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Sieraden weg na 
woninginbraken
Uithoorn - Op woensdagmid-
dag 7 oktober is ingebroken in 
een fl atwoning aan de Sport-
laan. De inbreker heeft het ci-
linderslot van de voordeur we-
ten te verbreken. Uit de woning 
zijn sieraden gestolen. Hoe de 
dader de centrale deur van de 
fl at binnen is gekomen, is on-
bekend. Een bewoner van de 
Merodelaan hoorde afgelo-
pen donderdag de bel gaan en 
deed open. Met een smoes wist 
een man het appartementen-
complex en de woning binnen 
te komen. Uit de woning heeft 
de wat oudere dief sieraden 
weggenomen. De dader wordt 
geschat op ongeveer 50 jaar en 
rond 1.60 meter lang
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Sportvereniging KDO heeft eigen 
zienswijze op De Rietkraag
De Kwakel - In het verenigings-
blad Ons Doel van Sportvereni-
ging De Kwakel heeft voorzitter me-
vrouw Berry Groen in het oktober-
nummer van deze maand uitleg ge-
geven waarom het bestuur tijdens 
de informatie avond over de nieuw-
bouwwijk De Rietkraag op 15 sep-
tember niet van zich heeft laten ho-
ren. Terwijl juist de sportvereniging 
een grote rol speelt bij een goede 
en veilige ontsluiting van deze nieu-
we woonwijk. Meer nog eigenlijk 
van het totale woongebied ‘De Kuil’. 
Reden is dat men daarvóór zelf al 
uitgebreid met de gemeente in con-
claaf is geweest over de ontsluiting. 
“En deze kan dus niet dwars door 
het sportcomplex lopen, omdat dan 
aan onze leden en andere gebrui-
kers en bezoekers onvoldoende vei-
ligheid geboden kan worden,” zo 
stelt Groen terecht die aangeeft dat 
het clubblad ter informatie voor de-
ze gelegenheid ook in de aangren-
zende woonwijken huis aan huis 
is verspreid. In het blad staat ver-
der een verslag van de bevindin-
gen van het hoofdbestuur in rela-

tie tot het overleg met de gemeente 
sinds juni 2014(!). Daaraan ontlenen 
wij de volgende tekst die voor zich-
zelf spreekt.

Alle dagen activiteiten
‘In mei 2014 hoorde het bestuur van 
KDO voor het eerst van de plan-
nen van de gemeente Uithoorn om 
ten oosten van ons sportcomplex 
woningen te bouwen. In juni van 
dat jaar had er een eerste gesprek 
plaats met drie ambtenaren van de 
gemeente. Omdat dit meer een in-
formatief karakter had, heeft het 
bestuur de wethouder toen uitge-
nodigd voor een nader gesprek en 
de beperkingen van de locatie la-
ten zien met de te verwachten over-
last die toekomstige bewoners zul-
len ervaren. Dit naast een grote om-
ni sportvereniging waar elke dag 
en/of avond tussen half septem-
ber en eind juni activiteiten zijn. Zo-
als vijf dagen per week onderhoud 
aan het terrein en gebouwen en van 
17.00 - 22.00 uur trainingsactivitei-
ten onder schijnwerpers. Voorts 2 
dagen per week wedstrijden op al-

le velden en daarnaast 5 dagen per 
week schoolgymnastiek en 6 dagen 
per week zaalsportcompetities in de 
hal. “Wij spraken de hoop uit dat in 
de brochures die door de project-
ontwikkelaar zouden worden ver-
spreid voor de verkoop van deze 
woningen, ruime aandacht aan de-
ze (on)zekerheden zou worden be-
steed. 

Vervolg elders in deze krant.

Voorzitter van KDO Berry Groen

Uithoorn - De provincie Noord-
Holland heeft op 8 oktober 2015 de 
N196 (Koningin Máximalaan) over-
gedragen aan de gemeente Uit-
hoorn. Beide partijen hebben over-
eenstemming bereikt over de voor-
waarden waaronder het stuk weg 
op Uithoorns grondgebied eigen-
dom wordt van de gemeente.

N201
In 2004 hebben de provincie Noord-

Holland en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn de 
realisatieovereenkomst gesloten 
voor de aanleg van de omgelegde 
N201. Daarin is vastgelegd dat de 
oude N201, de huidige N196, naar 
de gemeenten wordt overgedragen. 
Nu de N201 inderdaad is omgelegd, 
is de overdracht van de N196 naar 
de gemeente mogelijk geworden.

De gemeente Uithoorn krijgt, con-

form de in 2004 gemaakte afspra-
ken, de N196 in eigendom voor het 
symbolische bedrag van �1,--. Op 
basis van onderzoek naar de huidi-
ge staat van de weg zijn afspraken 
gemaakt over de vergoeding die de 
gemeente krijgt voor het toekom-
stige beheer en onderhoud. Bei-
de partijen zijn overeengekomen 
dat de gemeente Uithoorn hiervoor 
€1.300.000,- ontvangt van de pro-
vincie Noord-Holland.

Overdracht N196 aan 
gemeente Uithoorn

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

Wij zijn met spoed op zoek naar twee serieuze

1 wijk van 130 kranten (in het Midden en de Zonnedauw)
1 wijk van 300 kranten (Melde en de Madelief e.o.)

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

1 wijk van 130 kranten (in het Midden en de Zonnedauw)

welkom
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Gemeente Uithoorn

De Kwakel - Het was weer zo-
ver. Voor de vierde keer kwamen 
de klasgenoten van de Heilig Hart-
school 1952 weer bij elkaar voor een 
reünie en wel in het dorpshuis van 
De Kwakel. Na 1990, 2005 en 2010, 
nu in 2015. Met deze keer als bij-
zonderheid dat ze vorig of dit jaar 
allemaal 70 jaar geworden zijn. Een 
reden om weer bij elkaar te komen 
en weer bij te praten. Rond 16.00 
uur waren alle 28 opgegeven gas-
ten aanwezig, zij werden onthaald 

met koffi e en gebak. Zij hadden 
vroeger een gemengde klas van 
48 kinderen. Twee klasgenoten zijn 
er inmiddels overleden en zij wer-
den herdacht met een foto en een 
witte roos. Voor de overleden part-
ners was er een hortensia neerge-
zet, omringd door kaarsjes. Op de-
ze bijeenkomst waren 40 personen 
inclusief hun partners, onder hen 
nog een juffrouw, mevrouw Sam-
som. Onder het genot van een ge-
zellige borrel genoot men van een 

presentatie van oude foto’s van al-
le families van de Klasgenoten, me-
de omdat vaders en moeders en 
zelfs opa’s & oma’s langskwamen 
op het doek. Na een heerlijk buf-
fet en koffi e ging iedereen weer vol-
daan huiswaarts met de afspraak 
het over 5 jaar weer dunnetjes over 
te doen. Dank gaat uit naar Edward 
van het dorpshuis met zijn staf en 
de organisators van de reünie, Joke, 
Wim en Ben die deze reünie tot een 
succes hebben gemaakt.

Klasgenoten Heilig Hart-
school 1952 weer bij elkaar

De Kwakel - “|Afgelopen weekende 
zijn de bloembakken met geraniums 
weer verdwenen uit het het straat-
beeld van De Kwakel. De gehele zo-
mer hebben de inwoners De Kwa-
kel kunnen genieten van deze fraaie 
bloembakken die het straatbeeld op-
fl eurden. Maar liefst 66 bloembak-

ken waren er geplaatst. Het plaat-
sen, onderhouden en weer opruimen 
is een samenwerkings initiatief van 
de LTO De Kwakel, Ondernemersver-
eniging De Kwakel en Buurtbeheer 
De Kwakel.  Vanzelfsprekend zullen 
de bloembakken volgend jaar weer 
geplaatst worden.”

Bloembakken weer 
opgeruimd

Uithoorn - Het najaar is bij uit-
stek het seizoen om te genieten van 
heerlijk gerijpte Boerenkaas, door 
de boer en boerin gemaakt van de 
verse voorjaarsmelk. Zacht smedig 
en toch heel krachtig van smaak, 
elk stukje weer uniek. Boerenkaas 
moet je gewoon proeven, juist om-
dat geen enkele Boerenkaas het-
zelfde is. En elke boerderij heeft zijn 
eigen unieke kazen en eigen verha-
len. Tijdens Oktober Boerenkaas-
maand is het extra leuk om Boeren-
kaas (opnieuw) te ontdekken. Er is 
o.a. een leuke actie op Facebook, 
met kans op een origineel weekend 
voor 4 personen. Tijdens dit week-
end kom je bij de boer over de vloer 
en proef je volop van het boerenle-
ven. En van Boerenkaas natuurlijk... 
Maar natuurlijk kun je ook terecht 
bij Stijn Melenhorst van Kaas en Zo 

in winkelcentrum Amstelplein. Ook 
bij hem zijn deze overheerlijke kaas-
soorten verkrijgbaar en hij heeft di-
verse leuke acties en aanbiedingen. 
Boerenkaas is door de Europese 
Unie erkend en beschermd als een 
Gegarandeerde Traditionele Speci-
aliteit. Alleen kaas die echt op de 
boerderij is gemaakt, met de verse, 
rauwe melk afkomstig van de eigen 
veestapel, mag Boerenkaas heten. 
Op de website www.boerenkaas.nl 
zijn veel lekkere recepten met Boe-
renkaas te vinden. Ook boek je via 
deze website je gratis deelname 
aan een Boerderij-Beleving. Dat is 
een leuk en leerzaam uitje naar een 
kaas- of zuivelboerderij, met proe-
verij, uitleg van de boer en/of boe-
rin, een rondleiding over de boerde-
rij en activiteiten zoals zelf boter en 
karnemelk maken.

Ontdek Boerenkaas
Win een weekend ‘Proeven 
van het boerenleven’
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Werk in uitvoering
Storing aan lichtmasten 
Zijdelwaard
In de wijk Zijdelwaard is een kabel-
storing aan de straatverlichting. Deze 
storing is doorgegeven aan Liander. 
Het gaat om het Zijdelwaardplein, De 
Mérodelaan, A.M. de Jonglaan, Eer-
beeklaan, stuk Achterberglaan en 
een deel van de Wiegerbruinlaan. 
Het kan enige tijd duren voordat de 
storing is opgelost. Deze werkzaam-
heden hebben prioriteit bij gemeente 
Uithoorn en Liander. We hopen dat 
alles vóór 21 oktober is opgelost. 

Tijdelijke verkeershinder voor 
fi etsers op Faunalaan 
Op donderdag 15 en vrijdag 16 ok-
tober voeren wij reparatiewerkzaam-
heden aan de riolering in de Fauna-
laan. Fietsers kunnen hinder van de 
werkzaamheden ondervinden. De ri-
olering ligt onder het fietspad. Het 
fietspad sluiten wij in gedeeltes af 
tussen 07.00 en 17.00 uur. Fietsers 
worden met borden omgeleid.

Waterwolftunnel dicht
In november is er onderhoud aan de 
Waterwolftunnel. De tunnel is tijdens 
de werkzaamheden afgesloten voor 
verkeer. 
- Vrijdag 6 november 2015 van 

19.00 tot zaterdag 7 november 
2015 06.00 uur 

- Zaterdag 7 november 2015 van 
19.00 tot zondag 8 november 
2015 06.00 uur.

Werkzaamheden Boterdijk
Vanaf 19 oktober tot ca. eind oktober 
gaan wij asfalteren op de Boterdijk 
in De Kwakel. De stelconplaten die 
er nu liggen gaan weg en hier komt 
opnieuw fundering en asfalt. De Bo-
terdijk sluiten wij af voor doorgaand 
verkeer. Er staan borden die een 
omleidingsroute aangeven. 
Bewoners kunnen hun huis wel be-
reiken. Dit zal begeleid worden door 
verkeerregelaars.

Werkzaamheden Begraafplaats 
Noorddammerweg
Op de Begraafplaats aan de Noord-
dammerweg zijn binnenkort werk-
zaamheden waarbij op de Noord-
dammerweg zal worden geladen en 
gelost. Er zal nauwelijks verkeers-
hinder zijn. Dit wordt verder geregeld 
door verkeersregelaars.

Plaatsing ondergrondse 
container
Vanaf 26 oktober plaatsen wij op 
de hoek van de Prinses Irenelaan / 
Dorpsstraat een ondergrondse af-
valcontainer. Voor deze plaatsing 
moeten een gasleiding en een elec-
trakabel verplaatst worden. Voor het 
omleggen van de kabels en leidin-
gen sluiten wij de Prinses Irenelaan, 
tussen de Dorpsstraat en de Oran-
jelaan, een halve dag af.
Verkeer wordt omgeleid met borden 
via de Raadhuisstraat en het par-
keerterrein naast de COOP.

Accommodatie- en 
kantoorruimten
De gemeente Uithoorn verhuurt 
kantoorruimten op verschillende 
locaties binnen de gemeentegren-
zen. 

Huisvesting bedrijven
Particulier worden voldoende be-
drijfspanden aangeboden om u te 
huisvesten. Mocht u interesse heb-
ben om u te vestigen in Uithoorn dan 
kunt u het beste contact opnemen 
met één van de lokale makelaars. 
Naast Green Park heeft de gemeen-
te enkele panden beschikbaar voor 
bedrijfsvestiging.

De Bovenboog
In het voormalige schoolgebouw 
van BSO De Dolfijn op de hoek Pr. 
Christinalaan/J. de Wittlaan voel je 
nog de 50-er jaren sfeer van de vo-
rige eeuw. Toch biedt dit pand he-
dendaagse mogelijkheden. U kunt 

hier - door een zekere mate van zelf-
werkzaamheid - tegen een interes-
sante huurprijs ruimte(n) huren. Het 
betreft een aantal voormalige klaslo-
kalen van verschillende afmetingen. 
Vooralsnog gaat het om huurperio-
den van maximaal één jaar.

The Mix
(J. van Seumerenlaan 1) is het voor-
malige jongerencentrum van de ge-
meente. Deze accommodatie biedt 
ruime mogelijkheden voor particulier 
initiatief gericht op maatschappelij-
ke (jongeren-)activiteiten. Het geheel 
bestaat uit een (dans-)zaal met podi-
um en bar, alsmede een aantal sepa-
rate ruimtes. Deze kunnen eventueel 
apart worden gehuurd. De huurperi-
ode zal vooralsnog maximaal twee 
jaar bedragen.
Gebouw de Hoeksteen
Ligt op een zeer gunstige locatie op 

Streekmarkt
De streekmarkt van 12 september 
op het Amstelplein was een groot 
succes, de gemeente kraam werd 
druk bezocht. Ruim 60 inwoners 
hebben meegedaan aan de prijs-
vraag van gemeente Uithoorn. De 
prijsvraag bestond uit twee onder-
delen, het raden van het gewicht van 
een volle PMD afvalzak en aange-
ven of afval wel of geen PMD (pa-
pier, metaal en drankenkarton) afval 
was. Dit leverde interessante dis-
cussies op. Kijk op www.uithoorn.nl/
pmd om te zien wat wel en wat geen 
PMD is. De aanwezige PMD zak 
woog 1,2 kilo. Met de prijswinnaars 
is persoonlijk contact opgenomen. 

Groente, - fruit- en restafval
In de ondergrondse containers voor 
gf/restafval en in de grijze minicon-
tainer mag uitsluitend groente-, fruit- 

en restafval en geen tuinafval c.q. 
GFT afval. Takken, snoeiafval, blad 
en gras kan men op elk gewenst mo-
ment gratis brengen naar één van de 
tuingroendepots. De tuingroende-
pots zijn te vinden op www.recycle-
manager.nl.. De wijken De Legmeer, 
het Kootpark en De Kwakel worden 
in 2016 voorzien van ondergrondse 
containers voor gf/restafval, in 2017 
komen de containers in Zijdelwaard 
en in 2018 in de rest van Uithoorn.

PMD haken bij appartementen
Aan de oranje PMD haken bij een 
appartement complex mag u alleen 
op dinsdagavond of op woensdag 
voor 7:30 uw PMD zak hangen. De 
zakken worden op woensdag op-
gehaald en hoe korter de zakken 
buiten hangen hoe minder kans op 
zwerfafval. 

Buurtbeheer op Facebook! 
Wil jij beheerder van jouw 
buurt worden?
Buurtbeheer is al jarenlang een be-
grip in Uithoorn en De Kwakel. Be-
woners, gemeente, opbouwwerk en 
politie ging samen aan de slag om 
de leefbaarheid in de wijken te ver-
groten. Sinds 2015 is daar verande-
ring in gekomen. Het initiatief is meer 
verplaatst richting de bewoners en 
de gemeente ondersteunt daar waar 
nodig is. Dit staat ook beschreven in 
de participatienota en een voorbeeld 
daarvan is dat de website van Buurt-
beheer. Deze website verdwijnt bin-
nenkort en sinds kort is er een fa-
cebookpagina: www.facebook.com/
buurtbeheerUithoornDeKwakel Op 
de facebookpagina kun je interes-
sante informatie over je buurt vinden 
en/of zelf berichten plaatsen. 

Facebook groepen
Om Buurtbeheer nog actiever te 

maken en de samenhang tussen 
buurtbewoners te vergroten zijn er 
per buurt facebookgroepen aange-
maakt. Zoek je buurt op via de pa-
gina van Buurtbeheer Uithoorn-De 
Kwakel. Via de pagina maar ook de 
groep van je eigen buurt, blijf je op de 
hoogte van activiteiten en overleg-
gen in jouw buurt. Ook blijf je op de 
hoogte van wat er in jouw omgeving 
speelt. Je kunt zelf berichten, aan-
kondigingen, evenementen of foto’s 
plaatsen. Buurtbewoners kunnen 
onderling zaken regelen en afstem-
men. Heb je vragen voor Buurtbe-
heer, dan kun je terecht op de pagina 
van Buurtbeheer. Leer je buurt ken-
nen en word lid van de groep! Om 
de groepen tot een succes te maken 
is het toevoegen van wijkbewoners 
een must en doe vooral actief mee! 
We zien je graag terug op Facebook.

Ruim 96.000 mensen laten 
woonduur omzetten in 
inschrijfduur
Mogelijkheid nog tot 31 december 2015
Dit jaar hebben al 96.991 inwo-
ners van de stadsregio Amster-
dam hun woonduur om laten zet-
ten in inschrijfduur door zich in te 
schrijven bij WoningNet. Zo zor-
gen zij voor betere kansen op 
een sociale huurwoning in de toe-
komst. Mensen die hun woonduur 
niet hebben laten omzetten, maar 
dat nog wel willen, hebben nog tot 

31 december 2015 de tijd om dit 
te doen. 
Meer informatie over de regeling 
vindt u op www.woningnetregio-
amsterdam.nl of via www.stadsre-
gioamsterdam.nl/

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen 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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-
tiecentrum 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 Meer-
wijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten 
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd ver-
zoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet 
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitslui-
ten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.
nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit 
de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2 okto-

ber 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke ont-
wikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperiode 2 
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2 okto-
ber 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ont-
wikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en 
met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 
513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 44 en 46. Aanvraag exploitatievergunning voor de huisvesting arbeids-

migranten. Ontvangen 21 september 2015.
- Hoofdweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaan-

de bedrijfspand. Ontvangen 6 oktober 2015.

 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.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan 11. Vergunning aan mevrouw Kooring voor het plaatsen 

van een eco-toilet op de openbare weg tot en met 16 oktober 2015. Bezwaar t/m 
11 november 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning aan Roscom Promotie voor het inne-

men van een incidentele standplaats voor de verkoop van diensten van Caiway op 
21 en 22 oktober 2015. Bezwaar t/m 17 november 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Roscom Promotie voor het innemen van een inci-

dentele standplaats voor de verkoop van diensten van Caiway op 23 en 24 okto-
ber 2015. Bezwaar t/m 17 november 2015.

- Zijdelveld 54. Vergunning aan Hotel Hengelsport Uithoorn / restaurant De Uithoek 
voor het exploiteren van een horecagelegenheid t/m 7 oktober 2018. Bezwaar t/m 
18 november 2015.

- Grift 2, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bestaande berging. Be-
zwaar: t/m 10 november 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Artishock Events & Marketing voor het organi-

seren van de DiaBeatit Run op 10 oktober 2015.
- Vergunning aan de heer Börger voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden 

van 17 t/m 26 oktober 2015 om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst & Ambacht. 
Bezwaar t/m 23 november 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan. Vergunning aan Stichting De Hoeksteen 50 jaar voor het organi-

seren van een openluchtvoorstelling Bibliopera op 3 en 4 oktober 2015 van 19.00 
tot 23.00 uur. Bezwaar t/m 11 november 2015.

- Alfons Ariënslaan. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Bibliopera op 3 en 4 oktober 2015 van 
21.00 tot 23.00 uur. Bezwaar t/m 11 november 2015.

- Slauerhoffl aan 12. Vergunning aan AM Groep voor het plaatsen van een schaft-
keet op de openbare weg tot en met 18 december 2015. Bezwaar t/m 11 novem-
ber 2015.

 WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd. De 
ontwerpbeschikking betreft het voornemen om de bestaande wijze van monsterna-
me zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de voor monstername uit afvalwa-
ter geldende norm NEN 6600-1:2009. Het betreft de inrichting gelegen aan de Indu-
strieweg 7 te Uithoorn.
Aanvrager: Quaker Chemical B.V. Zaaknummer: 59648
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publica-
tie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij 
de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.

de hoek van de Alfons Ariënslaan 1/
Hugo de Grootlaan 1, aan sierwater 
en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. 
In dit pand zijn ruimten met verschil-
lende oppervlaktes te huur. Er is vol-
doende gratis parkeergelegenheid in 
de buurt. Het gebouw beschikt over 
een lift. Vooralsnog wordt uitgegaan 
van huurperioden van maximaal één 
jaar.

Arthur van Schendellaan 57
Is jarenlang als dansschool gebruikt. 
Het pand beschikt over twee sepa-
rate voormalige leslokalen, een keu-
kentje en de nodige sanitaire voor-
zieningen.
Voor meer informatie over het voor-
gaande kunt u contact opnemen 

met de heer J.H.E. Groeneveld (tel. 
0297-513273) of de heer F.L. Gerrit-
sen (tel. 0297-513 233) van de afde-
ling Ontwikkeling.

Incidentele en seizoensverhuur
De gemeente heeft het beheer van 
een aantal multifunctionele accom-
modaties uitbesteed aan Optisport 
BV. Dit betreft de Brede School in 
Legmeer-West (MFA De Legmeer), 
Sport en Activiteiten Centrum De 
Scheg (Zijdelwaard) en buurtcen-
trum ’t Buurtnest (Zijdelwaard/Euro-
parei). In deze accommodaties zijn 
ruimten te huur voor o.a. sport, spel, 
vergaderingen etc. Meer informatie 
over de mogelijkheden kunt u vinden 
op: http://www.optisport.nl/uithoorn 



Vervolg van de voorpagina.

Er is tevens aangegeven niet ak-
koord te kunnen gaan met ontslui-
ting dwars door en langs ons com-
plex die grote gevolgen zal hebben 
voor de veiligheid van de bereik-
baarheid naar en op ons complex. 
Jaarlijks maken tussen de 3.000 en 
4.000 bezoekers/leden/vrijwilligers 
per week gebruik van het sport-
complex. Dat is inclusief een bui-
tenschoolse kinderopvang, een fy-
siotherapiepraktijk en (sportende) 
gasten. De gemeente hoopte dit 
naar zeggen te kunnen oplossen 
met een loopbrug over de weg (Eve-
nementenlaan) of met verkeerslich-

ten, maar vanwege het grote aantal 
(ook zeer jonge) leden en de leden 
van onze G-voetbal afdeling is dat 
géén oplossing.”

Evenemententerrein
Circa 15 jaar geleden heeft de ge-
meente een evenemententerrein 
aangelegd voor de jaarlijkse Kwa-
kelse kermis, het jaarlijkse Polder-
feest, het circus en mogelijke an-
dere feestelijke activiteiten. Ver-
der wordt dit terrein spaarzaam ge-
bruikt voor het parkeren van auto’s 
bij grote toernooien, waarbij KDO 
zorgt voor een veilige aan- en af-
voer van de auto’s en het veilig stal-
len van de auto’s. Dit is nodig om-

dat de omgeving niet voorziet in 
voldoende vrije parkeerplekken en 
het parkeerterrein aan de Vuur-
lijn hier te klein voor is; bovendien 
wordt dit sinds kort ook gedeeld 
met de overbuur. De Evenementen-
laan werd en wordt normaliter ge-
sloten gehouden door de gemeen-
te, maar in geval van calamiteiten 
is het een tweede ontsluiting voor 
De Kuil (gemeente en hulpdiensten 
hebben een sleutel voor deze hek-
ken). “Als de hekken worden open-
laten, heeft dat direct gevolgen voor 
de veilige bereikbaarheid van ons 
complex en heeft KDO onmiddellijk 
last van ongenode gasten, bijvoor-
beeld de schoolbus en honden, die 
op onze velden hun behoefte doen. 
Tevens hebben wij gemeld, dat aan 
de Vuurlijn, als onderdeel van De 
Stelling van Amsterdam, niets ge-
daan mag worden omdat het op de 
Werelderfgoedlijst staat.”

Er is geen alternatief
‘De gemeente heeft de problematiek 
erkend en zou haar best doen voor 
een andere ontsluiting. Op 11 sep-
tember jl. heeft een delegatie van 
het bestuur een gesprek gehad met 
wethouder Marvin Polak en de heer 
Wiebe van de Lagemaat. De defi ni-
tieve plannen, zoals die nu in de in-
spraak zijn geweest, zijn niet gewij-
zigd, omdat de gemeente geen al-
ternatieve ontsluiting heeft kunnen 
vinden! Ook zij vinden de huidige 
ontsluiting weliswaar niet optimaal 

Verboden voor Ouders is unieke voorstelling 
voor opa’s, oma’s en kleinkinderen!
Regio - ‘Verboden voor Ouders’ is 
de allereerste theatervoorstelling, 
speciaal voor kinderen.. mét hun 
grootouders. Jochem van Gelder, 
bekend van onder andere Praatjes-
makers, maar tegenwoordig druk 
bezig voor SBS6 met ‘Bonje met de 
Buren’, ‘Het Beste Idee van Neder-
land’ en sinds kort de nieuwe se-
rie ‘Waarom Wachten’, heeft deze 
heerlijke show geschreven samen 
met Ron Bons. Ron is net als Jo-
chem, begonnen als bandparodist 
en veelvuldig in het theater te aan-
schouwen. Meer achter dan voor de 
schermen. Hij is een rasartiest; dag-
voorzitter, acteur en noemt zichzelf 
sferemoniemeester. “Ik maak graag 
mensen blij.” Aldus Ron in een in-
terview dat deze krant had na de 
voorstelling in de kleedkamer van 
een ander theater. “Ik heb graag in-
teractie met het publiek. Ik ben te-
vens dramadocent en regisseur van 
jeugdtheater en goed met kinderen 
en bovenal vader. En ja sfeer creë-

ren vind ik belangrijk.” Jochem is 
ook vader van volwassen kinderen, 
maar hoopt voorlopig nog geen opa 
te worden. “Dat mag nog wel een 
jaar of zeven duren.” Zegt hij. “Dan is 
de oudste rond de dertig.” Toch is de 
voorstelling specifi ek bedoeld voor 
opa’s en oma’s met hun kleinkinde-
ren. Hoe is dat idee zo ontstaan? Jo-
chem: “Omdat het gewoonweg nog 
niet bestond voor die doelgroep. We 
gaan in op de mooie, speciale band 
tussen grootouders met hun klein-
kinderen. Dit is onze eerste theater-
voorstelling samen. We beleven er 
heel veel plezier aan en halen ener-
gie uit de zaal. Ik heb ook wel zin in 
Aalsmeer. Heb onze poster daar al 
zien hangen, want ik ben de laatste 
maanden veelvuldig voor opnames 
in de studio geweest.”

Herinneringen ophalen
In de voorstelling ‘Verboden voor 
Ouders’ worden herinneringen op-
gehaald en vertellen Jochem en Ron 

Vereniging Buurtbeheer 
Zijdelwaard nodigt u uit!
Uithoorn - Het bestuur van de Ver-
eniging Buurtbeheer Zijdelwaard 
nodigt u graag uit voor het over-
leg met medebewoners van Zijdel-
waard. Plaats: De Schutse, de Meró-
delaan 1, Datum: dinsdag 20 okto-
ber 2015, Aanvang: 19.30 uur. De 
onderwerpen waar met u over ge-
praat gaat worden en van gedach-
ten gewisseld zijn o.a.: Renovatie 
van het winkelcentrum Zijdelwaard, 

van binnen en van buiten, Joep Sze-
jnoga praat u bij, Zorgboerderij In-
ner –Art, de Kwakel, Gera Hoogen-
doorn vertelt  wat de zorgboerde-
rij allemaal te bieden heeft, Jeffrey 
Stravers over What’s Up, Uithoorn, 
wat doet deze organisatie allemaal? 
De Hoeksteen 50 jaar, en verder al-
les wat u met uw buurtgenoten en 
het bestuur wilt delen. Bewoners 
van Zijdelwaard: hartelijk welkom!

over hun eigen bijzondere opa’s en 
oma’s. Het geeft een nostalgisch 
gevoel. Kinderen kunnen meedoen 
en meezingen. De verhaallijn is zeer 
begrijpelijk voor de kleintjes, maar 
ook zeer vermakelijk voor de ou-
deren. Ron vertelt over zijn opa die 
drummer was en Jochem mocht 
als klein manneke op opa z’n kof-
fer staan om naar het voetballen te 
kunnen kijken vanuit het dakraam. 
Die koffer speelt een rol in het stuk, 
want wát zit daar nou precies in? 

Ook speelt er een boze buurman 
mee, dubbelrol van Van Gelder, die 
via videobeeld wordt neergezet. De 
voorstelling duurt een uur en een 
kwartier en is zonder pauze. De 
twee enthousiaste toneelspelers tot 
slot: “Het is een feestje voor opa’s, 
oma’s met hun kleinkinderen. Ze 
mogen lekker ongedwongen genie-
ten van elkaar en de speciale band 
die ze hebben. Wij vinden het zo be-
langrijk dat die band wordt gekoes-

terd en daarom krijgen de kinderen 
aan het einde nog een leuke ver-
rassing mee. Dus lieve opa’s, oma’s 
en kleinkinderen van Aalsmeer en 
omstreken; Bij deze een meer dan 
hartelijke uitnodiging om te komen 
naar onze voorstelling voor de spe-
ciale doelgroep, maar.. móchten de 
ouders geen oppas kunnen rege-
len, nou ja, dan mogen ze wel mee 
hoor. Komt dat zien! Mijn opa, mijn 
opa, mijn opaaaa, in heel Europa is 
er niemand zoals hij!!” 

Wilt u met uw kleinkinderen naar 
deze unieke voorstelling? Of is het 
misschien leuk om ze kaartjes van 
de theatershow cadeau te doen? 
Ga dan naar www.crowntheate-
raalsmeer.nl. Er worden op zondag 
15 november twee voorstellingen 
gespeeld. Om 11.00 uur en om 14.00 
uur. De reguliere prijs is 16 euro vijf-
tig, maar in combinatie met een fa-
miliepakket slechts 14 euro. Kijk op 
de website naar de voorwaarden.

w w w . u i t h o o r n . n l

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk 
aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke 
zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, 
Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u monde-
linge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier 

officiële mededelingen en bekendmakingen
onder: http://www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze 
naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

 Programmabegroting ter inZage
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de pro-
grammabegroting van de bestuursdienst voor 2016, in het gemeentehuis Laan van 

Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter le-
zing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke be-
dragen:
-   voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk € 8,55
-   voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 97,85
-   voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 75,80
Uithoorn, 6 oktober 2015

Vervolg van vorige blz.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Ik wilde even reageren op het ar-
tikel waarin geschreven stond dat 
je goed kon parkeren bij winkel-
centrum Zijdelwaard
Op het nieuwe parkeerdek. Er is 
inderdaad op het parkeerdak veel 
parkeerruimten en er wordt in-
derdaad weinig gebruik van ge-
maakt.
Ja, welke bouwkundige is de uit-
vinder van deze stijlen  opgang 
naar het parkeerdak. Zeker wat 

oudere mensen zijn bang en dur-
ven niet naar boven. We hopen 
dat de oude parkeerplaats weer 
snel helemaal op orde is, want 
daar was meestal wel plaats. We 
hopen dat daar ook weer winkel-
wagentjes komen te staan.
Zo zie je, alle veranderingen zijn 
geen verbeteringen en waarom 
alles zo groot? 

S. Toenbreker uit Uithoorn

Parkeervoorzieningen 
Zijdelwaard

In het interessante laatste num-
mer van de Nieuwe Meerbode, 
met politiek gevoelige onderwer-
pen als de Irenebrug, de busver-
binding naar Utrecht en het her-
tenkamp, wordt een schatting ge-
geven van het aantal voertuigen 
dat thans nog per etmaal over de 
brug gaat. Dat zou om 10.000 be-
wegingen gaan. Het is daarom 
volkomen begrijpelijk dat men 
het doorgaand verkeer wil ont-
moedigen.
Een nadere beschouwing van ge-
noemde schatting houdt in dat 
er gedurende 24 uur elke 9 se-
conden een voertuig over de 
brug gaat. Als we aannemen dat 
een deel van de nacht nauwe-
lijks sprake is van verkeer, dan 
wordt het nog drukker. Van bij-
voorbeeld 5 uur ‘s morgens tot 11 

uur ‘s avonds wordt dat dan elke 
6,5 seconde een voertuig. Dit lijkt 
mij na de omlegging van de N201 
zwaar overdreven.
Ik kan mij niet aan de indruk ont-
trekken dat deze “informatie” po-
litiek gedreven is, namelijk om 
ons, Ronde Veners, te overtuigen 
van de noodzaak de brug voor 
doorgaand verkeer te sluiten.
En als het dan zover is zullen de-
ze 10.000 voertuigen ook gebruik 
gaan maken van de tunnel onder 
de Amstel. Ik heb het gevoel dat 
daar dan wel eens een probleem 
zou kunnen ontstaan.
Naar mijn mening dient het aan-
tal van 10.000 naar de Fabeltjes-
krant te worden verwezen.
 
Martin Steunebrink
Pieter 17, Mijdrecht

Irenebrug

Workshop schilderen
Uithoorn - Op woensdag 28 okto-
ber a.s. van 20 tot 22 uur zal in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 
16 te Uithoorn een schilderwork-
shop worden gegeven met het the-
ma “herfst”. In het atelier zijn aller-
lei herfst-attributen aanwezig om na 
te schilderen. Er zal worden geschil-

derd met acrylverf op papier. De 
prijs is � 17.50 Het benodigde ma-
teriaal (verf, papier en gebruik pen-
selen) is hierbij inbegrepen. Voor 
wie zin heeft in een gezellig avond-
je schilderen: hartelijk welkom! Men 
kan zich opgeven per mail: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Betrokken ouder helpt basisschool 
De Zon aan gratis schilderbeurt
De Kwakel - Zomaar vanuit het 
niets de centrale hal in allemaal 
mooie kleuren geschilderd. Dit ge-
beurt vandaag op basisschool De 
Zon in De Kwakel. Groen en blauw 
zijn de kleuren waarmee Kleurini-
tiatief NL deze week de centrale 
hal een nieuw aanzien geeft. Kleur 
speelt een belangrijke rol voor de 
motivatie van leerlingen en de sfeer 
op school. Om deze reden droeg 
Jacco Drost, een betrokken ouder 
en medewerker van de verfprodu-
cent Sikkens, de school aan voor het 
maatschappelijke initiatief. Mede-
werkers van de verfproducent voor-
zien dit schooljaar specifi eke of ge-
zamenlijke ruimten op scholen van 
een gratis schilderbeurt. 

Schilderwerk
Het schilderwerk van een klaslokaal 
of een gemeenschappelijke ruimte, 
zoals de aula, de gymzaal of de hal, 
wordt gedaan door leerlingen van de 
schildersvakschool onder begelei-
ding van gepensioneerde medewer-
kers uit de schilderbranche. De cen-
trale hal van de basisschool uit De 
Kwakel krijgt deze week niet alleen 
een belangrijke opfrisbeurt, de leer-
lingen komen bovendien in aanra-
king met het schildersvak. Het Kleu-
rinitiatief NL is voortgekomen uit de 
wens van de medewerkers om in 
hun directe omgeving zelf actief te 
zijn met een maatschappelijk initia-
tief. Na de start, in september 2015 
in Amsterdam, hebben de mensen 

van Sikkens vier scholen voorzien 
van een kleurrijke opfrisbeurt (klas-
lokaal, aula, gang, etc). De komen-
de periode staan nog eens negen-
tien scholen op de planning. 

Dochter
Jacco Drost van Sikkens: “Ik heb 
een dochter op de zusterschool van 
deze school. De ingang naar de lo-
kalen van de kleuters die wordt ge-
verfd, zijn nu gewoon wit. Ik vind 
het mooi om een kleurrijk steentje 
bij te kunnen dragen.” Leerkrach-
ten en leerlingen zijn enthousiast 
over het initiatief. Een greep uit de 
reacties van leerlingen van groep 
zeven: ‘Dan is de hal niet meer zo 
leeg en wit’, ‘Dan voel je je meteen 

welkom’ en ‘Omdat de kinderen dan 
blijer zijn’. 

Kleur in de school
Met het Kleurinitiatief NL krijgen de 
kinderen van basisschool De Zon 
ook een educatiepakket, les over 
kleur én ze maken kennis met het 
ambachtelijk schildersvak. Sikkens 
verzorgt het totale project, van kleur-
advies en verf tot en met de volledi-
ge uitvoering van de schilderbeurt. 
Kennis maken met het schildersvak. 
Het schilderwerk wordt uitgevoerd 
door leerlingen van ROC Leiden. Zij 
voeren hun stage uit in het Kleuri-
nitiatief NL, onder begeleiding van 
een gepensioneerde professional, 
om de kneepjes van het schilders-

vak nog verder onder de knie te krij-
gen. Schooldirecteur Rien van Eg-
mond van basisschool De Zon: “We 
krijgen niet alleen een mooi geverf-
de hal. Maar het initiatief geeft ook 
mogelijkheden om nieuwe schilders 
op te leiden en kinderen kennis te 
laten maken met het schildersvak. 
Het wordt steeds moeilijker om kin-
deren hiervoor te interesseren.” Ken-
nismaken met en het ervaren van 
technische vakken is een belangrijk 
speerpunt voor basisschool De Zon. 
Vanaf groep een leren kinderen al 
over techniek in het speciale tech-
nieklokaal van de school. 

Human Cities
Sikkens is onderdeel van AkzoNo-
bel. Sikkens Kleurinitiatief NL past 
in AkzoNobel’s programma ‘Human 
Cities’, dat onder andere gericht is 
op het kleurrijker maken van steden 
en onze omgeving. Kees Ekelmans, 
directeur Benelux AkzoNobel Deco-
rative Paints: 

“We vinden het belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan de maat-
schappij. Waar kunnen we dan be-
ter beginnen dan bij het inspireren 
van onze kinderen. We zijn daarom 
ook trots op dit initiatief.”

Sportvereniging KDO heeft eigen 
zienswijze op De Rietkraag

en is geprobeerd hiervoor een huis 
aan de Ringdijk te kopen(!), wat niet 
gelukt is. Op de informatie avond 
van 15 september was het bestuur 
voornamelijk luisterend aanwezig. 
Het bestuur heeft zelf veel uitgewis-
seld met de gemeente en men was 
benieuwd naar de meningen uit de 
buurt.
“Samenvattend hebben wij als be-
stuur onze bezwaren naar de ge-
meente uitgewerkt op de volgende 
punten: uitbreiding buitensportfaci-
liteiten; veiligheid naar soorten be-
zoekers en hoe die ons bereiken; 
het volledige gebrek aan veiligheid 
bij 3 van de 4 toegangen en de ex-
tra onveiligheid bij ingang Vuurlijn, 
omdat men tweemaal een weg moet 
oversteken. Veiligheid gebruikers 
kinderopvang omdat zij ook onze 
buitensportfaciliteiten gebruiken; 
ballen die over het hek en de bo-
men gaan komen bij de nieuwe be-
woners naast het sportveld terecht; 
overlast van de veldverlichting; af-
genomen afsluitbaarheid complex; 
zorgen waterpeil omringende slo-
ten; passeerhaven op smalle dijk 
Vuurlijn; moeilijke bereikbaarheid 
van ons complex door toeleveran-
ciers en ambulances via het Hanen-
pad en de veiligheid op het Hanen-
pad door veel fi etsende bezoekers. 
Tot slot hebben we in een aparte 
bijlage de gemeente gevraagd een 
perceelruil te onderzoeken, te we-
ten De Rietkraag te bouwen op de 
plek van ons 3e veld en trainings-
veld en deze velden op de geplande 
bouwlocatie in te vullen.”
Tot zover dit relaas ontleend aan de 
uitgebreide informatie in het vereni-
gingsblad Ons Doel van SV KDO. 
Stof genoeg om er samen met de 
gemeente proberen uit te komen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd dus.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Geheugenfitness
Kom op de 2e en 4e dinsdag 
van de maand mee doen met 
geheugenfitness. Dit is van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Hier-
bij kunt u uw geheugen op peil 
houden en zelf trainen door te 
puzzelen, meedoen aan quizzen 
en spelletjes op het gebied van 
geheugentraining in groepsver-
band. Kosten 1,- exclusief kof-
fie/thee. 

Wandelen
Heeft u zin om een ochtend ac-
tief te wandelen onder leiding 
van André en Jan? Kom dan 
op vrijdag 16 oktober om 10.00 
uur wandelen met een groep. U 
wandelt ±5 kilometer en loopt 
op eigen risico. Kosten 2,50 in-
clusief één kopje voor én na de 
wandeling. Het wandelen is elke 
3e vrijdag van de maand. 

Bingo
Heeft u zin om wat leuks te 
doen? Doe dan mee aan onze 
bingo op 16 oktober om 13.30 
uur. Neem uw vrienden en fa-
milie mee en win leuke prijzen! 
Wij hebben elke 3e vrijdag van 
de maand bingo in de Bilder-
dijkhof. De bingolootjes kosten 
0,50. 

Mijmeringen
SERIE
Langzaamaan doet de herfst zijn intrede. 
Niet langer mooie nazomerdagen maar lage-
re temperaturen, wind en regen. Een periode 
waarin veel mensen de blik naar binnen rich-
ten en het thuis gezellig gaan maken.

Depressie
Het najaar is een periode waarin veel mensen die hier gevoelig voor zijn, 
last krijgen van depressieve gevoelens. Natuurlijk kun je zelf proberen om 
dit proces tegen te gaan. Door niet alleen je te richten op binnen, maar juist 
wel naar buiten te blijven gaan. Frisse lucht en vitamine D heb je juist ex-
tra nodig. 

Gezellig
Op een of andere manier heb ik totaal geen last van het najaar en negatie-
ve gevoelens daaromtrent. Ik vind de herfst een prachtig seizoen. Het heeft 
alles in zich. Van dagen waarin je boswandelingen kunt maken, genieten 
van de herfstkleuren in bruin, geel en oranje-goud. Met je laarzen door de 
hopen gevallen bladeren struinen of juist door de plassen stampen. Ik vind 
het allemaal prachtig. Om daarna te genieten van een kopje thee of warme 
chocolademelk met vers gebakken appeltaart. De geuren van appel en ka-
neel die uit de oven komen drijven zijn onweerstaanbaar en voor mij ver-
bonden aan de herfst.

Binnen
De buitenlucht is dan wel heel nodig en gezond, maar binnen is het ook 
heerlijk toeven. De verwarming gaat weer aan en de gelukkigen met een 
open haard kunnen weer heerlijk hout stoken. Mij kun je vinden in het hoek-
je van de bank onder een warme fleece deken. Het liefste bracht ik daar de 
hele winter door met een goed boek of een fijne serie, maar dan zou het niet 
meer zo genieten zijn. Alles moet immers met mate. 

Het nieuwe kijken
Al enkele jaren doet de televisie serie aan een opmars. Films worden ge-
maakt, komen uit in de bioscoop en uiteindelijk op televisie. Maar de serie 
heeft zijn intrede gedaan om voorlopig niet meer te vertrekken. Waarom een 
film maken of kijken van ongeveer 2 uur, als je een verhaal kunt vertellen in 
8 tot 10 afleveringen van bijna een uur. Dan kun je veel dieper op het ver-
haal ingaan, verschillende kanten laten zien en de mensen aan je binden, 
want iedereen wilt weten hoe het afloopt. Een serietje kijken lijkt de nieu-
we standaard te zijn en ik hou ervan. De afgelopen jaren heb ik al diverse 
series gevolgd. Van fantasy tot thriller, elk genre heeft zo zijn eigen charme. 

Marathon
Afgelopen weekend heb ik iets nieuws gedaan. Schreef ik net nog dat al-
les met mate moet, deze situatie is daarop de uitzondering. Ik heb namelijk 
met twee andere liefhebbers op een dag een heel seizoen (10 afleveringen 
van bijna 1 uur) op een dag gekeken. Nog nooit had ik zo lang achter de te-
levisie gezeten. Mijn kinderen zou ik het ook zeker niet aanraden. Echt nor-
maal of gezond is het natuurlijk niet. Maar wat heb ik genoten. Even de we-
reld buitensluiten en je mee laten slepen door het verhaal wat wordt verteld. 
Kortom, iedereen moet doen waar hij of zij blij van wordt, en mocht het iets 
ongezonds zijn, doe het dan met mate!
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Er zit muziek in Uithoorn!
Uithoorn - En meer dan ooit nu ie-
dereen van 8 tot 80 jaar zanglessen 
kan gaan volgen bij Zangles Uit-
hoorn, recent opgericht door zan-
gers-echtpaar Danny Nooy en Rob-
bert Besselaar. 
U heeft ze onlangs kunnen be-
wonderen als solisten bij de Bi-
bliopera ‘het geheim van de Hoek-
steen’. Danny Nooy speelde de rol 
van Vrouwgien en zong de Habane-
ra. Robbert Besselaar, als de Domi-
nee, zong het duet uit de Parelvis-
sers en de Toreador song. Maar u 
kunt ze ook tijdens ‘A Music Night 
Out’ van het KNA in de Schutse op 
7 november aanstaande beluisteren. 
Of kom langs tijdens ‘Avondje Mo-
kum’ bij Dans- en Partycentrum Co-
lijn op 14 november want ook daar 
treden zij die avond op. Binnenkort 
zal Robbert ook één van de zan-

gers van LA the Voices vervangen 
tijdens de wervelende dinnershow 
‘Brooklyn Nights’ in het Crown The-
ater in Aalsmeer. Een zeer uiteen-
lopend repertoire beheersen beide. 
Van Hazes tot Pavarotti en van Car-
men tot de Zangeres zonder Naam. 
Sinds 2012 woont dit illustere duo in 
Uithoorn. Eerst hebben zij een voor-
zichtige start gemaakt met privé-
zanglessen geven. Daarnaast ver-
zorgden zij verschillende musical-
workshops op lokale basisscholen. 
En nu is Zangles Uithoorn een feit 
en zijn zij klaar voor nóg meer zang 
en muziek in Uithoorn. Iedereen van 
8 tot 80 jaar mag een proefles voor € 
10,- komen volgen.

Ga voor meer informatie naar www.
dubbelb.nl of www.dannynooy.nl. 
Op Facebook: Zangles Uithoorn.

Ella en Nicolas van Poucke 
schitteren op het SCAU-podium
Uithoorn - De jonge celliste Ella 
van Poucke en haar al even geta-
lenteerde broer Nicolas aan het kla-
vier schitterden zondagmiddag in 
de volle Thamerkerk op het podium 
van de Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU). Allebei nog 
maar begin twintig wonnen ze al in 
hun jeugdjaren prestigieuze prijzen 
bij onder andere het Prinses Christi-
na Concours. In de concertserie van 
SCAU lieten ze horen hoe hun enor-
me muzikale talent dienstbaar wordt 
gemaakt aan de vertolking van vier 
meesterwerken voor cello en piano.
In de korte sonate in a van Luigi 
Boccherini, waarmee ze begonnen, 
werd meteen al energiek op de pia-
no en met een fantastische en rijk-
geschakeerde cellotoon gemusi-
ceerd. De daaropvolgende sonate in 
D opus 102 van Ludwig van Beetho-
ven klonk groots en meeslepend in 
de snelle delen en met een verstil-
de zachtheid in het langzame mid-
dendeel. In de zaal zat een voor mu-
sici erg fijn publiek dat in volstrekte 
stilte luisterde zonder dat ook maar 
het begin van een in de grote con-
certzalen helaas zo gebruikelijke 
hoestpartij of inderhaast onderdrukt 
piepje van een niet afgezette tele-
foon ieders concentratie stoorde.

Doodstil
Na de pauze speelden zus en broer 
Van Poucke “Louange à l’éternité de 
Jésus”, een deel uit ”Quatuor pour 
la fin du temps” van Olivier Messi-
aen. De componist schreef dit werk 
onder moeilijke omstandigheden in 
1941, als gevangene in een Duits 
concentratiekamp. Dat de luiste-
raars het karakter van het stuk pre-
cies aanvoelden, bleek wel uit het 
feit dat het vele seconden doodstil 
bleef toen de laatste tonen zacht-
jes waren weggestorven. Inderdaad, 
ook stilte hoort bij muziek. Dit stuk 
wordt, vertelde pianist Nicolas, mis-
schien de toegift bij het komende 
optreden van de Van Pouckes in het 
Amsterdamse Concertgebouw.
Met de briljant neergezette sona-
te in C, opus 119 van Serge Prof-
jev uit 1949 besloten Ella en Nico-
las van Poucke hun recital. Terecht 
dat het publiek ze met veel applaus 
beloonde na deze prachtige muzi-
kale middag.
De lichte muze betreedt het SCAU 
podium op zondag 15 november, in 
de personen van Dafne, Margriet en 
Sabien, die het kleurrijke trio ZAZI 
vormen. Zingend en spelend pre-
senteren ze een vlot en afwisselend 
liedjesprogramma.

Kerstmarkt Amstelplein dit 
jaar op 12 en 13 december
Uithoorn – Na het enorme succes 
van de Kerstmarkt op het Amstel-
plein in 2014 heeft de organisatie dit 
jaar grootse plannen voor de editie 
van 2015. De Kerstmarkt zal dit jaar 
namelijk plaats vinden op zaterdag 
en zondag, er worden twee gezelli-
ge pleinen gecreëerd en het aantal 
kramen zal iets worden uitgebreid. 
Dit jaar is door het bestuur een eve-
nementenbureau in de arm geno-
men om de Kerstmarkt nog profes-
sioneler te organiseren. Lek Bloe-
menservice uit de Kwakel zal zor-
gen voor een fantastische aankle-
ding van dit gezellige evenement. 
Vanaf oktober is het mogelijk om 
een kraam, houten huisje of hore-
caplek te huren op deze kwalitatie-
ve, drukbezochte en gezellige Kerst-
markt. Inschrijven en meer informa-
tie is te vinden op www.winkelcen-
trum-amstelplein.nl/kerstmarkt-uit-
hoorn/. De Kerstmarkt was in 2014 
een enorm succes, bijna 15.000 
mensen bezochten op zondag de 

markt. “De Kerstmarkt is inmiddels 
een begrip in Uithoorn en omge-
ving en is belangrijk voor de omge-
ving,” aldus Jos van den Berg (voor-
zitter van de winkeliersvereniging). 
Voor 2015 zijn er al tal van mooie 
plannen gemaakt. Zo zal evene-
mentenbureau FanWork Events een 
groot gedeelte van de organisatie 
uit handen van het bestuur nemen. 
De Kerstmarkt begint in 2015 op het 
Amstelplein en loopt via het winkel-
centrum en via de Schans door naar 
de Schoolstraat. Zowel op het Am-
stelplein als op de Schoolstraat zal 
een gezellig plein worden gecreëerd 
met de nodige horecavoorzieningen 
en leuke activiteiten voor kinderen. 

De organisatie roept lokale winke-
liers, ondernemers en culturele par-
tijen op om deel te nemen aan de-
ze gezellige Kerstmarkt. Meer infor-
matie is te vinden op www.winkel-
centrum-amstelplein.nl/kerstmarkt-
uithoorn/.

Ook in oktober weer 
wereldkeuken
Uithoorn - Zoals inmiddels al bij-
na een jaar gebruikelijk is, is er op 
de derde woensdag van de maand 
weer een wereldkeuken-avond in 
‘t Buurtnest. Deze maand is dat op 
21 oktober. Een leuke manier om in 
contact te komen met buurtbewo-
ners of natuurlijk bij te praten met 
bekenden onder het genot van een 
hapje en een drankje. Deze keer 
kunt u aanschuiven voor verschil-
lende gerechten uit de Duitse keu-
ken. We zijn open vanaf 18:00 tot 
22:00, het eten zal rond 18:30 star-

ten. Mee-eten kost 5,- per persoon, 
exclusief drinken. Het belooft ook 
nu weer een gezellige avond te wor-
den. Vanwege een beperkt aantal 
plaatsen kunt u alleen komen door 
een aanmelding van tevoren, dus 
geef u snel op voordat we het maxi-
mum aantal deelnemers hebben 
bereikt. Opgeven kan door te mai-
len naar wereldkeukeneuroparei@
gmail.com of door te bellen naar 06-
82934819. U ontvangt dan zolang er 
nog plek is een bevestiging van de 
aanmelding. Tot ziens op de 21e!

Leger des Heils zoekt 
collectanten in Uithoorn
Uithoorn - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Uithoorn voor 
de jaarlijksedeur-tot-deurcollec-
te. De collecte wordt gehouden van 
30 november tot en met 5 decem-
ber 2015. De opbrengst van de col-
lecte wordt gebruikt voor het soci-

Geen krant?
0297-581698

aal maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils.
Steeds meer mensen doen een be-
roep op de hulp van het Leger des 
Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van 
gebruikte kleding, voedsel of hulp 
bij schulpverlening. Een groeiende 
groep mensen heeft moeite om het 
hoofd boven water te houden. Bo-
vendien voelen steeds meer men-
sen zich eenzaam. Het Leger des 
Heils wil mensen helpen die hulp 
nodig hebben en nergens anders 
terecht kunnen.
Iedereen kan een beroep doen op 
het Leger des Heils, ongeacht ach-
tergrond of levensovertuiging. Het 
afgelopen jaar hielp het Leger des 
Heils bijna 60.000 mensen met pro-
fessionele zorg en begeleiding: van 
maatschappelijke opvang tot versla-
vingszorg en van jeugdzorg tot re-
classering. De deuren van buurt-
steunpunten en korpsgebouwen 
staan voor iedereen open. Wekelijks 
worden inloopochtenden, gezamen-
lijke maaltijden en andere activitei-
ten georganiseerd. Voor deze pro-
jecten en het ontwikkelen van nieu-
we initiatieven, krijgt het Leger des 
Heils geen subsidie. Daarom zoekt 
het Leger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door kan 
blijven gaan. Onder de noemer ‘Sa-
menleven doe je dus niet alleen’, or-
ganiseert het Leger des Heils in veel 
plaatsen een deur-tot-deurcollecte.
Bent u tijdens de collecteweek be-
schikbaar en wilt u zich aanmel-
den om in uw wijk te collecteren? 
Ga dan naar www.legerdesheils.nl/
collecte of bel met 036 - 53 98 175.

Uithoorn - De afgelopen twee we-
ken zijn er in Uithoorn acht voer-
tuigen open gebroken. In septem-
ber waren auto’s in de Meerwijk het 
doelwit, maar in de afgelopen we-
ken met name de wijk Legmeer en 
rondom het busstation. In sommige 
gevallen worden brillen en andere 
losse goederen gestolen. Zo raak-

te iemand een laptop kwijt, die nog 
in de auto lag. Echter in de mees-
te gevallen hebben de daders het 
voorzien op de inbouw apparatuur: 
navigatie en airbags van de merk-
auto’s Volkswagen en BMW. Het 
advies van de politie: Zorg ervoor 
dat u geen waardevolle voorwer-
pen in uw auto achter laat.

Diefstallen uit auto’s
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Sportief èn milieubewust rijden
Uithoorn - Bij P.A. van Rooyen Top 
Movers staan duurzaamheid en oog 
voor het milieu hoog op de agenda. 
Als bedrijf in de logistieke sector is 
zij afhankelijk van het wegvervoer 

en onlangs heeft Van Rooyen bij 
vervangingsplannen gekozen voor 
Volkswagen. Voor het verkoopteam 
zijn vijf Volkswagens type Golf GTE 
in gebruik genomen. Rijden met de-

ze sportieve plug-in-hybride wa-
gens betekent fors minder uitstoot 
en ook veel zuiniger rijden. Daar-
mee geeft Van Rooyen gestalte aan 
milieubewust rijden. Er is gekozen 

Het verkoopteam van P.A. van Rooyen Top Movers met de nieuwe GTE’s.

Geslaagde gentlemans 
wedstrijd bij UWTC
Uithoorn - Gezellige drukte in de 
kantine van UWTC (bij de bmx baan) 
tijdens de afsluiting van het wegsei-
zoen bij de Ad Fiege memorial Gent-
lemans wedstrijd van UWTC wiel-
ren. Een stralend zonnetje maar een 
verraderlijk koude en sterke oosten-
wind daar moesten de 27 koppels 
het mee doen in hun tijdrit over on-

geveer 14 km. Na afloop van de race 
kon iedereen onder het genot van 
een kop soep en broodje, gemaakt 
door slagerij vd Schaft, weer lekker 
opwarmen. Ondertussen werd de 
uitslag opgemaakt. Voorzitter Geor-
ge Ruijter maakte de uitslag bekend 
en Gees Fiege mocht de wisselbe-
ker overhandigen aan Menno van 

Greet & Henk winnen 
eerste parencompetitie
Uithoorn - Maandag 5 oktober ein-
digde de eerste parencompetitie 
van vijf ronden. Hans & Nico werden 
tweede en Ineke & Elisabeth derde 
in de A-lijn. In de B-lijn was de winst 
voor Tonny & Harry, werden Thea & 
Marja tweede en Wim & Marcel der-
de. De C-lijn werd gewonnen door 
Nelly & Jaap, Helma & Theo werden 
hier twee en Ploon & Fons drie.
Maandag 12 oktober werd de eerste 
zitting van de tweede parencompe-
titie gespeeld. Nieuwe ronde, nieu-
we kansen! Nu sloegen Ans & Lia 
toe met ruim 59% in de A-lijn. Hans 
& Nico werden alweer tweede met 
bijna 58% en Greet & Henk meld-
den zich ook weer met 55,4%. De 
B-lijn was dit keer voor Marjan & 

Ben met 60,4%, gevolgd door Thea 
& Marja (57,3%) en Andrew & Ton 
(56,8%). De topscore van de avond 
viel alweer in de C-lijn: Tineke & 
Rob scoorden 62,66%, op de voet 
gevolgd door Loes & Hans met een 
bijna even hoge 62,5%. Doina & Tiny 
werden derde met 60,3%.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in Uit-
hoorn. Aanmelden en/of informa-
tie bij de secretaris van de BVU Ma-
rineke Lang tel. 0297 569 432 (na 
18:00 uur), bvu@telfort.nl. Voor in-
formatie over bridgelessen kunt u 
terecht bij Hans Wagenvoort wa-
genvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Springschans wint de 33e 
Scholierenveldloop

Uithoorn - De kinderen van ba-
sisschool de Springschans heb-
ben hun titel bij de 33e Schoieren-
veldloop met succes verdedigd. On-
der erg regenachtige omstandighe-
den lieten de kinderen zich van hun 
beste kant zien en lieten zich goed 
voorin zien waardoor ze aan het ein-
de van de dag de beker in ontvangst 
mochten nemen. Bij de jongens en 
meisjes groep 3 was Esmee Kri-
ger oppermachtig en soleerde naar 
een prachtige overwinning. Het po-
dium bij de meisjes groep 3 werd 
compleet gemaakt door Milou Ra-
vesteijn en Tess van Tol. In de top 10 
stonden maarliefst 9 kanjers van de 
Springschans. Britt Riegen eindig-
de als 4e, Sophia Boidin 5e, Merel 
Appeldorn 7e, Amy Flart 8e, Mirthe 
Gunther 9e en Elin Stokhof eindigde 
als 10e. Zora van Zetten finishte als 
20e, Roos Krijbolder 22e en Isabelle 
Dekker eindigde als 27e. Bij de jom-
gens groep 3 kwam Florian Faber, 
na een spannende eindsprint als 4e 
over de streep, Guus Pouw finisht op 
1 schoen als 5e, Jack van Eijck werd 

7e, Neil Kenter 10e, Axel Cornelisse 
12e, Mike Knook 20e, Dayrio Tho-
mas 26e, Coen Burggraaf 28e, Bro-
dy van Kleij 32e, Thijmen Ijff 35e en 
Andy Baron finishte als 41e.

Knap
Laura van Luinen eindigde knap als 
5e bij de meisjes groep 4. Domini-
que Koch liep naar een 12e plaats, 
Elien Everts en Isabelle Kats kwa-
men als 17e en 18e over de finish. 
Zara Velten eindigde als 21e, Ben-
te Snel 23e, Tess van Tol 26e, Ma-
rinda Drost 27e, Elisa Eeltink Gonza-
lez 29e, Jenthe Heerings 31e, Evi Ol-
denbeuving 35e, Georgette Overwa-
ter 36e, Lima Manasse 37e en Tess 
Oldenbeuving finishte als 44e.
Tim van Eijck en Tijmen Kip maakte 
er bij de jongens groep 4 een prach-
tige strijd van. Na een indrukweek-
ende eindsprint trok Tim aan het 
langste eind en kwam als winnaar 
over de fnish, Tijmen werd knap 
2e. Kas Voges en Jules Branden-
burg kwamen na een valpartij als 
6e en 7e over de eindstreep.Tobi-

Legmeervogels blijven 
lijstaanvoerder
Uithoorn - Zondag 11 oktober was 
het Utrechtse Elinkwijk de tegen-
stander van de koploper in de 2e 
kl. B, Legmeervogels. Elinkwijk dat 
tot nu toe twee keer heeft gewon-
nen. Twee keer verloren en een keer 
gelijk heeft gespeeld en met 7 pun-
ten koploper is van het rechterrijtje. 
Legmeervogels van de tot nu toe 
gespeeld vijf wedstrijden er vier er 
van werden gewonnen en een du-
el is geëindigd in een gelijkspel. Dit 
alles heeft er voor gezorgd dat Leg-
meervogels koploper is met dertien 
punten uit 5 duel. Voorafgaande aan 
dit duel heeft Trainer Jack Honsbeek 
de spelers er op gewezen dat Elink-
wijk een gevaarlijke buitenstaander 
is en je vanaf minuut een op je tellen 
zal moeten passen. Komt Elinkwijk 
op voorsprong, dan ga je een heel, 
heel moeilijke wedstrijd tegemoet.
Trainer Pascal de Bruijn van Elink-
wijk heeft volgens zeggen geen 
personele problemen. Trainer Jack 
Honsbeek van Legmeervogels heeft 
noodgedwongen zijn elftal moe-
ten aanpassen Legmeervogels be-
ginnen aan het duel tegen Elinkwijk 
met Patrick Brouwer onder de lat 
in plaats van Jasper van Gelderen 
die door werkzaamheden is verhin-
derd. Jordy de Groot tot nu toe goed 
voor drie treffers begin op de bank. 
Hij heeft de hele week niet kunnen 
trainen door studie. Ook op de bank 
heeft plaatsgenomen Damien de 
Vegt. Hiervan is de reden een lichte 
blessure opgelopen tijdens de laat-
ste training. Dit heeft tot gevolg dat 
Robin Oussoren in het elftal op de 
plaats in van Jordy de Groot gaat 
spelen. Sebastiaan van Dijke, de 
laatste weken spelend in de laat-
ste linie schuift op naar het midden-
veld. Zijn plaats in de achterste li-
nie wordt dan weer bezet door Ste-
fan van Grieken.
Legmeervogels denken rustig aan 
het duel tegen Elinkwijk te beginnen 
maar de gaste heren denken daar 
duidelijk anders over . Vanaf het 
eerste fluitsignaal van Scheidsrech-
ter Barrales die wel een hele grote 
invloed heeft gehad in dit duel door 
11 keer geel uit te delen en een keer 
rechtstreeks rood gaf aan Nick van 
Nieuwkerk van Elinkwijk mede door 
zijn chaotisch optreden stonden er 
na ruim 90 minuten nog maar 19 
spelers op het veld. Elinkwijk stoor-
de al vroeg in het duel de opbouw. 
Legmeervogels had het duidelijk 
moeilijk met deze speelwijze van 
Elinkwijk. Al na 5 minuten stonde 
1-0 op het scorebord. een vrije trap 
net buiten het strafschopgebied van 
Legmeervogels zorgde voor veel on-
rust in de verdediging van Legmeer-
vogels. uiteindelijk is het Jacky Testa 
la Muta die de bal in het doel weet 
te werken en kijken de Vogels tegen 
een 1-0 achterstand aan. dan pro-
beert Legmeervogels de bakens te 
verzetten maar dit lukt maar moei-
zaam. Lulinho Martins lukt het zo nu 
en dan nog wel voor gevaar te zor-
gen. het dichts bij de gelijkmaker is 
Robin Oussoren die oog in oog komt 
te staan met de doelman van Elink-
wijk maar er niet in slaagt om deze 
te passeren. De ust gaat dan ook in 
met de 1-0 voorsprong voor Elink-
wijk. De tweede helft is nog jong 

als Legmeervogels weer eens on-
nodig de bal verspeelt en een snel-
le counter de 2-0 inleidt. het is Re-
douan Aamri die Don Cornet weet 
te vinden en deze laatste weet doe-
lam Patrick Brouwer van Legmeer-
vogels deze dag voor de tweede 
maal te passeren. 2-0. dan denkt 
Elinkwijk de buit binnen te heb-
ben. De spelers van Legmeervogels 
denken daar duidelijk anders over. 
Legmeervogels wordt een stuk fel-
ler en nu heeft Elinkwijk hier de no-
dige moeite mee. In de 73ste minu-
ten komt er dan de aansluitingstref-
fer. Jordy de Groot kan heel ver ko-
men in het strafschopgebied van 
Elinkwijk en speelt dan op het juis-
te moment de bal naar de mee gelo-
pen Robin Oussoren en die weet nu 
wel te score 2-1. lang heet de 2-1 
niet op het score bord gestaan. Een 
hoekschop genomen in de 78ste mi-
nuut genomen door Srefan Tiche-
laar wordt door de mee op gekomen 
Mitchell Verschut op fraaie wijze in-
gekopt 2-2. Met nog minstens 15 
minuten te gaan is het in het veld al 
aardig rustig geworden. Zowel Jac-
ky Testa la Muta van Elinkwijk als 
Jordi holt van Legmeervogels zijn 
dan al in de kleedkamer met ieder 2 
gele kaarten. Als daar dan ook nog 
bij komt Nick van Nieuwkerk met 
een directe rode kaart na een ste-
vige overtreding op Sebastiaan van 
Dijke is het 9 tegen 10. Dan spelen 
Legmeervogels deze over tal situatie 
niet goed uit. Veel te veel wordt de 
lange bal gehanteerd in plaats van 
te kiezen voor een rustige opbouw 
via de zijkanten. Legmeervogels le-
vert in deze situatie veel te veel de 
bal wel heel eenvoudig in bij Elink-
wijk dat door deze speelwijze van 
Legmeervogels nog maar zelden in 
gevaar komt. Mede door deze ver-
keerde speelwijze van Legmeervo-
gels komt er geen verandering in de 
score en wordt de 2-2 dan ook de 
eindstand. Het is knap dat Legmeer-
vogels de 2-0 achterstand weet weg 
te werken maar jammer dat men de 
obertal situatie niet weet uit te bui-
ten. Lulinho Martins van Legmeer-
vogels is dan ook van mening dat 
Legmeervogels 2 punten te weinig 
krijgt. 2 punten die je later dit sei-
zoen misschien nog wel eens kan 
gaan opbreken.

Legmeervogels 2
Legmeervogels 2 is er tegen Hoog-
land niet in geslaagd om met de 
drie punten in de tas huiswaarts te 
keren. Legmeervogels is in dit du-
el niet de mindere van Hoogland. 
In tegendeel zelfs Legmeervogels is 
meer voor het doel van Hoogland te 
vinden als Hoogland voor het doel 
van Legmeervogels dat verdedigd 
wordt daar Robin Zijlstra. Legmeer-
vogels laat in dit duel vele, vele kan-
sen liggen. Als de andere partij de 
schaarse mogelijkheden wel benut 
dan doe je je zelf te kort. Hoogland 
heeft dan wel een dubieuze straf-
schop nodig om op de 2-1 te ko-
men. Maar dit was wel voldoende 
voor de 2-1 zeggen van Hoogland. 
Er had in dit duel zeker meer inge-
zeten voor Legmeervogels als er wat 
zorgvuldiger was omgesprongen 
met de vele mogelijkheden. 

Jager Auto -
Zaans criterium
klassement

Uithoorn - Ziet u UWTC lid Jeroen 
Breewel binnenkort in een Jaguar 
rijden? Hij heeft een weekend Ja-
guar rijden gewonnen door eerste te 
worden in de “Jager Auto-Zaans Cri-
teriumklassement”. Een klassement 
over 3 wedstrijden: Krommenie (26 
mei), Oostzaan (2 augustus) en As-
sendelft (3 okt). Jeroen gefeliciteerd!

de GTE’s te laten leveren door Maas 
Autogroep, met wie Van Rooyen al 
een jarenlange relatie heeft. Don-
derdag 8 oktober zijn de Volkswa-
gens feestelijk afgeleverd.

as Berns finishte als 9e, Joris Bros-
huis eindigde als 12e, Teun Haak 
13e, Maarten Kole 15e, Justin Perk 
24e, Idde Minor 26e, Lars Wiedijk 
29e, Kaj Postma 32e, Laurens Gaj-
entaan 37e, Reinier Broshuis 41e en 
Jop van Weeren als 44e.

Brons
Bij de meisjes groep 5 ontving Em-
ma Baron een mooie bronzen me-
daille, gevolgd door Filia Kaffatos 4e 
en Maud Schrama 5e. Sara Pouw 
finishte als 9e en Arnha Bhurgra 
kwam knap als 13e over de eind-
streep. Bas van Ede won net als vo-
rig jaar met overmacht bij de jon-
gens groep 5. Met een ruime voor-
sprong kwam Bas als winnaar over 
de finish. Jorn Snel, Daniel Kriger, 
Maurits Fievez en Luca Gajentaan 
zorgde voor een mooie strijd om de 
3e plaats. Jorn kwam uiteindelijk 
met een klein verschil als 3e over de 
finish, gevolgd door Daniel 4e, Mau-
rits 5e en Luca 6e. Morris de Kuijer 
en Glenn Korn finihte allebei mooi 
in de top 10 op de 8e en 9e plaats. 
Zoiye van Leeuwen finishte als 18e, 
Simon Kole 19e, Per Peters 20e, Sam 
Hooiveld 27e, Julius Faber 33e en 
Laurens Bos 37e.
Xanne Kip maakte bij de meis-
jes groep 6 haar favorietenrol waar 
en kwam met voorsprong over de 
streep en mocht weer de hoogste 
trede op het podium betreden. Es-
mee Meering liep een mooie race 
en mocht op het podium de bron-
zen medaille in ontvangst nemen. 
In de top 10 eindigde nog 5 meisjes 
van Springschans. Jasmijn Wakkers, 
Isabelle Korn, Tara Punt, Fleur Rie-
gen en Julia van Luinen finishte als 
5e, 6e, 7e , 9e en 10e. Luna Schut fi-
nishte na 1000m als 12e, Maria Eel-
tink Gonzalez 19e, Eline Koopal 22e, 
Claudia Penning 25e, Kim Burggraaf 
27e, Esmee Cornelisse 28e, Elena 
Pisters 34e en Youssra Bouchoui-
han 36e.

Hoogste trede
Yannick Bena stond na zijn race bij 
de jongens groep 6 ook op de hoog-
ste trede om zijn gouden medaille in 
ontvangst te nemen. Wout Haak fi-
nishte met een 8e plaats mooi in de 
top 10. Felix Reuvenkamp en Quin-
ten Hoogendijk kwam als 13e en 
14e over de finish. Robin Gunther 
finishte als 21e, Finley Baron 23e, 
Donny Zaal 25e, Daan Rompelberg 
27e, Lucas Backx 29e, Jesper Fievez 
33e, Timo Minor 35e, Kik Peters 36e, 
Jessy Koersvelt 47e. Lois Wielage, 
Tessa van de Water en Maud San-
ders stonden bij de meisjes groep 7 
voor de Springschans aan de start. 
De meisjes kwamen als 7e, 13e en 
14e over de eindstreep. Tom Nieu-
wenhuis finishe bij de jogens groep 
7e knap als 3e, kort gevolgd door 
Toine van Tiggelen op een 4e plaats. 
Noah Koopmans kwam na goede 
race als 11e over de streep, Thymen 
den Haan finishte als 16e, Benji van 
Leeuwen en Sam Postma finishte 
als 23e en 27e. Jasmijn van Tooren 
liet bij de meisjes groep 8 al haar 
concurentes achter haar en kwam 
als winnares over de finish. Noor-
tje de Kuijer maakte het feestje op 
het podium compleet door als 3e te 
eindigen, kort gevolgd door Isabel-
le van Egmond die als 4e eindigde. 
Sien Saadat, Eline Rompelberg en 
Julia Meering finishte ook binnen 
de top 10 en kwamen als 7e, 8e en 
10e over de streep. Fleur Zonneveld 
eindigde als 17e en Victoria Urban 
kwam als 19e over de eindstreep. 
Ook bij de jongens groep 8 kwam 
het rood-zwart als 1e over de finish. 
Robin Wakkers soleerde na een 
mooie race naar de overwinning. 
Tim Verheijen eindigde knap op een 
4e plaats. Stefan Baron, Rimmer van 
Gilst en Thijs Plooy kwamen als 14e, 
19e en 26e over de eindstreep. Aan 
het einde van de dag mocht ook 
Meester Tim een bronzen medail-
le in ontvangst. Onder het toeziend 
oog van vele Springschans suppor-
ters finishte Meester Tim bij de leer-
krachten en ouders als 3e. De kin-
deren van de Springschans mogen 
erg trots zijn op hun geweldigde 
prestaties. Ondanks de hevige re-
genbuien hebben ze zich van hun 
beste en sportiefste kant laten zien.

Capel en Peter van Capel. Zij mo-
gen zich een jaar lang het snelste 
gentleman koppel noemen. Zij re-
den echter niet de snelste tijd! Lo-
rena Wiebes en Koen de Best reden 
10 seconde sneller. Lorena en Koen 
vielen nog meer op, want zij stonden 
beide met een andere partner nog-
maals aan de start en reden de 14 

km tijdrit dus twee keer. Ook Dan-
ny Plasmeijer en Marcel Plasmeijer 
mochten bloemen in ontvangst ne-
men. Zij waren de snelste bij de ou-
der-jeugd klasse. De mooie boeket-
ten waren gemaakt door Wiegmans 
bloemen uit Mijdrecht.

Uitslag Gentleman
1 Peter van Capel en Menno van Ca-
pel, 2 Sven Nijhuis en Guido Coers, 
3 Arjan Hulsebos en Theo Heuzen, 
4 Koen de Best en Tom Koudstaal, 
5 Gijs Kostman en Piet van Lamme-
ren, 6 Sjon vd Berg en Niels Kramer, 
7 Jeroen Hijstek en Wim van Don-
gen, 8 Mark Best en Gerard van 
Veen. 

Uitslag dame-heer
1 Lorena Wiebes en Koen de Best, 
2 Fransina Dekker en Ruben Roos, 
3 Rebecca Cornelisse en Bas de 
Bruin, 4 Lorena Wiebes en Rene 
Wiebes, 5 Marjan de Bruin en Ben 
de Bruin, 6 Patty van Oers en Joost 
Springintveld

Uitslag ouder-kind
1 Danny Plasmeijer en Marcel Plas-
meijer, 2 Benjamin Wessels en Fran-
klin Wessels, 3 Mike Derogee en 
Vincent Derogee, 4 Duuk vd Haag-
en en Ivo vd Haagen, 5 Joran Co-
lijn en Wim Veenboer, 6 Sven Bus-
kermolen en Ruud Zeilstra, 7 Joy-
ce de Rijk en Rene van Pierre, 8 Igal 
van Zwieten en Misha van Zwieten, 
9 Jasmijn Wiegmans en Adriaan Vis, 
10 Niels Nijhuis en Ronald Nijhuis, 
11 Esmee de Rijk en Diane de Rijk, 
12 Tijs Schouten en Frank Schouten, 
13 Sen Haasbroek en Jean Haas-
broek.





Enige tijd geleden heb ik mij, we-
gens een overmaat aan kilo’s en 
gebrek aan conditie, aan het ren-
nen gezet. Sindsdien loop ik met 
grote regelmaat over de Botshol-
se wegen. Zeker in de zomer is er 
genoeg te beleven als je luistert 
en een beetje om je heen kijkt, 
dus voor mij zeker geen oortele-
foon in. Gelukkig niet, anders had 
ik begin juni zeker de havikenfa-
milie gemist. Al dravend over de 
Botsholsedijk hoorde ik door de 
bomen rechts een mij onbeken-
de vogel. Het klonk als een jonge 
roofvogel, maar ik kon het geluid 
niet thuis brengen.
Verdwaasde sporter als ik inmid-
dels ben, draafde ik bezeten door 
maar nam me wel voor later op 
de dag terug te komen. Gewa-
pend met een verrekijker en foto-
toestel met stevige telelens, vat-
te ik aan het einde van de middag 
post op de plek waar ik het geluid 
had gehoord.
Al gauw had ik een groot nest in 
de gaten, een meter of twintig de 
bebossing in. Een poosje bleef 
het stil tot ik een paar klagende, 
beetje paniekerige kreten uit het 
nest hoorde komen, even later 
gevolgd door een stel korte ké-
ké-ké kreten een eindje verderop. 
En ja hoor, daar kwam met rusti-
ge vleugelslag een roofvogel ter 
grootte van een buizerd door de 
bomen gemanoeuvreerd.
Na geduldig wachten werd ik uit-
eindelijk zelfs beloond met het 
een blik op het echtpaar havik 
door mijn telelens.
Dolgelukkig fietste ik weer te-
rug naar huis, om daar te consta-
teren dat alles op de foto scherp 
was behalve het roofvogelstel. 
Kennelijk was ik precies aan het 
eind van het broedseizoen ge-
weest, want de volgende keer dat 
ik stond te spieden was het jong 
uitgevlogen en hoorde ik slechts 

zo nu en dan verderop de havi-
kenkreten. 
Afgelopen vrijdag rende ik weer 
mijn rondje over de dijk. De 
zwakke herfstzon deed zijn uiter-
ste best om door de mist heen te 
branden, maar voorlopig zag ik 
voornamelijk een witte wattende-
ken om me heen. Plotseling hoor-
de ik door de mist het mij nu be-
kende ké-ké-ke op me afkomen 
en vloog de havik vlak voor mij 
langs. Na nog wat doordraven 
zag ik de grote vogel met don-
kergrijs- wit gestreepte borst op 
een lantaarnpaal mijn geploeter 
minzaam aanzien om vervolgens 
met kalme vleugelslag weer in 
de mist te verdwijnen. Even later 
wist de zon wat gaten in de ne-
vel te prikken en voor mij stroom-
de een paar heldere zonnestralen 
over de dijk. Het allermooiste van 
die ochtend moest nog komen. 
Daar waar de dijk plotseling zicht 
biedt over de Botshol was de mist 
als bij toverslag verdwenen. Het 
prachtige herfstlicht speelde over 
het rimpelloze water van de plas, 
omzoomd door de kale rietkragen 
waar hier en daar nog een flard 
mist zwierf. Zou het niet prachtig 
zijn als het altijd zo zou zijn?

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Rennersgeluk

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoornIVN bomenwandeling
Regio - Op zondag 18 oktober is er 
een IVN-bomenwandeling rond het 
Zijdelmeer. Als u graag wat meer 
wilt weten over bomen, dan is deze 
wandeling een goede gelegenheid. 
Het najaar is een leuke tijd om naar 
bomen te kijken. Ze staan nog volop 
in het blad en veel bomen hebben 
vruchten, waardoor je ze beter kunt 
herkennen. De wandeling start om 
10 uur voor de ingang van het ge-
meentehuis van Uithoorn en duurt 
ongeveer twee uur. Vindt u het leuk 
om op eigen gelegenheid de bomen 
van Uithoorn te leren kennen, dan 
is het IVN-bomenboekje een uitste-
kende hulpmiddel. Het boekje be-
vat beschrijvingen en foto’s van 32 
boomsoorten uit de regio en handi-
ge wandelroutekaarten. Het is voor 
7,50 verkrijgbaar bij de gids. De bo-
menwandeling is gratis. Opgeven is 
niet nodig. Voor informatie kunt u 
terecht bij Marian Verweij, tel. 0297-
565104.

Seizoen Crown Theater 
van start
Regio - Aankomend weekend start 
het jubileumseizoen van het theater 
aan de Van Cleeffkade in Aalsmeer 
met de toepasselijke voorstelling 
“Nijntje viert feest”. Daar waar het 
theater haar eerste lustrum viert 
is het voor Nijntje haar 60-ste ver-
jaardag. In deze vrolijke voorstelling 
voor de allerkleinste, komt de hele 
konijnenfamilie naar het theater: va-
der Pluis, moeder Pluis en oma Pluis 
en natuurlijk nijn en haar beste 
vriendin Nina. De verhalen van Dick 
Bruna vertaalde Ivo de Wijs naar 
even speelse als herkenbare liedjes. 
We horen de leukste nummers uit 
de drie eerdere musicals, aangevuld 
met spiksplinternieuwe feestliedjes 
van Ivo de Wijs en Henny Vrienten. 
Op de vrolijke muziek van de onver-
getelijke Joop Stokkermans zingen 
de allerkleinste uit volle borst mee.
Deze sprankelende muzikale voor-
stelling (regie Bruun Kuijt) is een 
prachtige kennismaking voor jon-
ge kinderen met een écht theater-
concert. 

Voorstelling
Er is een voorstelling op zaterdag 17 
oktober om 13:30 uur en om 15:30 
uur. Kaarten zijn te reserveren via 
www.crowntheateraalsmeer.nl, te-
lefonisch 0900-1353 (45 cpm) of bij 
een van de zeven verkooppunten. 
Bij aankoop van vier of meer kaar-
ten per voorstelling bieden wij het 

Familiepakket en ontvangt u 15% 
korting. Het Boekhuis Aalsmeer in 
de Zijdstraat heeft ter gelegenheid 
van de 60-ste verjaardag, een eta-
lage gewijd aan Nijntje. Koopt u hier 
uw theaterkaarten dan ontvangt u 
een presentje en maakt u kans op 
een Nijntje loopauto.
Op de website kan ook een kleur-
plaat gedownload worden die voor 
aanvang van de voorstellingen inge-
leverd kan worden. Wie weet win je 
leuke prijzen.

Het nieuwe seizoen
Verder in dit nieuwe seizoen ande-
re mooie voorstellingen, voor jong 
en oud(er). Zo komt op 28 okto-
ber Topdrummer Terry Bozzio naar 
Aalsmeer en brengt hier een waan-
zinnige voorstelling. Maar ga zeker 
ook naar Baantjer Live-2, naar Jan-
dino, of naar Chez Brood, een ge-
weldige muziektheatervoorstel-
ling over Herman Brood. Verder is 
er Love … The Beatles of de show 
van Simone Kleinsma. Jochem van 
Gelder komt met een unieke voor-
stelling voor grootouders met hun 
kleinkinderen. Voor de jeugd (en 
ouders) zijn er voorstellingen zoals 
SPIJT! van Carrie Slee, Robin Hood 
en Suske en Wiske, de musical.
Kortom, voor ieder voor wat wils. Al-
le informate over de voorstellingen 
is te vinden op www.crowntheate-
raalsmeer.nl

Kienen KNA gebouw
Uithoorn - Op zaterdagavond 17 
oktober organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein.. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur. Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 

leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende enve-
loppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen.

KNA viert 100-jarig 
bestaan met reünie

Uithoorn - Op 16 januari 2016 be-
staat muziekvereniging KnA precies 
100 jaar en dat moet natuurlijk ge-
vierd worden!
De vereniging is opgericht door per-
soneelsleden van de melkfabriek; 
zij wilden na het werk samen mu-
ziek maken en zo geschiedde. KnA: 
Kunst na Arbeid, werd de naam van 
de vereniging.
De vereniging groeide al snel uit 
tot een prachtig fanfare-orkest, in 

1949 kwamen de majorettes erbij. 
De maatschappij veranderde en de 
vereniging is meeveranderd; heden-
tendage is KnA een bloeiende mu-
ziekvereniging in een mooi muziek-
gebouw waar muziekleerlingen uit 
Uithoorn en omstreken hun lessen 
volgen, het is natuurlijk de thuisba-
sis van Het Orkest van Kna en daar-
naast van het Opleidingsorkest voor 
beginnende leerlingen, het Dweilor-
kest en de Slagwerkgroep. 

KnA wil dit jubileum graag vieren 
met hun leden en oudleden. Daar-
om organiseert het bestuur van de 
vereniging een reunie op zaterdag 
16 januari a.s. in het Muziekgebouw 
aan het Legmeerplein in Uithoorn. 
Bij deze doen zij dan ook een op-
roep aan alle oud-leden om zich aan 
te melden voor de reunie.
Wanneer je de reunie wilt bezoeken 
kun je je aanmelden via kna.reu-
nie@gmail.com.

Kinderboekenweek op
De Kajuit
Uithoorn - Het startsein werd al op 
maandagochtend gegeven door juf 
Moniek met het Raar-Maar-Waar-
lied van Kinderen voor Kinderen. Er 
werd gedanst en gezongen.
En daarna startten alle activiteiten 
die in het teken van techniek en we-
tenschap stonden. De ouders heb-
ben hard meegewerkt om de Kin-
derboekweek tot een succes te ma-
ken. Ouders gaven workshops, bak-
ten mee en hielpen mee in het la-
boratorium. Kinderboekenschrijver 
Rindert Kromhout heeft over zijn 
boeken verteld. Bovendien konden 
de kinderen, een ter plekke, gesig-
neerd boek van hem kopen.
In het Raar-Maar-Waar-Laboratori-
um konden de kinderen allemaal in-
teressante proefjes doen. De leer-
krachten gaven Nemo-lessen. De 
kinderen hebben technische knut-

sels gemaakt en door ouders wer-
den er wetenschappelijke work-
shops gegeven over hersens, DNA 
en bloed.
Als klap op de vuurpijl was er vrij-
dagmiddag een spetterend Boeken-
bal. Alle kinderen zagen er ‘Boe-
kenbalwaardig’ uit. De leerkrach-
ten speelden hints en de kinderen 
verzorgden spetterende optredens. 
Bovendien werden er Gouden Grif-
fels, Penselen en Scharen uitgereikt 
voor de mooiste knutsels, tekenin-
gen, gedichten en verhalen. En aan 
het kind dat de lekkerste en mooiste 
taart had gebakken, werd de Gou-
den Taartschep uitgereikt.
Het was een drukke, leerzame en 
gezellige week op De Kajuit. Kinde-
ren en leerkrachten kijken terug op 
een zeer geslaagde Kinderboeken-
week.

“Ik heeft geen bonen”
Nostalgische Avond bij 
vlagen hilarisch
De Kwakel - De Kwakelaar Jan 
Dobbe plaatste vroeger steevast een 
bord langs de Boterdijk met daarop 
“Ik heeft geen bonen.” als hij geen 
bonen meer te koop had. Deze en 
meer Kwakelse anekdotes kwamen 
weer uitgebreid aan bod bij de Nos-
talgische Avonden van Stichting De 
Kwakel Toen & Nu. Het dorpshuis 
De Quakel zat beide avonden weer 
tot de nok toe gevuld voor de Nos-
talgische Avond. Onder de aanwe-
zigen ook de wethouders Ria Zijl-
stra (1e avond) en Hans Bouma en 
Marvin Polak (beiden de 2e avond). 
Burgemeester Dagmar Oudshoorn-
Tinga was afwezig i.v.m. aanstaand 
moederschap. Ook nu weer wer-
den de aanwezigen getrakteerd op 
nieuwe en oude items en wetens-
waardigheden in de rubrieken van 
de website van de stichting www.
de-kwakel.com Zo was er een film-
pje over de bevrijdingsoptocht uit 
1945 van De Kwakel. De oproep of 
iemand iets meer weet over een En-
gelse Spitfire die in de oorlog in De 
Kwakel neergestort zou zijn, leverde 
nog niets op. Wel dat er een brand-
bom was gevallen op een huis van 
de familie Haak op de Boterdijk. 

Boterdijk
2015 is een jubileumjaar in De Kwa-
kel. De Boterdijk en de Drechtdijk 
werden 130 jaar geleden aange-
legd. Veel verenigingen en huwelij-
ken houden al jarenlang stand, wel 
vijftig jaar of langer. Zij werden al-
len in het zonnetje gezet. Prachti-
ge Kwakelse bruidsparen en boer-
derijen, Kwakelse gezinnen, schilde-
rijen van creatieve Kwakelaars trok-
ken langs. Ruim aandacht ook voor 
de Cyclamenlaan, nu 50 jaar oud, in 

een nog lege Kuil. Natuurlijk ontbra-
ken foto’s van Sport & Spel en het 
Polderfeest niet. Alles aan elkaar 
gepraat door Dirk Plasmeijer, die 
graag de aanwezigen betrekt bij het 
oplossen van onduidelijkheden, zo-
als de vraag wat er nog meer in de 
sigarettenautomaat zat bij de Lam-
mers. Was dat nou kauwgom of...wat 
anders? Na de pauze opende Dirk 
met een imitatie van een bekende 
Kwakelaar: uitgedost als schillen-
boer Jan Winter (Priem) op klom-
pen en met karakteristieke pet, leid-
de hij het tweede deel van de avond 
in, compleet met een uniek filmisch 
verslag van een dagje schillen op-
halen! Prachtige beelden van een 
verleden tijd. Maar ook aandacht 
voor het heden. Zoals o.a. de her-
plaatsing van de steen ter herinne-
ring aan de opening van de Boter-
dijk bijv. Deze is met hulp van Kwa-
kelse ondernemingen helemaal op-
geknapt en is nu te bewonderen in 
de gevel van het huis van Hans en 
Tineke Bouma. Of schilder Frans 
Kortenhorst, die via de Stichting De 
Kwakel Toen & Nu na 60 jaar weer 
in het bezit kwam van een schilderij-
tje dat hij als 15-jarige gemaakt had.
Stichting De Kwakel Toen & Nu wil 
graag alle donateurs, sponsors en 
vrijwilligers bedanken die ook de 
Nostalgische Avonden van 2015 
weer tot een groot succes hebben 
kunnen laten worden. Speciale dank 
aan het bestuur en vrijwilligers van 
Dorpshuis De Quakel, slagerij Eijk & 
Veld voor de hapjes en kwekerijen 
De Ruiter en Wim van Diemen voor 
de bloemen.

Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com

Vijf dagen lang creatieve 
inspiratie op KreaDoe
Regio - KreaDoe is hét event voor 
iedereen die houdt van handge-
maakt en DIY. Veel fijne shops bom-
vol creatief materiaal, verrassen-
de ideeën, duizenden enthousiaste 
bezoekers en tientallen superleuke 
workshops. De nieuwste trends op 
het gebied van haken, breien, pa-
per crafts, home deco, scrapbook-
ing, stempels, mixed media, taar-
ten & cupcakes, fashion, tekenen 
en schilderen, sieraden maken en 
meer. Hoe maak ik dat? En wat heb 
ik er voor nodig? Honderden ex-
perts staan vijf dagen lang klaar om 
deze vragen te beantwoorden en 
hun kennis met jou te delen. 
Nieuw op KreaDoe 2015 zijn: Home & 
Outdoor, Het Taart&Cupcaketheater 
en het Fashionplein. Bij Home 
& Outdoor vind je dé specialis-
ten op het gebied van hippe DIY’s, 
zodat je je huis, tuin of balkon 
naar de laatste trends inricht. Het 
Taart&Cupcaketheater is speciaal 
voor feestbeesten die houden van 
zoet. En op het Fashionplein bewij-
zen wij dat DIY-fashion, borduren, 
naaien, haken, breien en textiel ver-
ven überhip is.

Praktisch
KreaDoe vindt plaats van woensdag 
28 oktober tot en met zondag 1 no-
vember. Locatie: Jaarbeurs, Utrecht. 
Openingstijden: dagelijks 10.00-
17.00 uur. Kaarten aan de kassa kos-
ten € 12,50. Zie voor meer informatie 
+ voordelig online kaartjes kopen: 
www.kreadoe.nl. 
Onze redactie heeft voor deze beurs 
weer wat kaarten. Donderdagoch-
tend kunt u per persoon 1 toegangs-
kaart ophalen bij onze redactie aan 
de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht. 
Dit kan tussen 9 en 10 uur. OP=OP
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Uithoorn – Onder hard geklap en 
gejuich renden alle kinderen van Je-
naplanbasisschool ’t Startnest afge-
lopen vrijdag de jaarlijkse sponsor-
loop. Dit jaar liepen de leerlingen zo 
veel mogelijk rondjes om geld op 
te halen voor de school én voor Ki-
ka, de stichting Kinderen Kankervrij. 
Dit jaar niet in de stromende regen, 
maar heerlijk in de zon!
Het is een drukte van belang in het 
park rondom de basisschool. Opa’s, 
oma’s, mama’s, papa’s en andere 
belangstellenden hebben zich langs 
het parcours opgesteld om de kin-
deren aan te moedigen. Om drie 
uur is het startschot. Twintig minu-
ten lang geven de kinderen alles 
wat ze hebben. Vijf rondjes, negen 
rondjes, zelfs tien rondjes worden er 
afgekruist. Ze weten van geen op-
houden. Met bezwete, rode koppies 
blijven ze rennen. Na afloop van 
de loop verplaatst de menigte zich 
naar binnen. Daar vindt in ieder lo-
kaal van ’t Startnest een workshop 
plaats, bijvoorbeeld koek happen, 

sound healing, houten dieren ver-
sieren, speksteen bewerken en cake 
versieren. Er is tevens een speel-
goedbeurs waar ouders en kinderen 
speelgoed kunnen kopen. Alles wat 
over blijft, krijgt ook een goede be-
stemming. De non-profit organisatie 
Uitdeelpunt ‘Love to share’ zorgt er 
de komende tijd voor dat het speel-
goed terechtkomt bij mensen met 
een ‘kleine beurs’. Terwijl de kinde-
ren zich vermaken in één van de lo-
kalen maken de ouders in de aula 
onder het genot van een hapje en 
een drankje een praatje met elkaar. 
Veel ouders hebben iets lekkers ge-
maakt dat ook weer verkocht wordt 
voor het goede doel. Het school-
feest is een voorbeeld van de fijne 
samenwerking tussen school, ou-
ders en kinderen met als gemeen-
schappelijk doel: er een gezellige 
middag en avond van maken. 
Ook dit jaar bedankt ’t Startnest al-
le ondernemers van Uithoorn die 
een prijs voor de loterij beschikbaar 
hebben gesteld.

Rene de Jong matchwinnaar 
voor damclub K&G
De Kwakel - Maandagavond togen 
de Kwakelse dammers naar Haar-
lem voor hun eerste bondswedstrijd 
in de hoofdklasse van Noord-Hol-
land. Verleden seizoen werd thuis 
met 5-3 verloren van HDC, Kunst 
en Genoegen was op wraak belust. 
In het denksportcentrum van Haar-
lem gebeurde het eerste uur niet 
veel op de borden , alleen kopman 
Wim Keessen bevond zich enigs-
zins in een roerend vaarwater. Toen 
de stand begon te kabbelen beslo-
ten de nummers een van hun club 
tot remise, 1-1. Het zou lang duren 
voor er enige tekening in de strijd 
kwam, Rene nam het voortouw, hij 
nam initiatief wat zijn tegenstander 
onder druk zette. In een ijdele po-

ging zich te ontworstelen nam de 
Haarlemmer een verliezende ont-
snapping, 1-3 voor K&G. Inmiddels 
zag Adrie Voorn zijn geest al dwa-
len en tekende bijna zijn nederlaag, 
maar gelukkig gaf zijn opponent 
hem nog een kans. Met beide han-
den greep Adrie deze strohalm, het 
werd remise en daardoor 2-4 voor 
Kunst en Genoegen. Al de ogen wa-
ren nu op nestor Piet van der Poel 
gericht, deze tachtigjarige damlief-
hebber in hart en nieren moest al-
le zeilen bijzetten om de lange lijn 
over te steken. Dit wist Piet fraai af 
te dwingen en daardoor de remise-
haven te bereiken. Genoeg om zijn 
team de eerste zege van dit seizoen 
te schenken, 3-5 voor het vlaggen-
schip van de dammers uit De Kwa-
kel. Over twee weken varen zij weer 
uit naar Almere om daar ook voor 
een stunt te zorgen. 
De overige dammers van K&G hiel-
den elkaar bezig in ’t Fort De Kwa-
kel. Voor de strijd om de bekercom-
petitie kreeg Henk Springintveld zijn 
eerste nederlaag te slikken. Hij ver-
loor nota bene van meerijder Wim 
Konst, waardoor Wim na de par-
tij naar Nieuwveen kon gaan lopen. 
Piet Terlouw nestelde zich naast 
Henk aan de kop middels een ze-
ge op Kees Harte. Ook broer Jos 
moest in het damstof bijten en wel 
tegen zijn teamleider Leo Hooger-
vorst. Daarmee stelde Jos wel zijn 
plek in het 2e team veilig dat aan-
staande maandagavond DC Zaan-
streek op bezoek krijgt. Jan Bartels 
wist tenslotte Bert van Wermesker-
ken te verschalken en daarmee een 
mooie damavond af te sluiten.

Legmeervogels E1 
kampioen!
Uithoorn - Op zondag 11 oktober 
speelde de LMV E1 tegen Lotus uit 
Hoofddorp.
Het was een zonnige frisse zondag-
morgen toen om 10.55 het fluitsig-
naal klonk en er vrijwel direct door 
Milan Meijs een  1 - 0 op het sco-
rebord kwam te staan! Al snel volg-
de de 2 - 0  maar ook de 2-1. Het 
team liep gesmeerd en voor de rust 
scoorde Milan zijn hattrick! 3 - 1 
voor de LMV! Na een welverdien-
de glas limo en een peptalk van de 
coaches werd de wedstrijd vol en-
thousiasme weer opgepakt. Het 
vooruitzicht om ongeslagen kam-

pioen te worden lag in het vooruit-
zicht! Maar Lotus kwam in de 2e 
helft op dreef en scoorde een aantal 
keren. Gelukkig wist Didier de Weil-
le ook nog een doelpunt te scoren 
maar helaas bleek dat niet genoeg 
en werd de wedstrijd afgesloten met 
een 4 -5 eindstand! 
Lang duurde de teleurstelling niet 
toen de E1 meiden en jongens van 
de coaches te horen kregen dat zij 
ondanks dit verlies toch nog kampi-
oen waren geworden!!
Dit werd gevierd met bloemen, me-
dailles en patat voor het hele team!! 
Gefeliciteerd allemaal!

Opnieuw Zege voor SAS!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
10 oktober heeft SAS Super een 
nieuw toernooi gespeeld.  Ze zijn 
een poule omhoog gegaan vanwe-
ge de winst vorige maand. Het was 
spannend of het wel goed zou gaan. 
Want hoe hoger je komt des te be-
ter zijn je tegenstanders natuurlijk. 

Deze keer moesten ze 3 wedstrijden 
spelen. Het  resultaat was gewel-
dig.  Ze wonnen alle drie de wed-
strijden met  4-0 Hiermee hebben 
ze ook in poule B de 1e plek weten 
te bemachtigen. Volgende maand in 
Amstelveen zullen ze uit moeten ko-
men in poule A.

Mini’s Legmeervogels
Uithoorn - Elke zaterdagochtend 
om 9:00 op veld 0, links voor de 
hoofdentree, vindt de training van 
de mini’s plaats onder leiding van 
Fred Pattiasina. Fred is een meer 
dan ervaren trainer binnen de Leg-
meervogels die naast de mini’s ook 
nog een verschillend aantal junioren 
teams heeft getraind en dit seizoen 
actief is als trainer bij de B2 zater-
dag. De trainingen zijn inmiddels al 
weer een aantal weken bezig, en de 
eerste mini’s zijn dan ook al doorge-
stroomd naar de F12 en F13. (alle-
bei winst in de competitie afgelopen 
weekend) De trainingen worden 
door Fred samen met verschillende 
voetbalouder trainers van de kinde-

ren verzorgd. Om te zorgen dat het 
niveau van de trainingen goed aan-
sluit bij de leeftijd van de kinderen 
worden deze per leeftijd onderver-
deeld in drie groepen;
-  Geboortejaar 2011 -2013,
 kinderen van 4 jaar en jonger
-  Geboortejaar 2010, kinderen van 

5 jaar
-  Geboortejaar 2009-2008,
 kinderen van 6 jaar en ouder
De kinderen krijgen per training een 
verschillend aantal oefeningen wel-
ke doorlopen worden, en er wordt 
uiteraard een partijtje gespeeld. 
De totale groep bestaat op dit mo-
ment uit zo’n 20 kinderen welke ver-
deeld worden over de drie leeftijds-

Thamen dames kampioen!
Uithoorn - Het waren spannen-
de weken in de 3e klasse maar uit-
eindelijk wisten de dames van Tha-
men het kampioenschap te behalen. 
Daarvoor moesten zij in de laatste 
week wel drie wedstrijden spelen.
De belangrijkste wedstrijd was 
de eerste in deze rond en was te-
gen mede kanshebber HCAW 2 op 
woensdag 30 september in Bus-

sum. De eerste twee innings wa-
ren bijzonder spannend en HCAW 
nam een kleine voorsprong, ech-
ter veel kansen kregen zij niet op 
de prima pitching van Anne-Myrthe 
Schotman. Zij werd gesteund door 
een prima verdediging met de no-
dige spectaculaire nullen. Vanaf de 
derde inning werd echter alles an-
ders, de Thamen dames werden kri-

tischere aan slag en dat zorgde er-
voor dat de drie HCAW pitchers, 
die de aansluitende innings moch-
ten gooien, veel slagvrouwen met 
vier wijd op het eerste honk kregen. 
Dit afgewisseld met een honkslag 
of fijne stootslag bracht de einduit-
slag op 3-13 na 7 innings en ruim 2 
uur spelen. Een klein gaatje was dus 
weer geslagen met HCAW.

Inpakken
Donderdag 1 oktober mochten de 
dames meteen weer aantreden te-
gen DVH 2 op het veld van Thamen. 
Nu was het de beurt aan routinier 
Linda van Rekum om de pitcher 
plaat te betreden. Zij kreeg alleen 
in de eerste inning twee punten te-
gen echter daar bleef het ook bij. De 
Thamen verdediging was wederom 
prima op dreef, met een mooi dub-
bel spel. Aan slag hadden de da-
mes er zin in en na zes innings was 
de stand 12-2 en konden de dames 
hun spullen inpakken.
HCAW 2 moest op vrijdagavond 
spelen bij Almere ‘90, maar onder-
tussen was een deel van de Tha-
men dames in België gearriveerd 
om daar een toernooi te spelen. Via 
diverse kanalen kwam in het week-
end het nieuws binnen dat de da-
mes van HCAW de vrijdagavond 
wedstrijd hadden verloren en de 
Thamen dames officieel kampioen 
waren.
Echter een kampioenschap zon-
der wedstrijd voelt niet echt en 
dus kwam Falcons uit Lelystad op 
maandag 5 oktober gewoon op be-
zoek voor de laatste wedstrijd van 
het seizoen. Het massaal toegelo-
pen publiek kon nog 5 innings ge-
nieten van de Thamen dames, want 
toen was de stand inmiddels alweer 
opgelopen naar 10-0.
Na de champagne (douche) heb-
ben de dames nog lang nagenoten 
van het mooie seizoen!

groepen. Op de woensdagmiddag 
trainen de mini´s van 16.45 uur tot 
18.00 uur op kunstgrasveld 3 ach-
terste deel onder leiding van Tim 
Peeters en Nick Rijkeboer, twee 
spelers uit de B2 zaterdag die hun 
maatschappelijke stage bij Leg-
meervogels doen. Mocht u uw kind 
ook mee willen laten trainen bij de 
mini’s, is het altijd mogelijk om een 
proeftraining te volgen. Zorg voor 
een goede eigen bal met sportieve 
kleding. Voor verdere vragen kunt u 
contact opnemen met de coördina-
tor van de mini’s op coordinatormi-
ni@legmeervogels.nl of de informa-
tie op de website raadplegen www.
legmeervogels.nl

Wintertennis bij TC Qui Vive
Uithoorn - Qui Vive tennis heeft 
een drukke,gezellige zomer ach-
ter de rug. Een zomer waarin we 
veel tennissers mochten ontvan-
gen op onze open toernooien en 
ook de interne (jeugd) activitei-
ten goed bezocht werden. Maar 
ook in de winter wordt er gewoon 
door getennist op de kunstgras-
banen aan de Vuurlijn in de Kwa-
kel. Kunstgras is zeer geschikt 
voor buitentennis, ook bij lagere 
temperaturen of regen kan er ge-
woon gespeeld worden. Qui Vive 
leden maken hier dankbaar ge-
bruik van.

Maar als je in de zomer (nog) niet 
bij Qui Vive tennist is het ook mo-
gelijk alleen winterlid te worden. 
Dit lidmaatschap loopt van 1 ok-
tober tot 31 maart en eindigt au-
tomatisch. 
Voor slechts een paar tientjes kan 
je de hele winter onbeperkt spe-
len. Naast vrij spelen kun je mee-
doen aan de rackettrek avonden 
op dinsdag- en donderdag of les-
sen volgen bij onze trainers. Meer 
informatie over Qui Vive tennis 
en/of het winterlidmaatschap is 
te vinden op www.quivivetennis.
nl

Geslaagd toernooi voor 
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 11 
oktober werd de dojo bij Sport & He-
alth Club Amstelhof verlaten want 
Judo Ryu Kensui was te gast op een 
judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s 
uit een grote regio konden hieraan 
meedoen. Judo Ryu Kensui was hier 
ook vertegenwoordigd met 25 judo-
ka’s van de ruim 260 deelnemende 
judoka’s.
Bij dit toernooi wordt er gejudood 
in een poulesysteem. Iedereen ju-
dood tegen elkaar en de judoka 
met de meeste gewonnen wedstrij-
den is de winnaar. Onze deelnemers 
(en in groten getale aanwezige ou-
ders en belangstellenden) deden 

het erg goed er werd stevig voor elk 
punt gestreden, vooral de laatste 
groep liet mij verbazen. Zo vroeg in 
het seizoen al een geweldige men-
taliteit! Prachtig om te zien! Na een 
lange dag konden alle deelnemers 
moegestreden met een mooie me-
daille huiswaarts keren.
Judoleraren Ruud en John zijn 
enorm trots en zeer te spreken over 
hun pupillen. Vooral de strijd op de 
mat en de gezelligheid naast de mat 
doet erg goed en is kenmerkend 
voor onze club! Voor foto’s en infor-
matie over onze judoschool kunt u 
een kijkje nemen op: www.judoryu-
kensui.nl.

Bezwete koppies 
tijdens sponsorloop 

Jenaplanschool ’t Startnest 
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Uithoorn - Het evenement, Is het Kitsch of 

Kunst, wat de winkeliers van Amstelplein 

zaterdag organiseren tussen 11.00 en 16.00 uur 

is een groot succes te noemen. Honderden 

mensen kwamen (soms) met tassen vol, met 

oude spullen met de vraag: Is het Kitsch, 

is het Kunst en wat is het waard. In de rij 

stonden ze. De mensen kregen uitleg en voor 

iedereen nam men allen tijd. Vaak kregen 

ze te horen dat het slechts 25 ero waard was, 

niet echt, ziet er leuk uit, maar ook werden er 

wel leuke ontdekkingen gedaan waar nader 

onderzoek ging plaatsvinden. En het was zeker 

niet allemaal kitsch. Er werd een waardevolle 

aquarel ontdekt van Jan van Heijst en een paar 

waardevolle Chinese vazen. Kortom het was 

geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

Was het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nuWas het nu KunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunstKunst KitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitschKitsch

waardevolle Chinese vazen. Kortom het was 

geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.





Regio - Ondertussen kozen enke-
le fanatieke veldrijders van de club 
voor de veldrit bij AXA in Veenen-
daal. Tommy Oude Elferink en Bart 
de Veer reden hier in de A-groep. 
Daar waren vier renners aardig aan 
elkaar gewaagd en vormde een 
kopgroep. Tommy en Bart zaten 
hier samen bij, Tommy werd twee-
de en Bart vierde. Ook de fami-
lie van Smoorenburg was hier pre-
sent. Hier worden alle jeugd catego-
rieën apart geklasseerd. Siem vond 
het een leuk parcours met heuvels 
en veel bochten en een zandbak. 
Hij nam vanaf de start de leiding en 
gaf deze niet meer af! Gevolg.....1e 
in jeugd categorie 2. Voor Mees dit 
seizoen een aantal nieuwe vaardig-
heden waaronder balkjes en een 
trap. Alles goed doorstaan en zeer 
tevreden met een 5e plaats bij ca-
tegorie 5 als opening van het nieu-
we seizoen. Volgende week start de 
Amsterdamse cross competitie met 
een wedstrijd in Nieuwveen, me-
de georganiseerd door UWTC. Ook 
in de nationale veldrit wedstrijden 
hebben de UWTC leden zich alweer 
laten zien. Zaterdag 3 oktober was 
er in het stadspark van Montfoort 
een mooie technische veldrit uitge-

zet. Onze UWTC crossers waren in 
diverse categorieën goed voorin te 
vinden. Lorena Wiebes reed naar de 
4e plaats bij de dames. Menno van 
Capel werd 7e bij de junioren. Bij 
de sportklasse/amateurs deden Bas 
de Bruin, Luuk van Vliet en Dennis 
Moolhuijsen mee. Bas reed naar de 
10e plaats in dit grote deelnemers-
veld. Luuk en Dennis finishte vlak bij 
elkaar op plaats 32 en 37.
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Erwin Koopstra bemachtigt startplaats 
WK Obstaclerunning

De Kwakel – Tijdens de Strong-
manrun in Hellendoorn op 6 sep-
tember jl. heeft Erwin Koopstra een 
2e plaats in de kwalificatiepou-
le behaald. Tijdens deze 21 kilome-
ter lange obstakelrun kreeg Erwin te 
maken met diverse obstakels vari-
erend van het beklimmen van stei-
le zandheuvels en zeecontainers tot 
het doorbaden van dichte modder-
poelen. Met deze prestatie heeft hij 
een startplaats weten te bemachti-
gen voor het Obstacle Course Ra-
cing’s World Championship (OCR-
WC) op 17 en 18 oktober a.s. in Cin-
cinnati, Ohio. 

Erwin is van jongs af aan actief als 
atleet en maakte onder andere deel 

uit van het Steenbok Running Team, 
wat zich richtte op het ontwikke-
len van talentvolle atleten binnen de 
middel- en lange afstand gericht op 
wedstrijdatletiek. Erwin was met na-
me succesvol op de 800 meter. Twee 
jaar geleden heeft hij de overstap 
gemaakt naar survivalrunning waar 
hij veel profijt heeft van zijn opge-
bouwde conditie en doorzettings-
vermogen. Survivalrunning heeft 
overeenkomsten met obstaclerun-
ning, maar is daarentegen een stuk 
technischer en daardoor zwaarder. 
Om in vorm te blijven traint Er-
win twee keer in de week met een 
groep fanatiekelingen op een hin-
dernisbaan rondom de velden van 
KDO. Deze trainingsfaciliteit onder 

de noemer ‘Survivalvereniging Over 
De Balk’ is momenteel volop in ont-
wikkeling. Daarnaast heeft Erwin 
ter voorbereiding voor het WK veel 
getraind bij Poldersport De Kwa-
kel, wat een begrip is in Uithoorn 
en omstreken. “Poldersport biedt al 
21 jaar outdoor activiteiten aan in 
De Kwakel,” aldus Erwin Koopstra. 
“Veel van deze activiteiten zijn toe-
gespitst op het survivallen waardoor 
er een breed scala is ontstaan aan 
uitdagende hindernissen. Daardoor 
biedt Poldersport naast een leuk 
aanbod voor bedrijven, verenigin-
gen, vriendengroepen en scholen, 
mij de ideale omgeving om een af-
wisselend en intensief trainingspro-
gramma af te werken.” 

Zaterdag 17 oktober a.s. om 09.30 
uur lokale tijd zal Erwin tijdens de 
WK starten in de leeftijdscategorie 
25-29 jaar waar hij optimaal zal wil-
len presteren, maar vooral ook zal 
genieten van deze unieke ervaring.

Parencompetitie BVK van 
start gegaan
De Kwakel - Op donderdag 8 ok-
tober werd in Dorpshuis De Qua-
kel door wedstrijdleider Cor het be-
ginsignaal gegeven voor de eerste 
cyclus van de parencompetitie. Met 
44 paren was de zaal goed bevolkt.
De eerste nummer 1 dit seizoen in 
de A lijn was (echt)paar Kitty en 
Huub van Beem die de enige 60+ 
score van deze avond lieten opte-
kenen: 61,46% was alle overige pa-
ren te machtig. Er was een gedeel-
de 2e plaats voor Rina van Vliet en 
Gerda Bosboom enerzijds en Mat-
ty en Kees Overwater anderzijds 
met 56,60% beiden dus. De al eer-
der genoemde Cor had met partner 
Jan niet zijn beste avond en zij ein-
digden dan ook als 15e en laatste.
In de B lijn was de hoofdprijs voor 
Eefke Backers en Marianne Kamp 
met 58,82%. Zij werden gevolgd 
door Rees en Gerard van der Post 
met 56.6%. Janny Snabel en Ruud 

Doeswijk beklommen de nog over-
blijvende plek op het erepodium 
door als 3e te eindigen met 55,56%.
In deze lijn hadden Emmy en Ge-
rard van Beek aan een score van 
toch nog boven de 40% niet genoeg 
om de laatste plaats te ontlopen.
In de C lijn een Koninklijke triom-
fator. Na een schandelijk lange va-
kantie (dit vanuit de optiek van een 
van de weinige leden van de BVK 
die nog op de arbeidsmarkt aktief  
mag zijn) wisten Jannie en Nico Ko-
ning uitgerust en wel de hoogste 
score te boeken en wel 59,72%.
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk 
hadden er duidelijk ook zin in en 
de dames werden keurig 2e met 
59,03%. Marjo en Gerrit van Zijtvelt 
haalden de 3e verslagwaardige sco-
re met 58,68%, goed dus voor de 3e 
plaats. De totaalscore is uiteraard 
gelijk aan de dagscore. Volgende 
week meer.   

Bridgeclub De Legmeer
in mineur
Uithoorn - De start van de paren-
competitie werd overschaduwd 
door het overlijden van de “foun-
ding mother” van de vereniging, Ri-
ta Vromen. Bijna veertig jaar gele-
den werd o.a. door haar de aanzet 
gegeven tot oprichting. Rita was tot 
op het laatst nog zeer betrokken bij 
het bridgen en schroomde niet je er 
op aan te spreken wanneer zij een 
ethisch of bridgemissertje bij je con-
stateerde. Ook de schrijver van de 
wekelijkse verslagen werd af en toe 
op het matje bij haar geroepen als 
hem een “slip van zijn pen” over-
kwam! Rita bedankt voor alles, we 
zullen nog vaak aan je denken. Dan 
over naar de orde van de avond 
waar voor het eerst weer eens in de 
vertrouwde lijnen werd uitgekomen. 
In de A- lijn gingen twee paren met 
de winst aan de haal. Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst en Ger Quelle & 
Gijs de Ruiter maakten met voor 
beide paren 58,33% duidelijk dat het 
hen ernst is. Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter bleven Jan Egbers 
& Ben Remmers met 56,55% om 
56,25% net voor als derde en vier-
de. De club kampioenen Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister kregen als 
vijfde met 54,17% dus het eer

B Lijn
In de B- lijn een geweldige start 

van Ada van Maarseveen & Rob 
Bakker die als nieuwe combina-
tie met 59,38% gelijk het voortouw 
namen. An & Jan van Schaick, een 
zeer gelouterd bridgepaar, werden 
met 56,25% keurig tweede. Tineke 
& Frans Beliën toonden hun kun-
nen als derde met 56,25% en Son-
ja & Hans Selman deelden vier en 
vijf met Cor Hendrix & Wim Röling 
met voor allen 53,82%. In de C- lijn 
viel de enige zestiger met 61,22%, 
gemaakt door Lenie Pfeiffer & Tina 
Wagenaar. Marianne & Huub Kamp 
volgden netjes op twee met 58,78% 
en Adrie & Ko Bijlsma hadden ook 
hun avond als derde met 56,32%. 
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-
kers deden goed mee met 54,06% 
als vierde en Map Kleingeld en Mie-
ke Peeters overtroffen zich toch wel 
een beetje als goede vijfde van de 
veertien met 53,06%. Volgende keer 
eerst de jaarvergadering gevolgd 
door de start van de viertallencom-
petitie.

Belangstelling gekregen, kom dan 
eens langs bij Bridgeclub de Leg-
meer, elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl telefoon 0297 567458.

Vijfde topcompetitie BMX
in Zoetermeer
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de 5e topcompetitie van dit 
seizoen verreden, tevens de laatste 
topcompetitie van dit seizoen. Dit-
maal waren wij weer te gast bij Zoe-
termeer, waar de rijders uit het Wes-
ten van het land een paar weken te-
rug nog een BMX West competitie 
verreden hebben. Maar dit is toch 
andere koek want nu staan de bes-
te rijders uit heel Nederland aan het 
starthek! De wedstrijd begon iets-
je later omdat er tijdens de training 
nogal wat problemen waren met het 
starthek waardoor de cruiser rijders 
ietsje langer door mochten trainen, 
gelukkig werkte het starthek tijdens 
de wedstrijd wel goed mee! De och-
tend was het eerst de beurt aan de 
cruisers en de boys/girls t/m 12 jaar. 
20 Rijders van UWTC aan de start. 
Mike Veenhof reed bij de cruisers 
17-34 op zijn nieuwe fiets en dat 
ging de eerste twee manches heel 
goed en werd tweemaal 4e maar in 
de derde manche kwam hij helaas 
ten val waardoor hij laatste werd en 
dus geen finale mocht rijden, heel 
jammer! Roberto Blom had er dui-
delijk veel zin in vandaag hij werd 
in zijn klasse bij de cruisers 17-34 
3x 1ste en kon zo gelijk finale rij-
den. Bij de boys 10; 5 mannen van 
UWTC aan de start en alle vijf (Alec, 
Jessy, Joël, Daan en Rens) wisten zij 
de kwartfinale halen. Voor Jöel was 
het nog heel spannend want in de 
eerste manche werd hij 5e en in de 
tweede 4e maar in de derde manche 
liet hij duidelijk zien wie de sterkste 
was, op het laatste stuk reed hij zo 
twee man voorbij en werd zo mooi 
3e. .

Start
Ook bij de boys 12; 5 rijders van 
UWTC aan de start, Brian Boom-
kens werd in zijn manches 3x 1ste 
, Max de Beij liet vandaag ook zien 
dat hij er zin in had en werd 2,1,2. 
Tonko Klein Gunnewiek wist ook 
de kwartfinale te halen door ook 
drie keer bij de eerste vier te eindi-
gen. Helaas lukte dit niet voor Jo-
chem v.d. Wijngaard en Melvin van 
der Meer. Rond 12.00 uur kon er be-
gonnen worden met de 16 kwartfi-
nales. Eerst de beurt aan Jessy Soe-
de bij de boys 10, Jessy had een su-
perstart en lag keurig op de derde 
plaats maar wat gebeurt er dan…. 
de eerste twee mannen komen ten 
val en gelukkig namen zij Jessy niet 
mee! Jessy reed ineens keurig voor-
op en wist dit gelukkig tot aan de fi-
nish vol te houden door als derde te 
eindigen, een halve finale voor hem, 
super gedaan! Rens Grömmel werd 
nipt 5e in zijn kwart, Daan Corts en 
Alec van der Mast zaten bij elkaar in 
hun kwart maar ook zij wisten het 
niet te halen zij eindigden op een 6e 
en 7e plaats. Joël Rijneker werd in 
zijn kwart 8e. Bij de boys 12 werd 
Tonko Klein Gunnewiek 7e, Max de 
Beij reed tot de laatste bocht nog 
op de 5e plaats maar door op het 
laatste stuk flink kracht te zetten en 
goed inveren werd Max toch nog 
heel knap 4e, op naar de halve fina-
le!! Ook een halve finale voor Brian 
Boomkens hij werd tweede in zijn 
kwart. Na een korte pauze waarin 
Wim Pietersen van UWTC naar vo-
ren werd geroepen omdat hij met 
zijn 63 jaar besluit te stoppen met 
het rijden van (inter)nationale wed-
strijden. Voor zijn jarenlange erva-
ring krijgt hij een grote bos bloe-

men uitgereikt van Bart van Bem-
melen samen met zijn twee klein-
zoons en natuurlijk een groot ap-
plaus van het publiek om hem te 
bedanken voor zijn jarenlange spor-
tieve strijd! Daarna weer gelijk door 
naar de halve finales…Jessy Soede 
(10) werd heel keurig 6e net niet ge-
noeg voor de finale. 

Ook Max de Beij (12) kwam net 
iets tekort hij werd 5e. Brian Boom-
kens(12) werd heel knap 3e en kon 
zo door naar de grande finale!! Iets 
voor enen de grande finales van 
Blok 1, twee UWTC-ers in deze fi-
nales. Roberto Blom bij de cruisers 
17-34 eindigde op een zeer verdien-
stelijke 4e plaats en Brian Boom-
kens(12) werd 6e.

Keurig
’s Middags de rijders van blok 2 aan 
de start: boys/girls 13,14, nieuwelin-
gen jongens, sportklasse 25+ en Eli-
te man en Woman. Bij Boys 13 reed 
alleen Izar van Vliet Garcia van de 
UWTC en hij reed met gemak door 
de manches 2,2,3 op naar de kwart 
voor hem. Bij de boys 14, 4 rijders 
van UWTC aan de start voor hen 
geen kwart maar gelijk een halve 
finale! Bart van Bemmelen, Maar-
ten van der Mast en Kevin Boom-
kens reden alle drie keurig in hun 
manches bij de eerste vier. Flip van 
Walraven lukte dit helaas niet. Joey 
Nap (boys 15) reed zeer sterk in al-
le drie zijn manches naar plek 1! Roy 
Schouten (boys 16) werd helaas 3x 
6e. Bij de sportklasse 25 + reed Mi-
chiel Jansen in zijn manches keu-
rig bij de eerste vier gelijk een fina-
le voor hem. Bij de sportklasse 17-
24 veel UWTC geweld aan de start 6 
rijders, Thomas v.d. Wijngaard, Wil-
jan Brouwer en Arjan van Bodegra-
ven kwamen helaas niet door de 
manches. Roberto Blom, Mats de 
Bruin en Tom Brouwer wel en kon-
den zo gelijk een kwartfinale gaan 
rijden. De enige vrouwelijke deel-
nemer van UWTC, Priscilla van der 
Meer reed in haar klasse alleen de 
manches. In de kwartfinale reed Izar 
(13) naar plaats 4, bij de sportklasse 
17-24 lukte het geen van de drie ge-
plaatste rijders (Roberto 5e, Tom 5e 
en Mats 6e ) om door te gaan naar 
de halve finale. 

Halve finale
In de halve finale deed Izar het nog 
beter dan in de kwart hij eindigde 
keurig op plaats 3 en eindelijk weer 
eens een TC finale voor hem, super! 
Bart van Bemmelen (14) deed ei-
genlijk wat hij het hele jaar al doet 
op plek 1 eindigen en dat deed 
hij nu ook weer in zijn halve fina-
le. Maarten van der Mast werd 8e. 
Kevin Boomkens had eerder al die 
ochtend zijn kleine broertje de fina-
le zien halen en hij dacht wat hij kan 
dat kan ik ook en…. hij deed het 
ook nog !! keurig een 3e plaats in 
de halve ook een finale voor hem! 
Joey (15) reed zeer overtuigend 
naar plaats 2 in zijn halve finale. De 
Grande finales met veel UWTC-ers 
in de eindstrijd, prima mannen!!. Izar 
(boys 13 werd 5e) Bart (boys 14 , 
1ste) en Kevin Boomkens 8e, Joey 
Nap (boys 15, 2e) en Michiel Jan-
sen (sportklasse 25+, 8e). Volgende 
week wordt de laatste en beslissen-
de wedstrijd om de BMX West com-
petitie verreden op de baan in Lan-
gedijk.

Goed begonnen aan de 
opstapcompetitie!
De Kwakel - Op zaterdag 10 okto-
ber zijn de jongste leden van bad-
mintonvereniging de Kwakel begon-
nen met de opstapcompetitie. Dit is 
een competitie voor beginnende 
badmintonners die nog niet eerder 
in een competitie hebben meege-
speeld. Het doel van deze competi-
tie is om de kinderen op een speel-
se wijze voor te bereiden op de re-
guliere competitie. 
De eerste wedstrijd was in Groote-
broek, tegen de Flinters. Tijdens de 
dubbels, singles en mixwedstrijden 
ging het lange tijd gelijk op, maar 
uiteindelijk heeft De Kwakel hier 

met 5-3 weten te winnen! Een mooi 
begin voor onze jongste leden Di-
on, Jacco, Yoek en Stefanie. Goed 
gespeeld! Op 1 november komt het 
team opnieuw in actie tegen Zee-
macht. De eerstvolgende thuiswed-
strijd is op 14 november, in de KDO 
sporthal. In deze wedstrijden zul-
len we ook Tobias, Esmee, Olaf en 
Joris in actie zien. We wensen het 
team veel succes in hun komende 
wedstrijden! Ben jij tussen de 8 en 
18 jaar en lijkt het je leuk om ook 
te badmintonnen? Kom dan gerust 
eens vrijblijvend mee trainen op za-
terdagochtend tussen 9 en 11 uur.

Stevige biedingen of een 
vergissing bij ABC?
Regio - Donderdagochtend 8 ok-
tober ging het er fel aan toe bij de 
Amstel Bridgeclub in het Buurtnest. 
Ondanks dat er nog geen degrada-
tie of promotie aan vast zat in deze 
eerste cyclus van de parencompeti-
tie, werd er stevig geboden.
Er werd twee keer slem geboden. 
De geboden 6 sa ging echter 2 
down, maar de 6 schoppen werd +1 
gemaakt, wat een mooie score op-
leverde. Hoewel iedereen weet dat 
een behaalde slem de meeste pun-
ten oplevert, was dit op deze och-
tend echter niet het geval. Wat denk 
je van 4 schoppen die gedoubleerd 
4 down ging = 1100 punten, de 4 sa 
gedoubleerd –8 = 2000 punten en 
de 4 ruiten geredoubleerd -4 = 1600 
punten? Tja, scoor daar maar eens 
bovenuit mensen! 

Uitslag
In de A-lijn: 
1  Ria & Joop met 64,17%
2  Ciny & Hetty met 57,92%
3  Leny & Jan met 56,25 %
In de B-lijn:
1  Greet & Nel met 65,08% 
 De hoogste score van deze och-

tend, gefeliciteerd! 
2  CorryH & Nelly met 61,74% 
3  Arna & Gerda met 58,17%
Hoewel beide paren niet bij de eer-
ste drie winnaars behoorden, be-
haalden Nel en Jos aan één tafel 
100% voor alle vier de spellen en Ly-
da en Jan aan één tafel 95%. Ook dit 
is een applausje waard! Ook mee-
spelen bij de Amstel Bridge Club 
en ’s morgens vroeg je bed uitkun-
nen, geef je op bij Corry, tel. 0297-
564729. Tot volgende week bridgers.

Jubileumeditie Zilveren Turf-
loop op 1 november 2015
Regio - Dit jaar wordt de Zilveren 
Turfloop voor de 25e keer georga-
niseerd. Al 25 jaar is de Turfloop 
het grootste sportevenement van 
De Ronde Venen. En dit jaar groter 
dan ooit! Het doel van de organisa-
tie is dit jaar 2500 deelnemers aan 
de start te ontvangen voor de Rabo 
GeZZinsloop, de Scholierenchallen-
ge, de Businessloop en natuurlijk de 
5, 10 en 16,1 km. Dankzij heel veel 
vrijwilligers kan atletiekvereniging 
De Veenlopers de jubileumeditie or-
ganiseren, vanuit sporthal De Phoe-
nix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht

Kinderen
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
1 km, waarvan het parcours door 
het sportpark voert. De deelname 
hieraan is gratis. De Scholieren-
challenge is een nieuw onderdeel 
van de Zilveren Turfloop. De laat-
ste jaren doen steeds meer basis-
schoolkinderen mee aan de Rabo-
GeZZinsloop. Voor dit jaar staat het 
activeren en enthousiasmeren van 
middelbare scholieren centraal. Zij 
kunnen in teams deelnemen aan 
de 5km, en de organisatie is be-
nieuwd welke middelbare school 
de allereerste Scholierenchallenge 
gaat winnen. De inschrijving is nog 
steeds open, ook voor scholen bui-
ten de Ronde Venen. De scholieren-
challengeteams kunnen gratis mee-
lopen dankzij sponsoring van diver-
se bedrijven uit de Ronde Venen. U 
kunt als bedrijf nog steeds een team 
sponsoren, kijk voor meer informa-
tie op de website van de Zilveren 
Turfloop.

Businessloop
Ook wordt al jaren de Businessloop 
georganiseerd. De Businessloop is 

bedoeld voor bedrijven en instellin-
gen. Men loopt in teamverband de 5 
of 10 km en de gezamenlijke tijd telt 
voor het uiteindelijke resultaat. Net 
als voorgaande jaren is de belang-
stelling voor deze Businessloop heel 
groot. Een deel van de inkomsten 
van de startgelden van de Zilveren 
Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd 
aan een goed doel. Dit jaar is geko-
zen voor Stichting Hoogvliegers. De 
vrijwilligers van de stichting bezor-
gen zieke of gehandicapte kinde-
ren (van 6 t/m 17jaar) een bijzonder 
en onvergetelijk avontuur. Zelf een 
vliegtuig besturen! Een dag zon-
der zorgen, zonder ziekte of handi-
cap, een dag waar ze boven zich-
zelf uitstijgen en meer dan bijzonder 
zijn, een dag die ze nooit meer ver-
geten. In de afgelopen 7 jaren vlo-
gen ruim 7.000 kinderen mee met de 
Stichting Hoogvliegers.

Traditie
De Zilveren Turfloop is traditiege-
trouw de eerste loop van de 21e edi-
tie van het zeer populaire Zorg en 
Zekerheid Circuit. Dit circuit bestaat 
uit 8 verschillende lopen in de regio.
Het Zorg en Zekerheid Circuit is 
succesvol doordat de organisatie 
zich focust op een maximale service 
aan de recreatieve loper tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Informatie is 
te vinden op www.hetcircuit.net
De start van de Rabo GeZZinsloop 
is om 10.15 uur. De start van de Zil-
veren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In 
de sporthal De Phoenix vindt ook de 
inschrijving plaats en is een moge-
lijkheid tot omkleden.

Daarnaast is er een tasseninname. 
Uiteraard kunnen deelnemers en 
publiek gebruik maken van de fa-
ciliteiten die de sporthal biedt. Er is 
ook een horecavoorziening aanwe-
zig. Voor meer informatie www.zil-
verenturfloop.nl. Bent u dit jaar één 
van de 2500 deelnemers?

Veldrijden Midden 
Nederland competitie
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Uithoorn - Dit jaar bestaat het Alkwin Kol-
lege 50 jaar. Dat vieren we groots ge-
durende het hele schooljaar op diver-
se momenten!  Zo wordt het 10e lus-
trumjaar in de maand april opgeluis-
terd met de indrukwekkende musical 
“The sound of music”. Bovendien heb-
ben we op 3 juni een Galafeest met de 
hele school op locatie. Daarnaast star-
ten we rond januari een actie met als 
werktitel ‘t Alkwin leeft, het Alkwin geeft’ 
à la Serious Request. 

De eerste activiteit in het lustrumjaar 
heeft plaatsgevonden op donderdag 8 
en vrijdag 9 oktober. Op donderdag 8 
oktober ging de hele school in 30 bus-
sen naar Movie Park Germany, gevolgd 
door een fi lmnacht op school, met een 
heus spookhuis, om daarna op vrijdag 
9 oktober een schoolontbijt en een vos-
senjacht te doen met de hele school.

Het Alkwin kijkt terug op een zeer ge-
slaagde opening van het lustrumjaar!

Alkwin Kollege 
 VIERT 

50 jarig
  BESTAAN
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KDO klimt naar de derde 
plaats
De Kwakel - Na de nipte 1-0 ne-
derlaag van vorige week tegen kop-
loper AGB, mocht KDO afgelopen 
zondag thuis aantreden tegen De 
Meteoor. De ploeg uit Amsterdam-
Noord, vorig seizoen gedegradeerd 
uit de tweede klasse, stond vooraf-
gaand van de wedstrijd op de twee-
de plaats. Trainer Raymond de Jong 
kon tegen de Amsterdammers niet 
beschikken over Mathijs Molleman 
(vakantie). Daarentegen kwamen 
Mathijs van Rijn, Menno Lingeman 
en Timo Kas terug van hun blessu-
res en startten in de basis.

Beginfase
Onder prima weersomstandigheden 
waren beide ploegen in de beginfa-
se aan elkaar gewaagd.
De Meteoor probeerde een aan-
tal keer via een lange bal hun snel-
le, balvaardige aanvallers te berei-
ken. KDO kreeg regelmatig ruimte 
om te voetballen, maar waren be-
ducht op de counters van de Am-
sterdammers. In de 22e minuut pak-
te gelegenheidslinksback Mauri-
ce Bartels de bal af aan de rech-
terkant van het veld. Met een goe-
de pass speelde hij Mathijs van Rijn 
in die de 1-0 leek binnen te schie-
ten. De grensrechter van De Mete-
oor vlagde niet, maar toch besloot 
de lange scheidsrechter het doel-
punt af te keuren vanwege bui-
tenspel. KDO gaf achterin nauwe-
lijks iets weg en kreeg steeds meer 
de overhand in de wedstrijd. In de 
37e minuut omspeelde rechtsbuiten 
Menno Lingeman soepel zijn directe 
tegenstander en schoot de bal ver-
volgens hard op de rechterpaal. In 
de daaropvolgende rebound kwam 
de bal voor de voeten van Bart Ho-
ving die de Amsterdamse doelman 
op het verkeerde been zette en zo 
de 1-0 voor KDO maakte. Vlak hier-
na kwamen de Kwakelaars goed 
weg toen een schot van de spits van 
de gasten op de lat belandde. In de 
43e minuut had een vloeiende Kwa-
kelse aanval een beter lot verdiend. 
Een uittrap van de doelman van De 
Meteoor kwam in de voeten van de 
goed spelende Maurice Bartels te-

recht. Bartels speelde de bal snel in 
op Mathijs van Rijn, die Joeri Stange 
in kansrijke positie zette, helaas wist 
Stange niet te scoren. Met een 1-0 
voorsprong voor KDO gingen beide 
ploegen even later rusten.

De Lat
Het eerste gedeelte van de twee-
de helft stond in het teken van het 
raken van de lat door beide ploe-
gen. KDO mocht in de 50e minuut 
van geluk spreken dat De Mete-
oor niet op gelijke hoogte kwam. In 
de scrimmage schoot een Amster-
damse aanvaller de op de lat van 
het Kwakelse doel. In de 62e minuut 
overkwam Maurice Bartels hetzelf-
de aan de andere kant van het veld. 
Tot slot schoot De Meteoor in de 70e 
minuut een vrije trap op de rand van 
het zestienmetergebied op de lat. 
Volop spanning en spektakel dus in 
De Kwakel, maar geen doelpunten. 
In de 82e minuut bracht Joeri Stan-
ge hier echter verandering in. Na 
een goede onderschepping van in-
valler Bart van der Tol, zette hij Joeri 
Stange één op één met de Amster-
damse doelman. Stange rondde dit 
buitenkansje af, zodat KDO op een 
2-0 voorsprong kwam. In de blessu-
retijd liet opnieuw Bart van der Tol 
zich positief 
gelden. Na een matige uittrap van 
de forse keeper van De Meteoor, 
nam Van der Tol de bal aan op vijf-
endertig meter van het doel. Bart 
behield het overzicht en schoot de 
bal uiterst fraai over de verslagen 
doelman heen, 3-0. Een grote vreug-
de explosie was het gevolg, want de 
drie punten waren definitief binnen. 
De enige smet op de tweede helft 
was het veelvuldige commentaar en 
gedrag van enkele ‘supporters’ van 
De Meteoor op de tribune. 

Door de fraaie overwinning is KDO 
gestegen naar de derde plaats op 
de ranglijst. Aanstaande zondag 
spelen de Kwakelaars een streek-
derby in Bovenkerk tegen Roda’23. 
Om 14:00 uur speelt KDO dan tegen 
het elftal dat afgelopen zondag ver-
rassend verloor van Fortius.

Klassewerk scholierenveldloop 
ondanks regen een groot succes
Uithoorn - Woensdag 7 oktober or-
ganiseerde AKU voor de 33e keer 
op en rond de atletiekbaan een van 
de grootste sportevenementen in de 
gemeente Uithoorn.
Alle basisscholen in Uithoorn en de 
Kwakel en het voortgezet onder-
wijs in Uithoorn en de Ronde Venen 
worden uitgenodigd om deel te ne-
men aan deze jaarlijkse cross.
Veel leerlingen, ouders en leer-
krachten hadden zich opgegeven, 
met de na-inschrijvingen erbij wa-
ren er dit jaar meer dan 800! deel-
nemers die aan de start verschenen.

Regen stoorzender maar 
geen spelbreker
De voorspellingen waren voor deze 
middag aanvankelijk redelijk goed, 
maar vanaf de start van de jongste 
groepen begon het hard te regenen 
en daarna waren de weergoden ons 
de hele middag slecht gezind. On-
danks de regen was het enthousias-
me van de deelnemers niet minder 
en was het weer een geweldig ge-
zicht om zoveel kinderen en jonge-
ren aan de start te zien verschijnen.
Een vervelende consequentie was 
wel dat bij een aantal gropen de 
regen zo overvloedig was dat een 
groot aantal startnummers niet aan 
de speldjes bleef hangen en al ver-
loren waren voordat de finish was 
bereikt. Dat gaf wel wat problemen 
bij de finish om alle kinderen goed 

te registreren en later de uitslagen 
goed te verwerken, maar de organi-
satie is er met veel inspanning toch 
in geslaagd om vrijwel alle deelne-
mers goed in de uitslagen te ver-
werken.

Grote groepen
Aangezien een aantal scholen zijn 
gestart met een continurooster had 
AKU besloten om de start een uur 
op te schuiven zodat alle scholen 
mee konden doen. De consequen-
tie was wel dat de jongens en meis-
jes van dezelfde groep van de ba-
sisscholen tegelijk moesten starten 
omdat het programma anders voor 
veel deelnemers te lang zou uitlo-
pen.
Ondanks dat was het weer een 
prachtig gezicht om alle deelnemers 
in grote groepen van soms meer 
dan 80 à 90 kinderen in hoog tempo 
te zien vertrekken. De groepen ver-
trokken klasgewijs zodat iedereen 
tegen leeftijdgenoten liep. Naast 
de individuele medailles die de eer-
ste drie aankomenden konden win-
nen, streden alle kinderen ook voor 
de beker voor de school die het best 
presteerde over alle groepen.
Om te benadrukken dat elk kind, 
ongeacht de plaats waarop hij of 
zij eindigde, zijn eigen, geweldige 
prestatie had geleverd, ontving elk 
kind na afloop een mooie cap , aan-
geboden door de sponsor van de 

Sport- en spelactiviteiten 
in sporthal en zwembad
Regio - Lekker sportief bezig zijn 
in de herfstvakantie? Dat kan! In 
sporthal De Proosdijhal en Zwem-
bad De Waterlelie worden diverse 
activiteiten georganiseerd voor kin-
deren.

Sport&spelinstuif
Maandag 19 oktober kun je in Sport-
hal De Proosdijhal in Kudelstaart 
lekker zwieren en zwaaien, een bal-
letje trappen of klimmen en klau-
teren. Tijdens de Sport&Spelinstuif 
wordt natuurlijk ook het springkus-
sen opgezet! Daarnaast kan iede-
ren meedoen aan de clincis Dans 
en Volleybal, georganiseerd door SV 
Omnia 2000.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn 
van harte welkom. De instuif duurt 
van 09.30 tot 12.00 uur. Kaartjes 
kosten 3,00. (Groot)ouders zijn na-
tuurlijk van harte welkom om mee te 
komen met hun kinderen, voor hen 
is de entree gratis.

Extra vrijzwemmen 
Van zaterdag 17 tot en met zondag 
25 oktober zijn er extra veel moge-
lijkheden om vrij te zwemmen in 
zwembad De Waterlelie. Op zater-
dag 17 en 24 oktober kan dit van 
12.30-14.30 uur, op zondag 18 en 25 
oktober van 10.00-13.00 uur, maan-
dag 19 oktober en dinsdag 20 ok-
tober van 10.30-14.30 uur, woens-
dag 21 oktober van 10.30-15.30 uur, 
donderdag 22 oktober van 12.00-
14.30 uur en vrijdag 23 oktober 
van 10.00-13.00 uur. Rond 11.00 en 
13.30 uur organiseert het zwembad-
personeel spelletjes en wedstrijdjes 
in en om het water (alleen op door-
deweekse dagen). Het speciale ta-

rief voor vrijzwemmen is: voor 1 t/m 
3 jaar: 1,80, voor 4 t/m15: €4,00 (niet 
op zondag) en voor 16 jaar en ou-
der: 4,85. Het programma van het 
banenbad blijft ongewijzigd, met 
uitzondering van woensdag 21 ok-
tober. Dan is het bad ’s ochtends 
open van 09.00 tot 13.00 uur. Alle 
sportgroepen gaan in de vakantie 
gewoon door; alleen het Aquajog-
gen op donderdagmiddag 22 okto-
ber vindt op een andere tijd plaats: 
14.30-15.15 uur. Alle Baby&Peuter 
zwemlessen op dinsdag, woens-
dag, donderdag en zondag gaan 
ook gewoon door in de vakantie. Al-
leen op vrijdag 23 oktober is er geen 
Baby&Peuterzwemmen. Entree: 6,50 
voor (groot)ouder(s) en kind. 

Discozwemmen 31 oktober
Zaterdag 31 oktober is er weer Dis-
cozwemmen in De Waterlelie! De-
ze keer met het thema Halloween. 
Koop nu vast je kaarten om zeker 
te zijn van een plaatsje. Het dis-
cozwemmen is van 19.00 tot 21.00 
uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, 
met zwemdiploma A en B. De kaart-
jes kosten 6,00 en zijn te koop bij 
de receptie van het zwembad. Ou-
ders mogen ook mee, maar alleen 
in badkleding in de zwemzaal en zij 
dienen ook een kaartje te kopen.
Er is een speciaal Disco-menu in 
de horeca verkrijgbaar (vanaf 18.00 
uur): patat, snack en limonade voor 
4,00. 
Voor meer informatie over de ac-
tiviteiten en actuele openingstij-
den kunt u kijken op www.esa-
aalsmeer.nl of bellen naar de re-
ceptie van zwembad De Waterlelie 
0297-322022.

KDO JG1 pakt winst in de tweede helft
De Kwakel - De eerste thuiswed-
strijd van het seizoen was tegen een 
bekende tegenstander kHFC. kH-
FC is qua spel een stuk vooruit ge-
gaan. Na het eerste fluitsignaal van 
de scheidsrechter was de defen-
sie van KDO nog niet wakker. kHFC 
was meteen gevaarlijk. Nino pareer-
de het schot op doel nog wel maar 
de rebound was niet te houden 0-1. 
KDO keek direct tegen een achter-
stand aan die moeilijk was te over-

bruggen aangezien de keeper van 
kHFC in goede vorm stak. De gehe-
le 1e helft was kHFC net iets sneller. 

De middenvelders Luke, Dylan, Da-
niël en Thomas werkten hard zo-
dat kHFC de voorsprong niet kon 
uitbreiden, ruststand 0-1. In de 2e 
helft ging KDO beter spelen en 
werd daarbij direct geholpen door 
een verdediger van kHFC. Hij raak-
te de bal ongelukkig en die ver- BC Hartenvrouw

Uithoorn - Op 6 oktober was de 
5de zitting van de eerste ronde bij 
BC Hartenvrouw. Voor aanvang 
werd een moment stilte in acht ge-
nomen voor Rita Vromen, zij speel-
de tot en met vorig seizoen bij Har-
tenvrouw en is veel te jong en on-
verwacht overleden. Daarna gingen 
de dames toch weer over tot de or-
de van de dag en werden de kaar-
ten geschud. 
In de B lijn was eindelijk triomf voor 
Sandra Raadschelders en Marja van 
Holst Pellekaan met 61,46% op de 
eerste plaats. Tweede plaats we-
derom voor Reina Slijkoord & Trijnie 
Jansen 58,33% en de derde plaats 
voor gelegenheidspaar Tina Wage-
naar & Henny Janssen met 53,13%. 
In de A lijn werd ook weer gestre-
den, hier en daar met het mes op 
tafel. De uitslag is als volgt: een ge-
weldige overwinning voor Gertru-
de Doodkorte & Tiny van Drunen 
met maar liefst 61,90%, mooi twee-
de waren Ted Brand & Alice Oost-
endorp met 55,65% en derde Geke 
Ludwig & Margo Zuidema 55,36%.

De stand in de competitie blijft voor 
de A de eerste twee plekken gelijk 
Margo en Geke 1 en Kitty en Janny 
2. Jessie Piekaar en Elly van Nieuw-
koop sloegen hun slag en scoorden 
deze middag ruim 54%, dat brengt 
ze op de derde plaats in de compe-
titie.
In de B blijft de top constant. Op de 
eerste plek nog steeds Ina en Jetty, 
op 0,6% achterstand Reina en Trij-
nie, die laten dit vast niet op zich zit-
ten en strijden volgende week om 
de eerste plaats, op drie Sonja en 
Ank. Deze dames maken zich klaar 
voor de promotie naar de A.
In de A moeten de dames die op 
de laatste plekken staan volgen-
de week nog een keer alles op al-
les zetten om in de A te blijven. In 
de B is het ook goed vertoeven, daar 
bent u van harte welkom, maar het 
is toch uw eer te na om de A na zes 
weken alweer te verlaten!
Wilt u ook bridgen bij Hartenvrouw, 
laat u door onze secretaresse op 
de wachtlijst zetten: Sandra Raad-
schelders 0297 569910.

Gezelligheid is troef bij 
Sans Rancune
Uithoorn - Dinsdagmiddag 6 okto-
ber werd de 1e ronde gespeeld van 
de 1e parencompetitie. In de Schut-
se, een fijne locatie waar je verwend 
wordt door Marijke en André met 
koekjes bij de thee of koffie en zou-
tjes bij je drankje, speelden 24 pa-
ren in twee lijnen. 

In de A-lijn werden Greet en Lij-
nie 1e met 62,92%. Theo en An-
dré volgden als 2e in die lijn met 
58,33%. Beide paren speelden van-
middag niet met hun vaste partner. 
Zo zie je maar weer dat een vaste 
partner niet het allerbelangrijkste is 
om hoog te scoren. Op de 3e en 4e 
plaats kwamen Tonny en Tom & To 
en Ellie. Zij behaalden ieder 53,33%.
In de B-lijn werden Grace en Jean-
nette 1e, met een mooie en ron-

de 65%. En Jeannette was vandaag 
ook nog eens jarig! Dubbel gefeli-
citeerd dus. Fien en Ben werden 2e 
met 56,67%, snel gevolgd door May-
ke en Corry, die 56,25% boekten. 
Een grappige uitkomst deze middag 
was de score van 50,83%, die zowel 
in de A-lijn als in de B-lijn een 6e 
plaats opleverde. Deze uitslag was 
voor Gerda en Jo in de A-lijn en In-
geborg en Hanny in de B-lijn. 
Het waren weer leuke spellen, waar-
bij zowel te voorzichtig werd gebo-
den, maar soms ook wel een beet-
je was “gegokt”. Tja en dat “gokken” 
wordt echt afgestraft met een dou-
blet mensen, dat was een dikke nul! 
Na 6 ronden praatten de bridgers 
met een drankje nog even na, maar 
de middag zit weer op. Tot volgen-
de week. 

Darten in
De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 17 okto-
ber  2015 is er weer darten in De 
Kwakel. Het dorpshuis is het strijd-
toneel voor het 4e Open Kwakelse 
koppel toernooi 501. (501 Poulesy-
steem met verliezers ronde). Deel-
name kost 8 euro per koppel. De in-
schrijving start om 12.00 uur en de 
wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan: 06-
11434716 Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, tel. 06-19704447

loop, Klassewerk interieurverzor-
ging. Bij de basisscholen streden 
twee scholen om de wisselbeker, 
de Springschans en de Kwikstaart 
en uiteindelijk behield de Spring-
schans met klein verschil de wis-
selbeker in huis. Bij het voortgezet 
onderwijs wisselde de wisselbeker 
wel van eigenaar. Na de verrassen-
de winst van het Veenlanden Colle-
ge van vorig jaar, ging nu het Alkwin 
College aan de haal met de beker.
AKU dankt uiteraard alle kinde-
ren, jongeren, leerkrachten en ou-
ders voor hun deelname, alle scho-
len voor de inspanningen om de in-
schrijvingen te regelen en alle vrij-
willigers van de vereniging die er 
weer voor hebben gezorgd dat dit 
grote evenement weer prima is ver-
lopen.

De winnaars van de individuele 
wedstrijden per klas waren:
Basisscholen
Meisjes groep 3 Esmee Kriger, 
Milou Ravesteijn, Tess van Tol
Meisjes groep 4 Elise Schipper, 
Aishlyn Berhitu, Caroline Weg 
Meisjes groep 5 Angel Harting, 
Nikita Harting, Emma Baron 
Meisjes groep 6 Xanne Kip, Fenna 
Schneider, Esmee Meering 
Meisjes groep 7 Jade Linthorst, 
Kailey Ades, Nathalie Hofstee 
Meisjes groep 8 Jasmijn 
van Toorn, Lotte v/d Zwaag, 

Noortje de Kuyer
Jongens groep 3 Akira Kerr, Robin 
van Montfoort, Xavi van der Meij
Jongens groep 4 Tim van 
Eijck, Tijmen Kip, Dani Jansen
Jongens groep 5 Bas van Ede, 
Mitchell Bakker, Jorn Snel
Jongens groep 6 Yannick Bena, 
Sven Bakker, Kevin v/d Meer
Jongens groep 7 Milan Meijs, 
Rens Grommel, Tom Nieuwenhuis
Jongens groep 8 Robin Wakkers, 
Jesse Hafkamp, Raoul Tjong-A-
Tjoe 

Voortgezet onderwijs
Meisjes 1e klas Lotte Zethof, 
Samantha van Vuure, Sietske de 
Bruin 
Meisjes 2e klas Paulien Idema, 
Isa van der Berg, Rosienne 
Blume 
Meisjes 3e klas en hoger 
Miochaela Disseldorp, Isabella van 
Mourik, Kirsten Heemskerk 
Dames ouders en leerkrachten 
Nathalie ten Hoopen, Claudia 
v/d Meulen, Judith van Eijk
Jongens 1e klas Nick Koster, 
Gyani Manuel, Mika Keizers
Jongens 2e klas Wibo Petterson, 
Ayouk Zafzafi, Benjamin Reijm
Jongens klas en hoger Loek 
Janmaat, Gijs Smit, Julian Remmers
Mannen ouders en 
leerkrachten Paul Weyer, 
Emil Haagstad, Tim Verlaan

sprong gaf KDO vleugels. Vele aan-
vallen op het doel van kHFC leverde 
niets op maar uiteindelijk kon Fe-
roz ( zie foto) ook zijn doelpunt no-
teren. Bij kHFC was de energie na 
dit doelpunt op. Het goede verde-
digende werk van Mark, Manisha 
en Harm zorgde ervoor dat KDO de 
wedstrijd rustig kon uitspelen. Eind-
stand KDO JG1-kHFC JG1 3-1.

dween over zijn eigen keeper in het 
doel 1-1. Dit gaf KDO weer kracht. 
Er werd beter overgespeeld en de 
buitenspelers Timo en Onno wer-
den meer benut. Thomas pikte de 
bal op van een afgeslagen aan-
val en verraste de keeper van kH-
FC in de korte hoek: 2-1. Deze voor-
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