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VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl
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GRAND CAFÉ LIVE
20 OKTOBER

Q-MUSIC
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Qua Kunst en
Ambacht 2012

Wethouder bracht winkeliers Zijdelwaard het mooiste cadeau

Op 1 april start de verbouwing
van Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - De afgelopen drie weken was het iedere vrijdag en zaterdag groot feest in winkelcentrum
Zijdelwaard. Zij vierden hun 25 jarig jubileum.
Vorige week zaterdag was de afsluiting met het aansnijden van een
maar liefst 25 meter grote taart, gebakken door bakker Hulleman. Wethouder Jeroen Verheijen was gekomen om het eerste stukje taart in
ontvangst te nemen en toen bracht
hij het grote nieuws: “De door u zo
lang verwachte verbouwing van uw
winkelcentrum gaat door. Het is
geen grap, echt niet: Op 1 april vol-

gend jaar wordt er gestart”, zo vertelde een zelf zichtbare blije wethouder Jeroen Verheijen. Een applaus klonk en een zucht van verlichting ging door het centrum. Al
ruim 12 jaar zijn de winkeliers bezig
om hun verouderde winkelcentrum
weer up-to-date te krijgen, naar de
normen van deze tijd. De supermarkten meer ruimte, meer licht in
het centrum, ‘de buitenrand’ met
winkels overdekt betrekken bij het
centrum en een parkeerdek.
De voorzitter van het winkelcentrum
Hans Reurings kreeg van de wet-

houder een minigrijper als symbool
van de start op 1 april. Het feest
kon nu beginnen. De taart werd
aangesneden en iedere aanwezige kon genieten van deze werkelijk
overheerlijke taart, samen met een
heerlijk kopje koffie of thee, verzorgd door PerloPlaza. Na de koffie of thee konden de kinderen zich
gezellig laten schminken en hadden diverse zaken leuke koopjes op
de kraam voor hun zaak. Kortom:
het was weer een geweldig feest in
winkelcentrum Zijdelwaard.
Voor een fotoverslag van vorige week
zaterdag, zie elders in deze krant.

SPAARKAART VOOR

50% KORTING
5X TANKEN* IS
50% KORTING

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

OP AUTOWASPROGRAMMA 1
* MINIMAAL 20 LITER

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

BEZORGERS

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR ENKELE

VOOR UITHOORN

Voor meer informatie, bel tijdens kantooruren
en vraag naar Rogier of Marco:

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

Actie van Thamen Alpe d’Huzes
brengt 22.936,95 euro op
Uithoorn - Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in
een team, geld bijeenbrengen waar-

mee zij een bijdrage leveren aan de
strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto ‘Opgeven is

geen optie’ wordt op één dag de
legendarische Alpe d’Huez tot zes
keer aan toe beklommen.

Nieuw in Uithoorn: Villa Kakelbont
Uithoorn - Sinds kort is er een
nieuw buurtinitiatief van start gegaan in Uithoorn. Onder de bezielende leiding van SMI is Uithoorn
nu een vrouwenstudio rijker. Burgemeester Oudshoorn-Tinga opende ‘Villa Kakelbont’ aan de Arthur
van Schendellaan 55 door middel
van het onthullen van een wandschildering, gemaakt door en voor
de vrouwen van deze vrouwenstudio. De gemeente heeft het onderkomen beschikbaar gesteld en bijgedragen aan een klein bedrag voor
de aankleding en start. De drijvende kracht is de groep vrijwilligsters

die het pand onderhoudt, aankleedt,
gastvrouw is en het programma
maakt naar aanleiding van vragen
van vrouwen die langskomen. Vrouwenstudio ‘Villa Kakelbont opent iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00
uur haar deuren voor de vrouwen
van Uithoorn. Je kunt er lekker even
komen kletsen onder het genot van
koffie, thee en iets lekkers of meedoen aan activiteiten zoals naailes,
computerles, Nederlandse conversatieles, koken, informatiemiddagen
etc. Op dinsdag 30 oktober a.s. is er
een feestelijke bijeenkomst. Dames:
u bent van harte welkom!

DisCafé Het Dorp
Koningin Julianalaan 16, Uithoorn

ORGANISEERT
20 OKTOBER

Dit jaar heeft scholengemeenschap
Thamen ook meegedaan aan de Alpe d’HuZes actie. Een schoolteam
van maar liefst vier docenten en
twee leerlingen zijn op 6 juni een
flink aantal keren de berg op gefietst. Sinds de start in 2006 is jaar
na jaar een nieuw recordbedrag
aan sponsoring opgehaald. Dit jaar
heeft ook Thamen hier aan bijgedragen. Inmiddels zijn alle donaties verwerkt en is er namens Thamen in totaal maar liefst 22.936,95 euro opgehaald! De school is hier natuurlijk
erg trots op en bedankt dan ook iedereen die hier op wat voor manier
dan ook aan heeft bijgedragen.

De Vuurvogel overhandigt
cheque aan Villa Joep
Uithoorn - Eind vorig schooljaar
heeft een jonge kleuter van de Vuurvogel de strijd tegen neuroblastoom
kinderkanker verloren. De school
herinnert zich hem als een lieve, gezellige, sterke jongen die heel graag
naar school ging en graag wilde leren en samen spelen met zijn klasgenootjes.

dio waar nagels gelakt werden, opgemaakt en geschminkt werd, trok
veel klanten. Aan het eind van de
dag was er een bedrag van 1287,82
euro ingezameld dat op donderdag
11 oktober overhandigd is door de
Vuurvogel en de moeder van hun
dappere kleuter aan de Stichting
Villa Joep.

Iedereen van de Vuurvogel is diep
geraakt door zijn overlijden. Om het
onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker nog meer mogelijk te
maken hield de Vuurvogel een vrijmarkt die druk bezocht werd. Door
middel van allerlei (inventieve) spelletjes, de verkoop van Villa Joep-olifantjes en van heerlijke gerechten,
werd geld ingezameld. De levende
fruitautomaat was hilarisch leuk en
de tombola was zo’n succes dat alle lootjes verkocht werden. Ook kon
men raden wie de meester of juf
was op de verschillende babyfoto’s,
kwam er een competitie op gang in
wie de hoogste toren kon bouwen
met kleine blokken, waar hun peuters van de Vuurvliegjes erg goed in
waren! Ouders kochten kunst van
hun kinderen en bij de grabbelton
stond een grote rij. De make-upstu-

Onderzoek
De stichting Villa Joep zamelt geld
in voor onderzoek specifiek tegen neuroblastoom kinderkanker.
De genezingskans van het meest
agressieve type neuroblastoom is
schrikbarend laag (20%) en is al 30
jaar min of meer gelijk gebleven.
Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblastoom kinderkanker te genezen. Afgelopen week
was in het nieuws dat Nederlandse neuroblastoomonderzoekers opnieuw een doorbraak hebben bereikt. De onderzoekers bewezen dat
een bepaald gen medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van deze
ziekte. Wilt u ook de Stichting Villa Joep steunen, dan kan dat door
een donatie over te maken op bankrekeningnummer 15.50.13.866 t.n.v.
Villa Joep in Voorschoten.

HOLLANDSE AVOND

VANAF
22.00 UUR
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

n

i

erratum

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Baten
Lasten

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

totaal resultaat (incidenteel/ structureel)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

w

s

In de begrotingskrant van 10 oktober is bij de opmaak een foutief overzicht geplaatst van het meerjarenperspectief. De onderdelen Lasten en Baten waren abusievelijk omgewisseld. Hierbij treft u alsnog het juiste overzicht aan.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2013-2016
totaal meerjarenperspectief:
2013

Waarvan:
Incidenteel
Structureel

2014

2015

2016

71.065.559
71.981.639

59.316.790
58.928.909

60.387.000
59.179.134

55.382.900
53.361.571

-916.080

387.881

1.207.866

2.021.329

-1.371.675
455.595

507.793
-119.912

159.440
1.048.426

997.619
1.023.710

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

u

ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

e
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Dag van de Duurzaamheid
Woensdag 10 oktober was het de
Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag is wethouder Ria Zijlstra een
paar uur mee geweest met de mannen van de buitendienst. Zij vertelt: “
Samen met hen heb ik met de vrachtwagen grof vuil opgehaald, hebben
we met de veegwagen het Amstelplein schoongemaakt en tot slot een
aantal reparaties en snoeiwerkzaamheden in de buitenruimte verricht”.
Wat heeft dat nu met duurzaamheid
te maken? “Alles”, zegt de wethouder. “Om een paar dingen te noemen:

-

Meubels en andere spullen die u
zelf niet meer gebruikt, kunnen
vaak nog hergebruikt worden. Ceres, de kringloopwinkel, knapt ze
zonodig op, verkoopt ze en geeft
huisraad, kleding en andere dingen zo weer een tweede leven.
Het grofvuil dat niet meer hergebruikt kan worden, wordt in een
afvalsorteerfabriek gescheiden:
bruikbare materialen zoals hout,
textiel en metaal worden gerecycled, de rest wordt verbrand.
Zo gaat het ook met het huisaf-

Raad stemt in met
Ondernemersfonds in uithoorn
De gemeenteraad heeft donderdag
27 september ingestemd met het
verzoek van de georganiseerde ondernemers, vertegenwoordigd in de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).
Deze ondernemers hebben gevraagd om een Ondernemersfonds
Uithoorn in te stellen door het toepassen van een opslag van 10% op de
OZB voor niet-woningen per 1 januari 2013.
Duur van Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds wordt voor
3 jaar ingesteld (van 1 januari 2013
t/m 31 december 2015). Na twee jaar
vindt er een evaluatie plaats waarbij
besloten kan worden om het Onder-

nemersfonds voort te zetten.
wat is Ondernemersfonds?
Een Ondernemersfonds is een fonds
door en voor ondernemers. De gemeente gaat vanaf 2013 10% extra
opslag innen op de huidige OZB nietwoningen aanslagen. De opbrengsten worden vervolgens naar de Stichting Ondernemersfonds overgemaakt. Iedere georganiseerde groep
ondernemers met een gezamenlijk
initiatief kan een plan indienen om
aanspraak te maken op een bijdrage
uit het fonds.
wat doet Ondernemersfonds?
Met de vaststelling van het Onderne-

val: alles wat u scheidt, wordt
hergebruikt. Voor deze grondstoffen krijgt de gemeente geld. Voor
het restafval betaalt de gemeente
het Afvalenergiebedrijf in Amsterdam, dat het in de verbrandingsoven omzet in elektriciteit. Hoe
meer afval u scheidt, hoe lager de
afvalstoffenheffing kan worden.
De gemeentewerf heeft schone
auto’s en apparatuur. De vrachtauto voldoet aan strenge milieueisen. Een van de andere auto’s
is elektrisch, evenals bijvoorbeeld
een bomenzaag. Deze is lichter,
maakt geen geluid, stinkt niet en
is niet duurder dan een zaag op
benzine. Wat wil je nog meer?”

Wethouder Zijlstra wijst erop dat de
gemeente ook op andere fronten
duurzaam actief is. Denk eens aan
de energiezuinige lantaarnpalen en
de nieuw gebouwde scholen waar
extra duurzame maatregelen zijn genomen. Naast de gemeente besparen ook veel ondernemers energie en
zijn zuinig met grondstoffen. Eveneens zijn er veel initiatieven van bewoners.
Voor de actie Samen Zonne-energie
voor collectieve inkoop van zonnepanelen, hebben zich al ruim 100 inwoners aangemeld. Samen zijn we op
de goede weg!
mersfonds door de raad is voor de
georganiseerde ondernemers een
belangrijke mijlpaal bereikt. Vanaf 2013 zijn er structurele financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van collectieve projecten en
activiteiten die een bijdrage leveren
aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Uithoorn.
De gemeente Uithoorn is blij met het
instellen van een Ondernemersfonds
in Uithoorn. Het fonds draagt bij aan
het realiseren van de ambities die
gemeente en bedrijfsleven in de Economische Visie gezamenlijk hebben
benoemd zoals parkmanagement en
citymarketing.
meer info?
Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds dan kunt u contact
opnemen met Joep Szejnoga (joep.
szejnoga@subuithoorn.nl)

Composteren
met Binnie
Bladkorven
De herfst heeft zijn intrede gedaan.
Er worden 200 bladkorven in Uithoorn en De Kwakel geplaatst. Hierin mogen alleen bladeren, want dan
kan er goede compost van worden
gemaakt. Deze tijdelijke korven van
metaaldraad zijn te onderscheiden
van de biezen tuingroendepots bij
de Brusselflat, Karel Doormanlaan,
Laan van Meerwijk (ter hoogte van
Fregat), Bijvoet, Rozenlaan en Polderweg (ter hoogte van Bergeend).
Hier kunt u het hele jaar door snoeiafval, blad en gras in doen.
takkendagen
De takkendagen zijn van 29 oktober t/m 2 november 2012. Op de afvalkalender staat de juiste dag in uw
straat en u kunt uw takken aanmelden via 0297-513111. Knip of zaag
takken van maximaal 2 meter, bundel
ze zonder plastic en leg ze klaar op
de containeropstelplaats. Uw takkendag gemist? Op het scheidingsdepot
kunt u natuurlijk ook terecht.
Compost
Groente- en fruit moet bij het restafval, tenzij u een composthoop heeft
in uw tuin. Een compostbak kunt u
zelf maken en ze zijn ook te koop in
allerlei soorten en maten. Zo produceert u uw eigen compost. U spaart
het milieu en draagt bij aan het laag
houden van de afvalstoffenheffing.
Binnie zegt: composteren !
tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur
een mail naar gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. Marian Vermaas. Per brief
mag ook. Andere meldingen over afval worden het snelste opgelost via
de digitale Melding Openbare Ruimte of telefoon 0297-513111.

Al 1300 uithoornse deelnemers
aan Burgernet
Op 11 oktober kreeg mevrouw Anouk
van Hulzen in aanwezigheid van haar
dochter Quona in het gemeentehuis
een taart aangeboden door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Anouk
is in de gemeente Uithoorn namelijk
de 1300e deelnemer aan Burgernet.
wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen politie, gemeenten en burgers
met als doel de veiligheid in de woon-

en werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van plaatselijk gevestigde bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer start, na
een melding over bijvoorbeeld een
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis
van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via hun (mobiele) tele-

foon of een tekstbericht per SMS met
het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Burgernet betrekt burgers bij de
veiligheid in de buurt, burgers kunnen actief een bijdrage leveren. In
eerste instantie wordt Burgernet gebruikt voor het sneller en vaker aanhouden van verdachten.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Nadere info: Miranda Keukelaar, combinatiefunctionaris cultuur, miranda@icb-deregenboog.nl

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.

23 okt.

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

26/27 okt.

Toneelgroep Maskerade speelt ‘Plotseling thuis’ van Francis Durbridge. Plaats Alkwin Kollege. Entree: €10,-. Aanvang:
20.15 u. Reserveren via: www.toneelgroepmaskerade.nl of via
06-29131030.

27 okt.

Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 u., KDO-kantine, Vuurlijn 51.

27 okt.

Halloween Kinderdisco in Jongerencentrum The Mix. 16-19
uur. Kosten: €5,- incl. onbeperkt limonade, een zak popcorn
en een verrassing. Kaartverkoop bij Trendclub (Oude Dorp) en
Second Joy (Joost van den Vondellaan).Reserveren via reserveren@thegoodmen.nl Toegang voor begeleiding is gratis.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
elke ma.dag Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van
v.d. maand 09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
tot 28 okt.

Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Expositie met werk van Natalie Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bianca Knijn en
Antoinette Otten. Sieraden, beelden (o.a. in brons), schilderijen, schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00 u, in
het weekend van 12.00-17.00 u.

t/m 20 okt. Deze maand is in de provincie Noord-Holland de derde editie van Oktobermaand Kindermaand. Dit jaarlijkse evenement
biedt kinderen gratis toegang tot culturele instellingen en culturele activiteiten. Ook op zondag 7, 14, 21 en 28 oktober. Meer
informatie: www.kindermaand.nl
19 okt.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

19 okt.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.

21 okt.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting
bespelen vele instrumenten en zingen Franse en andere chansons.

22 okt.

Muziek- en Dansmix in sporthal De Scheg. 13.00-16.00 u.
Workshop voor kinderen tussen 5-12 jaar. Deelname: €1,50.

Soccer by night in sporthal KDO. 12.00-16.30 uur. Tijdstip per
leeftijdscategorie: 12.00-13.30 uur 8 t/m 10 jaar; 13.30-15.00
uur 11 t/m 13 jaar; 15.00-16.30 uur 14 t/m 16 jaar. Zoek snel
een team van 5 tot 10 spelers bij elkaar en meld je aan, want
VOL = VOL. Stuur een mail naar marcella@obs-dekajuit.nl
met de volgende gegevens: naam team, welke leeftijdscategorie, namen en leeftijd spelers, e-mailadres contactpersoon.
Kosten: €10,- per team..

27 okt.

Halloweentocht voor kinderen van 7 t/m 13 jaar vanaf Amstelplein waar ook eindpunt is. Meld je snel aan met een begeleider op halloween.uithoorn@gmail.com of schrijf je in op de lijst
die misschien bij jou op school hangt. Ook als je met vrienden
inschrijft zijn begeleiders verplicht. Vanaf 18.45 u. vertrekt elk
kwartier een groepje (max 20 pers.). Het laatste groepje start
om 20.45 u.. De tocht duurt ongeveer 40 minuten.

28 okt.

Workshop brons gieten in Atelier Gerard van Hulzen, Grevelingen 62-64. Aanvang: 13.00 u. Atelier is open van 12.00-17.00
u. Nadere info :06-50562903 en www.gerardvanhulzen.com

2 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.

3 nov.

Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs. Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 u. Toegang: €1,50. Jeugd gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-22013; 2-3-2013; 6-4-2013; 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov.

Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out:
Classic meets Rock. Locatie 7Street, de voormalige studio van
Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30 u.
Kosten: € 10 p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

4 nov. t/m
16 dec.

Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht.
De opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die
dag (4/11) geopend vanaf 14.30 u. De expositie is te zien tot
en met zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.0016.00 u. en op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang
gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl

9 t/m
11 nov.

Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in
Sportcomplex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 november om 20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00
u en zondag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis.
Zie ook: www.groenling.nl

9 nov.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over
Nederlandse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan. Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en
niet-leden €1,50. Info: gvzs@online.nl

16 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.

16 nov.

Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met
solisten en orkest Continuo. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Toon de Graaf. Aanvang: 20.15 u. Entree: €23,-.
(CJP/65+ € 22.) Nadere info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov.

Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade
13.30 u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. Intocht Sinterklaas in De Kwakel (start evenemententerrein)

18 nov.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianorecital van Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

25 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.

Evenementen vanaf december 2012 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CIËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513
111.
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij
de woningen Churchillﬂat 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveﬂat
9. Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012.
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111. Nieuwe
handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan naast 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfshal met kantoor. Ontvangen 5 oktober 2012.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van
een tuinhuis. Ontvangen 8 oktober 2012.
-

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken.
Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 98 en 99 nabij, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
twee steigers. Bezwaar: t/m 19 november 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Heinkelklub “De Kwakel” voor het organiseren van het Internationaal Scootertreffen van 17 t/m 20
mei 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41, vergunning aan Ruud van der Schaft tweewielers voor het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2012. Bezwaar t/m 20 november 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten
van horecabedrijf V.O.F. Maison Vinocerf t/m 9 oktober 2015. Bezwaar t/m 21
november 2012.
- Zijdelveld 54, vergunning aan de exploitant van Hotel Hengelsport voor:
* het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 oktober 2015;
* een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 19 november 2012.
- Nabij Eendracht te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
natuurlijke speelplek in Meerwijk. Bezwaar: t/m 19 november 2012.
- Brandgans 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagconstructie. Bezwaar: t/m 22 november 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 20 november 2012.
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van XXStout voor het organiseren van een snuffelmarkt / kinderkledingbeurs van 18 t/m 20 oktober 2012.
- Arthur van Schendellaan 100a, tijdelijke vergunning aan de exploitant van
sporthal De Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 december 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 december 2012.
Bezwaar t/m 19 november 2012.
PROGRAMMABEGROTING 2013 TER INZAGE EN TE KOOP

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, in het gemeentehuis Laan
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012
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‘Klaarstaan voor anderen hoort gewoon te zijn’

Vijf vragen aan Nahid Bouchta van het CDA.

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan Nahid
Bouchta. Zij start als fractie-assistent van het
CDA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Wat houdt de
functie van
fractie-assistent in?
“Mijn rol is voornamelijk
dat ik verschillende ondersteunende taken vervul.
Denk aan het bijhouden
van notulen tijdens vergaderingen. Of het afleggen
van werkbezoeken en het
bijwonen van vergaderingen
van de raad of raadscommissies. Daarnaast is er gelukkig
volop ruimte om me te verdiepen in onderwerpen die ik

belangrijk vind en waarmee
ik mezelf kan ontwikkelen.
Waar ik veel affiniteit mee
heb, zijn thema’s als sociale
zaken, cultuur en jeugdbeleid.”

geen stemrecht, dus mijn rol
is nog beperkt. Maar alleen
al voor mijn persoonlijke
ontwikkeling is het goed
om in die onderwerpen
te duiken. Wat zeker een
ambitie van mij is, is werk
maken van de toegankelijkheid van de gemeenteraad. In
Amstelveen heb ik gezien dat
raadsleden naar de inwoners
toe gaan, bijvoorbeeld door
een vergadering van buurtbeheer bij te wonen. De raad
onder de mensen brengen,
dat zouden we in Uithoorn
ook meer moeten doen.”

3

Waarom ben
je de lokale
politiek in gegaan?
“Ik heb altijd de ambitie
gehad om een bijdrage aan
de samenleving te leveren.

“De gemeenteraad zou meer onder
de mensen kunnen komen”

2

Hoe wil jij je
op die gebieden
onderscheiden?
“Op die manier denk ik daar
niet over na. Als fractieassistent heb ik bijvoorbeeld

Het mooie is dat ik in de
gemeenteraad iets kan doen
voor mijn eigen woonplaats.
Erg bijzonder, want onderwerpen worden zo heel
concreet en tastbaar. Het

gaat in de raad echt over de
praktijk waar iedereen elke
dag mee te maken heeft.”

4

Tegelijkertijd kost de
gemeenteraad veel
tijd. Knelt dat wel eens?
“Het klopt zeker dat de
lokale politiek intensief is.
Je moet je dossiers kennen,
dus dat betekent veel leeswerk. Dan zijn er natuurlijk
nog de vergaderingen en het
belangrijkste: het contact

met de inwoners. En inderdaad, dat kost allemaal tijd.
Wekelijks ben ik met de raad
al gauw twaalf uur zoet.”

5

En dan vervul je ook
nog bestuursfuncties
voor het CDA in Uithoorn
en Noord-Holland. Wat
vinden ze daar thuis van?
“Goeie vraag. Het is soms
schipperen. Maar ik kon dit
natuurlijk niet doen als mijn
gezin me niet zou steunen.

RAADsAgENDA
Ze staan achter me,
omdat ze weten dat dit
mijn overtuiging is.
Iedereen is tegenwoordig
heel erg met zichzelf bezig.
Ik wil mijn kinderen laten
zien dat klaarstaan voor
anderen gewoon hoort te
zijn. Andere mensen doen
vrijwilligerswerk of
helpen de buren, ik lever
mijn bijdrage in de lokale
politiek. Dat is mijn
manier.”

Raad neemt uitslag onderzoek serieus
Slecht herkenbaar, slecht
zichtbaar en slecht bereikbaar. Mild waren de conclusies in het publieksonderzoek naar de gemeenteraad
niet. Om deze punten te verbeteren heeft de raad onder
meer besloten om het Reglement van Orde, handboek
raadsvergaderingen, aan te
passen. Nu is het ook mogelijk om in te spreken bij een
politiek debat. In het verleden mochten raadsleden dan
een enkele vraag aan de insprekers stellen zonder een
discussie op gang te brengen.

In het nieuwe voorstel mag
dat wel. “Door het stellen van
meerdere vragen kan meer
informatie ingewonnen
worden bij insprekers”, motiveert Klaas Bijlsma. De raad
wil de insprekers niet het
vuur aan de schenen gaan
leggen, zoals Els Gasseling
vreest. “Zometeen heb je één
inspreker tegenover een
volledige raad, dat lijkt niet
wenselijk.” Een ander middel is de hoorzitting. Hierbij
worden mensen uitgenodigd
om hun standpunt kenbaar
te maken, bijvoorbeeld over-

een bestemmingsplan. In het
nieuwe voorstel moet een
hoorzitting worden aangevraagd door zeven leden van
minimaal twee verschillende
fracties. Hiermee hoopt de
raad meer draagvlak voor
het houden van hoorzittingen te creëren. Met deze
maatregelen hoopt de raad
beter zichtbaar te worden
voor de inwoners en hen meer
te betrekken bij het werk van
de volksvertegenwoordigers.
Hiertoe zal ook Twitter
worden ingezet, via het
account @raaduithoorn.

Datum: 18 oktober 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Presentatie nieuw raadsledeninformatiesysteem
(RIS) 19.50 uur

4

Kadernota inhuur
derden 20.45 uur

5

Jaarrekening en
begroting AM-groep
21.15 uur

6

Wijzigingsverordening
Werk en Inkomen
Uithoorn 21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 1 november
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) kan op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan
haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli
2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Op 24 september 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten deze Beleidsregels definitief vast
te stellen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

loket Wonen, Welzijn en Zorg op
Dag van ouderen in Uithoorn
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (loket
WWZ) heeft op woensdag 3 oktober met een
kraam op de “Dag van de ouderen” op sportpark de randhoorn in Uithoorn gestaan. Deze markt wordt jaarlijks georganiseerd. Bezoekers kregen in de kraam van het loket
informatie en uitleg over de werkwijze van
het loket WWZ en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het loket WWZ is er
niet alleen voor ouderen!
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het
uitgangspunt van de Wmo is dat u zoveel mogelijk voor uzelf én voor elkaar zorgt. De uitvoering
van de Wmo ligt bij het Loket WWZ. Het Loket
WWZ bundelt alle vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Personen met een beperking, chronisch zieken en
ouderen kunnen hier gebruik van maken.

Het eerste contact (via telefoon, e-mail of bezoek aan het Loket) met een Wmo-consulent
van het Loket WWZ noemen wij een melding. In
dit gesprek wordt een globale inventarisatie van
uw ondersteuningsvraag gemaakt.
Vervolgens zal een Wmo-consulent al of niet
in een huisbezoek samen met u zoeken naar
de mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen te realiseren, al dan niet met hulp van mensen in uw omgeving (familie, vrienden, bekenden) of vrijwilligers. Wanneer blijkt dat een oplossing vanuit uw eigen sociale kring niet mogelijk is en u geen beroep kunt doen op algemene,
collectieve en voorliggende voorzieningen, kan
een individuele voorziening vanuit de Wmo een
oplossing zijn.
De Wmo-consulent van het Loket WWZ kan
u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Als uw ondersteuningsvraag niet tot het
vakgebied van de Wmo hoort, verwijzen wij u
door naar de juiste organisatie of instelling.
Contactgegevens vindt u aan de linkerkant van
deze advertentie.

collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
vinden het belangrijk dat hun inwoners
(ook met een laag inkomen) goede zorg
ontvangen. Daarom hebben zij, in samenspraak met de Cliëntenraad Aalsmeer-Uithoorn, er voor gekozen om een
collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid af te sluiten. Indien u wilt deelnemen aan deze verzekering kunt u de
benodigde formulieren ophalen bij het
Cluster Werk en Inkomen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het opzeggen van
uw huidige ziektekostenverzekering.
Let op: u kunt alleen per 1 januari van
het nieuwe jaar overstappen. Vraag nu
dus vast de benodigde formulieren aan.
Mocht u al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u gedurende het hele
jaar overstappen.

Bijzondere bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht
aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin
uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet
en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats
op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór de uitgave doet.
Welke kostenposten vallen
bijvoorbeeld onder deze regeling?
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
dieetproducten (als de normale kosten
van voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
extra waskosten van kleding en
beddengoed door ziekte of handicap;
(batterijen voor) een gehoorapparaat;
orthopedische schoenen, steunzolen;
pruik die op doktersadvies wordt
aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen
rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen
huurtoeslag wordt verstrekt.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw
kosten in aanmerking komen, kunt u het beste
bespreken met een medewerker van het cluster
Werk en Inkomen.
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
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 zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
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!

DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenarts annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Behandeling na tel. afspraak.
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Verrassend concert van Amicitia
Uithoorn - Op vrijdag 16 november a.s. geeft de Christelijk Oratorium Vereniging Amicitia weer haar
najaarsconcert in de R.-K. kerk ‘De
Burght’ in Uithoorn. Dit keer niet alleen heel bekende werken, maar
naast de geweldige ‘Krönungsmesse’ van Mozart het minder bekende,
maar zeker niet minder majestueuze werk van Louis Spohr: ‘Die letzte
Dinge’. Een oratorium gebaseerd op
de Openbaringen van de apostel Johannes, het laatste bijbelboek.
Spohr is een tijdgenoot van Mendelssohn, Schubert en Schumann,
allen componisten van de romantische muziek. Naast Ruzanna Naha-

petjan werken verder mee: de mezzosopraan Ellen Smit, de tenor Rein
Kolpa en bariton Ronald Dijkstra.
Eric Jan Joosse uit Ouderkerk aan
de Amstel begeleidt zoals gewoonlijk op het orgel natuurlijk samen
met het begeleidingsconcert Continuo. De dirigent Toon de Graaf staat
borg voor een geweldige en emotionele uitvoering van beide werken.
Noteer deze datum alvast in uw
agenda. Inlichtingen kunt u krijgen
bij mevrouw G. Bijlsma, tel. 0297567257 of mevrouw E. de Boer, tel.
0297-562727. Op de website van
Amicitia vindt u verder informatie.
www.Amicitia-uithoorn.nl .

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud;
Odie is zwart met wit befje en wit plekje bij lies.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in
nek; gecastreerd.
- Mijdrecht, Kerspelstraat: Zwarte Poes met wat witte haartjes onder de kin; ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje;
hij heeft witte buik en op de rug heeft hij witte met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte Main-Coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
- Mijdrecht, Constructieweg: Rood cyperse kater; hij is 3 jaar oud en
heet Red.

Gevonden:
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met een rechtopstaand
en een hangend oor.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug
en staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn. Amsterdamseweg: Cyperse poes; wit-zwart-grijs, staart
is helemaal cypers; linkervoorpoot is helemaal wit.
- Wilnis, Burgermeester Padmosweg: Rex konijn; egaal d.bruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katertje;hij is Cypers met
grijs zwarte strepen en stipjes, zwart onder de voetjes en zwart
puntje aan zijn staart.
- Uithoorn, Kuifmees: Zwart-bruine cyperse kat met witte voor- en
achterpoten; hij heeft een witte bef en heeft wit puntje aan de
staart.
- De Hoef, Westzijde: Kittens, ze zijn bruin-rood kleurig met witte
teentjes en befje.
- Uithoorn, Bieslook: Grijze kat met witte pootjes en bef.
- Abcoude, Achter de Kerken: Witte kat.
- Uithoorn/De Kwakel, Noorddammerlaan: Oranje-zwart-witte lapjeskat.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Zwart-witte kat met zwarte rug en witte
buik; hij heeft een zwarte staart.
- Uithoorn, Wilhelminakade: Jonge zwart kat; hij draagt bandje van
de dierenbescherming.

Derde prijs voor speculaas
van bakker Westerbos
Mijdrecht/De Kwakel - Bij bakker
Westerbos in Mijdrecht en De Kwakel weten ze hoe ze een speculaas
moeten bakken.
Zij wonnen de 3e prijs amandelspeculaas bij de vakwedstrijden speculaas tijdens de Najaarsdag van Backershuys en Back Beko IJsselstreek.
Naast gevuld speculaas konden de
bakkers hun speculaas klein zonder
en met amandelen laten keuren.
180 speculaasproducten werden ingeleverd bij de consumenten- en
vakjury. Opmerkelijk was het verschil in waardering van de consumenten- en vakjury.
De jury is van mening dat de bakker
een goede mix moet zien te vinden

in wat de consument wenst en wat
vaktechnisch nodig is om een kwalitatief goed product te maken. De
consument kiest in eerste instantie ‘op het oog’ en hoe het product
en de verpakking eruit zien. Bakker
Westerbos won een prachtige derde prijs.
Wilt u ook eens genieten van deze
speculaas, zie advertentie elders in
deze krant.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

niet thuis en blijken, bij navraag, er
in gezet door de kleinkinderen die,
via de computer van oma, apps in
hun iPad hebben proberen te laden.
Kortom: SeniorWeb gaat nog even
op de oude voet door met lesgeven.
Basiscursus Windows 8 lessen van 2
uur, Internetcursus 7 lessen en Opfriscursus 4 lessen.
Het programma voor Mijdrecht en
Uithoorn is als volgt:
Mijdrecht:
Basiscursus
begint
maandagmiddag 29/10 en woensdagmiddag 31/10; Opfriscursus vrijdagmorgen 2/11; Internetbankieren
1 les op vrijdagmorgen 30/11.
Uithoorn: Basiscursus dinsdagmiddag 30/10 en donderdagmiddag
13/12; Fotobewerken maandagmiddag 10/12; Internet kort (4 lessen) maandagmiddag 5/11; Opfriscursus woensdagmiddag 7/11; Kennismaken 1 les op donderdagmiddag 15/11.
Voor vragen en aanmelden 0297272720 b.g.g. 0297-282938.

Door Flavoring

SPAREN
Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Ik ben in ieder geval opgevoed met de norm dat je eerst moet sparen, voordat je iets kunt kopen
en dat lenen alleen een optie is als het gaat om een hypotheek voor een
huis. Maar sparen heb je natuurlijk in vele verschillende vormen. Menig
huisvrouw heeft zegeltjes gespaard bij diverse winkels en tegenwoordig
laten we onze spaarpunten op een klantenkaart zetten of gebruiken we
onze airmiles of freebeeskaart.
Er is gewoon altijd wel wat om te sparen! Jaren geleden, wat zeg ik, in de
vorige eeuw, waren het de flippo’s van dat ene chipsmerk die gespaard
konden worden. Later zijn er nog vele rages gevolgd, maar recentelijk
waren het de Gogo ‘s die in waren bij ons thuis. Het verlangen naar meer
Gogo‘s is gelukkig afgekoeld. Wat moet je in godsnaam met al die kleine, suffe, plastic poppetjes? En de vraag om Gogo’s is niet zomaar verdwenen, maar vervangen door iets anders om te sparen. Namelijk de
dierenkaartjes van de andere supermarkt. En eigenlijk ben ik daar heel
blij mee, het is een van de weinige spaaracties waar ik als ouder achter
kan staan. Het is namelijk informatief en dus leerzaam voor de kinderen. In ons geval is er nog een extra pluspunt en dat is dat onze oudste
het leuk vindt om de kaartjes te lezen. Lezen is een belangrijk item, omdat hij waarschijnlijk dyslexie heeft. Alles wat te maken heeft met letters,
woorden, verhalen wordt door ons aangegrepen om met hem te lezen.
Het is immers moeilijk voor hem, dus moet je veel oefenen, herhalen, en
het allerbelangrijkste: het ook leuk houden voor hem.
Soms komt dan alles samen te vallen, want hij bedacht zelf dat als hij elke dag goed geoefend had met lezen, dat de beloning dan wel het dierenspaarboek kon zijn. Ik kon me daar wel in vinden. Hoeveel kinderen
zullen dat boek wel niet als vanzelfsprekend krijgen en die van mij wilde
het verdienen. Zo gezegd, zo gedaan en na een week oefenen was het
zover, het boek der boeken (o nee, dat is het boek van Sinterklaas en die
is er nog niet!) werd aangeschaft. Hoe blij kun je zijn met iets kleins als
je het echt graag wilt en er ook wat voor hebt gedaan. Nu komt dan alleen het addertje onder het gras en dat is dat ik niet regelmatig in deze
supermarkt kom. Er is niets mis met de supermarkt, maar ik kom daar
niet voor mijn dagelijkse boodschappen.
Dit is dan ook het punt waar deze acties precies om draaien, klanten lokken die anders niet komen. En wat werkt beter dan de kinderen in het algemeen die op verschillende manieren hun ouders attenderen waar de boodschappen gedaan moeten worden? Vragen, smeken,
zeuren, klagen, onderhandelen en alle tussenvormen van voorgaande
werkwoorden worden in de strijd gegooid en kom dan maar eens ongeschonden uit de strijd! Gelukkig zijn daar dan de mensen om ons heen.
Familie, kennissen en collega’s die de dierenkaartjes krijgen, maar er
niets mee doen en dan graag weer weggeven. Heerlijk dat een kinderhand dan snel gevuld is. En achter die gevulde kinderhand staat dan een
blije ouder. Dus mocht u dierenkaarten in de supermarkt krijgen, u weet
vast wel wie u daar blij mee kunt maken en is dat niet het geval? Dan
hou ik me aanbevolen!

’ Leerlingen Thamen solliciteren
bij het bedrijfsleven’

Nieuws van SeniorWeb
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Onlangs organiseerden wij in Mijdrecht en Abcoude een aantal workshops om
de belangstelling bij onze senioren
voor tablets te peilen. Tablets zijn
de waarschijnlijke opvolgers van de
desktop en de laptop waar alles met
de vinger moet. Het gaat dan om de
wat dure iPad van Apple, de goedkopere van Google en straks die van
Microsoft. In Mijdrecht een verrassend hoge opkomst. Voor veel mensen was geen plaats meer in het
leslokaal. Vol was vol. We telden die
twee dagen totaal zo’n 66 belangstellenden! We leerden dat de belangstelling bij tablets vooral uitgaat naar internetten, e-mailen, foto’s bekijken, spelletjes spelen en
dat de prijs een rol speelt. Veel senioren hebben thuis al een computer en hebben geleerd er mee om te
gaan. Sterker nog. We worden nu al
tijdens de inloopochtenden geconfronteerd met Apple bestanden in
Windows computers. Die horen daar

Mijmeringen

Uithoorn telt nu 1300
deelnemers aan Burgernet
Uithoorn - Donderdag 11 oktober kreeg mevrouw Anouk van Hulzen in aanwezigheid van haar dochter Quona in het gemeentehuis een
taart aangeboden door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Anouk is in
de gemeente Uithoorn namelijk de
1300e deelnemer aan Burgernet.
Wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking
tussen politie, gemeenten en burgers met als doel de veiligheid in
de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk
van inwoners en medewerkers van
plaatselijk gevestigde bedrijven.

De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding over bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.
Dit gebeurt op basis van een goed
signalement. Burgernetdeelnemers
krijgen een ingesproken bericht via
hun (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek
uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
Burgernet betrekt burgers bij de
veiligheid in de buurt, burgers kunnen actief een bijdrage leveren. In
eerste instantie wordt Burgernet gebruikt voor het sneller en vaker aanhouden van verdachten.

Regio - De afgelopen week hebben leerlingen van de afdeling Handel/Verkoop van Scholengemeenschap Thamen geoefend met sollicitatiegesprekken. De interviews werden afgenomen door mensen uit het
bedrijfsleven. Zij kwamen hiervoor
speciaal naar Thamen toe om deze gesprekken af te nemen. Voor de
leerlingen was dit een unieke kans
om te ervaren hoe het is om te solliciteren. Zo konden de leerlingen de
lesstof van de eerste weken mooi in
de praktijk brengen. De leerlingen

hebben verder geoefend met het invullen van hun sollicitatieformulieren. Deze formulieren bevatten voor
leerlingen die nog nooit gesolliciteerd hebben soms lastige vragen.
Op Thamen krijgen de leerlingen
les in een praktijkgerichte leeromgeving. Binnen de afdeling Handel/Verkoop worden de leerlingen
geconfronteerd met ‘levensechte’
praktijklessen. Door het bedrijfsleven in de school te halen konden
de leerlingen oefenen in een betekenisvolle praktijkgerichte situatie.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Behoud ons unieke dorpsgezicht
Stichting Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht Uithoorn zet zich al veel jaren in voor het behoud van
de kerk van St. Jan de Doper aan de Schans te Uithoorn. Na het inspreken bij de monumentencommissie heeft zij, samen met StudioRaak het initiatief
genomen om subsidie aan te vragen voor een herontwikkelingsplan. Hiervoor is subsidie mogelijk bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 1 oktober 2012 moest de aanvraag worden ingediend
tot een maximaal bedrag van € 25.000,-. Hiervan
wordt 70% vergoed en Stichting B.O.U.D. Uithoorn
wilde de ontbrekende 30% betalen. Voor deze aanvraag was het nodig dat de eigenaar van het object
toestemming zou geven.
Wat schetst onze verbazing? Het parochiebestuur
stelt het initiatief niet op prijs en houdt vast aan

sloop. Nu is het College van B en W van Uithoorn
aan zet om te besluiten over de gevraagde sloopvergunning. Uiteraard houdt de Stichting B.O.U.D.
Uithoorn de hoop dat het College de vergunning
zal weigeren, want zelfs het gratis ontwikkelen van
een herbestemming vindt het parochiebestuur niet
nodig.
Na zo veel jaren is er voor de kerk dus nog steeds
geen toekomst. Slopen is geen optie. Er is geen
enkele projectontwikkelaar met voldoende geld
om de plek, die de gesloopte kerk zal achterlaten,
evenwaardig in te vullen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met Ans van Muijen, voorzitter Stichting B.O.U.D.
Uithoorn, T: 0297 525556. U kunt ook de website
bezoeken: www.kerkdeschans.

Muzikanten van KnA doen
ervaring op in het theater
Regio - Deze week het derde deel
uit een reeks van artikelen over de
voorbereidingen van de verschillende onderdelen van Muziekvereniging KnA Uithoorn voor een concert op zaterdag 3 november waarin
klassieke en moderne muziek elkaar
ontmoeten. Deze week komt het opleidingsorkest aan de beurt. De muziekvereniging kent verschillende niveaus aan muzikanten en iedereen heeft de mogelijkheid om in
een orkest mee te spelen naar eigen
kunnen. Het concert is een prachtige gelegenheid aan alle bekenden
te laten zien hoe het gesteld is met
de muzikale capaciteiten.
Herkenbare muziek en
klassieke klanken
Het harmonieorkest van KnA speelt
op een behoorlijk gevorderd niveau
in de amateurmuziek in Nederland.
Als beginnende muzikanten lid worden van de vereniging is de stap van
leerling naar dit orkest vaak groot
en het duurt bovendien lang voordat die stap gemaakt kan worden.
Om die reden kent KnA ook een opleidingsorkest. Dit opleidingsorkest
speelt zowel klassieke als moderne
muziek, maar op een iets toegankelijker niveau dan het gevorderde
harmonie orkest. Dit maakt het mogelijk voor beginnende muzikanten
om al heel snel in een groep te musiceren.
Muziek maken is leuk als je dat alleen doet op een instrument, maar
echt 100 keer leuker als je dat in
een groep doet. Het meespelen in
een orkest geeft een ongelooflijke kick als muzikant! Eenvoudige
muziek of complexe muziek maakt
dan eigenlijk niet uit. Samen muziek maken heeft iets magisch. Het
is als een puzzel waarin meerdere
mensen tegelijk allemaal een stukje neerleggen. Als dat goed gerepeteerd wordt, krijgt de toeschouwer,
of aanhoorder nooit een los stukje
te zien, alleen het prachtige totaalplaatje.
Wat is leuker: klassiek of rock?
Echte muzikanten vinden het leuk
om muziek te maken… Het maakt
niet uit wat voor een muziek, als het

maar leuk is om te spelen. Herkenbare muziek is vaak voor luisteraars
naar concerten leuker en beginnende muzikanten vinden herkenbare muziek ook snel leuker omdat
het eerder bekend klinkt. Om die reden speelt het opleidingsorkest zowel klassieke werken als modernere
pop- en rockmuziek.
Toch zie je dat muzikanten na een
aantal keren een muziekstuk te hebben gespeeld dat ze nog nooit hebben gehoord, ook die muziek enorm
gaan waarderen. Dan klinkt het voor
de muzikant, door het oefenen, namelijk ook bekend in de oren en ga
je de muziek in al haar finesses echt
waarderen. Als muzikant ga je dan
ook helemaal ‘in de muziek’ zitten.
Je wordt bijna één met het instrument. Op die manier is klassiek of
rock dus niet leuker. Het is allemaal
erg leuk.
De uitwerking van live gespeelde
muziek is enorm. Het zal de bezoeker van het concert op 3 november
ook niet ontgaan: fysiek aanwezig
zijn bij een concert en dicht bij de
muzikanten zitten maakt enorme indruk. De muziek wordt gevoeld door
de toeschouwer op een manier die
nooit bereikt wordt met het luisteren naar de radio of kijken van een
DVD.
Muziek verbroedert
meer dan sport
Men zegt wel eens dat sport verbroedert, maar in feite verbroedert
muziek veel meer. Het komt in de
sport nauwelijks voor dat beginners en zeer ervaren mensen samen
kunnen spelen, maar ook van heel
jong tot heel oud spelen samen in
een orkest, iets wat niet snel zal gebeuren in een voetbalteam.
Er is overigens ook in meerdere studies aangetoond dat muziek maken zowel intelligent maakt als jong
houdt. Wat wil je nog meer? Het maken van muziek stimuleert zowel de
linker- als de rechterhersenhelft en
stelt ouderdomsklachten die te maken hebben met het achteruitgaan
van de hersenfuncties uit.
Voor jongeren is gebleken dat het
maken van muziek zowel de creatieve geest stimuleert als de redene-

rende. Opvallend genoeg heeft muziek maken ook een zeer logisch en
wiskundig karakter.
Symphonica in Aalsmeer
Samen muziek maken gebeurt over
het algemeen in twee soorten combinaties: een bandje of een orkest.
Tijdens het fantastische muzikale
evenement op 3 november worden
beide soorten gecombineerd. Het
opleidingsorkest van KnA gaat namelijk samen met Rockband Alice
Good enkele nummers ten gehore
brengen. Het typische karakter van
dergelijke combinaties van rocken klassieke muzikanten kennen
we wel van concerten van Night of
the Proms of Symphonica in Rosso.
Daar waar Doe Maar deze week in
Arnhem staat, kunt u op de eerste
zaterdag van november in Aalsmeer
genieten van gecombineerd klassieke/rock klanken van Within Temptation (Mother Earth) en Rammstein
(Ohne Dich).
Volgende week:
dansen op muziek
Het opleidingsorkest van KnA is de
laatste hand aan het leggen aan de
voorbereidingen voor het concert.
Menig uurtje repeteren zal nog tussen nu en 3 november passeren alvorens de show kan beginnen. Muziek is leven, muziek geeft energie
en muziek brengt mensen samen.
Voor een vereniging als KnA is het
creëren van een mogelijkheid om
samen met muziek bezig te zijn het
allerbelangrijkst. Goede of minder
goede muzikanten, oud of jong, het
maakt niet uit. Samen met muziek
bezig zijn is het belangrijkst.
Volgende week komt een ander onderdeel van KnA aan de orde in de
voorbereidingen voor het concert.
Wilt u ook het concert ‘A Music
Night Out’ bezoeken op zaterdag 3
november aanstaande?
Bent u (als vrijwilliger) werkzaam in
de zorg, of bent u bewoner van een
zorginstelling, dan krijgt u zelfs 50%
korting voor de middagvoorstelling!
U kunt kaarten bestellen via www.
amusicnightout.nl. Voor vragen kunt
u een e-mail sturen naar info@amusicnightout.nl .

De Nieuwe Meerbode geef t gratis kaarten weg

Nieuwe plaats en langere openingstijden

Pizzawagen op Mijdrechtse
markt tot zeven uur open
Mijdrecht - Bezoekers van de
Mijdrechtse
donderdagmiddagmarkt hebben hem vast al ontdekt,
de pizzawagen waar je overheerlijke pizza’s kan eten uit de houtoven.
Sinds een paar maanden heeft deze pizzawagen een plaatsje op de
Mijdrechtse markt op het Raadhuisplein en nu krijgt hij zijn vaste
stek aldaar. Iedereen is blij met deze

Dit weekend presentatie hele collectie

Lindberg design dagen
bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Een uitgebreid kijkje op de prestigieuze collectie brillen van Lindberg biedt Ed Kriek Optiek dit weekend. Lindberg heeft
een nieuwe, volgens de eigenaren
fenomenale, herfst en wintercollectie voor hem, haar en kinderen uitgebracht en alle modellen zijn vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in de
winkel aan de Stationsweg 2 te bewonderen. “Zo’n 900 brillen in totaal
worden in onze zaak in de schijnwerpers gezet”, vertelt de brillenen contactlenzen- en hoorspecialist
in Aalsmeer. Tijdens deze Lindberg
design dagen worden alle bezoekers ook nog eens getrakteerd op
een hapje en een drankje. Lindberg
is een Deens design dat zich kenmerkt in minimalisme, strakke lijnen
en verrassende vormen. De Lindberg ontwerpers hebben het minimalisme tot in de perfectie doorgevoerd en zien kans om iedere keer
weer verrassende, nieuwe eigentijdse en modieuze modellen in hun
eigen herkenbare stijl te ontwerpen. Niet voor niets heeft het Lindberg design al tientallen prestigieuze designprijzen gewonnen. Lindberg staat bekend om zijn ambachtelijk handwerk en moderne technieken. Elk overbodig detail is weggelaten. De brillen hebben dus geen
schroefjes, klinknagels of lasnaden.
Het duurzame en vederlichte titani-

Kampeer- en Caravan Jaarbeurs 2012
Regio - Met een caravan, camper
of vouwwagen is een vakantie altijd 100% op uw eigen smaak ingericht. U combineert het ultieme gevoel van vrijheid met de gezellige
sfeer van thuis.

De training werd gegeven voor kinderen uit groep 3 van de basisscholen in de regio Uithoorn en De
Kwakel. Dillen, Stine, Nadine, Merlijn, Anne en Maren hadden nog
niet veel handbalervaring, maar de-

de Kampeer & Caravan Jaarbeurs
in Utrecht. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe caravans, campers, vouwwagens en voortenten,
allemaal onder één dak. Daarnaast
vindt u er een volledig aanbod aan
accessoires en toebehoren om van
uw kampeervakantie op wielen een
succes te maken. Ook zijn er workshops, presentaties en lezingen te
volgen. Dit alles gaat natuurlijk vergezeld van deskundig advies. Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 19 t/m 23
oktober 2012 in Jaarbeurs Utrecht.
Open: dagelijks van 10.00-18.00 uur.
Kaarten aan de kassa kosten 16,25.
Kijk voor meer informatie + voordelig online kaarten kopen: www.
kampeerencaravanjaarbeurs.nl.
De Nieuwe Meerbode heeft 8 toegangsbewijzen voor de eerste 8 lezers die zich morgenochtend (donderdag 18 oktober tussen 9 en 10
uur) melden bij ons kantoor aan de
Anselmusstraat 19 in Mijdrecht.

um zorgt voor absoluut draagcomfort. Ook de door Lindberg gebruikte kunststoffen zijn innoverend en
daarom ook vederlicht, wat zich vertaalt in datzelfde zeer hoge draagcomfort. Elk Lindberg montuur
wordt op bestelling voor de nieuwe
eigenaar gemaakt. De toekomstige
drager bepaalt dus zelf het design,
de details en de materialen van zijn

lijk) of u haalt ‘m net voor het eten
op. Dat kan namelijk, want vanaf deze week staat de pizzakar er
tot 19.00 uur. Heeft u de pizza nog
niet geprobeerd? Ga morgen, donderdag 18 oktober, even langs en
proef een stukje. U bent echter gewaarschuwd, als u een echte pizzakenner bent, bent u verkocht, ze zijn
overheerlijk!
of haar bril. “Met Lindberg eyewear
zijn onze klanten verzekerd van uitzonderlijk design en hoogwaardige materialen”, aldus eigenaar Ed
Kriek. Hij nodigt belangstellenden
uit om vrijdag en zaterdag de collectie te komen bekijken in de winkel in het centrum van Aalsmeer.
“We presenteren vol trots de volledige Lindberg collectie voor dames,
heren en kinderen. Kom vrijblijvend
kijken. We hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen. Een
hapje en een drankje staan klaar”,
besluit de brillen- en contactlenzen- en hoorspecialist. Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 is vrijdag
en zaterdag geopend van 9.00 tot
18.00 uur.

Raphaël Kriek, mede-eigenaar van de Ed Kriek Optiek, in de winkel aan de
Stationsweg bij een deel van de Lindberg collectie.

Groep 3-ers maken kennis
met handbal bij KDO
Uithoorn/De Kwakel - Een groepje jongens en meiden heeft woensdag 10 oktober heel veel plezier gehad tijdens hun allereerste echte
handbaltraining bij KDO handbal.

U kunt gaan en staan waar u wilt.
Vakantie vieren is nog nooit zo relaxed geweest. Bent u op zoek naar
meer informatie over deze ideale
vakantiemogelijkheden? Kom dan
van 19 t/m 23 oktober 2012 naar

aanwinst voor de markt die nu een
plaats aan de zijde van het parkeerterrein aan het Burgemeester Haitsmaplein naast Rendez Vous krijgt.
Als u dan uw pizza besteld heeft,
loopt u even gezellig over de markt
en haalt hem daarna versgebakken
op. Wilt u de pizza als avondeten?
Ook dat kan. Of u warmt ‘m daarna
even op in de oven (hij blijft heer-

den erg hun best. De training bestond uit allerlei handbalspellen;
overgooien met ‘gekke’ handballen, een ballenregen, de jagers en
de hazen, doelgooien en nog veel
meer! De kinderen hebben erg hun
best gedaan. Daarom kregen ze aan
het einde van de training een mooie
handbalkleurplaat, iets lekkers en
nog wat andere leuke handbaldingen. Volgend jaar zijn deze handbalkids groot genoeg voor schoolhand-

bal, en zullen ze daar op het veld
schitteren!
Training gemist?!
Kinderen die in groep 3 zitten en deze proeftraining gemist hebben, zijn
van harte welkom op de reguliere
trainingen van de E- en F-jeugd.
Die is op woensdag van 17.00 tot
18.00 uur in de kleine sporthal bij
KDO. Meer informatie is beschikbaar via handbal@kdo.nl.

Nieuwe Meerbode - 17 oktober 2012
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Wethouder bracht jubilerend winkelcentrum Zijdelwaard het mooiste cadeau

1 april start de grote verbouwing
van winkelcentrum Zijdelwaard

VerVolg Van de Voorpagina
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Extra feestelijk tintje kinderboekenweek op de Vuurvogel

Uithoorn - Tijdens de Kinderboekenweektentoonstelling op basisschool ‘de Vuurvogel’ konden de
leerlingen een puzzeltocht doen.
Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Hallo Wereld!’ en dat kon
iedereen goed zien. In een Verhalend Ontwerp en door middel van
workshops en een creatieve ochtend hebben alle groepen een groot
boek gemaakt en dit werd o.a. tentoongesteld. De leerkrachten bleken uit alle streken van de wereld
te komen gezien hun klederdracht:
Meester Joris had het woord ‘boer’
in meerdere talen op zijn overall hangen (neen, geen boer zoekt
vrouw...) en Juf Nel was ingewikkeld te vinden... De puzzeltocht was
niet gemakkelijk omdat de leerlingen (en hun ouders) werden uitgedaagd op ruimtelijk inzicht, topografie en aardrijkskunde!
De winnaars waren Raisa Vleerbos
en Yasmine Rahali en zij wonnen
een boekenbon. Extra feestelijk was
het feit dat de 100e (!) nieuwe leerling werd verwelkomd op ‘de Vuurvogel’ (waar de kinderen en leerkrachten samen lunchen op school,
de school een zogenaamde ‘taalschool’ is en er gewerkt wordt op
meerdere niveaus in bewust kleine klassen). Daarom werd Zoë van
Haaren in het zonnetje gezet. Zij
ontving een mooie bos bloemen,
wat lekkers erbij en een knuffelolifant van ‘Villa Joep’.

Tweede Nostalgische Avond
in uitverkocht dorpshuis
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu kreeg ook de tweede
Nostalgische Avond de grote zaal
van het dorpshuis De Quakel weer
vol. Onder de aanwezigen de wethouders Zijlstra en Verheijen.
Ook was er een delegatie uit het
Gelderse Dreumel, de nummer drie
van de race begin dit jaar om de nationale Geschiedenis Online Prijs.
Het bestuur kreeg een kist met de
beste appels en andere lekkernijen uit het Land van Maas en Waal.
Deze avond deed het publiek weer
flink mee.
Op het filmpje over de bouw in 1957
van het vorige KDO complex, weer
met bouwgeluiden van de hobbyclub uit de bovenzaal, werd iedereen nog herkend. Iedereen kende ook pater Theo Voorn nog die
dit jaar, hoewel in Kenia wonend
en werkend, in zijn geboortedorp
De Kwakel zijn 50 jarig jubileum als
priester vierde. En de foto van de
zwarte schuur aan de Vuurlijn deed
menig oud hart weer harder slaan
en menig gezicht weer blozen! Gegniffel alom.
Na de pauze stond daar ineens weer
een bekende Kwakelaar van weleer.
Ditmaal verscheen voor de verras-

te zaal Rinus van Egmond, oprichter
en hopman van de Kwakelse scoutinggroep St. Joannes, in vol ornaat
en met zijn onafscheidelijke fluitje
in de mond. Creatieve Kwakelaars,
sportieve Kwakelaars, Kwakelse
bruidsparen en nog meer passeerden de revue.
De avond eindigde met een fotoreportage van de Kermisoptocht door
de jaren heen en een prachtige reportage van dit jaar, het jubileumjaar
van de optocht met een uniek ontbijt in de openlucht op de Drechtdijk
voor alle 648 deelnemers.
Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu wil langs deze weg
graag iedereen nog eens hartelijk
bedanken die bijgedragen heeft aan
het succes van deze Nostalgische
Avonden, te weten de vrijwilligers,
donateurs, sponsors, de Kwakelaars
die er een familiereünie van maken
en van ver moeten komen en niet te
vergeten al die Kwakelaars die het
materiaal aanleveren voor de website www.de-kwakel.com
En natuurlijk is een woord van dank
op zijn plaats voor de inzet van de
vrijwilligers, de beheerder en de activiteitencommissie van het dorpshuis.

Verkeersoverlast door
renovatie Tolhuissluis
Regio - De komende 6 maanden
moet het verkeer dat gebruikmaakt
van het Nieuwveens Jaagpad rekening houden met enige vertraging.
Omdat de Tolhuissluis een grote opknapbeurt krijgt is de weg ter plaatse voor een gedeelte afgezet. Het

verkeer wordt met tijdelijke verkeerslichten om beurten langs de
werkzaamheden geleid.
De laatste renovatie is vijftig jaar
geleden gedaan en de houten sluisdeuren beginnen steeds meer te

lekken. Ook het onderkomen van de
sluiswachter wordt vernieuwd. Aan
het begin van het nieuwe vaarseizoen zijn de werkzaamheden klaar
en kan ook het verkeer weer ongehinderd langs de nieuwe sluis rijden.

Kijk écht HD
EE

Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober

Psychologische thriller
toneelgroep Maskerade
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade speelt vrijdag 26 en zaterdag 27
oktober in het Alkwin Kollege ‘Plotseling thuis’, een psychologische
thriller van Francis Durbridge. In dit
spannende stuk is het is niet zo zeer
de vraag ‘Wie heeft ’t gedaan?’ als
wel ‘Komt hij/zij ermee weg? De hele avond weet u méér dan de personages op het toneel. En juist dié wetenschap maakt dat u een avondlang op het puntje van uw stoel zit.

U maakt kennis met Maggie die onlangs een aanzienlijke erfenis heeft
gekregen. Zij is gewend om haar zin
te krijgen en is vastbesloten dat ze
wil gaan rentenieren op Bermuda.
Haar charmante echtgenoot Glenn
Howard, die succesvol in zaken is,
ziet zo’n leven helemaal niet zitten.
Complotten en intriges ontvouwen
zich voor uw ogen. Hierin speelt de
ex van Maggie, Sam Blaine, een niet
geringe rol. Wat is eigenlijk het be-

lang van Maggie’s vriendin Sheila Wallis? En dan is er nog Helen
Tenby, de zus van Maggie, die gekoeioneerd wordt door haar invalide
echtgenoot Alec. En oh ja… natuurlijk is daar ook nog de huishoudster…, de Duitse Ruth Bechler…
Het is aan de inspecteurs Appleton en Remmick om ‘de perfecte
moord met het feilloos alibi’ - waarvan u, tot uw grote ontzetting, getuige bent geweest - te ontrafelen…
‘Plotseling thuis’ is geregisseerd
door Veronieke Schrickx en is te
zien in Het Alkwin Kollege aan
Weegbree 55 in Uithoorn. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur
en entree kost 10,00 euro. Reserveren kan via tel.nr. 06-29131030 of
viawww.toneelgroepmaskerade.nl.

leen onder begeleiding van een ouder, maar die mogen gratis naar binnen en aan de bar kunnen genieten
van een drankje. Rond etenstijd is er
ook voor lekkere broodjes gezorgd.
De kaartverkoop gaat alweer erg
hard, dus zorg dat je snel je toegangsbewijs (een leuk Halloween
polsbandje) haalt bij een van de
voorverkooppunten, Trendclub in
het Oude Dorp of Second Joy aan
de Joost van den Vondellaan! Reserveren kan ook via reserveren@thegoodmen.nl
Stichting The Good Men dankt de
sponsoren Albert Heijn Jos van den
Berg en Restaurant Le Virage voor
de bijdrage aan de Halloween KinderDisco. Zonder hen was deze
middag niet mogelijk geweest!

€29,P/M

Kies Alles-in-1

HD

Spannende Halloween
kinderdisco in The Mix
Uithoorn - Stichting The Good Men
organiseert op zaterdag 27 oktober
a.s. voor de tweede keer een megaspannende Halloween KinderDisco in jongerencentrum The Mix. Deze superspannende middag zal van
16.00 tot 19.00 uur plaatsvinden en
is voor de jeugd van 4 t/m 10 jaar ,
maar als je iets jonger of ouder bent
mag je uiteraard ook komen!
Nieuw dit jaar is de Halloween
Show van Klaunie, die de kinderen
vermaakt met de Happy Halloween
Huppeldans, vrolijke spelletjes en ze
uitdaagt voor een potje giftige ballonnen vangen! Wie durft……????
De toegangsprijs is vijf euro en
dat is inclusief limonade, een zakje popcorn en een leuke verrassing aan het einde. Toegang is al-

3 MAARSTE
NDEN
VANA
F

Waarschijnlijk heeft u al een Full HD of HD Ready tv in huis. Maar kijkt u ook
echt HD? Dat kan namelijk alleen als het signaal dat u ontvangt Full HD is en
u een HD ontvanger heeft. Écht van HD tv genieten doet u dus via de kabel
met Alles-in-1HD van Caiway.
Kies nu voor Alles-in-1HD van Caiway en geniet van meer dan 50 tv-zenders,
waarvan 21 in Full HD. Tegelijkertijd kunt u gewoon snel internetten en voordelig bellen tegen vaste lage tarieven. En dat de eerste 3 maanden vanaf
€ 29,- per maand. Bovendien ontvangt u gratis een HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Zorg dat je de Facebookpagina van
Stichting The GoodMen in de gaten
houdt voor meer info: www.facebook.com/StichtingTheGoodMen.

Bestel op caiway.nl of via 088 2249 010.
Nu met gratis HD ontvanger t.w.v. € 139,-.
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‘Bloemen aan de Amstel’
brengt fleur in ‘t Oude Dorp

Uithoorn - Afgelopen week opende
‘Bloemen aan de Amstel’ haar winkel op de hoek van de Dorpsstraat
en de Prinses Irenelaan.
Dit tot groot genoegen van al degenen die een echte bloemenwinkel al node misten in het Oude Dorp
sinds het vertrek van Karin van Dierendonck. Nieuwe eigenaresse en
bloemiste van beroep is Ayesta Visser die als zelfstandig onderneemster de winkel weer leven inblaast.
‘Bloemen aan de Amstel’ biedt
een gevarieerd en kleurrijk aanbod
aan dagverse en betaalbare bloemen en (vaste) planten. Er is voor
elk wat wils, tegen heel aantrekkelijke prijzen. Daarnaast kan men
bij Ayesta ook terecht voor bijvoor-

beeld bruidsboeketten, corsages en
wat er aan bloemen voor een bruiloft nog meer bijkomt. Maar zij kan
ook zorgen voor rouwkransen en
bloemstukken bij een begrafenisen crematieceremonie. Verder allerhande bloemstukken en bloemversieringen voor zakelijke doeleinden.
“Belangstellenden daarvoor kunnen
bij mij op dinsdag terecht. Daar heb
ik die dag voor gereserveerd”, vertelt Ayesta. “Naast de verkoop van
bloemen en planten staan persoonlijke aandacht, klantvriendelijkheid
en service bij mij namelijk hoog in
het vaandel. Mensen kunnen op
die dag in de winkel rustig aan tafel zitten om een en ander ongestoord te bespreken en hun wensen en ideeën kenbaar te maken.

Voor de verkoop van bloemen ben
ik vanaf woensdag tot en met zaterdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Dan ontvang ik ook graag mensen
in mijn winkel die van een mooie
bos bloemen en een gezellig praatje
houden. Winkelen moet leuk zijn en
een fleurige bos bloemen draagt bij
aan een goed humeur en een blije
uitstraling. Zo zie ik dat tenminste.
‘s Maandags is de winkel gesloten.
Wie dat wil kan ook telefonisch een
afspraak maken als het gaat om bijzondere gevallen waar bloemen een
hoofdrol spelen. Afspraken zijn in
principe ook ‘s avonds mogelijk als
dat overdag niet kan of als er haast
bij geboden is. Mijn 06-nummer
staat vermeld op het kaartje aan de
deur van de winkel.

Gezellig samenzijn van diverse
sportverenigingen bij De Amstel
Regio - Zoals altijd op de laatste
donderdagavond voor een schoolvakantie organiseerde de zwemen polovereniging De Amstel ook
deze keer voor de herfstvakantie
weer een uurtje vrij zwemmen in het
Veenweidebad in Mijdrecht. Voor
deze gelegenheid worden alle drie
de baden gehuurd en wordt het een
en ander opgetuigd om gezamenlijk
op een leuke manier de vakantie in
te luiden.
Deze keer had De Amstel de piratenboot weer te water gelaten in
het wedstrijdbad en kon men ge-

bruik maken van alle aanwezige attributen, zoals o.a. de glijbaan en de
duikplank. Het is gebruikelijk dat
hierbij niet alleen alle eigen leden
maar ook hun vriendjes, vriendinnetjes, vaders, moeders, opa’s oma’s
etc. van de partij zijn. Afgelopen
donderdag waren er ruim honderd
mensen aanwezig om kennis te maken met de Amstel, o.a. een volledig jeugdelftal van Argon en een
jeugdteam van Atlantis. Na een gezellig en ontspannen samenzijn in
het Veenweidebad werd het gebeuren afgesloten met een drankje en
een zakje snoep. Kortom: een leuk

initiatief om de verbroedering binnen de sport in De Ronde Venen te
stimuleren! Zwem- en polovereniging De Amstel, een reeds 50 jaar
oude- op en top levende en 50 jaar
oude vereniging, biedt voor elk wat
wils: Diplomazwemmen (zwemvaardigheid e.d.), waterpolo, wedstrijdzwemmen en masters/conditiezwemmen. Dit alles onder deskundige leiding maar zeker ook in een
gezellige sfeer! Wil je meer weten?
Kijk eens op de vernieuwde website
www.zpv-de-amstel.nl of kom eens
langs tijdens één van de trainingen
in het Veenweidebad.

Maar overdag ben ik op het vaste
nummer ook gewoon bereikbaar:
0297-527444.”
Dagvers op de stoep
Overigens zorgt Ayesta ook voor
het aanbod aan bloemen bij de op
steenworp afstand gelegen C1000.
Die zijn net zo vers en zo mooi als
bij haar in de winkel. Wie bij deze
super boodschappen doet kan daar
dus ook een bos bloemen meenemen. Het ondernemerschap heeft
Ayesta niet van een vreemde. Zij is
er thuis mee opgegroeid. Haar vader
Piet Visser zwaait de scepter bij de
C1000 in het Oude dorp. Ondanks
haar jeugdige uitstraling heeft Ayesta wel haar diploma’s als bloemist
(waaronder MBO Bloemen design-

opleiding) en de nodige jaren aan
ervaring opgedaan in verscheidene
bloemenwinkels. Zoals bij de Bloemenboetiek C1000 en Zijdelfleur
op het Zijdelwaardplein en bij een
bloemenzaak op Middenhoven in
Amstelveen. Zij kon als vaste kracht
bij beide winkels in dienst komen,
maar koos uiteindelijk toch voor een
eigen zaak. Toen het pandje waarin Karin van Dierendock was gevestigd, leeg kwam, kon zij dat betrekken. In eigen beheer en naar eigen
smaak is het ingericht zoals het zich
nu aan de consument presenteert:
kleurrijk, fris en fleurig.
Ayesta koopt haar eigen assortiment in. Zij hoeft er niet voor naar
de veiling. “Tegenwoordig kunnen

bestellingen digitaal worden geplaatst bij de veiling, waarna het bestelde ’s morgens vroeg dagvers op
de stoep staat. Deze manier van inkopen scheelt mij veel uren ‘s morgens, zodat ik gewoon om 9 uur
open kan. In het andere geval ben
je een hele ochtend kwijt en ik heb
op dit moment nog niet iemand die
het van mij kan overnemen als ik er
niet ben. Wel heb ik enkele parttimers bereid gevonden om mij te
assisteren. Die wil ik echter eerst
zelf inwerken alvorens ik het aan
hen kan overlaten”, aldus de vastberaden onderneemster die duidelijk voor ogen heeft hoe zij zich met
haar winkel in de markt wil zetten.
Heel veel succes en klandizie toegewenst!
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Legmeervogelsmeiden
ME1 winnen met 3-1

Uithoorn - Op zaterdagmiddag 13
oktober kwamen de meiden van de
Legmeervogels ME1 bij elkaar. Door
het weer niet minder enthousiast.
De competitie gaat voorspoedig dus
de drive om te winnen is groot. De
coach gaf de opstelling door en na
het fluitsignaal begonnen ze aan
een mooie en natte wedstrijd. Legmeervogels was voornamelijk op de
helft van de tegenstander te vinden. Kadoelen was goed in verdedigen maar het eerste doelpunt van
Lotus was toch snel gescoord. Hiermee gingen de meiden ook de rust
in. Even snel de keeperskleding ruilen. Britte Marit ging nu spelen. De
meiden gaan steeds beter overspelen en al snel scoort Kim het tweede doelpunt. Voorin komen er meer
kansen. Charlotte speelt over naar
Ilse en zij scoort 3-0. Debbie bezet
goed het middenveld en verdedigt
samen met Nicky goed waardoor
Kadoelen niet door kan dringen. Tatum kan nu wat meer naar voren toe
en geeft een paar keer een mooie
voorzet. Dan komt Kadoelen toch
nog een keer in actie en zij maken
uiteindelijk 3-1. Een natte maar zeker niet mindere wedstrijd. De meiden kunnen weer terugkijken op
een sportieve wedstrijd.
Legmeervogels heeft nog een aantal meiden op de bank zitten die ook
graag willen spelen. Daarom zoeken
we nog meiden vanaf 10 jaar. Lijkt
het je leuk om ook te voetballen,
kom dan eens kijken of meedoen
met de training. Zie voor meer informatie www.legmeervogels.nl.

Remco van Zaal bezorgt KDO
punt tegen Bloemendaal
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 2 de uitwedstrijd
tegen Bloemendaal op het programma. Tegen ieders verwachting in ging de wedstrijd gewoon
door en kon het uitgedunde KDO 2
vol aan de bak in Bloemendaal. In
de eerste helft hadden de Kwakelaars in het begin moeite om controle te krijgen op het spel van de
thuisploeg. Naarmate de wedstrijd
vorderde kwam KDO steeds beter
in de wedstrijd. Enigszins tegen de
verhouding in was het toch Bloemendaal die in de 30e minuut op
voorsprong kwam, 1-0. Tien minuten voor rust wist KDO de stand op
gelijke hoogte te brengen, Na een
sublieme steekpass van Jean-Paul
Verbruggen kwam Remco van Zaal
oog in oog met de keeper. De altijd trouwe en hardwerkende Remco twijfelde geen moment en schoot

de bal onberispelijk in de rechterhoek, 1-1. Met deze stand werd ook
de rust bereikt.
In de tweede helft was Bloemendaal de beter voetballende ploeg,
maar kregen de Kwakelaars de betere mogelijkheden om op 1-2 te
komen. Onder andere Martin Bax,
Robin Vaneman en invaller A-junior Stan Willemsen waren dichtbij
een doelpunt, maar gescoord werd
er niet. Daartegenover stond de verdediging van KDO goed, zodat er
weinig werd weggegeven achterin.
Met een 1-1 stand werd uiteindelijk
ook de wedstrijd beëindigd, zodat
de Kwakelaars weer een punt rijker
werden.
Aanstaande zondag is het tweede vrij, de 28e hervat de ploeg van
Richard van Dijk de competitie met
een thuiswedstrijd tegen Limmen 3.

Ongelukkige nederlaag voor
KDO 1 tegen Kampong

Foto: De handbaldames van het eerste. Vlnr staand: Sabine Vlasman, Aranka Oussoren, Sylvia Peek, Marin Meijer, Anouk van Egmond. Vlnr zittend: Iris
Vork, Merel Vork, Dion Oudshoorn, Miranda Hoekman. Liggend: Femke de
Jong.

KDO dames 1 na eerste
helft op derde plaats
De Kwakel - De dames senioren 1
van KDO speelden afgelopen weekend geen wedstrijd. De tegenstander Muiden trok zich in de week ervoor al terug, omdat zij geen team
op de been konden krijgen. KDO
wint daarom de wedstrijd automatisch reglementair met 10-0.
De andere teams in de 1e klasse 1B kwamen wel aan spelen toe.
Na deze 7e speelronde kan de tussenstand na de eerste helft van het
veldseizoen worden opgemaakt.
KDO dames 1 eindigt op een gedeelde 2e plaats, samen met Vido.
Vido heeft echter een beter doelsaldo (+1), waardoor KDO officieel derde staat. Van koploper Havas wist KDO als enige in deze poule te winnen. Dit belooft een spannende tweede helft veld, die aan-

vangt in maart als het zaalseizoen
is gespeeld. Ook dames 2 doet het
in de eerste helft van de competitie goed. De dames eindigen op een
derde plaats, achter Lotus en Havas
die nog een wedstrijd tegen elkaar
te spelen hebben.
De KDO dames gaan deze week
verder met de voorbereiding op het
zaalseizoen. Vanaf begin september
trainen zij al één keer per week in
de sporthal; vanaf deze week is dat
twee keer.
Aankomend weekend vertrekt een
selectie speelsters, die dit jaar ook
wordt aangevuld door drie A-jeugd
speelsters, naar Zeist voor een pittig
trainingsweekend. Dames 2 speelt
zondag aanstaande al haar eerste
competitiewedstrijd.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op 9 oktober werd de
voorlaatste zitting van de eerste
competitie gespeeld. Met zestien
paren in de A behaalde het combipaar Reina Slijkoord/Guus Pielage de tot nu toe hoogste score
van de hele competitie: 64.29%!! Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar
moesten het, als tweede, doen met
60.12%. Nel Bakker en An van der
Poel bleven daar, als derde, iets onder met 59.82%. Dan de competitie.
Het blijft een wonderlijk gebeuren in
de hoogste regionen A. De enige die
constant kunnen bogen op naamsvermelding zijn Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar, die “opeens” weer
eerste staan (vorige week derde)
met 55.18% gemiddeld. De “nieuwkomers” Nel Bakker en An van der
Poel, tweede met 54.54.% en Trudy
van den Assem/Refina Troost derde met 52.24% hebben de tot voor
kort gedoodverfde nummers twee
en drie verdreven. Wie o wie gaat
volgende week aan de top? Daar
is m.i. geen peil op te trekken laat
staan een voorspelling te doen. In

de B wedijverden twaalf paren om
de drie eerste posities en werden
Jany van der Ent en Matty Overwater eerste met 66.67%!! (Wat zei ik
ook alweer over hoogste scores? Na
ja dat betrof de A-lijn, nu hebben
we het over de B.)Gertrude Doodkorte en Floor Janssen volgden met
60.83% als tweede. Alice Oostendorp en Ted Brand plaatsten zich als
derde met 56.67%. In de competitie blijft het plaatsje wisselen tussen
Gertrude Doodkorte/Floor Janssen, nu eerste met 56.41% en Ploon
Roelofsma/Marja Slinger, nu tweede met 54.41%. Vorige week was
het precies andersom. Wie wil wedden welk van de twee paren volgende week eerste zijn en daarmee de
competitie wint, gaat z’n gang maar.
Ik brand mijn vingers er niet aan.
Alice Oostendorp en Ted Brand blijven standvastig op hun derde positie staan, maar ook zij moeten vrezen voor hun plek: Marja Van Holst
Pellekaan en Sandra Raadschelders
hijgen in uw nek met 53.89%. Ook
spelen bij Hartenvrouw?

De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Kampong op het programma.
Nabij de Utrechtse Galgenwaard
begon de wedstrijd een kwartier later door een vertraging van de voor
het eerst rijdende Kwakelse spelersbus.
Trainer Raymond de Jong zag zijn
ploeg in de eerste helft goed voetballen en na een half uur spelen op
voorsprong komen via Sven Vlasman, 0-1. Joeri Stange ging even
later alleen op het doel af, maar
ging op onverklaarbare wijze onderuit, waardoor KDO niet op 0-2
wist te komen. Vlak voor rust kreeg
Erik Verbruggen de bal ongelukkig op zijn hand terecht in het zestienmetergebied. Hieruit voortvloeiend kreeg Kampong een penalty die
benut zou worden, 1-1, wat ook de
ruststand betekende.
In de tweede helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. De wedstrijd golfde op en neer,
maar tot grote ongenoegen van de
vele meegereisde Kwakelse supporters kwam Kampong na een uur
spelen op voorsprong. Een bal die
voorlangs leek te gaan kwam per
ongeluk op het hoofd van KDO-verdediger Doron Borger terecht, die
hiermee iedereen verraste en zo de
2-1 voor de Utrechtse ploeg binnenkopte. De Kwakelaars gaven zich
echter niet zo maar verloren en ble-

ven knokken voor een goed resultaat. Op aangeven van Michael Meijer ging Sven Vlasman een kopduel
aan met de Utrechtse laatste man.
Sven wist dit duel te winnen en de
2-2 binnen te koppen, maar tot ieder zijn verbazing werd dit doelpunt
op onverklaarbare wijze afgekeurd
wegens buitenspel. KDO, duidelijk
van slag door deze forse tegenslag,
kreeg in de daaropvolgende aanval
de volgende domper te verwerken.
Een aanvaller van Kampong viel wel
erg gemakkelijk over het been van
Michael Meijer en kreeg hiervoor
eenvoudig een penalty. Kampong
wist wel raad met dit buitenkansje
en kwam zo op een 3-1 voorsprong.
Doordat de laatste man van de
Utrechtse ploeg Jelle de Jong onderuit schopte ontving hij de rode
kaart. In het Kwakelse kamp werd
dit gezien als gemakkelijke goedmaker van de eerdere arbitrale blunder.
Opnieuw Sven Vlasman was later in
de wedstrijd dichtbij een doelpunt,
maar zijn inzet belandde op de lat.
Uiteindelijk verloor KDO met 3-1 en
konden de Kwakelaars gedesillusioneerd terug de bus in naar De Kwakel. Door deze ongelukkige nederlaag is KDO gezakt naar de tiende
plaats op de ranglijst. Aankomende zondag zijn de Kwakelaars vrij,
waarna het een week later de competitie hervat met een thuiswedstrijd
tegen middenmotor Baarn.

Qui Vive dames 1 treft
meerdere in Hilversum
Uithoorn - Afgelopen weken heeft
Qui Vive dames 1 in meerdere wedstrijden aan het kortste eind getrokken. Zondag 14 oktober stond Hilversum dames 1 op het programma.
Het beloofde een zware pot te worden tegen een team dat als tweede
geplaatst stond in de poule.
Na het fluitsignaal ging het eerste
elftal van Qui Vive vol in de aanval.
De eerste deel van de eerste helft
was Qui Vive duidelijk sterker en
leek winst mogelijk. Qui Vive bleek
echter niet in staat ook daadwerkelijk te scoren. Hilversum pakte het
initiatief over. Een van deze aanvallen resulteerde in een doelpunt voor
Hilversum. Tijdens de rust stonden
de Uithoornse dames 1-0 achter.
In de tweede helft ging Hilversum
vol in de aanval. Qui Vive dames 1

kreeg nog een paar kansen, maar
Hilversum domineerde de wedstrijd.
Hilversum dames 1 kreeg een strafcorner. Deze werd niet buiten de
cirkel gestopt, maar dit werd helaas
niet door de scheidsrechters opgemerkt. Via een tip in kwam de bal in
het doel van Qui Vive.
Eindstand 2-0 voor Hilversum.
Qui Vive dames 1 heeft hard gewerkt, maar kon Hilversum dames
1 onvoldoende weerstand bieden.
Lotte Heijerman werd verdiend uitgeroepen tot “Woman of the match”.
Alhoewel zij zich pas onlangs aansloot bij het team, liet zij zien dat zij
een volwaardig lid van het team is
en zich nog verder kan ontwikkelen.
Volgende week speelt het eerste dames elftal van Qui Vive thuis tegen
Roomburg dames 1.

Ouder-kind wildwatercursus
Michiel de Ruyter op de Erft
Uithoorn - Sinds begin september volgen 14 ouders en kinderen
een wildwaterkajakcursus georganiseerd door de Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de Ruijter. Zaterdag hebben de cursisten
kennisgemaakt met echt wild water. Hiervoor ging de groep naar de
Erft in Duitsland. Het was een en al
spanning en sensatie volgens één
van de ouders en zijn zoon was het
daarmee roerend eens. De ouderkind-wildwatercursus wordt voor
het derde jaar op rij georganiseerd
door MdR. De techniek die je nodig
hebt op wild water wordt geoefend
op de Amstel. Ook heeft de cursus
een theorieles die in theorie het varen uitlegt en uitleg geeft over veilige kleding. Het is een unieke mogelijkheid voor ouders en kinderen om
op gelijk niveau te kunnen sporten.
De rivier bepaalt immers de snelheid. Echter van gelijk niveau was
op de Erft niet helemaal sprake. De
Erft is een kleine stroming van ongeveer 2 km in het stadje Neuss. Het
heeft een aantal stroomversnellingen en een mooi walsje. Voor de ouders bleek wederom het begin iets
moeilijker dan voor de kinderen. Alle ouders gingen meer dan eens om
en moesten zwemmen terwijl een
aantal kinderen helemaal niet om
gingen.
Geen probleem
Nu is dat omgaan op zich geen probleem want ook dat behoort tot de
oefeningen die gedaan worden op
de Amstel bij de club, maar het kost
wel veel energie. De goede begeleiding van de ervaren instructeurs van
MdR gaven de cursisten instructies
over hoe de stroming in en uit te va-

ren. En zij gaven bijstand als dat nodig was, waardoor iedereen veilig
de rivier afkomt. Zo oefende iedereen opkanten, boogslagen en lage
steunen. Halverwege werd geluncht
en na de lunch weer verder gevaren. Het begon toen even heel hard
te regenen maar dat deerde niemand, de meesten waren toch al
nat. Even later brak de zon door en
zagen ze een reiger op een in de rivier gevallen boom. Voor de meesten ging het nu beter dan in de ochtend. Uiteindelijk mondt de Erft uit
in de Rijn en was het een stukje varen over de Rijn naar de Parkeerplaats. Heel bijzonder om op zo’n
groet rivier te varen. Er passeerden
vrachtschepen en daarbij is zo’n kajak toch wel heel klein.
Opgeladen
Op de parkeerplaats werden de boten weer opgeladen en was men 3
uur later weer thuis. Het was een
enerverende dag maar o zo gaaf.
Voor de cursisten staan er nu nog
een paar lessen op de Amstel op
het programma. 20 en 21 oktober
sluiten ze zich aan bij het jaarlijkse wildwaterweekend voor beginners in de Ardennen. Daar gaan 2
dagen meer dan 60 MdR-leden varen. Dat wordt een prachtige afsluiting van de cursus. Voor een aantal kinderen en ouders staat nu al
vast dat het niet de laatste keer kanoën wordt. Zij zijn nu al zeker dat
zij van het gezellige MdR lid willen blijven. Volgend jaar na de zomer zal MdR waarschijnlijk opnieuw een ouder-kind-cursus organiseren. Wilt u daar nu al meer over
weten neem dan contact op met:
secretaris@mdr.nu

Openingsdrive BACU in
De Kwakel
De Kwakel - Twee en dertig paren beten het spits af van de winter bridgedrives in het onovertroffen
dorpshuis van De Kwakel. Georganiseerd door Cor Hendrix van Bridge
Activiteiten Uithoorn, werd er uitgekomen in een A en B- lijn van ieder
zestien paren.
Nelly & Arie van Nieuwkerk behaalden knap de eerste plek met een
percentage van 57,45% en dus ook
de flessen rode en witte wijn. André van Herel & Ruud Lesmeister
kwamen samen met Joke & Anton
van Veen met 56,64% op twee uit
en grepen zo naast de alcoholische
versnaperingen. Vicky Holzhaus &
Henk Volmer werden vierde met
slechts 0,12% verschil en Jany & Jan
Streng tekenden voor plek vijf met
54,67%. Wel wijn was er voor Heleen & Mees van der Roest die met
49,38% het dichtst bij de scheiding
der geesten van 50% kwamen.
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman konden tenslotte aan

hun eerste optreden bij de A coryfeeën met plezier terugdenken door
de aanmoedigingswijn voor de op
één na laatste plaats!
In de B-lijn was de winst en wat
daarbij hoort voor Marian Lek & Anneke v/d Velde met de hoogste score van de avond van 64,88%. Ida
Knaap & Nel v/d Neut finishten daar
vlak achter met 63,69% als tweede.
Ans de Koning & Wim Röling bleken het ook buiten Uithoorn goed te
kunnen doen met 57,74% als derde.
Lineke van Oevelen & Corine Vonk
kwamen op vier uit met 56,25% en
Emmy & Gerard van Beek voegden
zich ook bij de beste vijf met hun
55,36%.
Het dichtst bij de vijftig waren hier
Jannie & Nico Koning met een totaal van 49,40% en de aanmoedigingsprijs ging in deze lijn naar An
& Harrie Lek.
De volgende drive vindt plaats op
zondag 11 november en wordt aangekondigd in de plaatselijke bladen.
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Wereldse Kinderboekenweek
afsluiting op De Regenboog!
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De boekenkraam
Op en top Nederland
s
Uithoorn - Na de gezellige opening van de Kinderboekenweek op de speelplaats van de
Regenboog op 1 oktober, werd nu de afsluiting gevierd. ’s Middags kwamen alle kinderen
bijeen in de aula. Hier werd de uitslag bekendgemaakt van de penselen- en griffelwedstrijd. De kinderen hadden hun best gedaan op een mooi verhaal en tekening over het
boek dat centraal in de groep besproken was. Voor elke groep was er een gouden en zilveren griffel en penseel te winnen. Het was een gezellige en feestelijke uitreiking!
Op donderdagavond 12 oktober stroomden vanaf 18.30 uur ouders, kinderen en familie
de school binnen om “Hallo Wereld!”te zien, te zeggen én te proeven. In alle lokalen was
een uitgewerkt boek en land te bewonderen.
Tjonge, wat zag het er allemaal prachtig uit! Via een boekenspeurtocht maakte iedereen
een wereldreis door de school en noteerde letters om aan de slagzin te komen. Dit was ‘Je

s
r
a
a
n
n
i
w
d
e
Verkle
Wereldreis is af!’ Door deze oplossing in te leveren ontving elk kind een wereldse oorkonde. In het Wereldrestaurant ‘De Regenboog Culinair’ stonden vele families bij hun zelfgemaakte hapjes die bekeken en geproefd konden worden. Prachtig om te zien en overheerlijk van smaak. En wat was het druk! Ondertussen liepen er 6 kinderen van groep 8
rond als jury om te kijken wie er het mooist verkleed was. Vele culturen tot zelfs mummies
uit Egypte, Nederlanders op Hollandse klompen, dieren, cowboys, Spaanse danseressen
en nog veel meer kwam je tegen. Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kregen 3 kinderen een prijs. Ze mochten elk een kinderboek uitzoeken. Uiteraard was onze
boekenkraam ook weer aanwezig en werden er veel boeken gekocht. Voldaan ging eenieder weer naar huis en kon terecht gezegd worden: “Hallo, wat een prachtige Wereld was
dat! De Regenboog op en top!”
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Bridgevereniging De Legmeer

Parencompetitie van start

De eerste van 4 finales: Qui-vive heren 1
Aalsmeer - Uithoorn - Op weg naar
een mooie promotiepoule plek was
de volgende horde voor Qui Vive Leonidas uit Rotterdam.
Qui Vive heeft bij de uitwedstrijd
met een gelijkspel tegen deze
ploeg kostbare punten verloren. Het
moest dus afgelopen zondag beter
gaan. Toch ging het begin wederom
moeizaam en ook kwam Qui Vive
weer vroeg op achterstand. Een foute pass op het middenveld werd ge-

promoveerd tot corner waaruit Leonidas met wat geluk de 0-1 wist te
scoren. Dit bleek achteraf gezien de
eerste en tevens laatste dreigende
actie van Leonidas. Vanaf dat moment was het een ware kansenregen op het doel van de Rotterdammers. Maar het was pas na de veldwissel (vanwege de regen) dat Quivive de kansen ook ging benutten.
Nog voor rust werd de 0-1 achterstand omgezet naar een 2-1 voor-

Doorbraak talenten bij BVK
De Kwakel - De strijd is gestreden en de alles beslissende laatste
speelavond van de eerste parencyclus van dit seizoen bij de BVK zit er
op. A.s. donderdag wordt er dus gestart met de 2e cyclus in de nieuwe samenstellingen van de 3 lijnen.
De strijd om de bovenste plaats in
de A lijn was al in een eerder stadium beslist. Rees en Gerard van
der Post stelden die uiteindelijke 1e
plaats al zo goed als veilig op de 3e
speelavond op 20/9/2012 toen zij de
hoogste seizoensscore tot dusver
(68,5%) behaalden.
Vrij van spanning konden zij op de
slotavond rustig aan doen en scoorden zij met hun 51,8% hun laagste
resultaat van deze cyclus. Met gemiddeld 57,42% is enige discussie
over het wel of niet dik verdienen
van deze 1e plaats overbodig. Gefeliciteerd dus!
Zowel in huize Backers als in huize
Kamp konden 2 vlaggen uit, waarvan er echter bij beide echtparen 1
halfstok hing, want de dames wisten
dankzij hun 1e plaats op deze avond
met 59,23% het vege lijf te redden,
maar de heren scoorden te weinig
om degradatie naar de B lijn te ont-

lopen. Met hen doen ook de paren
Bep Verleun-Ria van Zuylen, Emmy
en Gerard van Beek en Piet en Truus
Langelaan een stapje terug.
2e in deze A lijn werden op op deze
memorable 11e oktober Nel Bakker
en Hans Wagenvoort met 58,04% en
de 3e plaats was voor de niet geheel
fitte Margo Zuidema en de superfitte Jan Heijlman met 55,95%.
B lijn
In de B lijn vinden altijd de meeste
verschuivingen plaats, omdat er zowel aan de boven- als aan de onderkant van de ranglijst 4 paren naar
een andere lijn gaan.
Net als in de A en de C lijn was ook
hier geen spanning meer waar het
ging om de 1e plaats in de eindrangschikking. Met 61% gemiddeld,
mede dankzij de topscore van de
avond met 66,32%, gaf de nieuwe
combinatie Nelly Vork-Andre Verhoef een aardig visitekaartje af. De
komende 6 weken kunnen zij echter wel op wat meer tegenstand rekenen. Zij zijn dus gewaarschuwd
(maar de rest van de A lijn natuurlijk ook voor hen, dat dan weer wel)
Hennie en Jan van der Knaap piekten op het juiste moment en hun

Eerste nederlaag Legmeervogels in Hoofdklasse
Uithoorn - Na een goede start van
het seizoen 11 punten uit 5 wedstrijden, wachten ons vandaag een
nieuwe uitdaging. In Amersfoort
ging Legmeervogels opnieuw de
strijd aan om de ongeslagen reeks
door te zetten. Op een ongebruikelijke maandagavond om 21.05 uur
werd er afgetrapt tegen Nieuwland. Een puzzelstuk was er weggelegd voor coach Guus Rutgers. Een
kleine selectie moest het vanavond
waarmaken. Met debutant Roy van
de Roest achterin bij Legmeervogels. Die overigens een sterke wedstrijd voetbalden.
Sterk
Legmeervogels begon sterk aan de
eerste helft. Door goede combinaties op de helft van de tegenstander
creëerden we onze kansen voor het
doel van Nieuwland. De openingstreffer liet alleen nog op zich wachten. Een grote kans voor Mels Bos
in de 8e minuut, maar de keeper is
alert en pareert de bal. In de daar-

op snelle tegenaanval begaat de net
ingevallen Coen van Weerdenburg
een overtreding met een discutabele gele kaart als gevolg. Legmeervogels komt met drie man te staan.
Verdedigend op eigen helft laten we
de tegenstander komen. Door een
sterk verdedigende actie wint Ibrahim el Ahmadi de bal terug en zet
de tegenaanval om in een counter.
Deze wordt slim uitgespeeld, Ibrahim el Ahmadi zet Mels Bos vrij voor
de keeper en die schiet de 0-1 tegen de touwen. Dit doelpunt was
een bevrijding voor Legmeervogels.
Maar nog geen twee minuten later
staat het weer gelijk 1-1.
Halverwege de 1e helft bestraft de
scheidsrechter een overtreding van
Nieuwland met een vrije trap op
pakweg 10 meter van het doel van
de thuisploeg. Het is Stefan van
Pierre die de bal op eist, en dat doet
hij met overtuiging. Een pegel op
doel en het is Mels Bos die de bal
voor de lijn van richting verandert.
De keeper van Nieuwland is kans-

sprong via Tim en Iain die beiden
een aanval over rechts bij de 2e paal
verzilverden.
In de 2e helft kwam zelfs de zon nog
door en werd ook de stand steeds
zonniger voor Qui Vive. Via af en toe
pijlsnel combineren en diverse goede aanvallen wist QV de score uit
te bouwen tot maar liefst 9-1!! door
Martin Genestet (3x), Mark Weber,
Erik Otto en Martijn Bots en twee
keer een eigen doelpunt bij Leoni-

das. De eindbalans is dan ook dat
dit veel vertrouwen moet geven naar
de volgende 3 finales. Het veldspel
is goed, de verdediging staat en het
rendement voorin gaat omhoog.

2e plaats met 56,6% was genoeg
om zich te handhaven. Dat gold
niet voor Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer, want hun 3e plaats
met 56,25% betekende promotie
naar de A lijn. Zij worden vergezeld door Agnes’ echtgenoot Gerard met partner Pit v.d. Poel en het
verrassend sterk voor de dag gekomen paar Ineke Hilliard-Huib van
Geffen, die debuteerden in de B lijn
en de cyclus als 2e afsloten met gemiddeld ruim 56% ,waardoor zij dus
in een ruk door zijn gestoten naar
de A lijn. Dan mag je gerust van een
doorbraak spreken.
Onderaan de ranglijst moeten 4 paren afscheid nemen en zij moeten
in de volgende cyclus vanuit de C
lijn zien terug te keren naar de B lijn.
De paren Ben Wahlen-Huub Zandvliet, Jose Moller-Yvonne Koestal,
Susanne Ambagtsheer-Riet Wesselingh en Addie de Zwart-Hettie Kesting trof dit ‘tragische’ lot.
C Lijn
Was er in de B lijn al sprake van een
doorbraak, in de C lijn was dit helemaal het geval. Waar namelijk in de
voorgaande jaren Annie Lauwers en
Irene Egberts als paar er maar niet
in slaagden de C lijn te ontstijgen
lukte hen dat nu wel met hun nieuwe partners.

Annie zette met partner Toos Boerlage een zeer degelijke reeks resultaten neer met een laagste score
van 54,86% en een top van 60,42%.
Dat resulteerde in een gemiddelde
van 58,31% en dat was bijna ook
hun score van deze avond. Die bedroeg 58,93% en dat was goed voor
de 2e plaats.
De show werd deze keer echter gestolen door Irene met partner Herman Koperdraad, die met 61,31%
1e werden en zich daarmee nestelden op de 4e plaats in de eindstand . Ook zij gaan dus de komende 6 weken hun kunsten en kunnen
in de B lijn vertonen.
Corrie Bartels en Ruud Doeswijk eindigen tesamen met Wim
Maarschalk en Henk Poll op een gedeelde 3e en 4e plaats met 57,74%.
Wim en Henk eindigden daardoor
op de normaal teleurstellende 5e
plaats ‘over all’, dus net naast het
promotiepodium, maar omdat het
als 2e eindigende paar in de totaalstand reglementair niet mocht promoveren zien wij Wim en Henk dus
toch volgende week in de B lijn.
De 4e promotieplaats werd een
prooi voor Paula en Klaas Kniep en
daarmee is alles wel zo’n beetje gezegd en geschreven over deze 1e
parencyclus van het seizoen.

loos 1-2. Legmeervogels zet door en
dwingt Nieuwland terug naar eigen
helft. De bal wordt rondgespeeld en
er wordt gezocht naar een opening
voor het doel. Vlak voor rust is het
Stefan van Pierre die fraai wegdraait
bij zijn tegenstander en de score
vergroot naar 1-3. Nieuwland begint met twee wijzigingen in het elftal aan de tweede helft. Opvallend is
dat deze twee er de eerste helft nog
niet waren. Wij trokken ons hier in
het veld niets van aan. We stonden
met 3-1 voor en we waren niet van
plan dit uit handen te geven. Toch
ging het al vrij snel fout. Wij waren
gevaarlijk voor het doel van Nieuwland, maar door simpel bal verlies,
zetten Nieuwland deze actie om in
een tegen aanval. Door de onoplettendheid bij Legmeervogels stond
Nieuwland vrij voor het doel, keeper Patrik Brouwer was kansloos
2-3. Nog geen minuut later was het
opnieuw raak. Nieuwland kwam
op gelijke hoogte 3-3, en kreeg nu
het gevoel dat er meer te halen viel.
Legmeervogels was gewaarschuwd!
Kans op kans alleen de bal wilde er
niet in. Vermoeidheid speelde voor
ons een grote rol. Hierdoor waren
we te traag in de omschakeling. De
tegenstander daarin tegen benut-

ten wel de kansen. Zo stonden we
al vrij snel met 5-3 achter. Mels Bos
brengt niet veel later de stand terug naar 5-4. Een mooie steek pass
van Ibrahim el Ahmadi zet Mels vrij
voor het doel. Niet veel later nog
een grote kans. Het is debutant Roy
van de Roest die hard uithaalt, helaas voor Legmeervogels beland deze bal op de paal.

Soccer By Night, voetbal in het donker!
De Kwakel - Zie je het voor je, je
stapt een donkere gymzaal binnen,
je ziet alleen maar de lijnen van een
voetbalveld met een verlicht doel.
Het team trekt een hesje aan met
verlichting, de bal wordt in het spel
gebracht en die geeft licht. Jij kan
dit in de herfstvakantie meemaken!
Kom ook voetballen in het donker
en beleef voetbal van een andere
kant! Op dinsdag 23 oktober in de
sporthal van KDO krijgen kinderen
in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar de
kans om mee te doen aan Soccer By

Night. Er zijn 3 leeftijdscategorieën:
Tijdstip: Leeftijdscategorie:
12.00–13.30 uur 8 t/m 10 jaar
13.30–15.00 uur 11 t/m 13 jaar
15.00–16.30 uur 14 t/m 16 jaar
Je hebt de mogelijkheid om in een
hogere klasse mee te doen. Bijvoorbeeld: je bent 10 jaar en je hebt allemaal teamgenoten van 11 jaar. Dan
kan je meedoen in het team in de
leeftijdscategorie 11 t/m 13 jaar. Als
je 11 bent en de rest van je team 10,
dan doet je hele team mee in de ca-

tegorie 11 t/m 13 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen er 8 teams meedoen. Elk team bestaat uit minimaal
5 personen, maximaal 10 personen.
Het maakt niet uit of je met jongens of meiden in een team zit of
gemengd. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per team (te
betalen op de dag zelf bij de aanmeldtafel). Lijkt jou dit cool om een
keer te doen, dan krijg je daar nu
de kans voor! Zoek snel een team
bij elkaar en meld je snel aan, want
VOL = VOL.

De volgende stap is Leiden uit die
gebrand zijn op revanche voor de
laatste keer (7-1 voor Qui Vive), het
zal zwaar worden en niet te onderschatten maar het vertrouwen en de
kwaliteit is er.

Nieuwland drukt door en wordt
steeds gevaarlijker voor het doel
van Legmeervogels. Het is doelman
Patrick Brouwer die het team op de
been houdt. Maar Nieuwland is niet
meer te houden. Zo wordt de voorsprong binnen een paar minuten
vergroot naar 6-4 en niet veel later
zelfs 7-4. Ibrahim el Ahmadi scoort
vlak voor tijd nog de 7-5, maar
het is te laat. Nieuwland die vooral het laatste kwartier van de tweede helft de betere partij is maakt er
in de slotseconde nog 8-5 van. Na
dit doelpunt klinkt dan ook meteen
het eind signaal van deze boeiende zesde wedstrijd in de Hoofdklasse. Vrijdag aanstaande is Legmeervogels vrij. Die week daarop 19 oktober wordt er om 21.05 in sporthal
de Scheg afgetrapt tegen ZVVN’77
uit IJsselstein.

Aanmelden doe je als volgt
Stuur een mail naar combinatiefunctionaris sport: marcella@obsdekajuit.nl met de volgende gegevens: naam team, welke leeftijdscategorie, namen spelers, leeftijd spelers, e-mailadres contactpersoon.
Na de aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk bericht of jouw team
mee kan doen met Soccer By Night
en wellicht de Soccer By Night
Kampioen kan worden! De combinatiefunctionarissen sport Uithoorn
zien jullie graag op dit spectaculaire evenement. Voor meer informatie,
kijk op: www.sites.google.com/site/
cfuithoorn .

Uithoorn - Zes en veertig paren
verdeeld over een A, B en C lijn trokken na vijf maal ladderen met frisse
moed ten strijde voor de eerste van
vijf avonden competitie.
In de A- lijn vestigden Gerda Schavemaker & Jaap Kenter gelijk de
aandacht op zich met een eerste
plaats en een score van 61,46%. Ze
bleven daarmee Mieke van den Akker & Ruud Lesmeister, die 60,42%
behaalden, net voor. An & Jan van
Schaick gingen heel knap met de
derde plek aan de haal met een prima 58,33% en verrasten zo het top
team Cora de Vroom & André van
Herel dat op 55,21% uitkwam. Gerda Bosboom & Anneke van der
Zeeuw eindigden keurig als vijfde
met 52,78%.
In de B- lijn viel het hoogste avondpercentage van 64,58%, in de wacht
gesleept door Wouda Roos & Gijs de
Ruiter, hulde. Nel & Adriaan Koeleman wisselden mindere momenten
uit het verleden nu weer eens af als
nummer twee met een uitstekende
57,99%. Ook Ans de Koning & Wim
Röling verdienden aller achting door
met 55,42% derde te worden. Ma-

rianne & Huub Kamp hadden ook
een goede start als de nummer vier
met 53,47% gevolg door Tini & Johan Lotgerink als vijfde met 52,43%.
In de C- lijn, met zeventien paren de
grootste, eindigde de strijd om de
hoogste eer nipt in het voordeel van
Lidy Krug & Ada van Maarseveen
met 58,39%. Op slechts 0,35%! volgden Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman. Oorzaak, een klaver
aas niet op tijd van tafel spelen, zo
subtiel kan bridge nu eenmaal zijn.
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar bereikten netjes plek drie met 57,14%
en de nummers vier en vijf werden
Tini Geling & Jo Wevers met 55,95%
en Mieneke Jongsma & Anneke
Wijmans met 53,99%.
Voor de minder bedeelden van deze
avond echter nog alle hoop met nog
vier kansen op revanche.
Wilt u ook proeven van dit bridgemenu, kom dan aan tafel bij Bridgevereniging De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de barzaal van Sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Kwakelse dammers
stunten in de hoofdklasse!
De Kwakel - Een ijselijke vreugdekreet klonk rond het middernachtelijk uur door Almere, het was Rene
de Jong die het uitschreeuwde na
zijn beslissende overwinning voor
damclub Kunst & Genoegen. Op de
maandagavond vertrok het 1e team
van K&G met enige vrees naar Almere. Het 1e team aldaar was vorig
seizoen gedegradeerd uit de ereklasse en K&G promoveerde juist vorig seizoen uit de 1e klasse. Twee
klasse verschil leek een hele zware
opgave voor de Kwakelaars te worden en dat werd het ook. Kopman
Wim Keessen kwam in een hekstelling terecht waarin hij hard moest
knokken om het hoofd boven water te houden. Adrie Voorn probeerde zijn tegenstander te omsingelen,
na zo een kleine drie uur dammen
gooide Adrie de knuppel in het hoederhok door verrassend een hangend schijf te creëren. Een partij was toen al afgelopen, Piet van
der Poel kwam een schijf voor, maar
dat werd aan alle kanten bedreigd.
Op het moment dat Piet dacht dat
het schijf in veiligheid kwam werd
hij verrast door een damzet. Piet
kon de dam nog wel vangen maar
in het eindspel ging het toch nog
mis, 2-0 achterstand. Op bord 1 wist
Wim Keessen fraai uit de opsluiting
te komen en daarmee remise af te
dwingen, 3-1 achterstand. De tegenstander van Adrie offerde een

schijf om uit zijn benarde stelling te
komen. Toen hij later ook nog moest
offeren om dam te halen, wikkelde
Adrie bekwaam af naar een overmacht eindspel, de teams stonden
weer gelijk. Alle ogen werden gericht op de partij van Rene de Jong,
alle kanten kon deze partij uit, zeker
nadat beide dammers op dam kwamen. De dam van Rene peuzelde in
het eindspel verschillende schijven
van zijn tegenstander op. Uiteindelijk bleef er een 4 om 1 eindspel over
dat voor de damkenners voldoende
is voor winst. Rene voerde dat goed
uit, gaf drie dammen weg maar
sloeg met zijn laatste dam de partij
uit, 3-5 zege voor K&G. Tegen enen
in de nacht kwam het team voldaan
in De Kwakel terug, volgende week
komt Enkhuizen op bezoek in ’t Fort,
zij eindigde het vorig seizoen op de
3e plaats in de hoofdklasse. Wederom een zware klus, maar wie weet,
na deze schitterende zege is het
zelfvertrouwen toegenomen. Het 2e
team speelde thuis tegen het 2e van
Almere, de eindstand werd 4-4. De
sluwe vos Leo Hoogervorst behaalde in deze wedstrijd een belangrijke
zege voor zijn team.
Op de foto het 1e team van K&G.
Almere- K & G
3-5
M. Horn- W Keessen
1-1
L. v.d. Gaag- A Voorn
0-2
T. Richardson- P vd Poel
2-0
H. Beekman- R. de Jong
0-2

Legmeervogels Zondag in
de top vijf
Uithoorn - Legmeervogels hoefde
afgelopen zondag zelf niet in actie
te komen. De reden hiervan is dat in
deze klasse slechts 13 verenigingen
zijn ingedeeld. Dit heeft dan tot gevolg dat er elke week een elftal vrij
is. Deze week was dan de beurt aan
Legmeervogels. Vervelend is het dat
aanstaande zondag een inhaal en
bekerprogramma is gepland met als
gevolg dat ook dan het 1ste zondag
elftal vrij is. Na vele inspanningen is
men er in geslaagd een tegenstander te vinden voor een vriendschappelijke wedstrijd. Legmeervogels
speelt aanstaande zondag dan een
vriendschappelijke uitwedstrijd in
en tegen Hillegom. Deze wedstrijd
Hillegom 1 – Legmeervogels 1 begint om 14.00 uur.

horst – Wasmeer. Wel gingen door
kampong 1 – KDO 1 3-1, Baarn 1
– VVZA 1 3-4, HDS 1 – Saestum 1
1-1 en het duel Nieuw Utrecht tegen Waterwijk dit is verrassend 1-1
geworden.
Dit betekent het eerste punten verlies voor Nieuw Utrecht. De ranglijst
ziet er nu als volgt uit:
1. VVZA
6-18
2. Kampong
7-15
3. Nieuw Utrecht
5-13
4. HDS
7-11
5. Legmeervogels
6-9
6. Quick 1890
5-9
7. Diemen
6-9
8. Baarn
7-9
9. Waterwijk
6-7
10. KDO
7-7
11. Wasmeer
4-6

Uitslagen.
De regen van afgelopen zondag is
er debet aan dat niet alle wedstrijden in de 3e klasse D gespeeld konden worden. Afgelast waren de duels Diemen – Quick 1890 en Neder-

Voor aanstaande zondag staat er
een inhaal wedstrijd op het programma en dat is
Nedehorst – Wasmeer. Bovenstaande ranglijst is gelijk aan de stand
van de 1ste prriode.
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uitgerend, maar de snelste tijd staat
op naam van Hrvoja Malbasic met
1.11 uur. Dat is een prachtige tijd en
een mooi doel om volgend jaar weer
naartoe te werken!
Mudmasters Obstacle Run
Na de grote teleurstelling van de
Men’s Health Urbanathlon stond
het team te trappelen aan de start
van de Mudmasters Obstacle Run.
De dag begon goed met veel regen
en wind voor de echte Mudmasters!
De run bestond uit een parcours
van 12 kilometer met 20 obstakels
gebouwd door mariniers. De locatie
was het oude floriade terrein met de
big spotters hill, die voor meerdere obstakels het toneel was. Bij de
Mudmasters Obstacle Run ging het
om de persoonlijke uitdaging, kameraadschap en doorzettingsvermogen. Iedereen van WLCombatics
kwam lachend, nat en modderig de
finish over gerend!

WLCombatics sluit fanatieke sportzomer nat en modderig het seizoen af
Regio - Na het succes van het WLCombatics team bij de Fishermans
Friend Strongman run stonden er
nog 2 grote en uitdagende races
voor de sporters op het programma; de Dam tot Damloop en Mudmasters Obstacle Run. Het team van
WLCombatics bestaat uit enthousiaste sporters, maar ook de trainers
zelf doen mee. “Dit zijn de momenten waarop wij als trainers kunnen
laten zien dat we zelf ook beschikken over een goede conditie, onszelf tot het uiterste pushen en niet
alleen maar langs de kant staan.We
weten allemaal heel goed dat sport
soms pijn doet en vervelend is, maar
dat je altijd lachend de finish haalt
met elkaar!” alsdus bootcamp trainster Saskia Bakker.

lijk sta ik langs de kant om iedereen
aan te moedigen en ben ik er de vol-

gende keer weer bij.” Alle teamleden
hebben de 10 mijl in een mooie tijd

WLCombatics Team
WLCombatics is een jong dynamisch sportbedrijf opgestart in Vinkeveen dat afgelopen zomer de
overstap heeft gemaakt naar Amsterdam. Door middel van deelname met een WLCombatics team aan
uitdagende sportevenementen wil
Willem Lindeboom laten zien dat je
met de juiste trainingen.

Dam tot Damloop
De Dam tot Damloop is het hardloopevenement waar elke renner
een keer aan mee moet hebben gedaan. Willem Lindeboom, de oprichter van WLCombatics, had sterke renners in zijn team, maar bleef
deze keer zelf aan de kant staan.
“Door een blessure aan mijn knie is
het niet verstandig om de 10 engelse mijl te rennen, helemaal niet met
het oog op Mudmasters. Natuur-

Luidruchtige bridgeochtend
bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 11 oktober was de derde competitieronde bij bridgeclub ABC. Vorige week
maakte ik melding van een stille
bridgeochtend, deze week was het
toch wel wat luidruchtiger voor aanvang van de bridgedrive. Het kwam
waarschijnlijk omdat er twee nieuwe
leden begroet konden worden.
Onze voorzitter had er zelfs zijn zondagse pak voor aangetrokken, met
stropdas om de nieuwe leden welkom te heten. Zij hebben het ook
goed gedaan, want een zevende plaats in een vereniging waar je
voor het eerst komt is toch wel een
zeer goed resultaat te noemen. Ook
waren er nog enkele mededelingen
van bestuurlijke aard, die ter kennisgeving werden aangenomen.
Er werd aan 13 tafels gebridged.
Er werd in twee lijnen gebridged, er
waren zes tafels in de A-lijn en zeven in de B-lijn. Het is volgens mij
de eerste keer dat er meer tafels in
de B-lijn waren dan in de A-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met 57,92 %, dit is een paar dat hoor
je niet, maar pakken wel de punten..
Tweede werd het paar Addie de
Zwart en Jeannet Vermey met
57,50 %, na vorige week een tweede plaats nu weer, zij grossieren in
tweede plaatsen. Derde werden het
gelegenheidsduo Hetty Houtman en

Arnold van Dijk met 55,42%, het valt
me op dat de gelegenheidsduo’s het
steeds goed doen, verandering van
spijs doet eten.
B-lijn.
In de B-lijn werd het echtpaar Ans
en Joop Zoethout eerste met maar
liefst 60,07 %, gelukkig zijn zij weer
helemaal terug en nemen hun
plaats hoog in de competitie ranglijst weer in. Tweede werden CorryH
Snel en Netty Walpot met 58,33 %,
na de eerste plaats vorige week nu
een tweede, waar halen zij het vandaan. Derde werden Beb Soppe en
Ria Wezenberg met 57, 99 %, een
nieuw paar dat blijkbaar snel een
eenheid is gaan vormen en op weg
is naar de A-lijn..
De competitiestand.
Na de derde ronde is het nog niet zo
interessant om een stand te geven,
volgende week start ten we met het
weergeven van de competitiestand.
Bridgeclub
ABC
heeft
haar
speelochtend op de donderdagmorgen. Wij starten om 9-00 uur in het
buurtnest aan de Arthur van Schindellaan in Uithoorn.
Geïnteresseerde kunnen op de
speelochtend langskomen om nader kennis te maken en misschien
trekt de voorzitter wel weer zijn zondagse pak aan met stropdas.
Volgende week wordt de vierde
competitieronde gespeeld.

Geef u op voor het
bekende Quakeltoernooi
Regio - De sporthal op het schitterend vernieuwde sportpark van
sv KDO in De Kwakel vormt ook dit
jaar weer het toneel voor het leukste zaalvoetbaltoernooi uit de regio,
het Quakeltoernooi! Sinds de start
in 1985 is het toernooi uitgegroeid
tot een van de grootste zaalvoetbaltoernooien waaraan meer dan 40
teams uit de wijde omtrek deelnemen. De herenteams worden ingedeeld in vijf poules van zes teams
en spelen op zaterdagavond 8 en 22
December, 12 en 26 Januari en 2 Februari hun voorronde. De winnaars
van elke poule gaan door naar de finale-avond die gespeeld wordt op

zaterdag 9 Februari, waarin zij tegen
elkaar strijden om de eindoverwinning. De damesteams worden ingedeeld in twee poules van zes teams
en spelen op 15 December of 19 Januari op twee speciale damesavonden hun voorronde. De nummers
1 en 2 van elke poule gaan vervolgens ook door naar de finale-avond
op 9 Februari. Tussen de herenwedstrijden door spelen zij tegen elkaar
om de overwinning. U kunt zich via
de vernieuwde website, www.quakeltoernooi.nl, inschrijven voor één
van de zaterdagavonden en daarbij
ook aangeven welke data uw voorkeur hebben.

Gentleman race Ad Fiege
memorial
Regio - Op zondag 14 oktober is de
gentleman race weer gehouden als
afsluiting van het wielerseizoen van
de UWTC. Een licentiehouder en
een gentleman (niet-licentiehouder)
rijden samen een tijdrit over 12 km.
Er zijn 3 categorieën, ouder-jeugd,
dame-heer en licentiehouder-gentleman. In totaal stonden er 19 koppels aan start op de Bovenkerkerweg in Uithoorn. Via de Nesserlaan
en Amsteldijk-Zuid was de finish op
de Hollandse Dijk.
Zonder valpartijen kwamen alle
koppels tussen de 17 en 26 minuten
weer over de finish. De broodjes en
warme soep gingen er daarna bij de
nat geregende renners goed in. Bij
de jeugd ging de overwinning naar
Menno en Peter van Capel, voor Lorena en René Wiebes en Stijn en
George Ruijter. De pas 8-jarige Youri Janzing reed met zijn vader ook
naar een hele nette tijd toe.
Bij de dame-heer hadden Bas, Luuk
en Henk een weddenschap wie het
snelste was. Ze hadden echter geen
rekening gehouden met de snelle Marit Plat die met koppelgenoot Hylke Sietzema de snelste tijd
van de dag neer zette. De strijd bij
de licentiehouder-gentleman was
erg spannend. Op 1 seconde voorsprong gewonnen door Frans van
der Does met Peter Hoogenboom
voor de jeugdige Koen de Best met
vader Hans. De volledige uitslag
en veel foto’s staan op de website
www.uwtc.nl/wielren
Start Amsterdamse cross competitie

Op zaterdag 13 oktober is de Amsterdamse cross competitie weer
van start gegaan.
Bij de jongste jeugd reed Tristan Geleijn uit Rijsenhout in een spannende strijd met Finn Akkermans naar
de zege. Broer Owen had zware
concurrentie bij de categorie oudere jeugd. Hier was Victor Broex (de
Amstel) een maatje te groot. Owen
reed naar de 5e plaats. Bij de nieuwelingen moest Bart de Veer Brendan Berendse al in de eerste ronde
laten gaan, maar reed onbedreigd
naar de 2e plaats. Bij de 40+ werd
René Kaslander 8e. Bij de 50+ een
7e plaats voor Henk van Laar en Gijs
Kostman moest door materiaalpech
opgeven. In Lierop reden Dennis
Moolhuijzen en Michael van Meerland een nationale cross. Dennis
30e en Michael 38e. Op zondag 14
oktober reden Tristan en Owen Geleijn een nationale veldrit in Rijswijk.
Tristan werd 13e in categorie 4 en
Owen knap 5e in categorie 5.
Cyclo en cross Nieuwveen
Zondag 21 oktober is de tweede
wedstrijd in de Amsterdamse cross
competitie in Nieuwveen. Naast
de cyclocross wordt in Nieuwveen,
rondom zwembad Aarweide, ook
een veldloop en staprace gehouden. Publiek is van harte welkom.
Programma: 09.30 veldrijden jeugd,
10.30 uur veldloop, 11.30 uur stepcross, 13.30 mtb race, 14.45 uur
veldrijden nieuwelingen, dames, 40en 40+ licentiehouders.

Evert trots op 3-bandenkampioenschap c-klasse

De winnaars links. v.l.n.r. William Hunitetu en Danny Zorn, verliezers Rick en
René Kruyt.

Eerste koppel darttoernooi in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdagmiddag 13
oktober meldden zich al vóór het
middaguur de eerste paren bij het
dorpshuis De Quakel om zich in te
schrijven voor het eerste open Koppeltoernooi van De Kwakel, een initiatief van het activiteitencomité van
het dorpshuis. Om 12 uur startte de inschrijving en men wenste
van de partij te zijn. Pieter Langelaan en Gerard Bak, zelf gerenommeerde Kwakelse darters, noteerden de combinaties waarin de enthousiaste deelnemers de darts met
elkaar zouden kruisen. Maar liefst
twintig koppels uit de regio schreven zich in, veertig deelnemers dus.
Zij brachten ook meteen wat aanhang mee en de sfeer zat er al gauw
in. De grote zaal van het dorpshuis,
vrijdagavond nog geheel gevuld met
stoelen voor de uitverkochte tweede
Nostalgische Avond van stichting
De Kwakel Toen & Nu, was nu omgetoverd tot een heuse darthall met
maar liefst twaalf stellages met een
dartboard en grote houten platen
op de vloer als bescherming voor
bouncende darts (terugstuitende
darts vanaf het board). Op het podium een tafel waarachter de wedstrijdleiders het overzicht over de
zaal en het wedstrijdschema hielden, en waarop de te winnen trofee-

en uitgestald stonden. Om half twee
stipt traden de eerste koppels aan,
aangemoedigd door de aanwezige
tegenstanders, want darts beleef je
gezamenlijk. Wie kent niet het gejoel en de aanmoedigende kreten
tijdens de grote toernooien op tv?
Onder de deelnemers grote Kwakelse namen als het echtpaar Ilona
en Gerard Bak (finalisten individueel
open toernooi De Kwakel 2011, gewonnen door Ilona), de broers Rick
en René Kruyt, Joris Voorn. De verschillen waren groot, dat werd meteen al duidelijk, maar daar leed de
sfeer niet onder.
Verrassingen waren er ook: cracks
hadden soms erg veel moeite met
tegenstanders die zij vóór de zomer nog oprolden. Maar goed, het
dartsseizoen is nog maar net begonnen, de focus is er waarschijnlijk nog niet bij iedereen. Het team
van Gerard Bak sneuvelde onderweg, zo ook het team van Ilona. Uiteindelijk werd de finale een krachtmeting tussen De Kwakel en Kudelstaart: Rick en René Kruyt tegen
Danny Zorn en William Hunitetu. Alhoewel, krachtmeting, De Kwakel
ging met 5-0 het schip in. Maar zoals gezegd: het seizoen begint net,
wie weet komt er nog gelegenheid
voor een revanche…..

Regio - Met 17 spelers uit de voorronden tot de finale doorgedrongen
van de nieuwe C-klasse driebanden, dit teruggebracht tot een select
gezelschap van 5 finalisten die afgelopen weekend de strijd aangingen in de landelijke lokatie van De
Lachende Ruiter. Na zaterdag had
Frank Witzand de beste papieren
met 4 matchpunten. Daarmee werd
Frank op dat moment de torenhoge
favoriet. Robert Daalhuizen, Martin
Hoegee en Evert Driehuis gingen
met 2 matchpunten huiswaarts terwijl Carolien van Wijk met lege handen stond. Het was wel een latertje
geworden maar zondag was iedereen weer paraat voor het uur van de
waarheid. Evert Driehuis wierp zich
op in de partij tegen Robert Daalhuizen, in slechts 17 beurten had
Evert z’n caramboles op het scorebord staan.
Martin Hoegee won ruimschoots
van Carolien en Frank Witzand was
in slechts 27 beurten tegen Robert
uit. Robert kwam slechts 1 luttel
puntje tekort in die superspannende partij. Evert kwam tegen Carolien
uit en had z,n punten in slechts 24

beurten op de score waardoor z,n
moyenneprocent op 142.543 kwam
en behaalde met 6 matchpunten het
maximale. De finalepartij ging tussen Martin Hoegee en Frank Witzand waarbij een strijd ontstond die
67 lange beurten ging voortduren.
Martin trok daarmee aan het langste eind en Frank strandde op 1 luttel puntje, van beide opponenten
kelderde daardoor het moyenneprocent. Evert zag alles zwetend vanaf z,n stoel gebeuren en was dolblij toen wedstrijdleidster Aria hem
de kampioensbeker uitreikte. Federatievoorzitter Toine Doezé dankte
de toeschouwers, bediening de tellers en schrijvers voor het sportieve
weekendje.
Na uitreiking van de prachtige bossen Rijdes-bloemen werd de eindstand als volgt:
1. Evert Driehuis 6 pnt. 0.366 gemiddeld en 142.453 %. 2. Martin
Hoegee, 6 pnt. 0.211 gemiddeld en
89.969 %. 3. Frank Witzand, 6 pnt.
0.229 gemiddeld en 86.570 %. 4. Robert Daalhuizen, 2 pnt. 0.398 moy.
110.008 % . 5. Carolien van Wijk, 0
pnt. 0.142 moy. 61.091 %.
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Dames 1 Atalante
onderuit in Hoofddorp
Vinkeveen - Na twee overwinningen speelden de door Krijn Verbruggen en Haaxman Lichtreclame gesponsorde dames afgelopen
woensdag hun derde wedstrijd tegen VCH D2 uit Hoofddorp. Dit jonge team kwam vele malen beter uit
de starblokken dan de Vinkeveense equipe en wist uiteindelijk na
vier sets de wedstrijd winnend af
te sluiten en daarmee de koppositie vast te stellen. Tot deze wedstrijd was het dames 1 dat de eerste
plaats besloeg. Helaas is het team
sinds de start van het seizoen nog
niet compleet geweest. De wedstrijd
van vandaag stond in het teken van
het afscheid nemen van nieuwkomers Marlieke Smit en Wilma van
der Schaft. Beide dames verwachten hun tweede kindje en stoppen
vanwege hun zwangerschap.
De voorbereiding op de wedstrijd
was zeer slecht te noemen. Alle dames waren ondanks het belachelijk vroege tijdstip (19:00 uur) op
tijd in Hoofddorp, maar zachte ballen gooiden roet in het eten. Wegens het ontbreken van een goede
pomp misten maar liefst drie basisspeelsters de warming-up en moest
er, zonder een bal geraakt te hebben, ingeslagen worden.
Deze slechte warming-up was de
basis van het slechte spel in het begin van de eerste set. Deze set werd
er gestart met Wilma op spelverdeling, Saskia van Sligtenhorst op diagonaal, Natalie van Scheppingen
en Jana Chatrnuchova op buiten
en Daniëlle van der Horst en Nancy
Lijten op midden en Allie Koekoek
maakte het zevental als libero compleet. Atalante werd op alle vlakken
overtroffen door de thuisploeg, die
dan ook snel uitliep naar een dikke voorsprong. Atalante was niet
bij machte het tij te keren. Er was
te veel onrust en de eerste set ging
geheel terecht naar VCH (25-17).
Gaatje
De tweede set startte Mirjam van
der Strate als spelverdeelster en
Marlieke als diagonaal. De ‘oude’
basis was hiermee was hersteld en
dankzij de goede aanwijzingen van
coach Carin van Kouwen (die wegens een blessure enkele weken
uitgeschakeld is als speelster) begon deze set voortvarend. Jana
scoorde veelvuldig met haar service
en zorgde voor het benodigde gaat-

je. Daniëlle en Natalie lieten aan het
net hun waarde zien en Marlieke,
Nancy en Allie hielden het achterveld schoon. VCH gaf echter niet zomaar op. Vooral de buitenaanvalster
scoorde veel en VCH sloop dichterbij. Gelukkig was de voorsprong
groot genoeg en de tweede set ging
naar Atalante (20-25). De derde set
ging het helemaal mis. De start was
al niet goed; er werd met een goede service direct veel druk gezet
op Atalante. Helaas moest Marlieke gewisseld worden vanwege een
sanitaire stop. Haar plek werd ingenomen door Saskia. Vervolgens
kreeg Jana in beide kuiten kramp
en moest ook gewisseld worden. De
aanvalsters waren op en dus moest
Wilma op een voor haar compleet
vreemde plek invallen. Dit kostte de
nodige punten en de chaos die ontstond kon niet meer ongedaan gemaakt worden. Compleet gedesillusioneerd verloor Atalante deze derde set met 12-25. Een flinke oorwassing dus!
Goede start
De vierde set werd aan de goede kant gestart en dat gaf de burger moed. Marlieke was weer terug
binnen de lijnen, dit keer op de plek
van Jana. Saskia bleef staan op diagonaal. In het begin was het nog
even zoeken, maar Atalante kwam
snel weer in het spel. Helaas werd
iedere opleving teniet gedaan door
een fase met veel slordigheden; veel
persoonlijke fouten! Deze fouten
maakte VCH nauwelijks. De buitenaanvalster bleef scoren en slechts
heel af en toe had Atalante een antwoord op haar rake klappen. Helaas werd deze set wel gekenmerkt
door twee kapitale fouten van de
teller. Een keer werd een punt vergeten op 15 en alleen toen deze
fout wederom op 19 gemaakt werd,
werd de fout hersteld. Een punt door
de neus geboord dus en als je dan
verliest met 25-23, dan is dat extra zuur. Desalniettemin heeft VCH
deze wedstrijd geheel terecht gewonnen en is het tijd voor Atalante
om de wonden te likken, te herstellen en zorgen dat er een écht team
komt te staan.
Dames 1 heeft ruim anderhalve
week vrij, want ze komt pas op zaterdag 20 oktober weer in actie. Er
wordt dan om 13:00 uur gespeeld
tegen en in Amsterdam.

BC de Kuiper/van Wijk
haakt af voor periodetitel
De Ronde Venen - In speelweek
8 heeft De Merel/Heerenlux 3 het
team van De Kuiper/van Wijk een
gevoelige 8-1 nederlaag toegebracht. De Wilnissers hadden een
off-day. DIO, De Springbok 1 en De
Paddestoel 2 gaan de periode-titel
in de 1e divisie beslissen. In de 2e
divisie gaan er ook nog drie teams
voor de periode-titel. De Merel/
Heerenlux 1, ASM Mijdrecht 2 en
Stieva Aalsmeer geven elkaar geen
duimbreed toe. Paul Schuurman (zie
foto) liet weer eens zien een hele
goede biljarter te zijn. Met 15 beurten had hij de kortste partij van de
week. Jos Bader “toverde” met 15
caramboles de procentueel hoogste serie (42,86%) van de week uit
zijn keu.
1e divisie:
De Merel/Heerenlux 3 – De Kuiper/
van Wijk 8-1. Wim Berkelaar, Cor
van Wijk en Caty Jansen hadden
geen kind aan de de spelers van De
Kuiper/van Wijk. Michael de Kuiper
redde de eer voor zijn team door in
een spannende pot gelijk te spelen
tegen Hans Levy. Bob’s Bar zag DIO
met 2-7 vertrekken. Paul Schuurman was na een superstart de hele partij veel te sterk voor Richard
Schreurs. Herman Turkenburg en
Koos Zwerver zorgden voor de overige punten van De Vinkeveners.
De Paddestoel 2 was met 7-2 duidelijk de baas over De Vrijheid/Biljartmakers. Bert Loogman was de
enige Amstelhoeker die voor de
winst zorgde van De Vrijheid/Biljartmakers. Pim de Jager, Cock Verver en Robert Daalhuizen hielden

Vinkeveen - Badminton vereniging
Kwinkslag uit Vinkeveen heeft wederom weer meegewerkt aan een
geslaagde sportdag van het VLC
Mijdrecht en Vinkeveen. Op verzoek
van het VLC is het al weer de 3e
maal dat zij hun medewerking hieraan verlenen. De BV vind het heel
belangrijk dat jonge mensen een
sport bedrijven. Het is goed voor de
gezondheid en de moraal.
Op dinsdag 9 oktober heeft badmintonvereniging Kwinkslag aan 48
leerlingen in drie groepen van 16 van
de 3e klassen van het VLC een geslaagde badminton clinic gehouden
in sportzaal Phoenix te Mijdrecht.
Onder leiding van een paar actieve
leden van bovengenoemde vereni-

hun team in de race voor de periode-titel. De Merel/Heerenlux 4 kon
het met 2-7 niet bolwerken tegen
De Springbok 1. Hans van Eijk, Peter Stam en Peter Mayenburg waren
te sterk voor de Vinkeveners. Jeroen
Vis verraste met een sterk slot van
de partij de favoriete Kees de Bruin.
2e divisie:
De Merel/Heerenlux 2 werd een
nipte 5-4 tegen De Springbok 2. Gijs
Rijneveld en Frank Witzand zorgden met ruime overwinningen voor
het extra punt van De Merel/Heerenlux 2. ASM Mijdrecht 1 werd met
2-7 verrast door Cens 1. Cor Ultee
pakten de enige punten voor ASM
Mijdrecht 1 door Peter van Velzen kansloos te laten. Vincent Roeleveld, Cor van de Kraats en Desmond Driehuis zorgden voor de
Mijdrechtse punten. Cens 2 trok
met 5-4 aan het langste eind tegen
ASM Mijdrecht 2. Gerrit Vis en Jos
Bader haalden de winst en het extra
punt voor Cens 2. Rohan Janmaat
en Hendrik Versluis namen de punten mee naar Nieuwer ter Aa. Stieva Aalsmeer had met 5-4 veel moeite met De Paddestoel 3. Ron de Beer
en Aria Dolmans hielden het hoofd
koel en zorgden dat Stieva Aalsmeer
in de race blijft voor de periode-titel.
Jelte Huizenga en Leonie Minnee
verrasten Lucia Burger en Bernard
Enthoven. De Kromme Mijdrecht
zag De Paddestoel 1 met de 4-5
winst vertrekken. Hans Bak en Alan
Knightley voor De Paddestoel 1 en
Kees Westkamp en Lanette Engel
voor De Kromme Mijdrecht zorgden
voor de punten.

ging werd een zeer geslaagde clinic gehouden. Er is geoefend op de
clear en de onderhandse en backhand service. Dat het overslaan en
het serveren niet altijd even gemakkelijk is, werd aan de lijve ondervonden. Dat badmintonnen ook een belangrijke looptechniek vraagt werd
door menige scholier als zeer pijnlijk ervaren en voor hun een teken
aan de wand dat er spieren in je lichaam aanwezig zijn die je kan en
moet gebruiken.
Badminton vereniging Kwinkslag
kan terug kijken op een geslaagde
dag en zij hopen natuurlijk dat een
aantal leerlingen het badminton als
hun sport in de toekomst zullen kiezen.

Veenloper Bruns loopt
uitstekende Eindhoven marathon

De Vinken E2 ongeslagen
kampioen!
Vinkeveen - Wat was dit een leuk
seizoen. Wat begon met een paar
schot oefeningen, spelletjes en nabespreking van de training is uitgelopen naar; een afvang zetten, aangeef krijgen en overnemen.
Na de eerste wedstrijd hadden we
als coaches er gelijk vertrouwen in,
de E2 won met 0-19 !
Bij trainingen leerde ze snel, waardoor ze weer met volle moed naar
de volgende wedstrijden op konden
gaan. De wedstrijden werden gewonnen met 10-0, 7-5 en 8-0.
Na deze 4 wedstrijden was de belangrijke dag aangebroken, de kampioenswedstrijd. Helaas hadden de
coaches rond dezelfde tijd een wedstrijd en konden ze niet mee. Maar
ze hadden afgesproken dat als de
E2 won ze met mooie bloemen werden onthaald. Ook deze wedstrijd
wonnen ze, met de uitslag 1-6.

Wedstrijd
Na 5 minuten kwam de E2 op 0-1
voorsprong door een mooie doorloopbal van Nigel. Niet veel later
scoorde Nigel nog een keer 0-2.
Door een lange bal snel gegooid
scoorde Luno de 1-2.
Snel daarna scoorde Luno nog 2
keer en stond de E2 met 3-2 achter.
Na de rust kwam Nieko er voor Ditte in. Ongeveer 6 minuten na de rust
knalde Wessel snel de bal door de
korf 3-3. Niet veel later scoorde ook
Sifra. Na 10 minuten kwam Ditte er
weer terug in voor Nieko. Een paar
mooie onderscheppingen en lange
ballen verder scoorde Wessel in de
laatste minuut de 3-5. Ook de strafworpen wonnen we met 2-5. Het
was definitief: de E2 was ongeslagen kampioen! Terug bij de kantine stond er taart te wachten op de
E2 en de mooie medailles konden er
niet aan ontbreken.

Atlantis 3 pakt punten in
de stromende regen
Mijdrecht - Na een teleurstellend
seizoen 2011-2012 is het door HW
Van Der Laan Architecten en Ingenieurs bureau gesponsorde derde
team van Atlantis dit seizoen beter aan de weg aan het timmeren.
Al gaat het nog met ups en downs:
de eerste wedstrijd van het seizoen
werd verloren, daarna volgden twee
mooie overwinningen, weer gevolgd
door twee nederlagen. Op 13 oktober stond de laatste wedstrijd van
het veldseizoen op het programma.
Laagvlieger Luno, tot dan toe puntloos, was de tegenstander op een
troosteloze, druilerige zaterdagmiddag in Mijdrecht. De eerste aanval
van Atlantis was een mooie mix tussen geroutineerd en jong en onbezonnen, oud-eerste spelers Chantal
Poolman en Arjen Markus probeerden de jonge honden Timo Jongerling en Iris Facee Schaeffer in het
gareel te houden. Dat lukte wonderwel aardig, want binnen vijf minuten stond het 2-0 na doelpunten van
Chantal en Arjen. Na de vakwissel
bleek al snel dat Luno het vooral van
één speler moest hebben. Een jongeman met een behoorlijk zuiver afstandschot, die er vrij rap voor zorgde dat er een 2-2 stand op het scorebord stond. In de daarop volgende fase lukte het Atlantis lange tijd
niet om de bal in de korf te krijgen.
Vooral Arjen leek in aanmerking te
willen komen voor het kampioenschap kansen missen. Er werd aan

de andere kant van het veld duidelijk beter met de kansen omgesprongen en zo kon het zijn dat een
niet al te best spelend Luno toch op
2-4 kwam. Nu mocht het vak met
Barry van der Waa (nog zo’n veteraan), Martijn de Horde, Kim Stolk
en Wilma Kranenburg het weer proberen. Dat lukte maar half, omdat
de verdediging er weer eentje door
liet. Alleen Barry kon met een mazzeltje de 3-5 aantekenen waarna het
rustsignaal klonk. In de rust wees de
coach Harold Taal het team op de
aandachtspunten. Kansen afmaken
en positief blijven waren het devies.
Dit was niet aan dovemansoren gericht, want na doelpunten van Arjen en Timo stond het vrij snel weer
gelijk. Twee belangrijke doelpunten van Kim zorgden voor de tweede voorsprong in de wedstrijd. Ook
waren de tegenstanders onder de
duim: beide heren van het Luno
aanvalsvak waren al een keer geblokt bij het schieten, waardoor de
moraal behoorlijk gezakt was.
Na nog eens twee doelpunten van
Timo stond het zomaar 9-5, met
dank aan de even daarvoor ingevallen Sandra Pronk. Een doelpunt
uit een afstandschot van Luno was
voor de statistieken. De wedstrijd
werd afgefloten met een stand van
9-6 op het scorebord.
Het derde team van Atlantis gaat nu
vol goede moed de zaal in, waar wederom een pittige poule wacht.

Winst voor Atlantis B2
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober
speelde Atlantis B2 tegen KVA B2.In
het ene vak stonden Davey, Casper,
Sarina en Joy. Het andere vak werd
gevuld met Gerben, Koen, Willemieke en invalster Rosalie. Aisha en
Echica zaten op de bank vanwege
een blessure. Bij het uitnemen van
de bal begon het meteen al goed,
Atlantis kreeg een vrije bal. Casper nam de vrije bal en miste, maar
met de actie daarop volgend scoorde hij met een korte kans waardoor
het 1-0 werd. 5 Minuten later scoorde KVA, het werd 1-1. Gelukkig lukte het Rosalie daarna een doorloopbal te scoren waardoor Atlantis B2
weer een puntje voorsprong had.
Toen scoorde Gerben met een mooi
afstandsschot. Casper deed hem
na. Met een 4-1 voorsprong gingen

de ploegen de rust in. In de tweede helft werden de kansen die beide partijen kregen niet afgemaakt
en bleef de stand hetzelfde. De laatste 10 minuten kwam invaller Jelle
erin voor Koen. In de laatste 8 minuten scoorde KVA twee keer en stond
het 4-3 met nog 6 minuten te gaan,
de spanning steeg. Rosalie scoorde
weer een mooie doorloopbal en het
werd 5-3. Het lukte de B2 gelukkig
die stand te behouden en werd er
wonnen!
De spelers van Atlantis B2 waren
allemaal super blij en hebben de
winst gevierd met een drankje. Er is
nog één wedstrijd te gaan op zaterdag 20 oktober in Amsterdam tegen
Sporting West B1. Het team bedankt
de invallers, het publiek en de sponsor Roebeson!

De Ronde Venen - Maanden van
voorbereiding gingen er aan vooraf, met vele trainingskilometers
en wedstrijden. Afgelopen zondag moest het dan eindelijk gebeuren. Veenloper Ivo Bruns nam deel
aan de marathon van Eindhoven
en presteerde in één woord uitstekend. Ook Frans Woerden nam deel.
Hij naderde daarmee een bijzondere mijlpaal.
Waar het Westen op zondag werd
geteisterd door slagregens, was het
in Eindhoven uitstekend hardloopweer. Iets aan de koude kant, maar
daar valt op te kleden. Geen regen
en weinig wind. Maar ook in Eindhoven moeten de deelnemers nog
altijd zelf lopen en blijft de marathon 42,195 kilometer.
Veenloper Ivo Bruns kende een intensieve, maar ook goede voorbereiding. Dit resulteerde in een uitstekend gelopen wedstrijd in een
tijd van 3.13.05. Ivo liep daarmee
zelfs sneller dan gepland (als een
marathon al echt te plannen valt).

Frans Woerden was door de organisatie ingehuurd om andere deelnemers te hazen naar een tijd van
3.15. Frans liep met een grote groep
lopers in z’n kielzog naar een tijd
van 3.14.00. Tot grote tevredenheid
van z’n medelopers. Het was voor
Frans z’n 198e marathon, waarmee
het aantal van 200 op korte termijn
al binnen handbereik lijkt.
Michael Woerden stond zondag aan
de start van de Zaanse Schansloop.
Na 500 meter was hij al los van de
414 andere deelnemers. Michael
liep vervolgens onbedreigd naar
de overwinning van deze 10 km. Hij
deed dat in een tijd van 35.09.
Op zaterdag was er een Veenloper
actief in een heel andere regio. Bertus Vrielink liep de Dijkenloop van
AV Avantri uit Schoonhoven. Bertus koos daar voor de langste afstand, de 21,1 km. Hij liep een prima eindtijd van 1.34.43, wat ruimschoots voldoende was om alle lopers van 60+ voor te blijven. Bertus
werd zelfs nr. 12 overall.

Atlantis 2 pakt winst
tegen VZOD 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 13
oktober speelde het tweede team
van Atlantis thuis tegen het vanuit
Kudelstaart afgereisde VZOD alweer haar laatste wedstrijd van de
eerste helft van het veldseizoen.
Een wedstrijd tegen deze provincieburen van korfbalvereniging Atlantis zorgt altijd voor extra spanning. De laatste keer dat Atlantis VZOD op het veld ontving nam
die ploeg de punten brutaal mee terug naar Kudelstaart. Reden genoeg
voor de Mijdrechtenaren om er alles aan te doen de punten dit keer
in eigen huis te houden. Beide ploegen gingen met een 6-4 ruststand
in het voordeel van Atlantis naar de
kleedkamers. Na nog eens 35 minuten had Atlantis VZOD op de knieen en won zij de wedstrijd met 13-7.
Het door de Rabobank gesponsorde team van Atlantis kende een
droomstart; de eerste aanval werd
al na 15 seconden omgezet in een

doelpunt. Daarmee was de toon gezet, de ploeg begon fel en agressief
aan de wedstrijd. Dit resulteerde
niet direct in veel doelpunten, maar
liet wel duidelijk de intentie van de
Mijdrechtenaren zien. Er werd strijd
geleverd en ook dit keer weer stond
de verdediging als een huis. VZOD
hield de score in de eerste helft redelijk in evenwicht, toch maakte de
thuisploeg tegen de rust het eerste
gat van twee punten (6-4).
Ook na rust startte Atlantis scherp.
Al snel werd het gat verruimd naar
8-4. Echter, VZOD staat er om bekend niet snel op te geven en door
te blijven knokken tot het eind van
de wedstrijd. Maar dit keer zat het
er voor hen gewoon niet in. Atlantis
toonde zich scherper en feller en dat
uitte zich ook in de score.
De ploeg liep in de loop van de
tweede helft verder uit en met op
het eind een fraaie doorloopbal
werd VZOD met 13-7 verslagen.

Atlantis E1 ongeslagen
kampioen
Mijdrecht - Op zaterdag 13 oktober werd de door Albert van Dijk
gesponsorde E1 van korfbalvereniging Atlantis op eigen veld kampioen. Het team had het hele seizoen
al prima wedstrijden gespeeld en
tot dan toe alles gewonnen. Deze
zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen KZ/Hiltex uit Koog aan de Zaan
op het programma. De E1 stapte de
wedstrijd in met een echte winnaarmentaliteit. Ook al waren ze al kampioen, ze moesten en zouden deze
wedstrijd winnen. In het begin van
de wedstrijd liep alles nog een beetje stroef, maar ondanks dit wisten ze
er voor rust nog 3-0 van te maken
door goede en snelle combinaties
en goed samenspel. Na rust liep zowel het aanvallen als verdedigen van
de ploeg uit Mijdrecht als een trein
en al snel wist de tegenstanders niet
meer wat ze moesten doen. Verde-

digend kregen ze het ene na het andere doelpunt om hun oren en aanvallend werd het helemaal vastgezet door een goed samenwerkende
verdediging. Dit werd door Atlantis
doorgezet en alle spelers scoorden
nog een keer. Zo werd de 3-0 voorsprong na rust uitgebreid naar een
11-0 eindstand.
Atlantis E1 was met een doelsaldo van 61 doelpunten voor en maar
10 tegen uit zes wedstrijden de terechte kampioen. Na afloop van de
wedstrijd was het tijd voor de huldiging. Er waren lovende woorden,
bloemen, een medaille en natuurlijk
taart voor dit fantastische team. Ook
de trainers kregen een applaus voor
hun goede trainingen. Helaas konden zij niet altijd bij de wedstrijden
zijn, maar bij die wedstrijden coachte een van de ouders dit gezellige
team naar de overwinning.

