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KORT NIEUWS:

Fietsen
gestolen

Uithoorn - Op dinsdag 2 en
woensdag 3 oktober is een
sneldief actief geweest. Op
dinsdag is tussen tien over
drie en tien over half vier in
de middag een fiets van het
merk Popal gestolen vanaf Schans, bij de ingang van
winkelcentrum Amstelplein.
De fiets is zwart van kleur,
een serienummer is niet bekend. Op woensdag is tussen
drie uur en half vier in de middag een fiets ongewild van eigenaar gewisseld. De eigenaar was even boodschappen aan het doen op het Legmeerplein. Ontvreemd is een
bronskleurige fiets van het
merk Peugeot. Ook hiervan
is het serienummer niet bekend.

Met hartslag
naar ziekenhuis

Uithoorn - Op zondag 7 oktober rond half één in de middag kregen een hulpdiensten
een alarmering voor een reanimatie. Een hardloper zou
onwel geworden zijn. Het
duurde even voordat de ambulancedienst en de politie
op de juiste plek, bij Europarei, waren. Door melders waren verschillende adressen
opgegeven. Het is gelukt om
de hardloper te reanimeren.
Hij is met hartslag naar het
ziekenhuis vervoerd.

Hartelust

Wethouder Bouma ontvangt
84-jarige ‘stagiair’

Eerste Tiny Forest aan de Randweg
Uithoorn - Op donderdag 4 oktober ondertekenden wethouder
Bouma namens de gemeente Uithoorn en Petra Schut namens
IVN Natuureducatie een overeenkomst voor de aanleg van vier
Tiny Forests.
Onlangs maakte IVN Natuureducatie bekend dat Uithoorn één
van de verkozen 12 partnergemeenten is. Buurtbeheer De Legmeer had hier via de gemeente
een aanvraag bij IVN voor ingediend. De aanleg van de eerste
Tiny Forest wordt vanuit de Brede School Legmeer door kinderopvang Solidoe uitgevoerd. Daarnaast ondertekenden gemeente
en Buurtbeheer Legmeer op hetzelfde moment een intentieverklaring voor samenwerking bij de
aanleg van het Legmeerbos.

van participatie Optima Forma.
Je kan als gemeente alleen maar
heel erg trots zijn op zulke betrokken inwoners. Petra Schut
van IVN op haar beurt roemt de
betrokkenheid van de gemeente.
Schut: “Deze betrokkenheid heeft
ervoor gezorgd dat we met deze snelheid een eerste Tiny Forest
aan kunnen leggen.”

dichtbegroeide, inheemse minibossen ter grootte van een tennisbaan. Het Legmeerbos is straks
een aaneenschakeling van afwisselende gebiedjes met recreatiemogelijkheden en nieuwe natuur
in bos, open velden en water.

Samenwerking
Het Legmeerbos en de Tiny Forests worden met de ondertekening op 4 oktober een samenwerking tussen een aantal partijen: Buurtbeheer Legmeer als initiatiefnemer, IVN Natuureducatie
voor de aanleg van de Tiny Forests
Het Legmeerbos
en de gemeente die op zoek gaat
Buurtbeheer De Legmeer heeft naar goede locaties en Buurtbehet initiatief genomen voor de heer ondersteunt met kennis. De
aanleg van het Legmeerbos: Stichting Leefomgeving Schipgroene gebieden in en rond de hol (SLS) heeft geld gereserveerd
Bij de ondertekening maakte wijk die met elkaar verbonden voor de aanleg van het Legmeerwethouder Hans Bouma bekend zijn door wandel- en fietspaden. bos. IVN Natuureducatie werkt in
waar de eerste Tiny Forest wordt Onderdeel van het Legmeerbos de uitvoering samen met leeraangelegd: in de hoek Faunalaan/ zijn straks bestaande groene en lingen van basisscholen en kinRandweg. Wethouder Bouma: ‘De natuurgebieden. Daar komen deropvang. Zij kunnen in de toeaanstaande realisatie van het eer- nieuwe plekken bij, te begin- komst van de natuur leren in hun
ste Tiny Forest is een voorbeeld nen met een aantal Tiny Forests: eigen Tiny Forest.

Uithoorn - De 84-jarige Uithoornse Hanny Kampen is altijd al benieuwd geweest hoe een werkdag van een wethouder eruitziet.
Wethouder Hans Bouma nodigde haar daarom uit om een dagje met hem mee te lopen. Vandaag (maandag 8 oktober) was
het zover.

over Schiphol “En hierna gaan we
direct door naar Alphen aan den
Rijn waar er ook een overleg gepland staat. U bent van harte uitgenodigd om met mij mee te
gaan,” vertelt Bouma. “Graag!,”laat
ze enthousiast weten. Hanny
Kampen woont 54 jaar in Uithoorn en zet zich al jaren in voor
de ouderen in de gemeente. Zo
Precies op het afgesproken tijd- was ze jaren lang aangesloten
stip staat mevrouw Kampen bij de ouderenbond. Momenvoor de deur van de werkkamer teel doet ze het iets rustiger aan,
van Hans Bouma. De wethou- maar ze zit nog steeds in het beder schenkt direct een kopje kof- stuur van de Dag voor de Oudefie voor haar in en biedt zijn ‘sta- ren en leidt elke twee dinsdag
giair’ aan om er een slagroom- van de maand de bingo. “Je moet
soesje bij te nemen die speciaal bezig blijven. Dat houd je jong,”
voor haar in huis zijn gehaald. legt ze uit. De politiek ingaan, dat
“We hebben een hele drukke dag heeft ze nooit geambieerd. “Maar
voor de boeg,” laat Bouma weten. het heeft me altijd wel geboeid.
Dat lijkt mevrouw Kampen alleen Daarom wil ik zo graag weten wat
maar leuk te vinden: “Ik laat alles het precies inhoudt om wethougewoon op me af komen.”
der te zijn. Ik vind het fantastisch
De 84-jarige ‘leerling’ mag direct dat Hans dit hoorde en mij uitnoaanschuiven bij het overleg dat digde om een dag mee te lopen.
de wethouder deze dag heeft Die kans heb ik direct gegrepen.”
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Joop van Diemen bedankt!
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MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

De Kwakel - Zaterdag 6 oktober
vond het jaarlijkse uitje van de
loterijclub uit de Kwakel Kapan
Menang plaats. Met ca. 25 personen vertrokken ze naar Nieuwkoop, waar ze op de boot Annabel
een rondvaart over de Nieuwkoopse Plassen hebben beleefd. Voordat de groep weer aan wal ging
werd er een officieel momentje ingelast. De kersverse voorzitter Jan

Alen overhandigde Joop van Diemen namens alle leden een plaquette voor zijn 15 jaar voorzitterschap. Hierop staat o.a. vermeld.
‘De sterkste schakel’. En dat is Joop
geweest. Door zijn vasthoudendheid heeft hij het voor elkaar gekregen de club in stand te houden. Een opheffing dreigde een
aantal jaren geleden, maar Joop
zei altijd “ het komt goed”. En goed

is het gekomen. De club is weer
voltallig en er is zelfs een wachtlijst. Na dit momentje werd door
Joop een taart aangesneden en
na het nuttigen hiervan van deze overheerlijke taart, de mooie
rondvaart, gingen ze terug naar
het honk op de Boterdijk waar er
nog genoten werd van een heerlijk Chinees buffet vergezeld met
de nodige drankjes.

Uithoorn - Op een zonovergoten woensdag in de laatste week
van september reed De Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek
met twee bussen, 80 gasten en
begeleiders, naar Maarssen aan
de Vecht. Om daar aan boord te
gaan voor een rondvaart langs
de buitenplaatsen van de Vecht.
In de Gouden Eeuw lieten rijke
kooplieden uit Amsterdam kasteelachtige woonhuizen bouwen om tijdens de zomers de hitte van de stad te ontvluchten. Nu
zoveel eeuwen later stralen zij
nog steeds de glorie van weleer
uit. De theekoepeltjes langs de
waterkant zijn befaamd. Met een
beetje fantasie kan men zich daar
dames voorstellen met lange gewaden die zich vorstelijk door
het dienstpersoneel van thee en
snoeperijen laten voorzien. De
heenweg voerde over binnenweggetjes, via o.a. de Loosdrecht-

se plassen en de Maarsseveense plassen. Een prachtige toeristische route. Uit de reacties van
de gasten na afloop blijkt dat
men volop van deze dag genoten heeft.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

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

Omstreden
Randstedelingen
Het verhaal gaat dat de hele
Londense populatie halsbandparkieten afstamt van een
paartje dat door niemand minder dan Jimi Hendrix is losgelaten, vlak voor zijn dood eind jaren zestig.
Volgens sommigen echoën de
klanken van Jimi’s gitaar voort
in het gekrijs van deze kleurige
herrieschoppers. Halsbandparkieten in andere Europese steden kennen een wat minder
hippe oorsprong, dat zijn gewoon nakomelingen van ontsnapte kooivogels. In Nederland zijn het typische Randstedelingen, in de rest van het
land zul je ze minder tegenkomen. Eén van de grootste Nederlandse kolonies zit in Amsterdam en zoals Amsterdammers wel vaker doen, vestigen ze zich in randgemeenten
als de onze. Hun populariteit
als kooivogel danken de halsbandparkieten aan hun uiterlijk: het groene verenkleed, de
lange puntige staart en de rode snavel. De mannetjes hebben een zwarte band rond de
keel, vandaar de naam. Oorspronkelijk afkomstig uit ZuidAzië en Midden-Afrika gedijen ze hier prima als stadsvogel. In de stad is voedsel en zijn
bomen. Zonder bomen kunnen ze niet, ze slapen en nestelen erin en hun poten zijn geconstrueerd om takken te omklemmen. Op steen hebben ze
minder houvast. Boomloze terreinen haten ze en die steken
ze niet graag over. Ze vliegen
al een halve eeuw rond in Europese steden, maar zijn nog
altijd omstreden. Er zijn mensen die allerlei kwaads toeschrijven aan de vogels en er
voor pleiten ze uit te roeien,
‘want het zijn exoten die hier

Bepaal zelf de toekomst
van jouw huid

Regio - Sinds 1992 is Instituut Périne gevestigd in Mijdrecht. Een
bezoek aan Périne betekent altijd een warm welkom, behandelingen en advies aangepast aan
persoonlijke wensen en huidbehoeftes en behandeld worden
door gediplomeerde specialisten.
Als winnaar van de Beauty Award
(landelijke prijs voor beste salon
van Nederland), staat het instituut voor innovaties op het gebied van huidverbetering, intensieve huidverzorging, anti-aging,
acne en huidadvies. Samen met
de klant en de toepassing van de
meest hoogwaardige producten
en doeltreffende behandelingen,
zorgen zij ervoor dat de huidconditie verbeterd en het meest optimaal haalbare resultaat bereikt
wordt. Hoewel dit vaak om intensieve behandelingen gaat is er bij
Instituut Périne ook altijd ruimschoots oog en aandacht voor
ontspanning. Een bezoek is een
moment voor jouw huid, jezelf,
even loskomen van alle dagelijkse dingen. Dit ontspanningselement heeft Périne nu nog meer
voelbaar en zichtbaar gemaakt
door het instituut op te delen in
twee behandelzones: Zen Beauty & Skin Intensive. Welke route
kies jij?

Je kunt deze verleidelijke vorm
van huidverbetering ontdekken
tijdens een van de VIP treatments
op het Skin & Lifestyle Event; zen
beauty op zaterdag 13 oktober:
Dr Murad
Volgens Dr. Murad, dermatoloog
en apotheker, ziet iemand die lekker in zijn vel zit er altijd goed uit.
Dat komt omdat, als je in balans
bent, je cellen beter functioneren en dus ook je organen. Instituut Périne deelt deze mening en
daarom past Dr. Murad perfect bij
de visie van het bedrijf. Je huid is
je grootste orgaan dat is dus direct zichtbaar. Maak kennis met
de filosofie en producten van Dr.
Murad tijdens de Dr. Murad Zen
Beauty Treatment. Dit is een gezichtsbehandeling waarbij je met
de specialiste de verschillende aspecten van jouw leefstijl en hun
invloed op jouw huid bespreekt.
Zij geeft je tips en nuttige adviezen hoe eenvoudige aanpassingen je er nog beter uit laten zien.
Ondertussen wordt je huid gereinigd en gevoed en kom je heerlijk tot rust.

Decleor
Al ruim 26 jaar werken de specialistes van Périne met dit aromatische merk. De producten van
Zen Beauty
Decléor hebben een lange tradiOp de begane grond van het tie in het benutten van krachtige
pand van Instituut Périne aan de werkstoffen uit de natuur. BloeGenieweg nummer 8 in Mijdrecht men en planten vormen de basis
wordt je als een ware VIP ontvan- voor heerlijk geurende etherische
gen, even een moment voor je- oliën, die zowel een werking hebzelf en jouw huid. Zen Beauty ben op de huid als op de geest.
staat voor natuurlijke verbetering Maak kennis met de filosofie en
van de huid met heerlijk ontspan- producten van het Franse merk
nende huidverbeterende be- Decléor tijdens de Decléor Zen
handelingen en fijn aanvoelen- Beauty Treatment. Tijdens deze
de cosmeceuticals. Dat zijn pro- gezichtsbehandeling ervaar je de
ducten die verder gaan waar ge- weldaad van de aromatische oliwone cosmetica stopt en zo ac- en terwijl je huid gereinigd en getief meewerken aan de persoon- voed wordt en jijzelf heerlijk tot
lijk gewenste verbetering van de rust komt.
huid. Goed huidwerk geeft huis- De medisch geschoolde bodywerk, en ook daar maken de ge- specialiste van Instituut Périne
diplomeerde specialistes van In- is naast het toepassen van deze
stituut Périne een heerlijk, dage- kennis en kunde gespecialiseerd
lijks ontspan moment van. Zo heb in het laten ontspannen van lije niet alleen een mooiere huid, chaam en geest. Hotstones, Samaar ook een betere balans.
baaydi kruidenstempels, 5-ele-

Rommelmarkt

niet thuis horen’. Zo zouden
ze nestholtes afpakken van
boomklevers en grote bonte spechten. Bewijs hiervoor
ontbreekt, maar wel is aangetoond dat de veronderstelde
slachtoffers de afgelopen decennia fors in aantal zijn toegenomen, ook in de stad. Halsbandparkieten zouden schade aan fruit veroorzaken. Een
hapje fruit versmaden ze inderdaad niet, maar serieuze
schade wordt in Nederland
vooral aangericht door (inheemse) mezen. Blijft over
dat ze veel herrie maken en
ja, daar valt weinig tegenin te
brengen. Niet iedereen zal het
als een cadeautje beschouwen
dat ze de boom naast het huis
uitkiezen als collectieve slaapplaats.
Toch vinden veel mensen halsbandparkieten leuke vogels
die ze graag verwelkomen op
hun voedertafels. Daar zijn de
parkieten blij mee, want het
helpt ze de winter door. Als
je ze krijsend hoort overvliegen of wanneer je hun zelfbewuste oogopslag ziet terwijl
ze bedaard een pindaatje pellen, is het wel duidelijk hoe ze
zelf aankijken tegen hun aanwezigheid hier. ‘Trekken jullie
maar fijn grenzen, hoor’ lijken
ze te zeggen, ‘wij halsbandparkieten bepalen zelf wel waar
we thuis horen!’

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

Uithoorn - Op zaterdag 13 oktober a.s. houdt Amicitia weer haar
jaarlijkse rommelmarkt. Tussen
9.30 en 13.30 uur gaat er weer
van alles over de toonbank in
kerkgebouw de Schutse naast
winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn.
Natuurlijk is er ook een gezellige
koffiehoek en zijn er weer eigengemaakte kaarten en bio-jam.
Kortom voor elk wat wils.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond
13 oktober organiseert stichting Serviam weer een gezellige
bingoavond in het KNA gebouw
Legmeerplein..De zaal is open
vanaf 19.00 uur en we beginnen
om 20.00 uur. Op deze avond
kunt u weer vele mooie prijzen
winnen, of als hoofdprijs een van
onze bekende enveloppen. Of
in elke ronde een tas met boodschappen, ons groente winkeltje
en nog veel meer leuke prijzen.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor kleinschalig ontwikkelingswerk in Kameroun en
Pakistan.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 12 oktober is
er een gezellige bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 te
De Kwakel. De koffie staat om
19.30 uur klaar en we beginnen
om 20.00 uur. De volgende bingo staat gepland voor 7 december.

tie om de huid in optimale conditie te brengen. Dit Nederlandse merk brengt, naast cosmeceuticals, innovatieve apparatuur op
de markt om de huid op een natuurlijke manier te verbeteren.
Zo ook de Softlaser, een apparaat
dat op een volledig pijnloze mamenten massage of weldadige nier de huid zichtbaar lift. Maak
Shia-zaadjes. Maak kennis met de kennis met de filosofie, producfilosofie en producten tijdens de ten en apparatuur van Pascaud
Zen Beauty Body Treatment en tijdens de Pascaud Softlaser Eyeervaar de ultieme ontspanning lift Treatment. Dit is een gezichtsvan natuurlijke elementen door behandeling met de Softlaser
middel van een heel bijzondere waarbij de bovenoogleden zichtbaar gelift worden. Alle VIP- treatvoet- en handbehandeling.
ments op deze speciale dag worden aangeboden voor het symSkin
Of kies je voor de ‘snelweg’ met bolische bedrag van 25 euro. Ze
Skin Intensive: sommige huid- duren elk 30 minuten. Één VIPcondities vragen om een inten- Treatment per persoon. De huissievere aanpak. Hier worden ver- visagiste van Instituut Périne is
gaande en toch ver van inspuitin- aanwezig om na de Treatment
gen en plastische chirurgie staan- een make-up touch-up te geven.
de probleemoplossende huid- Meld je nu aan er zijn slechts een
behandelingen gegeven met de beperkt aantal plaatsen beschikmeest geavanceerde apparatuur baar: Bel 0297-273121 of mail
en producten. Heb je de wens naar info@perine.nl
om af te rekenen met bepaalde
huidproblemen? Pigmentvlekken, rimpels, roodheid, overgevoeligheid, littekens of verslapping van de huid met bijvoorbeeld hangende oogleden of
wangen? Dan word je van harte welkom geheten op de eerste
etage van Instituut Périne: Skin
Verschijnt woensdag
Intensive. Ook dit huidwerk geeft
huiswerk, want er wordt gebruik
EDITIE 3
gemaakt van het natuurlijk herUITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
stel van de huid. Die moet dan
natuurlijk wel in topconditie zijn!
Postadres
Ontdek de mogelijkheden tijdens
Midrethstraat 9
een van de VIP treatments op het
3641 CB Mijdrecht
Skin & Lifestyle Event; skin intenTel. 0297-581698
sive op zaterdag 13 oktober: HydroPeptide is epigenetische weAanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
tenschap. Kort gezegd: hoe zorg
verkoopuithoorn@meerbode.nl
je dat dat wat je via je DNA hebt
mee gekregen zich zo mooi moAdvertentieverkoop
gelijk ontwikkelt? Intensieve proKees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
ducten met een stoere, stijlvolle
uitstraling. Maak kennis met de fiAdvertentie-tarieven
losofie en producten van Hydroop aanvraag
Peptide tijdens de HydroPeptiAanleveren van kopij
de Wrinkle Erasing Treatment. TijMaandag voor 15.00 uur
dens deze gezichtsbehandeling
redactieuithoorn@meerbode.nl
word je huid intensief gereinigd,
Maximum aantal woorden: 300
zodat de actieve werkstoffen tot
Redactie:
diep in de huid kunnen komen en
Nel van der Pol
worden de rimpels rond je ogen
Mobiel 06-53847419
zichtbaar verminderd.

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Skin intensive
De Beautytriangle, dat is Pascaud. Outside in, inside out en
zen beauty, de beste combina-

Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KOFFIE SPECIAAL

Heeft u zin in een gezellige
donderdag ochtend bij de Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets voor u. Dit is een laagdrempelige kleine groepsactiviteit (maximaal 12 deelnemers) zodat er voor iedereen
aandacht is tijdens deze ochtend. De groep wordt ondersteund door 3 enthousiaste
vrijwilligers. Deze donderdag
ochtenden staan vooral in het
teken van gezelligheid met elkaar.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, denk
hierbij aan spelletjes, uitjes en
1 x per maand wordt er met
de hele groep gegeten, bereid
door de vrijwilligers en een
medewerker van AH Zijdelwaard. Uiteraard is de activiteit
niet compleet zonder een bakje koffie of kopje thee en een
praatje. Heeft u interesse neem
dan contact op voor een kennismakingsgesprek.
IN SAMENWERKING MET
ZENDING OVER GRENZEN:
OPHAAL ACTIE VOOR
ROEMENIË

Op 22 oktober gaat er weer een
vrachtwagen vol met mooie
gebreide spullen van onze Bilderdijkhofhandwerkgroep
naar arme mensen in Roeme-

nië. De winter komt er weer
aan dus warme truien, sjaals
en mutsen komen daar goed
van pas. Heeft u nog overbodige kleding in de kast, breng dit
naar ons gezellige wijksteunpunt voor het goede doel. Ook
beddengoed en schoeisel kunnen we goed gebruiken. Op
vrijdag 19 oktober tussen 9.00
en 17.00 uur kunt u uw schone, in goede staat verkerende,
kleding weer inleveren in de
hal van de Bilderdijkhof. Onze
gastvrouwen staan klaar om
de kleding in ontvangst te nemen en verzendklaar te maken. Uw spullen komen terecht
bij gezinnen die dit hard nodig hebben. Bij voorbaat dank
voor uw inbreng!
KOFFIE-OCHTEND IN DE
PONDEROSA

Donderdag 11 oktober start
Uithoorn voor elkaar de koffie ochtend in de Ponderosa.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie
klaar.Deze ochtend is bedoeld
voor jong en oud uit de wijk
Thamerdal. Wij willen u graag
ontmoeten om ideeën uit te
wisselen en uw suggesties aan
te horen over hoe wij deze ochtenden in de toekomst samen
gaan invullen. U vindt buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27.

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Kwakelse ondernemers
tussen het afval

Uithoorn - Afgelopen vrijdagmiddag vond de jaarlijkse Kwakelse Ondernemersdag plaats
op het bedrijf van Spelt afvalrecycling in Nieuwveen. Dit gerenommeerde bedrijf met nevenvestigingen van Friesland tot in
het Rotterdamse havengebied
gaf de ondernemers een kijkje in
de keuken van hun grootschalige afvalverwerking. Nadat de
133 (!) geïnteresseerde ondernemers en partners de presentielijst

hadden getekend, kon KOV voorzitter Klaas Kleijn de Ondernemersdag openen. ‘De grijsrode
containers en vrachtwagens van
Spelt die hier in de regio rondrijden zijn een begrip, maar wat
er met al dat afval gebeurd, daar
staan we doorgaans niet bij stil,’
aldus de voorzitter. ‘En dat jullie in zulke grote getale zijn gekomen bewijst dat de ondernemers daar weldegelijk in geïnteresseerd zijn.’ Vervolgens gaven

enkele medewerkers van de afvalverwerker een bedrijfspresentatie en vertelde eigenaar Jan
Spelt over de historie van het bedrijf. ‘Vader Spelt laadde en loste
in het begin de karren puin met
de hand,’ aldus de eigenaar,’dat
kunnen we ons nu niet meer
voorstellen!’
VMBO
Daarna was het woord aan de
docenten van VMBO Thamen die

Theaterworld Aalsmeer:

“Iedere dag een feestje, al 25 jaar lang”
Regio - Wie van de Aalsmeerderweg de Middenweg oprijdt kan
hem bijna niet missen: de grote clown bij de ingang van Theaterworld Aalsmeer. Deze maand
viert de winkel haar 25-jarig bestaan. Reden om eens te spreken met eigenaar Marjo de Vries,
die de zaak in 2012 overnam en
sindsdien leeft van feest naar
feest.
Is het ook echt iedere dag
feest bij jullie?
Marjo: “Het is natuurlijk ook hard
werken, maar we vinden het iedere dag heel leuk om mensen
eerst verwonderd langs de rekken te zien lopen en vervolgens
vrolijk uit het pashokje te zien komen. Of mensen nu wel of geen
zin hebben om verkleed naar een
feest te gaan: bijna iedereen gaat
hier met een glimlach weg. Dus
ja, je kunt wel zeggen dat iedere
dag een feestje is.”

door de klanten zelf te pakken.
Direct na de overname hebben
we een nieuwe website laten maken en 3 jaar geleden hebben we
deze aangepast naar een webshop. De wensen van de klant
veranderen ook natuurlijk: we
hebben daarom de openingstijden verruimd, zodat klanten langer bij ons terecht kunnen en we
hebben een groot deel van ons
verkoop assortiment inmiddels
ook op onze website staan, zodat
mensen alvast inspiratie op kunnen doen voordat ze de winkel
bezoeken.”

Wat is de drukste periode
van het jaar?
“Waar ik me nooit zo bewust van
was is dat het eigenlijk het hele jaar feest is. Op dit moment
zien we veel mensen die de Oktoberfeesten vieren en zoeken
naar lederhose en dirndl. Halloween eind oktober, daar hebben
we onze winkel nu al op ingeHoe zijn jullie de winkel begonnen? richt. In november is er weer een
“Na jaren bij de Bloemenveiling ‘Van Vlietfeest’ en daarna Sinterte hebben gewerkt heb ik 6 jaar klaas, de Kerstdiners en carnaval.
geleden de winkel overgenomen In het voorjaar en de zomer zijn er
van Hetty Janssens. Zij is de win- natuurlijk feesten, zoals De Topkel begonnen op de Kastanje- pers en de groep 8 musicals. Het
laan, maar groeide uit het pand. hele jaar worden er themafeestSinds 2001 zit de winkel op haar jes georganiseerd. Het zijn allehuidige plek aan de Middenweg.” maal momenten waarop mensen
graag wat bijzonders aan willen
Wat hebben jullie de
trekken.”
afgelopen jaren veranderd?
“Het assortiment verandert na- Veel traditionele winkels hebben
tuurlijk mee met wat er op dit last van webshops en goedkope
moment populair is. Halloween producten uit China, hoe
wordt ieder jaar groter gevierd concurreren jullie met webshops?
en de mode verandert natuur- “Het voordeel van een winkel
lijk, dus ook onze smokings zijn blijft natuurlijk dat je alle artivernieuwd. We hebben, vanwe- kelen kunt zien, voelen en pasge de grotere vraag, de collec- sen. Meerdere feestwinkels zijn
tie verkoopkleding uitgebreid en afgelopen jaren gestopt, waarook veel meer accessoires dan door onze klanten uit de hele revoorheen. De winkel hebben we gio komen. We krijgen nog iedeoverzichtelijker ingericht en alle re dag nieuwe klanten binnen.
accessoires en decoratie zijn nu We hebben 400 vierkante meter

en honderden outfits om te passen, zowel voor verkoop als voor
verhuur. Onze verhuurkostuums
zijn kwalitatief beter dan wat je
meestal op internet bestelt. En als
je bij ons koopt, heb je het direct
in je handen. Dus zeker als je lastminute nog een outfit nodig hebt
kan je beter bij ons langsgaan. We
denken ook graag mee. Er zullen
vast mensen zijn die wel eens kleding bij ons passen en het vervolgens op internet bestellen, maar
ik ben blij dat we ook veel klanten hebben die zien dat we meer
doen. Zijn de mouwen van een
pak te lang? Dan korten we die
bijvoorbeeld voor je in.”
Misschien een brutale vraag,
maar hoeveel geld geven
mensen uit aan een outfit?
“Dat verschilt natuurlijk, maar
je kunt al een outfit huren vanaf
15 euro. En daarna kan je het zo

Kinderen Springschans behalen
2e plaats bij Scholierenveldloop
Uithoorn - De kinderen van de
Springschans zijn als 2e geëindigd tijdens AH Jos van de Berg
Scholierenveldloop. Zoals ieder
jaar stonden weer ruim 100 sportievelingen aan de start.
Bij de meisjes groep 3 behaalde
Josephine de Jong een knappe
1e plaats en ontving de gouden
medaille. Yasmine Rekelhof (4e),
Wende Vroombout (5e), Valerie
Perk (8e) en Saar Vroombout (9e)

zorgde voor mooie prestaties in
de top 10. Danielle Splinter en Leloo Skubch waren erg aan elkaar
gewaagd en finishte na elkaar
als 14e en 15e. Jara Zaal finishte als 17e. Bij de jongens groep 3
liet Mike Ettinger zich goed voorin zien en kwam als 5e over de
streep. Julyen Bena en Frank Jas
maakte er een mooie strijd van
en finishte beide met een 8e en
9e plek in de top 10. Teije Vaan-

drager passeerde als 15e de finish, kort voor Florian Gaarlandt
(17e) en Charlie Oen (20e). Seven
Montnor eindigde als 26e. Levi Oud finishte als 31e, voor Ayrton de Groote (32e), Stan Zeldenthuis (33e) en Matthijs van de Wal
(35e). Maud van Kessel mocht bij
de meisjes groep 4 de bronzen
medaille in ontvangst nemen. Suzan Kole en Janey Nienhuis finishten beide net naast op het podi-

uitgenodigd waren om te vertellen over het beroepenfestival
voor VMBO leerlingen in februari in Mijdrecht, genaamd ‘On Stage’. Bedrijven en leerlingen worden daar samengebracht met het
doel de leerlingen te informeren
en interesseren voor de betreffende bedrijven cq bedrijfstakken. ‘En ook een beetje om meer
waardering te kweken voor de
VMBO’ers,’ aldus een van de initiatiefnemers. ‘Het zijn veelal doeners en dat is precies waar het jullie steeds vaker aan ontbreekt.’ Na
de uitgebreide rondleiding over
en door het bedrijf was het tijd
voor het heerlijke buffet van de
Kwakelse slagers en de supergezellige netwerkborrel. In zijn afscheidswoordje had medeorganisator en LTO penningmeester
Wout van Tol nog een verrassing
voor de ondernemers uit de Zuiderlegmeer: het door de LTO geinitieerde en ondersteunde glasvezelproject gaat doorgang vinden. ‘Daar 65% deelname is gehaald waar glasvezelaanbieder
Glasdraad 50% als minimum had
gesteld, gaat het door’, aldus Van
Tol. ‘Over een jaar zal een lang gekoesterde wens van vele bedrijven en huishoudens in vervulling
gaan: supersnel internet.’ De Kwakelse Ondernemersdag was weer
een meer dan geslaagd evenement met een leuk en interessant
bedrijfsbezoek en waar het nog
lang en gezellig netwerken was.
gek maken als je wilt, met pruiken, brillen, gekleurde lenzen,
schmink, bijpassende schoenen, andere accessoires. De mogelijkheden zijn echt eindeloos.
Dat weet de Aalsmeerse Pink Sint
ook. Die kwam bij ons binnen
met de vraag voor een nieuw kostuum. Tegen dat soort bijzondere
opdrachten zeggen we graag ja.
We zijn dan echt een familiebedrijf, want de ontwerpen van de
Pink Sint komen van mijn dochter.”

Wie is Theo?
Regio - Het brillenmerk Theo is
eigenzinnig, fris, apart, vrolijk, exclusief en een beetje stout. Voor
Sijbrants & van Olst Optiek is het
dan elk jaar weer een waar feestje
om een Theo Eyewear dag te organiseren. Onder het motto “Kom
Theo hoogst persoonlijk ontmoeten” kunnen alle liefhebbers van
dit eigenzinnige merk kennismaken met bijna de gehele collectie.
Omkijken, dat is niets voor Theo.
Het Belgische merk vaart zijn eigen, onafhankelijke koers en die
is recht vooruit. Vernieuwing
brengen in design, techniek en
materialen, daar is Theo trots op.
Om steeds verrassend uit de hoek
te komen, werkt het eigen Theo
designteam regelmatig samen
met ander creatief talent. Belgisch ontwerper James van Vossel en modeontwerper Tim Van
Steenbergen zijn alvast kind aan
huis. Maar Theo schuwt ook het
buitenland niet. Een collectie samen met de Parijse Matali Crasset
bleek een schot in de roos. Theo
heeft het graag bruisend. Passie is
de drijfveer, creativiteit de graadmeter. Maar misschien wel de belangrijkste ingrediënten voor dit
merk zijn humor en plezier. En
dat zie je. Theo wil mensen gelukkig maken! Een glimlach toveren op iemands gezicht en ‘missie geslaagd’! ‘Theo loves you’, het
is een ambitieuze leuze die hen

er elke dag aan doet herinneren
hoe belangrijk de drager is. Vandaar dat Theo geen opzichtige logo’s gebruikt. Een heel team van
mannen en vrouwen zorgen er
elke dag voor dat Theo jouw vertrouwen waard is. Aan het roer
staan nu de drie zonen van Wim
Somers, de oprichter van Theo.
Het was hij die - samen met mede-opticien Patrick Hoet - Theo
uit de grond stampte. Mik, Jan en
Toon zien erop toe dat Theo zijn
eigenzinnige koers behoudt, vertrekkend vanuit Antwerpen maar
met een open blik op de horizon.
Om zelf te kunnen waarnemen
hoe ‘open die blik op de horizon’
is, is iedereen welkom om op zaterdag 13 oktober a.s. bij Sijbrants
& van Olst Optiek in Uithoorn.
Want een eigenzinnige bril van
Theo moet je echt live gezien
hebben. En wanneer je op 13 oktober een Theo-montuur met glazen koopt, ontvang je 10% korting op het aankoopbedrag, tot
een maximum van € 50,-.
En omdat Sijbrants & van Olst Optiek 30 jaar bestaan, geven ze ook
nog eens bij aankoop van een
tweede montuur, naar keuze, een
paar zonneglazen op sterkte cadeau! (Glazen zowel enkelvoudig
als multifocaal.) Zij zien je graag
op 13 oktober in hun winkel aan
de Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Meerdijk. Agenten zijn een kijkje
gaan nemen en troffen in het hofje diverse vuurwerkresten aan.
Het vuurwerk was afgestoken ter
gelegenheid van een feestje. De
Uithoorn - Op vrijdag 5 oktober bewoners is duidelijk gemaakt
Hoe ziet het komende
om acht uur in de avond kreeg dat vuurwerk alleen afgestoken
jaar eruit?
“We zijn nu ook actief in Uithoorn. de politie diverse meldingen over mag worden met oud en nieuw.
Daar zijn allerlei artikelen te koop vuurwerkoverlast in de Laan van Er is geen boete gegeven.
bij Jouw Marktkraam in het Oude Dorp. We hopen natuurlijk
dat mensen via die winkel ook de prachtige race de gouden me- Danique Etiinger was ook dit jaar
weg naar Aalsmeer weten te vin- daille bij de meisjes groep 5. Alice oppermachtig en passeerde als
den. Dat is denk ik het belang- van den Berg Regaldo mocht ook winnares de finish bij de meisjes
rijkst, dat ook mensen buiten de op het podium en ontving de groep 7. Laura van Luinen (4e),
gemeentegrenzen de winkel ken- bronzen medaille. Anouk Visser Bente Snel (5e), Eva de Ridder (6e)
nen en bij ons langs komen. En eindigde knap op een 6e plaats. en Tess van Tol (7e) liepen alle vier
verder hopen we natuurlijk dat Frederique Essenius en Jaimie een sterke race en finishte in de
mensen veel feest blijven vieren, Westerweel kwamen na elkaar als top 10. Isabel Kats finishte sterk
daar helpen we heel graag bij!”
15e en 16e over de streep.
op een 11e plaats. Elisa Eeltink
Bij de jongens groep 5 ontving Gonzalez eindigde knap als 14e,
Tijn Voges de bronzen medaille. voor Adela Eshuis Sanchez (16e),
Rayan Bouchaouichan en Dean Naomi van Aken (17e) en Verena
Koch maakte er een mooie eind- Timmer (18e).
sprint van en finishte als 5e en 6e. Teun Haak, jongens groep 7
Tim Horsten passeerde als 21e de mocht na een geweldige eindfinish, vlak voor Tom Pisters (24e), sprint de bronzen medaille in
Christian Penings (25e), Sebas- ontvangst nemen. Jules Brantiaan van Schinkel (27e), Jaimy denburg finishte sterk op een 5e
Overbruggen (32e) en Timo Wes- plaats. Justin Perk (13e), Maarterweel (34e) Esmee Kriger liet ten Kole (14e) en Kaj Postma
bij de meisjes groep 6 haar gro- (15e) waren erg aan elkaar gete klasse zien en won met over- waagd. Raouane Amari (18e) en
macht van alle jongens en meis- Jop van Weeren finishten beijes. Een prachtige prestatie door de knap in de top 20. Kas Voges
de AKU atlete. Sofia Hofstede passeerde als 24e de finish, voor
deelde mee in de feestvreugde Semih Ozel (27e) en Idee Minor
door als 3e over de finish te ko- (28e). AKU atlete Maud Schrama
men. Tess van Tol finishte na een liep een sterke race en passeerde
goede race net naast het podium als 7e de eindstreep. Sanne Burgop een 4e plaats. Riven Meijerho- graaf knokte zich knap naar een
ven (8e) en Rianne Labordus (10e) 15e plaats.
eindigde beide knap in de top 10.
Mirte Gunther (11e), Zora van Domineerden
Setten (12e), Marlou Smorenberg Bij de jongens groep 8 domineer(13e) en Sophie Rogalska (14e) den de jongens van de Springmaakte er onderling een prachti- schans. Maar liefst vijf kanjers
ge strijd van. Dewi Zaal passeerde kwamen in de top 5 over de fiknap als 16e de streep, vlak voor nish. Bas van Ede soleerde naar
um op een mooie 4e en 5e plaats. Britt Peeters (19e) en Elin Stokhof het goud, Glenn Koorn liep een
Amber Peters eindigde knap op (23e).
schitterende race en ontving zileen 20e plaats, voor Yazea Flart,
ver en Jorn Snel maakte het poLivia Gaarlandt (27e) en Bente IJff Sterk
dium compleet door als 3e te fi(38e).
AKU atleten Florian Faber en Mark nishen. Daniel Kriger liep knap
Westra lieten zich beide sterk zien naar een 4e plaats, een plaats
Knap
en ontvingen op het podium de voor Morris de Kuijer (5e). Maurits
Noah van Setten kwam na een zilveren en bronzen medaille. Lars Fievez knokte zich knap naar een
sterke race knap als 3e over de Wiedijk (7e) , Oskar Ellens (8e) en 10e plaats. Simon Kole passeerde
eindstreep en ontving het brons. Wouter Hendriks (10e) presteer- als 12e de eindstreep, voor Sietse
Roel Knook knokte zich naar een de goed in de top 10. Jannick de Wijngaard (15e), Per Peters (19e),
mooie 11e plaats, vlak voor Sem Jong eindigde mooi op een 16e Bas Harleman (21e) en Julius FaGounders op een 14e plaats. Bart plaats. Fedde Eshuis Sanchez fi- ber (26e). Tiago Geerdink finishte
Knook passeerde als 35e de eind- nishte op een knappe 20e plaats, knap als 29e tijdens zijn debuut.
streep, voor Jayden Stolwijk (36e). voor Mike Knook (22e), Daan Plug Bij de leerkrachten ontving meesSander Labordus finishte tijdens (25e), Jayden Hasperhoven (33e), ter Tim, mede door de vele enzijn debuut knap als 51e.
Coen Burggraaf (36e), Andy Baron thousiaste aanmoedigingen de
Charlotte Ridder ontving na een (38e) en Bas Bosboom (44e).
zilveren medaille.

Overlast van
vuurwerk
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Campagne
De gemeente is de campagne gestart om het fonds meer onder de
aandacht te brengen. ,,We hopen
dat door de campagne het aantal aanvragen verhoogd. We weten namelijk dat er ruim 500 kinderen zijn in Uithoorn die opgroeien in armoede en dus aanspraak maken op een bedrag uit
het fonds. De gemeente heeft er
geld voor opzij gezet en we willen
dan ook dat het benut wordt. Lid
worden van een vereniging biedt
zoveel mooie kansen. Je maakt
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en je hebt op een vereniging
echt de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen en jezelf meer
uit te dagen.”

Kunst en cultuur voor ieder kind toegankelijk dankzij fonds

Cultuureducatie onmisbaar voor
vorming kinderen
Uithoorn - De gemeente is een
campagne gestart om het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer onder de aandacht te brengen. Het
fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of
aan dans, muziek, theater of iets
anders creatiefs kunnen doen.
Burgemeester Pieter Heiliegers:
,,Doel van de campagne is dat er
meer aanvragen worden gedaan
zodat meer kinderen lid worden
van een vereniging.

De gemeente is daarom sinds anderhalf jaar aangesloten bij het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het
fonds keert uit wanneer het gezamenlijk inkomen van de ouder(s)
of verzorger(s) maximaal 125 procent bedraagt van het minimuminkomen. Als de aanvraag wordt
goedgekeurd dan wordt de contributie/lesgeld direct betaald
aan de vereniging. In 2018 hebben 97 Uithoornse kinderen kunnen meedoen door een bijdrage. 86 kinderen zijn lid geworden
van een sportvereniging en 11
kinderen hebben iets cultureels
”Het is volgens burgemeester Pie- gedaan. ,,Dat er maar elf aanter Heiliegers belangrijk dat ál- vragen zijn gedaan voor cultuur
le kinderen en jongeren kunnen vind ik jammer. Want cultuuronsporten of iets aan kunst en cul- derwijs is onmisbaar voor de vortuur kunnen doen: ,,Niet alleen ming van jonge mensen tot zelfomdat het leuk is, maar ook om- verzekerde volwassenen. Lessen
dat het belangrijk is voor de per- in theater, dans, muziek en besoonlijke ontwikkeling. Het is on- zoek aan musea zijn nodig voor
verteerbaar dat kinderen geen lid de brede vorming van kinderen.
kunnen worden van een club en Hierdoor kunnen kinderen hun
niet kunnen meedoen, omdat er talenten ontwikkelen. Talenten
te weinig geld is.”
die wellicht nooit tot uiting zou-

den komen, omdat ze er niet mee
in aanraking komen,” legt de burgemeester uit die kunst en cultuur in zijn takenpakket heeft.
Hij vervolgt: ,,Ook is bewezen dat
kinderen gewoon blij worden als
ze creatief bezig zijn of iets cultureels doen. Ik was niet zo lang
geleden met m’n twee neefjes
bij het NEMO Science Museum in
Amsterdam. Ze waren zo onder
de indruk en waren heel geïnteresseerd en leergierig. Dat vind ik
mooi om te zien. Maar denk ook
aan het volgen van danslessen,
bijvoorbeeld streetdance of hiphop bij dance centre Colijn of muziek maken bij de muziekschool.
Dat kan allemaal in Uithoorn.”
De gemeente vindt het belangrijk
dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Maar cultuureducatie is vaak kostbaar. Heiliegers: ,,Dankzij het fonds kunnen
kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is zich gelukkig wél creatief ontwikkelen
en meedoen.”

Kinderboekenweek op de Kajuit!
Uithoorn - Op woensdag 3 oktober j.l. is de kinderboekenweek
gestart! Ook op de Kajuit. Het thema van dit jaar is ‘Kom erbij’ wat
gaat over vriendschap. De leerlingen van de Kajuit zijn de kinderboekenweek goed gestart.
De hele school verzamelde zich
in de grote hal. Groep 7 had het
lied ‘Kom erbij’ van Kinderen voor
Kinderen ingestudeerd om te zingen en te dansen op het podium.
De rest van de school mocht lekker meedoen met dansen en zingen, wat een gezelligheid! Aan
het einde van de ochtend werd
er een Boekenbal georganiseerd.
In alle klassen van de Kajuit werd
er voorgelezen door enthousiaste ouders en stagiaires. In de on-

derbouw gingen de kinderen
met hun juf of meester luisteren naar de verhalen over vriendschap. De bovenbouw mocht zelf
kiezen bij welke ouder of stagiaire ze gingen luisteren. Drie kwartier lang werd er heel enthousiast
voorgelezen en werd er ademloos geluisterd. De komende dagen gaan de kinderen hard aan
de slag met werken aan het thema vriendschap. Er wordt gestreden om de Gouden schaar, penseel en griffel met een creatieve
knutsel, schrijf of dichtopdracht.
Op 12 oktober a.s. worden er aan
de hele school workshops gegeven door de Bibliotheek in School
om het lezen te stimuleren. Kortom een leuke tijd op de Kajuit!

Wethouder Zijlstra ondertekent JOGG
contract met plaatselijke AH’s
Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra heeft op woensdag 4 oktober namens de gemeente Uithoorn in het kader van het programma Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) een convenant

ondertekend met Albert Heijn Zijdelwaard en Albert Heijn Jos van
den Berg .Namens Albert Heijn
Zijdelwaard vond de ondertekening plaats door Luuk Koole
en namens Albert Heijn Jos van

den Berg Patrick van der Helm.
In het convenant is vastgelegd
dat de plaatselijke Albert Heijns
gratis fruit leveren aan de scholen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen tijdens
bijvoorbeeld sportdagen. De beide Albert Heijns vragen een maatschappelijke tegenprestatie aan
de kinderen voor het gratis fruit.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onkruid wieden op een schoolplein,
het lappen van de ramen bij de
buren en het wandelen met een
inwoner van een verzorgingstehuis. Naast Albert Heijn nemen
ook Zorg en Zekerheid, de AKU,
Amstelhof, Videt en JOGG-scholen als partner deel aan JOGG.
Sinds 2014
Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met
overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit
dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later

Wim Daniëls met ‘De
wondere wereld van de taal’

Uithoorn – Op 14 oktober a.s.
presenteert de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
in De Schutse een boeiend programma rondom taal. Wim Daniels schreef een groot aantal boeken over uiteenlopende onderwerpen. Vaak gaat hij in zijn boeken op zoek naar de oorsprong
van iets, naar de oorsprong van
onze woorden, van de komma in
de taal, van de fiets, van het leven en van het lager onderwijs
in Nederland. In zijn voordracht
in Uithoorn vertelt hij wat hij zoal te weet is gekomen tijdens zijn
zoektochten. En dat doet hij op
Het jeugdfonds
Het Jeugdfonds is gericht op kin- een aanstekelijke wijze, humorisderen van 4 tot 18 jaar die staan tisch en toch leerzaam.
ingeschreven in de gemeente
Uithoorn. De aanvragen kunnen De taal achterna
niet door de ouders zelf gedaan Wim Daniëls is schrijver en taalworden, maar worden gedaan kundige. Hij schrijft boeken over
door een tussenpersoon. Bijvoor- taalverschijnselen, over de gebeeld door een medewerker van schiedenis van het Nederlands,
Videt, een docent van school of over spelling, enzovoort. Enkele
(sport)vereniging, een ouder- en titels zijn: ‘Koken met taal’, ‘De taal
kindadviseur, een huisarts, een van de fiets’, ‘De taal achterna’ en
medewerker van het Sociaal Lo- ‘De lagere school: toen bijna alles
ket van de gemeente of schuld- nog heel anders was’. Voor jongeren schrijft hij ook romans en
hulpverlener.
Het Jeugdfonds beoordeelt de verhalenbundels. Daarnaast ontaanvraag en betaalt als deze is wikkelde hij dit jaar ook een gegoedgekeurd de contributie / het zelschapsspel over taal: Het grolesgeld voor kinderen om te spor- te Taalspel.
ten, muziek te maken, te dansen,
schilderen, toneel te spelen of Wim Daniëls schrijft Groot Dictee
iets anders creatiefs te doen. Voor Vorig jaar werd het Groot Dicsport geldt een maximaal bedrag tee der Nederlandse Taal van de
van 225 euro per jaar per kind en buis gehaald, maar alles komt teeenmalig zwemlessen voor het rug: op 15 december a.s. organibehalen van het A en B diploma seert NPO Radio 1 de 28ste editie
tot een maximaal bedrag van 800 van het dictee. Wim Daniëls is dit
euro. Voor culturele activiteiten jaar de schrijver van het dictee en
is de bijdrage 450 euro per kind. geeft het ook een nieuwe impuls.
Ook kan een bijdrage gevraagd
worden van maximaal 100 euro
voor attributen.
Ouders hoeven het bedrag niet
voor te schieten. Het geld wordt
rechtstreeks betaald aan de vereniging.
Meer informatie op www.jeugd- Regio - Willemijn (41) speelde jarenlang in de landelijke squashfondssportencultuur.nl.
competitie. Op een zondagmiddag tien jaar geleden gaat het tijdens een potje vrij spelen mis. Ze
glijdt waarschijnlijk uit en bonkt
met haar hoofd hard tegen de
muur. In het ziekenhuis wordt
een hersenkneuzing geconstateerd waarbij ze alle herinneringen aan het ongeluk kwijt is. Na
een paar dagen mag ze weer naar
huis. Willemijn: “Wat mij is overkomen deed ik de eerste jaren
af als een ongelukje. Want ach,
je zag toch niks aan me. Ik moest
van mijzelf gewoon weer mee
kunnen draaien in de maatschappij, ik was immers jong en hoopte
dat alles weer normaal werd. Nou
dat werd het niet. Eindeloos heb
ik aangemodderd, alleen, zonder
hulp van instanties.”

Philip Freriks zal het dictee opnieuw voorlezen en de presentatie is in handen van Frits Spits. De
uitzending van Groot Dictee der
Nederlandse Taal is op zaterdag
15 december, van 11.00 tot 13.00
uur op NPO Radio 1.
Informatie en kaartverkoop
U hoeft niet te wachten tot december om Wim Daniëls te horen (en te zien!): dat kan dus al op
zondagmiddag 14 oktober a.s.,
in De Schutse, De Mérodelaan
1, 1422 GB te Uithoorn. De aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren
van de zaal gaan open om 14.00
uur. Boekhandel The Read Shop
Express is aanwezig met een boekentafel en verkoopt boeken van
Wim Daniëls, die hij ook zal signeren. Losse kaarten à 15 euro zijn
online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien jaar betalen slechts 7,50 euro. Ondertussen is ook de losse kaartverkoop
begonnen in de boekwinkels The
Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).
Laat u verrassen door taalvirtuoos Wim Daniëls!

Willemijn Berkley:

En toen had ik hersenletsel

vaak te maken met fysieke problemen. Inmiddels heeft meer dan de
helft van de volwassen inwoners
van de gemeente Uithoorn overgewicht. Het is dus zaak dit probleem zo vroeg mogelijk aan te
pakken. Daarbij is het niet alleen
belangrijk dat het kind zelf bereikt
wordt, maar met name de omgeving. Samen met gemeenten, het
bedrijfsleven en publieke organisaties oefent JOGG daarom vanuit overkoepelend perspectief invloed uit op de omgeving -thuis,
school, de buurt etc- van het kind.
Wat is de norm?
Wat is thuis de norm als het gaat
om groente eten? Wat krijgen kinderen mee in hun broodtrommeltje naar school? Bewegen ze wel
genoeg en wat zien ze in de media allemaal over eten? En als een
kind lekker gesport heeft; staan er
dan vervolgens snacks uit de frituur op het menu van de sportkantine? Plaatselijke JOGG regisseurs oefenen hier invloed op uit.
Zij zorgen voor meer draagvlak in
de politiek en bevorderen de publiek private samenwerkingen.
De JOGG-regisseurs voor de gemeente Uithoorn zijn Nick Braakman en Milou van der Hoorn.

Overprikkeling, ontremming
en vermoeidheid
“Niemand zag dat ik snel overprikkeld raakte of doorging omdat ik de rem niet kon vinden. Of
dat ik in gezelschap snel aan mijn
taks zat. Ik nam veel te veel hooi
op m’n vork.
Daarbij negeerde ik alle signalen van mijn lichaam. Pas toen ik
zelf accepteerde dat ik echt een
beperking heb, begreep ik dat ik
hulp nodig had.”

de behandeling leerde ik stapje
voor stapje waar mijn grenzen lagen en kon ik deze vervolgens leren accepteren. Ook leerde ik te
verwerken wat mij door het hersenletsel is ontnomen: carrière,
ontwikkeling en een plaats in de
maatschappij. De onzichtbaarheid van mijn hersenletsel maakt
het nog steeds lastig, ook al is er
een last van mijn schouders gevallen nu ik mezelf zie zoals ik
ben; iemand mét een beperking
die nog steeds een heel leuk leven heeft.” “Iedereen die ooit hersenletsel heeft opgelopen door
een ongeval of beroerte gun ik
dat zij leren daarmee om te gaan.
Want dat brengt zoveel rust in je
leven! Daarom vertel ik regelmatig over mijn ervaringen, o.a. tijdens informatiebijeenkomsten
van Hersenz. De eerstvolgende
is op 31 oktober in Aalsmeer van
17.00-19.00 uur. Meer informatie
vind je op hersenz.nl. Aanmelden
kan via hersenz@heliomare.nl

Hersenz was mijn redding
“Bij toeval kwam ik bij Heliomare terecht waar ik het behandelprogramma Hersenz ging volgen. Dit was mijn redding! Door

Ethiopische avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op 17 oktober is er
weer een Wereldkeuken, met deze keer gerechten uit de Ethiopische keuken op de kaart. De
avond wordt opnieuw gehouden
in De Scheg, inloop vanaf 18.00,
buffet open 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd zijn €5,-.Vanwege een beperkt aantal plaatsen werken ze met aanmeldingen, dit kan tot maandag 15 ok-

tober of tot ze vol zitten. Aanmelden kan via de mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com) of via
Facebook (Wereldkeuken Europarei).ken Europarei). Hier kunt u
ook meer informatie vinden over
de Wereldkeuken.
Dus: wilt u graag genieten van
heerlijke gerechten, of heeft u gewoon zin in een gezellige avond,
meld u dan aan.

10

10 oktober 2018

Tweede editie De Ronde
Venen Marathon

AH Jos van den Berg Scholierenveldloop
Regio - Atletiekvereniging AKU
organiseerde woensdag 3 oktober voor de 36e keer de scholierenveldloop en het evenement
kon zich weer verheugen in een
enorme belangstelling. Meer dan
800 leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Uithoorn/De Kwakel
en deels het Veenlandencollege
uit de Ronde Venen hadden zich
aangemeld.
De geweldige sfeer op de atletiekbaan werd uiteraard door
een heerlijk najaarszonnetje versterkt en om 14.30u. stond de
eerste groep van 75 kinderen van
groep 3 klaar voor de start. De
belangstelling van ouders, oma’s
en opa’s, leerkrachten, etc. was
enorm en mede daardoor gingen de kinderen als een raket van
start.
De strijd om de eerste plaatsen
was natuurlijk groot maar het
was prachtig om te zien dat elk
kind enthousiast zijn eigen wedstrijd liep en onder de aanmoedigingen langs de kant probeerde zo snel mogelijk over de finish
te komen.

Naast de individuele wedstrijd
die elk kind leverde, was er natuurlijk de strijd om de wisselbeker voor de school. Bij het basisonderwijs was de wisselbeker
de laatste jaren steeds voor de
Springschans, maar de geruchten gingen al dat met name bij
school de Zon uit de Kwakel de
kinderen enthousiast werden gemaakt om mee te doen.
En dat had succes want de kinderen van de Zon slaagde er in om
de wisselbeker naar De Kwakel te
brengen. De Springschans moest
nu genoegen nemen met een 2e
plaats en direct daarop volgde de
Kwikstaart.
Het Veenlandencollege, vorig
jaar al winnaar van de wisselbeker, had zich met extra trainingen
voorbereid op deze editie van de
loop en dat betaalde zich uit want
veel leerlingen waren vooraan te
vinden bij de finish en daarmee
hielden zij zich het Alkwin College en het Thamencollege achter zich, hoewel de verschillen dit
jaar klein waren en met name het
Alkwin college volgend jaar op
wraak zint.

Start
Elke start was weer een belevenis op zich met een enorme grote
groep kinderen onder het startdoek die gespannen wachtte op
het startschot. De kinderen van
groep 4 spanden de kroon, meer
dan 115 kinderen stonden aan de
start.

Uitslagen Basisscholen
Groep 3 Jongens
1. Roel Verlaan
2. Jip Hofmijster
3. Jake Reijnen
Meisjes
1. Josephine de Jong
2. Joy van Dijk
3. Evi Schoen

Groep 4 Jongens
1. Nico
2. Tas Plasmeijer
3. Noah van Setten
Meisjes
1. Babet van Rijn
2. Suus Hogenboom
3. Maud van Kessel
Groep 5 Jongens
1. Robin
2. Julian van Gelder
3. Tijn Voges
Meisjes
1. Charlotte Ridder
2. Nynke Veen
3. Alice van den Berge Regaldo
Groep 6 Jongens
1. Elias Wiesener
2. Florian Faber
2. Mark Westra
Meisjes
1. Esmee Kriger
2. Fleur Hofmijster
3. Sofia Hofstede
Groep 7 Jongens
1. Gijs Ammerlaan
2. Roy van der Hoorn
3. Teun Haak
Meisjes
1. Danique van Ettinger
2. Ralycia Finies
3. Elise Schipper
Groep 8 Jongens
1.Bas van Ede
2. Glenn Koorn
3. Jorn Snel
Meisjes
1. Angel Harting
2. Nikita Harting
3. Lexie Romme
Voortgezet onderwijs

Klas 1 Jongens
1. Colin Alewijnse
2. Sven Bakker
3. Jop van Rijn
Meisjes
1. Juna van der Waall
2. Soraya Ruigrok
3. Floortje Hijman
Klas 2 Jongens
1. Romijn van Vliet
2. Anouan Bouhlan
3.Bruno Nieuwkoop
Meisjes
1. Gwen Alewijnse
2. Irena Sligtenhost
3. Alyssa Hoekman
Klas 3 en hoger Jongens
1. Mudalib OsmanElbi
2. Joeri Maliekhadien
3. Maikel Honing
Meisjes
1. Lotte Zethof
2. Kirsten Heemskerk
3. Elaine van Bakel
Leerkrachten/ouders Heren
1. Paul Weijer
2. Tim Verlaan
3. Lennart Kok
Dames
1. Marleen Vos
2. Marielle van Scheppingen
3. Mathilda van Soest

AKU als organiserende vereniging kan weer terugkijken op een
zeer geslaagd evenement en wil
langs deze weg alle vrijwilligers
bedanken voor hun onmisbare
inzet en sponsor AH Jos van den
Berg voor de ondersteuning van
de scholierenveldloop.

Topweekend voor UWTC
Regio - Zaterdag 6 oktober stond
de nationale veldrit van Montfoort op het programma. Om 10
uur werden ruim vijftig amateurs
weggeschoten. UWTC lid Bart de
Veer pakte kopstart en reed de
eerste 5 rondes continue voorop.
Met nog 2 rondes te gaan kwamen Klaas Groenen uit Boxtel en
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde in het wiel van Bart, en gingen hem voorbij. In de laatste
ronde moest Bart deze 2 mannen
laten gaan, maar hij reed onbedreigd naar de 3e plaats. Klaas en
Atse kwamen wiel aan wiel over
de streep en het was voor de jury
een hele klus om te bepalen wie
de winnaar was. Tommy wist in
de laatste ronde nog enkele renners te passeren en finishte op
de 4e plaats. Bas had na één ronde al pech met zijn fiets, een afgelopen tube, en moest verder op
zijn reserve fiets. Uitslagen van
de UWTC leden: 3 Bart de Veer, 4
Tommy Oude Elferink, 19 Bas de
Bruin, 38 Maarten Postma en 40
Dennis Moolhuijsen. Bij de masters 40+ reed Mark Touwen naar
de 23e plaats en Frank Jansen
werd 40e.
Bart de Veer
UWTC talent Bart de Veer, woonachtig in Vreeland, is ondanks
zijn 21 jaar al ruim 16 jaar lid van
UWTC. Op de leeftijd van 4 jaar
is hij begonnen met bmx-en en
dat heeft hij niet onverdienstelijk gedaan. Toen hij 13 jaar oud
was kwam hij in de winter in aanraking met het veldrijden en hier
was hij gelijk helemaal weg van.
Op 14 jarige leeftijd heeft hij de
overstap van de bmx naar de
wielren gemaakt. Die overstap
ging niet helemaal vanzelf en de
eerste jaren heeft hij flink moeten afzien bij de wielren wedstrij-

den. Maar zijn doorzettingsvermogen liet hij toen ook al zien.
Gelost, gedubbeld, helemaal alleen rijden, het leek hem niet te
storen en Bart reed de wedstrijd
gewoon uit! De afgelopen 2 jaren
heeft hij al mooie uitslagen gereden in het cyclocross seizoen. En
in 2018 lijkt hij echt door te breken.
Naar Gouda
Zondag 7 oktober ging de reis
naar Gouda, hier werd gestreden om de Cees Slingerland Bokaal. Bij de amateurs/sportklasse had Bart wederom een kopstart. Er ontstond een kopgroep
van 6 renners met daarbij Bart
en Tommy. Bij het ingaan van de
laatste ronde nam Bart het voortouw over en ging volle bak door.
Hij pakte een klein gaatje en wist
dit tot de finish vol te houden. De
eerste overwinning voor Bart, en
hiermee zijn doel voor dit seizoen
reeds bereikt. Tommy wist het
succes nog groter te maken door
in de sprint de 3e plaats op te eisen. Nederlands Kampioen Yannick Runhart maakte het podium
compleet. Bas de Bruin werd 8e
en Dennis Moolhuijsen 45e. Menno kwam supporteren, hij is helaas nog niet fit genoeg om weer
aan de start te verschijnen. Bij de
dames wist Elleke Claessen het
succes voor UWTCX nog groter
te maken. Elleke werd 3e! Een 10e
plaats voor Judith van Maanen,
14e Laura Gorter en 18e Rebecca Cornelisse. Bij de masters 40+
werd Mark Touwen 18e en Frank
Jansen 29e.
Wiebes s
Lorena Wiebes heeft haar seizoen beëindigd met een podiumplaats. De renster van Parkhotel Valkenburg werd derde in

Regio - Na de zeer succesvolle 1e editie van 2017 vindt op 18
november 2018 de 2e editie van
Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon plaats. De
start en finish zijn wederom in het
centrum van Abcoude en de marathon en duomarathon doen alle 8 kernen van De Ronde Venen
aan.
De 1e editie van De Ronde Venen Marathon kende maar liefst
775 inschrijvers op de hele marathon, duomarathon (waarbij
twee lopers afwisselend lopend
en fietsend de marathon afleggen) en de 10 km. Onder hen veel
deelnemers uit De Ronde Venen,
maar ook deelnemers uit heel
Nederland en zelfs België. De gekleurde sliert lopers ging door de

weilanden, over de voormalige
spoorbaan, langs riviertjes, door
alle kernen en natuurlijk over
het Botsholpad. De deelnemers
maakten kennis met de mooiste
plekken van de gemeente. De reacties van de lopers waren dan
ook overweldigend: het schitterende parcours, de goede organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social media geroemd.
Op 18 november 2018 belooft het
wederom een spektakel te worden. Er hebben zich inmiddels al
weer 445 lopers ingeschreven via
www.inschrijven.nl. Kijk op www.
derondevenenmarathon.nl voor
meer informatie en volg de voorbereidingen op de Facebookpagina van de marathon.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 2 oktober speelden we de vierde zitting van de eerste competitieronde. Matty Overwater & Loes
Wijland lieten in de B-lijn zien
hoe het moet en eindigden met
een klinkende score van 66,15%.
Hoewel….zo’n hoge score haal je
niet alleen door met zijn tweetjes
goed te bridgen, daar heb je toch
echt de hulp van de tegenstanders bij nodig.
Overigens loog de score van
paar nummer twee er ook niet
om: 64,06% voor Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit. Met enige afstand eindigden op de derde plaats Cobie Bruine de Bruin
& Ada Maarsseveen met 56,25%.

Op vier Willie Woerden & Elly
Boeringa met 55,63% en de topvijf werd afgesloten door Ploon
Roelofsma & Marja Slinger met
55,21%.
A-lijn
In de A-lijn een verrassende zege
voor Eugenie Rasquin & Riet Willemse met 62,50%. Op twee Elly
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar
met 59,52%. De derde plaats was
voor An van Schaik & Ria Verkerk
met 58,33%, vierde werden Janny Streng & Sonja Reeders met
54,17% en een op gedeelde vijfde plaats Refina van Meijgaarden
& Cathy Troost en Annet Roosendaal & Rini Tromp met 52,98%.

Riet & Wim Beijer
komen op stoom
de GP Beghelli in Italië voor vrouwen. Elisa Balsamo eiste de zege
op, Marta Bastianelli werd tweede. Wiebes kende een sterk seizoen. De Europees kampioene
bij de junior-vrouwen van 2017
won in haar eerste jaar bij de elite-vrouwen de Dorpenomloop
van Aalburg, de Salverda Omloop
van de IJsseldelta, de GP Goos en
een rit in de BeNeLadies Tour. Ook
stond de Mijdrechtse op het podium in Dwars door de Westhoek,
de EPZ Omloop van BOrsele, de
Omloop van de Westhoek, Veenendaal Veenendaal, Flanders La-

dies Classic en bij twee ritten in
de Boels Ladies Tour. (bron: cyclingonline.nl)
Amsterdamse cross
De ACC gaat op zondag 14 oktober van start in Nieuwveen!
Rondom zwembad Aarweide
wordt weer een prachtige cross
uitgezet door de UWTC leden.
Publiek is van harte welkom om
het spektakel te komen aanschouwen. Programma: 10.30
uur jeugd, 12.00 uur 40+, 13.30
uur 40-, 13.32 uur dames & nieuwelingen.

Regio - Maandag 8 oktober 2018
werd met 32 paren de 5e ronde van de 1e parencompetitie
van Bridgevereniging Uithoorn
(B.V.U) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg.
In deze 5” promotie & degradatie ronde pakten in de A-lijn Monique Verberkmoes & Jan v Beurden de 1e plaats met 60% op de
2e plaats eindigde Bep & John
de Voijs met 58,75% en op de 3e
plaats werd beslag gelegd door
Cees Harte & Jos v Leeuwen met
57,50%
In de totaalstand eindigde Wies
Gloudemans & Marcel Dekker op
de 1e plaats de degradanten zijn
Riki Spook & Hans Geels + Jos v
Leeuwen & Cees Harte
In de de B-lijn ging de 1e plaats
naar Riet & Wim Beijer met met
67,55% op de 2e plaats eindigden Dieny Verhoeff & Mart v/d
Voort met 63,39% en op de 3e
plaats eindigde de nieuwe combinatie Ans Breggeman & Henk
v Dijke met 58,23% die de aanpassingstijd achter zich gelaten
hebben. Naar de A-lijn promoveren een nieuwe combinatie Jan
Broeckmans & Kees Visser een

GEEN KRANT?

0297-581698

knappe prestatie en Tonny Godefroy & Harry Rubens. Tot degradatie zijn gedoemd Co Beumer & An
Pronk en Greet & Rolf Rahn
In de C-lijn pakte good old Jaap
Bark & Nelly Jansen de 1e plaats
met 58.51% op de 2e plaats Corry
v Tol & Kees Geerlings 55,00% en
op de 3e plaats Cor de Bok & Tom
van Meijgaarden met 54,20%
gepromoveerd zijn Corry v Tol &
Kees Geerlings en Nelly Jansen &
Jaap Bark
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl
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Basisschool De Zon wint Scholierenveldloop
Regio - De kinderen van basisschool De Zon hebben 36e editie gevolgd door Ruben Baas (58e)
van de AH Jos van den Berg Scholierenveldloop gewonnen. Een en Maes Thijessen (59e).
record aantal van 139 kanjers stonden op de atletiekbaan van
Meisjes groep 4
AKU aan de start.
Babet van Rijn en Suus HogenDe kinderen van groep 3 lieten jes groep 3 voor een prach- boom zorgde bij de meisjes
zich gelijk zien bij de start, met tig succes. Joy eindigde na een groep 4 voor het volgende suc23 kinderen waren de jongens en sterk gelopen race op een knap- ces. Babet die in de top 10 bij
meisjes goed vertegenwoordigd. pe 2e plaats. Hierdoor kreeg zij de jongens finishte kwam met
AKU atleet Roel Verlaan kwam na op het podium de zilveren me- overmacht als winnares over de
een spannende strijd met Jip Hof- daille omgehangen. Lise Burg- streep en ontving de gouden memijster als winnaar over de finish graaf behaalde een mooie top daille. AKU atlete Suus Hogenen ontving de gouden medaille. 10 klassering door als 7e over boom maakte het `Zonfeest` nog
Roel liep vanaf de start op kop en de finish te komen. Fay Worpel mooier door als 2e over de streep
gaf na een sterke eindsprint de- finishte knap als 12e, kort ge- te komen. Isabelle Staats en Finity
ze positie niet meer uit handen. volgd door Esmee Godschalk op van Eijk lieten zich ook erg goed
Jip, de jongste deelnemer met 5 een 16e plaats. Ziva van Lennep van voren zien en finishte beide
jaar, liep een geweldige race en en Fleur van der Meer maakte er in de top 10. Isabelle passeerde
pakte de zilveren medaille. Jake samen een spannende strijd van als 8e de finish en Finity kwam als
Reijnen maakt het feestje op het en kwamen als 20e en 21e over 10e over de streep. Pien Ammerpodium compleet door de bron- de finish. Tos Plasmeijer mocht laan en Elise Freij maakte er een
zen medaille te veroveren. Jos- na een prachtige eindsprint de spannende strijd van, Pien kwam
hua Kooijman finishte op een zilveren medaille om zijn nek als 14e over de streep, gevolgd
mooie 4e plaats. Jonas de Groot hangen en zorgde voor nog een door Elise op een 15e plaats.
en Bram Fransen zorgde voor 6 ereplaats voor de Zon. Skye Sla- Maaike Pouw liep een sterke wedtop 10 klasseringen. De jongens ter en Mika Bakker zorgde voor strijd en kwam als 21e over de
kwamen na elkaar op de 6e en een mooie strijd om de 8e plaats. streep, vlak voor Anouk en Stevie
7e plaats over de streep. Steffen Uiteindelijk finishte Skye op een Zwanenburg. De tweeling finishvan Eijk, Stijn Otto en Andruw 8e plaats voor Mika op een 9e te als 23e en 24e. Alexandra Berk
Bouwmeester waren erg aan el- plaats. Stan Buskermolen liep en Eline Maijenburg mogen heel
kaar gewaagd en finishte vlak een sterke race en eindigde in trots zijn op hun prestatie. Na een
bij elkaar op de 12e, 13e en 14e een groot deelnemersveld op mooie race finishte de meiden op
plaats. Mees van Tol volgde knap een 13e plaats. Bram Stokman een 35e en 36e plaats.
op een 16e plaats, kort voor Tim perste er een sterke eindsprint
Wechseler en Finn Bakker op een uit en finishte hierdoor op een Jongens groep 5
18e en 19e plek. Guus van der Ja- 18e plaats, gevolgd door Tygo Stan van Rijn zorgde bij de jongt, Thijs Hartsink en Mika Rekel- Hogervorst (19e) en Mats van gens groep 5 voor een goede
hof kwamen na een mooie eind- Rijn (20e). Pepijn Veen liep knap top 10 klassering door als 10e
sprint als 21e, 22e en 23e over de naar een 30e plaats, vlak voor Al- over de streep te komen. Sem Koeindstreep.
bert Bredzel op een 34e plaats. ningen volgde kort na een sterDean van Kessel finishte op een ke eindsprint op een 13e plaats.
Prachtig succes
mooie 46e plaats. Stijn van Kes- Jaylen van der Hoort, Siep van
Joy van Dijk zorgde bij de meis- sel kwam als 56e over de finish, Kessel, Luc Fokker, Diego de Ko-

ning en Rens van der Belt waren erg aan elkaar gewaagd en finishte kort na elkaar op een 17e,
18e, 20e en 22e plaats. Felix Bijlsma kwam knap als 28e over de
streep, kort gevolgd door Morris
Heij en Dex Doeswijk op een 30e
en 31e plaats.
Bij de meisjes groep 5 lieten Sophie Amelink (5e) en Britt van der
Knaap (7e) zich sterk van voren
zien en finishte beide in de top
10. Yfke Meijer liep een geweldige race en finishte knap op een
11e plaats. Isis Nijholt en Gioia
Kozian waren erg aan elkaar gewaagd. Beide meiden lieten veel
wilskracht zien en finishte op een
goede 19e en 20e plaats.
Bij de jongens groep 6 stonden maarliefst 14 toppers aan
de start. Eno Plasmeijer zorgde
voor een knappe 5e plaats. Renzo van Veen, Jelle de Roij en Santi van Kessel maakte er een mooie
battle van. Renzo finishte als 11e,
gevolgd door Jelle (12e) en Santi op een 13e plaats. Rens Cornelissen zat vlak achter de jongens en finishte als 15e. Tygo
Winter en Maes Kandelaar kwamen beide in de top 20 over de
streep op een 17e en 19e plaats.
Guus Pouw en Joep de Haan liepen beide een mooie race en finishte achter elkaar op een 31e
en 32e plaats, kort gevolgd door
Jesper Veen op een 35e plaats
en Noud Schalkwijk. Noud finishte als 37e, voor Lukas Labordus
(39e) en Daniel Freije (41e). Rutger Pos knokte zich heel knap
naar een 49e plaats. Bij de meisjes

groep 6 volgde Fleur Hofmeijster het voorbeeld van haar broertje Jip en kwam ook heel knap als
2e over de finish en ontving net
als Jip de zilveren medaille. Dana Hogenboom had een sterke
eindsprint en finishte hiermee in
de top 10 op een mooie 5e plaats.
Liselotte Staats liep een geweldige wedstrijd en ook zij behaalde een top 10 klassering door als
9e over de streep te komen. Cato
Stokman kwam na een goede finish als 15e over de streep, kort
gevolgd door Sophie Adriaansen
op een 17e plaats. Maren de Vries
kwam heel sterk als 22e over de
finishstreep, vlak voor Shani Musa op een mooie 24e plaats. Fiene
Lek liep met een glimlach en goede eindsprint naar een 26e plaats.
Gijs Ammerlan zorgde bij de jongens groep 7 voor de 3e gouden medaille. Na een spannende strijd met Roy van den Hoorn
mocht Gijs plaats nemen op de
hoogste trede van het podium.
Roy liep een geweldige race en
mag erg trots zijn op de zilveren
medaille. Dani Janssen finshte
erg kort achter de top 3 en finishte op een goede 4e plaats. Boaz
Romme, Tim Weijers en Luuk van
Oostwaard kwamen strijdend als
6e, 7e en 9e over de streep. Een
bijzondere prestatie waar 6 jongens in de top 10 eindigen. Thijs
van Rijn mag erg trots terugkijken op zijn 12e plaats. Joppe Hesselink liep een goede wedstrijd
en kwam als 19e over de streep.
Gijs van Dijk finishte knap op een
21e plaats, vlak voor Milan Voorn
op een 25e plaats. Lynn van de
Neut en Aukje van Rijn liepen
beide een geweldig snelle race
en finishte beide in de top 10e.
Lynn finishte knap als 8e en Aukje kwam als 10e over de streep.
Iris van der Laan mag erg trots terugkijken op haar debuut en haar
12e plaats. Iris van der Meer finshte op een knappe 20e plaats, kort
gevolgd door Eva Voorn op de
24e plaats.

en Lisa Meijer maakte er onderling een spannende strijd van en
kwamen na elkaar als 4e, 5e en 6e
over de streep. Lika Voorn kwam
heel knap als 8e over de finish,
gevolgd door Noor den Haan die
na een sterke finish als 9e eindigde. Ellis Kouwenhoven finishte op
een knappe 11e plaats, vlak voor
Femke de Roij op een 13e plaats.
Marin Nijholt finishte knap op de
17e plaats, gevolgd door Anne
van Kessel (18e), Chrissy van der
Put (19e), Lynn in ´t Veld (20e) en
Evi Versluis (21e). Maartje Brozius
mag heel trots zijn op haar prestatie. Maartje stond aan de start
met een blessure en kwam knap
als 22e over de streep, gevolgd
door Dewi Maijenburg. Natalia Boruc en Danie ter Beek perste er nog een knappe eindsprint
uit en kwamen als 26 en 27e over
de streep. Pol Plasmeijer en Noah
van Leeuwen, die beide sinds kort
meetrainen bij AKU finishte knap
in de top 10. Pol kwam als 7e over
de streep, gevolgd door Noah op
een 8e plaats. Daan Blits liep naar
een knappe 11e plaats, vlak voor
Thijs van der Terp (13e) die ondanks een blessure toch aan de
start stond. Milo van de Hoorn
finishte op een 16e plaats. Sven
Hoogenboom en Finn Doeswijk
maakte er onderling een mooie
strijd van en finishte op een 23e
en 24e plaats. Lex van en Belt
kwam als 28e over de streep, vlak
voor Boaz van Zaanen (30e). Ruben Voorhorst en Mika Labordus
liepen beide een goede wedstrijd
en kwamen knap als 32e en 33e
over de finish. Jorg Wilms toonde
erg veel wilskracht en liep naar
een 35 plaats. Naast de kinderen stonden er nog 4 kanjers van
juffen aan de start. Marielle van
Scheppingen volgde het voorbeeld van haar dochter en kwam
als 3e over de streep en ontving
de brozen medaille. Juf Esther
stond na een paar jaar van afwezigheid weer aan de start en finishte op een 4e plaats. Juf Jessica en Juf Natasja maakte beiGroep 8
de hun debuut en finishte, meDe kinderen uit groep 8 maak- de door heel veel enthousiaste heel veel indruk door met 32 me van alle leerlingen en ouders
kanjers aan de start te staan. Af- heel knap op een 6e en 7e plaats.
gezien van alle schitterende pres- Bij de mannen werd meester Tim
taties, mogen de leerlingen heel naar de finish geschreeuwd en
trots zijn op hun enthousias- mocht de zilveren medaille in
me die zorgde voor een prachti- ontvangst nemen.
ge sfeer. Bij de meisjes finishte 6
toppers in de top 10. AKU atlete Alle kinderen mogen heel trots
Lexie Romme zorgde voor weer terugkijken op een prachtig reeen podiumplaats en ontving na sultaat. Het enthousiasme, de
een sterke race de bronzen me- prestaties en de inzet maakte het
daille. Suus Kuiper, Sara Pouw een schitterende middag.
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KDO scoort vijf keer en
boekt eerste driepunter

Wandelafdeling AKU liep mee
met Diabetes Challenge
Uithoorn - Dit jaar organiseerde de Bas van de Goor Foundation voor de derde keer de Nationale Diabetes Challenge. Deze
challenge is bedoeld om mensen
met diabetes aan het bewegen te
krijgen waardoor de kwaliteit van
hun leven verbetert. Sport en beweging is voor mensen met diabetes ontzettend belangrijk, het
kan helpen om de glucosewaarden beter onder controle te krijgen en het kan er zelfs voor zorgen dat er (veel) minder medicijnen nodig zijn.
Wandelverenigingen uit het hele
land deden aan de challenge mee
en zorgden ervoor dat mensen
met diabetes in 20 weken tijd een
flinke afstand konden wandelen.
Ook de wandelafdeling van de
Atletiek Klub Uithoorn (AKU) pakte de uitdaging op en organiseerde 20 weken lang elke woensdagavond een speciale training.
Hieraan konden mensen met diabetes meedoen maar ook mensen die gewoon wat meer wilden
bewegen. Langzamerhand werd
de wandelafstand, onder begeleiding van wandeltrainers Henk
de Vries en Jim Hillebrandt opgevoerd van 5 kilometer tot wel 15
kilometer. Tijdens de eerste we-

ken liep er ook steeds een huisarts of praktijkbegeleider mee
om de gezondheid van de deelnemers in de gaten te houden.
Stadion
En op zaterdag 29 september
was het dan zo ver en vond in het
Olympisch Stadion de feestelijke
afsluiting van de challenge plaats.
Meer dan 4000 wandelaars uit het
hele land werden feestelijk ontvangen en na een vrolijke workout, gegeven door Olga Commandeur, ging iedereen op pad.
Er kon ter plekke gekozen worden voor een wandelroute van 5,
10, 15 of 20 kilometer. De meeste deelnemers van de AKU kozen voor de 15 kilometer. De route ging, vergezeld van een stralende zon, door het Amsterdamse Bos, langs de ringvaart en het
Nieuwe Meer. De finish was weer
in het Olympisch Stadion waar alle deelnemers hun welverdiende
medaille in ontvangst konden nemen. Fantastisch om te zien hoe
het uithoudingsvermogen van
de deelnemers door regelmatig
te trainen was verbeterd. In mei
wandelden ze nog maar een kort
stukje en eind september wandelden ze 15 kilometer!

De Kwakel - Na het jammerlijke 2-2 gelijkspel van vorige week
tegen Teylingen, speelde KDO
afgelopen zondag in en tegen
Stompwijk. Aan deze tegenstander had KDO prettige herinneringen, want twee seizoenen geleden pakten de Kwakelaars tegen
Stompwijk’92 de eerste periodetitel door met 0-4 te winnen. Trainer Raymond de Jong kon, tegen
de promovendus uit de 3e klasse, niet beschikken over zijn aanvoerder Sven Vlasman (vakantie).
In Stompwijk ontspon zich direct
een attractieve wedstrijd, waarbij
pen 600 of 1000 meter over het KDO het heft in handen nam. Dit
parcours bij de atletiekvereni- overwicht werd in de 13e minuut,
ging. Er werd heel hard gelopen in de vorm van het openingsen iedereen deed enorm zijn of doelpunt, verzilverd. Op aangehaar best.
ven van Jim Klijn, wist Jesse StanAls bewijs van deelname ontvin- ge namelijk de 0-1 te maken. Vlak
gen alle lopers een welverdiend hierna had Mathijs van Rijn de
veldloopdiploma. ’t Startnest is 0-2 op zijn schoen, maar schoot
heel trots op alle sportieve leer- hij in kansrijke positie net naast.
lingen.
Na twintig minuten spelen viel
alsnog de tweede Kwakelse treffer na een combinatie tussen de
gebroeders Stange. Joeri stuurde zijn broertje Jesse weg, waarna laatstgenoemde de 0-2 wist
aan te tekenen. Toen Bart Hoving
(assist Jim Klijn) één minuut later
de 0-3 binnentikte, leek het voor
KDO een zeer eenvoudige middag te gaan worden in Stompwijk.

Leerlingen Startnest
rennen zich rot
Uithoorn - Woensdag 3 oktober
hebben sportieve leerlingen van
‘t Startnest meegedaan met de
AKU scholierenveldloop. Het jaarlijks terugkerend loopevenement
voor alle basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs in Uithoorn en omgeving.Het was een
zonnige en gezellige middag. De
kinderen van de basisschool lie-

Derde doelpunt
chter schudde dit derde doelpunt de thuisploeg wakker, want
binnen vijf minuten wist Stompwijk’92 twee keer het net te vinden, 2-3. Tussendoor kwam Roy
Verkaik goed weg toen hij ‘slechts’
geel kreeg, nadat hij een doorgebroken speler naar de grond
Uiteindelijk scoorde Masin de 2e werkte. In de 36e minuut kopte
van de middag en de opgelapte Roy aan de andere kant wel de
Dylan scoorde de 4-0. Een rian- 2-4 binnen, vanuit een corner van
te voorsprong met de rust. Hier- Jim Klijn. Met deze stand werd
door kon de coach enkele omzet- ook de rust bereikt na een enertingen doorvoeren in de 2e helft. verende eerste helft.
Harm ging samen met Niels op
het middenveld spelen.
De beide backs van KDO Feroz
en Tom kwamen in de 2e helft
regelmatig gevaarlijk opstomen
langs de zijkant van het veld. Ze
brachten de verdediging van Only Friends uit balans en het doel
werd regelmatig onder vuur ge- Uithoorn - Thamen ging zaternomen. Onno had niet het ge- dagochtend voor een laatste
luk deze middag met zijn scho- spannende wedstrijd op bezoek
ten maar Niels scoorde beheerst bij Vennep Flyers in Nieuw-Venin de hoek na een goed opge- nep. Thamen had tot nu toe alle
bouwde aanval. Een vrije trap wedstrijden gewonnen en Venvan Dylan belandde op de lat nep Flyers had maar 1 wedstrijd
maar even later scoorde hij toch tot nu toe verloren... wie wordt
de 6-0. Met een niet te volgen ac- kampioen? Thamen was duidetie bracht Masin zijn 3e doelpunt lijk onder de indruk deze wedop het scorebord. De doelpun- strijd (misschien waren het de
tenproductie van KDO bleef steken op 8 treffers. De laatste kwam
op naam van Niels. Uiteindelijk
zou Only Friends nog een eretreffer maken waardoor dit een eindstand opleverde van KDO JG1Only Friends JG2 8-1.

In de tweede helft moest KDO
vooral op blijven passen voor de
snelle omschakeling van Stompwijk’92. De Kwakelaars bleven beter voetballen en dit leidde in de
55e minuut tot een vijfde treffer.
Voor de vierde keer deze middag
stond Jim Klijn aan de basis van
een Kwakels doelpunt. Vanuit een
vrije trap van Jim kon Roy Verkaik
van dichtbij de 2-5 binnen te tikken. Dit doelpunt was eigenlijk
het enige hoogtepunt van een
gezapige tweede helft. Stompwijk’92, die titelfavoriet TAC’90
in de eerste competitiewedstrijd
knap op 0-0 wist te houden, kon
niet meer, terwijl KDO niet meer
hoefde. Uiteindelijk floot de goed
leidende 23-jarige scheidsrechter
Sam van de Graaf na ruim negentig minuten af, waardoor de eerste competitiewinst van de seizoen een feit werd.
Driepunter
Door deze driepunter nestelt
KDO zich in de middenmoot van
de 2e klasse C, met één wedstrijd
minder gespeeld dan de meeste concurrenten. Volgende week
komt GDA op bezoek naar De
Kwakel. De Loosduinse ploeg, vorig seizoen subtopper in 2C, is de
competitie zwak begonnen met
drie verliespartijen op rij. De wedstrijd begint om 14.00 uur aan de
Vuurlijn.

Masin scoort 3x voor
KDO JG1
BVK parencompetitie
weer van start
De Kwakel - Op donderdag 5 oktober wisten 42 paren de weg
naar Dorpshuis De Quakel te vinden om daar met elkaar de strijd
aan te gaan in de parencompetitie van de BVK. Wedstrijdleider
Joop dan Blanken had 14 paren
in de A-lijn geparkeerd, 16 in de
B en dus bleven er 12 over voor
de C-lijn. In de A-lijn gelijk een
verrassende uitslag, want de 1e
plaats met 61,81% werd behaald
door 2 dames nooit eerder met
elkaar hadden gespeeld en wel
Anneke Karlas en Lia Guyt. Wat
simpele afspraken in combinatie
met een beetje gezond bridgeverstand kan dus prima werken.
Geke en Jaap Ludwig waren best
of the rest met 56,6% en Truus
Langelaan deed daar met Elly van
Nieuwkoop niet veel voor onder.
Hun 56,25% was dus goed voor
de 3 plaats. 14e deze avond werden Paul en An.
B-lijn
In de B-lijn staken Nico Koning
en Jan Streng in grote en grootse
vorm. Het ene na het andere paar
moest er aan geloven en aan het
eind van de avond resulteerde
dat in de topscore van de avond
en wel 64,91%.

Op de 2e plaats vinden we Sjaak
Koeleman, die zich blijkbaar inmiddels aardig thuis begint te
voelen en nu de goede resultaten uit de laddercompetitie door
trekt naar de parencompetitie,
met uiteraard de steun van partner Wil van der Meer. 62,17% is
een resultaat waarmee je kun
thuis komen.
Hansje Warmenhoven en Huub
van Beem completeerden de top
3 met 55,59%. Ruud en Kees trokken in deze lijn aan het kortste
eind.
C-lijn
In de C-lijn een zeldzame gedeelde 1e plaats. Toos Boerlage
en Annie Lauwers wisten net als
Addie de Zwart en Hetty Kesting
55,42% bijeen te kaarten. Voor
een 1e plaats is dat een relatief lage score.
Dat doet uiteraard niets af aan de
prestatie van de dames, maar het
geeft aan dat de verschillen in deze lijn klein waren (de nummer 12
scoorde slechts 14% minder dan
de nummer 1).
Hans Elias (daar is hij weer!) en
Ben Terra werden met exact 55%
3e en meer is er over deze avond
eigenlijk niet te vertellen.

KDO Handbal is op
zoek naar jou!
De Kwakel - Wil jij net zo goed
worden als Estavana Polman,
Nycke Groot of Tess Wester?
Dan is KDO Handbal op zoek
naar jou! KDO is een gezellige sportvereniging in De Kwakel. Met een geasfalteerd buitenveld en een mooie sportzaal
kan er het hele jaar door gehandbald worden en hoef je je
dus nooit te vervelen. De jeugd
(C/D/E) speelt hun wedstrijden
op de zaterdag en de A/B/se-

nioren spelen hun wedstrijden
op de zondag. Op de doordeweekse avonden wordt er getraind met leeftijdsgenoten onder elkaar.
Ook voor de Fjes is er plek genoeg in onze trainingszaal
op de woensdagmiddag. Ben
je nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een keertje meetrainen of stuur een berichtje naar kdo@handbal.nl of 0631960150. Tot snel!

De Kwakel - KDO JG1 speelde afgelopen zaterdag op het nieuwe kunstgrasveld van KDO. Op
dit veld wordt ook door de Gteams getraind en de resultaten
zijn veelbelovend. Only Friends
uit Amsterdam was de tegenstander in De Kwakel en die hadden het moeilijk. KDO ging vanaf de start in de aanval maar ondanks de kansen hield de keeper
van Only Friends de eerste 10 minuten zijn doel schoon. Het overspelen wat geoefend wordt op de
training loopt steeds beter en uiteindelijk kon Masin de score openen. Gevaarlijke uitvallen van Only Friends werden door de verdediging bestaande uit Harm, Feroz,
Manisha en Tom vakkundig in de
kiem gesmoord. Als men er toch
voorbijkwam dan was daar altijd
nog Odette onze keeper in deze
wedstrijd. Dylan onderschepte de
bal en plaatste deze naar Thomas
maar blesseerde zich ook met deze actie.
Masin
Thomas scoorde wel de 2-0. KDO
wilde een hogere score voor de
rust maar vergat te combineren.

Thamen Honkbal Pupillen
3 najaarskampioen!
zenuwen) en verliezen helaas...
maar door het gelijke aantal wedstrijdpunten, wordt het toch nog
één groot feest. Er is niet 1 kampioen, maar beide teams hebben
een gedeelde eerste plaats behaald waarmee er twee Najaarskampioenen zijn!!! En dat wordt
natuurlijk gevierd met (kinder)
champagne en medailles!!! Gefeliciteerd kanjers!

Bridgeclub De Legmeer

Adrie & Ko hoog op de
ladder
Uithoorn - Een klaterend applaus
steeg op bij het noemen van de
tweede plaats in de A-lijn voor
Adrie & Ko Bijlsma. Ze haalden
61,46% binnen en dat was slechts
0,1% minder dan de nummer één
Stenny & Herman Limburg, maar
die zijn al jaren gerenommeerde
A-spelers. Op drie eindigden Tini
Lotgerink & Jeanet Vermeij met
58,44%, die kwamen deze keer
vanuit de C-lijn opstomen. Marianne & Huub Kamp namen de
B-lijn als opstapje en herstelden
zich keurig als vierde met 57,75%.
De zelfde B gold voor Maria Baas
& Klaas Verrips die de laatste tijd
ook goed op dreef zijn en nu als
vijfde op 56,67% uitkwamen. Lijnie Timmer had zich versterkt
met de expertise van Marcel Dekker en dat betaalde zich uit met
55,83% als zesde. Jan Egbers &
Ben Remmers werden zevende
met 55,21% en Joke Morren deed

het met Tim Vader ook prima als
achtste met 54,88%.Ben ten Brink
werkte deze avond samen met
Jaap Kenter en dat resulteerde
54,58% als negende, waarna Tom
de Jonge & Herman Vermunicht
de top tien afsloten met 54,17%
en zo nog drie en dertig paren
achter zich lieten. De voorlopige
top van de ladder is door herfstmistbanken nog even in nevelen gehuld, zodat de einduitslag
de verrassing van de aanstaande laatste avond wordt. Wilt u het
spektakel van het op en neer ladderen ook eens meemaken, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540. Er wordt gebridged op
de woensdagavond vanaf 19.45
uur en de plaats van handeling is
Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 4 oktober
werd door 48 liefhebbers deelgenomen aan de wekelijkse kaartavond in de Schutse. Winnaar
werd deze avond Fred Witsel met
7281 punten. Als tweede eindigde met 7134 punten Jaap den
Butter terwijl Klaas Post met 7107
punten beslag wist te leggen op
de derde plaats. De minst scorende was deze avond Corrie van
Bemmelen. Met een totaalscore
van 4886 punten werd de poedelprijs haar deel. Als troost mag zij
hiervoor de volgende kaartavond
een fles overheerlijke wijn in ontvangst nemen.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUOplant ver-

zorgde boeketten bloemen, werden gewonnen door Tineke de
Munk, Riet de Beer, Ria Smit en
Egbert Ykema terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUOplant, in het bezit kwamen van Jan de Kuijer, To van der
Meer, Kees de Kuijper en Corrie
van Bemmelen. Flessen wijn gingen deze avond als marsenprijs
naar Corrie van Bemmelen, Ineke
Ykema, Cor de Beer, Kees de Kuijper en Klaas Post. Alle winnaars
van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 11 oktober in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

