door 
Advisor, de Wielerschool en MB Bo-
dy Fit. Deze opvallende groene out-
fit zal vast niet ongemerkt gebleven 
zijn in de Ronde Venen.
De Wielerschool richt zich op trai-
ningen voor Wielrenners. Bij de 
Wielerschool trainen zowel Neder-
landse kampioenen als beginnende 
toerfietsers.
Want elke fietser wil beter worden. 
De één voor een betere gezond-
heid, de andere om fietsvrienden uit 
het wiel te rijden en weer een an-
der om koersen te winnen. Uniek is 
de regio is het trainen op Wattbikes 
voor specifieke indoor fietstrainin-
gen waarbij resultaten meetbaar in 
beeld worden gebracht. 
MB Body fit staat voor betere sport-
prestaties met persoonlijke trai-
ningsprogramma’s, indien gewenst 
met voedingsadviezen en onder-
steund met sportmassages.
Advisor levert internetverbindingen, 
telefonieoplossingen, WIFI, alle Mi-
crosoft producten en allerhande Se-
curity- en cloudoplossingen voor 
het MKB. Naast de ijsclub spon-
soren zij ook andere verenigingen, 
vanuit de overtuiging dat een ge-
zonde geest en een gezond lichaam 
samen gaan.
Zaterdag 14 oktober opent de Jaap 
Edenbaan haar deuren voor een 
nieuw schaatsseizoen. De leden van 
ijsclub Nooit Gedacht zijn er klaar 
voor! (Foto: Joost van Selm)

In dezelfde minuut viel na weer een 
hoekschop toch wel een doelpunt, 
Dos Santos schoot van dichtbij raak 
1-0. Intussen kwam Ian Refos in het 
veld voor Soner Gedik. Even later 
kwam Mark van der Weijden een 
teenlengte tekort op aangeven You-
nes Ouaali maar een kwartier voor 
tijd was het toch raak voor Argon.
RVVH presenteerde een cadeautje 
voor Argon, een misverstand tus-
sen twee verdedigers en de doel-
man werd door de attente Mark van 
der Weijden uitgebuit, hij schoof de 
bal beheerst binnen 1-1.
Een meevaller voor Argon dat het 
laatste kwartier van de wedstrijd in-
ging, een fase waarin het nog al-

le kanten op kon. Imar Kort had in-
middels van der Weijden vervangen. 
Argon kreeg nog wel kansen, een 
vrije trap van Maikel van de Water 
kon door de doelman gekeerd wor-
den en een schot van Lokken werd 
tot hoekschop verwerkt, bij een in-
zet van Dennis Filippo kwam RVVH 
goed weg, de bal werd door een 
speler uit het doel gekopt.
Invallers Rietveld en Kooiman van 
de thuisploeg testen Antonioli nog 
maar die maakte geen fout.Een 
puntendeling waar beide ploegen 
niets mee opschoten.

Zaterdag komt de nog ongeslagen 
koploper Noordwijk naar Argon.
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