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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

ven consequent tegen de komst van
de Uithoornlijn. Zij vinden de aanleg en de exploitatie van de tram
om uiteenlopende redenen niet verantwoord. Dat is hun goed recht. In
het gemeentehuis had men wederom gerekend op veel belangstellenden, maar alleen de publieke tribune bleek die avond maar matig bezet. De aanwezige ‘diehards’ hoefden overigens niet de uiteindelijke
stemming aan het einde van de rit af
te wachten. Na de beschouwingen
over de Voorkeursvariant die de insprekers van de drie coalitiepartijen
in de raadszaal naar voren brachten, konden zij hun knopen al tellen en verliet een groot deel tijdens
een schorsing toen al de raadszaal.
Het waren dezelfde mensen die er
altijd al hebben gezeten en te ken-

nen gaven de politieke beschouwingen over het onderwerp zo ver
al nodig was te willen blijven volgen.
Deze ‘trouwe bezoekers’ verdienen
echter een compliment voor het feit
dat zij zich steeds de moeite hebben getroost bij de diverse bijeenkomsten aanwezig te zijn door zich
betrokken te voelen bij het onderwerp. Maar alle inwoners die zich
intensief met de Uithoornlijn hebben beziggehouden verdienen een
pluim op hun hoed. Het ingenomen
standpunt van de raad is het sluitstuk van anderhalf jaar overleg, informatievoorziening, communicatie
en commotie betreffende dit project
wat veel inwoners van Uithoorn in
de greep hield en nóg bezighoudt.
Vervolg elders in deze krant.
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Uithoorn - Als het aan de gemeenteraad ligt mag de Uithoornlijn er
komen. Dat was kort gezegd het resultaat van de stemmingen tijdens
de raadsvergadering van afgelopen
donderdagavond 13 oktober. De politieke partijen brachten eerder die
avond in hun beschouwingen over
de Uithoornlijn duidelijk en onderbouwd naar voren waarom zij vóór
of tegen de komst van de tram zijn.
Voorstanders zijn de coalitiepartijen VVD,GB en DUS! die zich gesterkt voelden door Ons Uithoorn en
de PvdA welke zich uiteindelijk bij
de voorstanders aansloten. Men is
daarbij overwegend vanuit gegaan
dat de komst van de tram het algemeen belang dient maar plaatsten
er wel de nodige kanttekeningen
bij! Het CDA en Groen Uithoorn ble-

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

n

een paar dagen staan de lichten op
knipperen. Gezien de verwondingen
werd een arts van de traumadienst
opgeroepen. Het slachtoffer is met
de ambulance afgevoerd naar het
ziekenhuis. Politie doet onderzoek
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Raad beslist: tram mag er
komen!

HARTELUST B.V.

e e nte U i t h o o r

www.quivivetennis.nl

Impressie van de tramlijn door de Legmeer (Ref. Movares)

www.goudwisselkantoor.nl
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Uithoorn/De Kwakel – Vrijdagmorgen vroeg is een fietser, ernstig
gewond geraakt, bij een aanrijding
met een een auto. De aanrijding
vond plaatst op de kruising N196Noorddammerweg, een normaal gesproken met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats. Echter sinds

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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BUITENBANEN

Fietser zwaar gewond bij
aanrijding

De Kwakel - Bij ons tweede thuis, woonvoorziening de
Kwakel zijn ze op zoek naar
vrijwilligers. Wil jij iets betekenen voor mensen met een
licht tot matig verstandelijke
beperking? Neem dan vrijblijvend contact met hen op.
Als vrijwilliger bepaal je zelf
hoe vaak je beschikbaar bent
en wat je zou willen doen.
Mailen kan naar kwakel@
onstweedethuis.nl.

zie onze site:
meerbode.nl
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Vrijwilligers
gezocht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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OP VERLICHTE GERENOVEERDE

Uithoorn - Op 6 oktober jl is
er een zilveren armband ( Laponia) verloren op de parkeerplaats bij de Jan Luikenlaan in
Uithoorn. Tegen beloning terugbezorgen: 0297-563538.

De Kwakel - A.S Vrijdag 21
Oktober is er weer een bingo in
de kantine van KDO aan de
Vuurlijn in De Kwakel wederom
voor veel en mooie prijzen aanvang 20.00 uur u bent van harte welkom.

19 OKTOBER 2016

TENNIS IN DE WINTER

Verloren

Bingo bij KDO
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Gemeentelijke begroting
sluitend dankzij reserves
Uithoorn - Afgelopen week presenteerde het college de Programmabegroting 2017 (de gemeentelijke begroting) aan de raad, Een lijvig rapport van meer dan honderd
pagina’s. Tijdens een ingelaste bijeenkomst voor de pers liet wethouder Hans Bouma (Financiën) trots
en tevreden weten dat de gemeente een ‘sluitende begroting’ voor het
jaar 2017 heeft kunnen realiseren.
Dat is weliswaar juist, maar er was
wel een tekort van ongeveer 1,7 miljoen euro. Dat gat ís gedicht door
hetzelfde bedrag over te hevelen
uit de reserves, anders gezegd uit
het gemeentelijke ‘spaarpotje’. Het

spaarvarken is daarbij aardig geleegd, want Uithoorn werd geconfronteerd met nogal wat onvoorziene omstandigheden, waaronder een
bijdrage van meer dan 3 miljoen euro voor DUO+ om die op orde te
krijgen. Dat is uit dit potje betaald.
Verder reserveringen voor de toekomstige Uithoornlijn van 1.140.000
euro en een afwaardering van
177.000 euro van de huidige busbaan Om maar wat te noemen. De
kosten van de Uithoornlijn zijn nog
niet verwerkt in deze begroting omdat dit pas speelt in 2022. Het bedrag moet echter wel vastgelegd
worden. Maar er speelt meer, zoals

een kwaliteitsverbetering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VHT) wat
geld kost en de verdere automatisering van de backoffice burgerzaken
(ICT), cao-verhogingen etc. Voorts
is er een vermindering van de activiteiten in de bouwgrondexploitatie (woningbouw) en dergelijke.
Plus wat er nog verder aan regelgeving en eisen van de centrale overheid op de gemeente afkomt, bijvoorbeeld in het sociale domein. Dit
alles vergt voor 2017 en ook daarna
extra middelen.
Vervolg elders in deze krant.

Annie Bartels 65 keer vrijwilliger
op de Henry Dunant
De Kwakel - Op 24 oktober gaat
Annie Bartels-Hoogerwerf voor
de vijfenzestigste keer als vrijwilliger mee op het hotelschip ‘J. Henry Dunant’ van het Rode Kruis, hét
vakantieschip voor hulpbehoevende mensen. Die kunnen door ziekte of een beperking nauwelijks zelf
meer op vakantie of zonder hulp of
begeleiding niet meer van een ‘uitje’ genieten. De Henry Dunant is
daarvoor ingericht. Annie ondersteunt de organisatie aan boord
in de uitvoering van allerlei taken,
maar stelt zich vooral dienstbaar op
voor de gasten aan boord. De Henry Dunant vaart met hen door heel
Nederland en doet daarbij mooie
plaatsen en pittoreske dorpjes aan.
“Dit keer stappen we in Vlaardingen op en dan vaart het schip naar
Schoonhoven, Wageningen, Tiel
en weer terug via Maassluis naar
Vlaardingen. Het is een reis van een
week. Aan boord zijn allerlei voorzieningen met personeel om te varen en natuurlijk voor de medische

zorg aan boord. Men heeft mij gevraagd om weer mee te gaan. Dat
is nu voor de 65e keer en daar ben
ik best trots op, maar nog meer nog
dankbaar dat ik het kan doen,” vertelt Annie die in augustus 75 jaar is
geworden, maar nog steeds kwiek
en actief is in het vrijwilligerswerk.
Gedurende een week gaat zij belangeloos gasten aan boord begeleiden en het hun naar de zin maken.
Annie wordt vanwege haar ervaring ‘breed’ ingezet aan boord. Onder meer in de begeleiding en verzorging van gasten, samen met een
verpleegkundige en bij het regelen
van het entertainment programma.
Onder andere met een bingo aan
boord waarvoor zij zelf een aantal
prijsjes maakt. Annie is erg creatief en een verdienstelijk pottenbakker. Bijvoorbeeld voor schaaltjes en
herdenkingsbordjes. Daar is bij gelegenheid vraag naar. De Henry Dunant is voor haar zo’n gelegenheid.
Vervolg elders in deze krant.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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 Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

The Wild Romance
‘in concert’
Regio - Op 5 november 2016 zou
Herman Brood 70 jaar zijn geworden. En tevens vieren de leden van The Wild Romance dit jaar
het 40-jarig bestaan van hun band.
Twee hoogtepunten die samenkomen, want wanneer Dany Lademacher in 1977 met Herman Brood &
His Wild Romance gaat spelen, is
dit het begin van een van de meest
succesvolle bands uit de geschiedenis van de rockmuziek en veroveren zij Nederland, België, Duitsland en de USA. Rondom dit ge-
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geven is er een prachtige theatervoorstelling gemaakt. Echter, deze tour, genaamd ‘Out of Heaven’
wordt wegens omstandigheden verplaatst naar volgend seizoen en het
concept wordt aangepast. Zeer bijzondere buitenlandse gasten hebben nu al hun toezegging gedaan,
om mee te doen in deze voorstelling. Crown Theater Aalsmeer zal
wederom de primeur krijgen. The
Wild Romance komt gelukkig wél
op vrijdag 11 november naar Studio’s Aalsmeer voor een spetterend concert. In de sfeervolle club
DownTown zal The Wild Romance
oude tijden doen herleven. Op gitaar en vocals: Dany Lademacher,
lead vocals & guitars; Dirk Vermeij,
guitars & vocals; David Hollestelle,
bass & vocals; Rudy Englebert, keyboards & vocals; Otto Cooymans en
op drums & percussion; Jan ’t Hoen.
Naast de bekende rock-’n-roll-hits
worden er anekdotes verteld, herinneringen opgehaald en wordt er
gewoon lekker gespeeld. ‘Still believing’, 40 jaar rock-’n-roll …..The
Real Thing! Wil jij hierbij aanwezig
zijn? Dat kan! Kaartprijs is 15 euro
online www.crowntheateraalsmeer.
nl en 17 euro 50 aan de kassa. De
aanvang is 20.15 uur.

Spelletjesmiddag in
De Kwakel
De Kwakel - Zondag 23 oktober
organiseert de ActiviteitenCommissie in samenwerking met de KBO
een gezellige (spelletjes)middag
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan
16 te De Kwakel. Tijdens deze middag, die om 14.00 uur begint, kan
men elkaar ontmoeten maar ook in
een ongedwongen sfeer een kaartje leggen of een spelletje doen.
Daarnaast zal Zanggroep Musica een 2-tal optredens verzorgen.
Het repertoire van deze zanggroep
bestaat hoofdzakelijk uit Operetteen Musicalliederen, aangevuld met
enkele Nederlandstalige meezingnummers. (meer info: www.zanggroepmusica.nl). De toegang is gratis!

Dialezing
bij NVVH
Vrouwennetwerk
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk organiseert een DIALEZING door mevrouw Janneke Kortenhorst op maandag 31 oktober van 14.00 – 16.00 uur in
de Schutse over Santiago de Compostella. Janneke vertelt ons over de Voettocht naar Santiago de Compostella, die
zij samen met haar man meerdere keren heeft gelopen. Alles wat je thuis laat
is meegenomen. De eerste voettocht in
1997 , met niet de ervaring die zij inmiddels hebben opgedaan. Te zwaar bepakt gingen zij van Le Puy naar Santiago de Compostella, ca. 1600 kilometer. Zij zullen ons veel vertellen en laten zien van deze indrukwekkende voettocht. Een interessante lezing die je zeker niet moet missen. Leden gratis. Niet
leden 3 euro.

Het Jongeren Rode Kruis
zoekt vrijwilligers
Uithoorn - Wil jij graag anderen
helpen? Houd je ervan om leuke
dingen te doen? Heb je altijd al eens
vrijwilligerswerk willen doen? Dan is
dit iets voor jou! Het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer & Uithoorn bestaat uit enthousiaste vrijwilligers
tussen ongeveer 14 en 28 jaar oud
die graag anderen helpen. Wij bezorgen ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking een leuke
dag. Dit kan in de vorm van gezamenlijk schilderen of koekjes bakken, of een leuk dagje uit naar Artis. Deze activiteiten zijn altijd erg
gezellig en je krijgt er veel dankbaarheid voor terug. Daarnaast leer

je met mensen omgaan en hoe je
activiteiten moet voorbereiden. Eigen ideeën zijn zeker welkom! Deze activiteiten vinden gemiddeld
een keer in de maand plaats en je
kan per keer bekijken of je over tijd
beschikt om te helpen. Als jij graag
wat wilt bijdragen aan de samenleving samen met leeftijdsgenootjes is
het Jongeren Rode Kruis dé manier
om dit te doen. Wij zouden het dan
ook heel gezellig vinden als jij ons
team komt versterken. Voor meer
informatie, mail naar: jongerenrodekruis@hotmail.nl, kijk op www.facebook.com/JongerenRodeKruis of
volg @jjrodekruis op twitter.

Toneelgroep Maskerade dit
weekend op de planken
Uithoorn - Uithoorns Toneelgroep
Maskerade heeft haar repetitie locatie verlaten om de laatste puntjes
op de i te zeten in de uitvoerings-locatie. Het Alkwin Kollege is door de
groep in korte tijd omgebouwd tot
gezellig theater en het decor voor
de voorstelling ‘De Vrek’ is door alle vrijwilligers in orde gemaakt voor
de uitvoeringen, die komend weekend plaats zullen vinden. Na 46 jaar
speelt Maskerade opnieuw de oergeestige, maar inktzwarte komedie
De Vrek. Omdat de kredietcrisis het
stuk een nieuwe lading heeft gegeven en omdat Harpagon waarschijn-

lijk het meest complexe personage is dat Molière schreef, wilden
ze het graag nog eens doen. Maar
dan wel radicaal bewerkt en afgestoft. De Toneelgroep heeft het stuk
uit 1668 naar 2016 weten te halen,
onder meer door gebruik van filmbeelden. De kaarverkoop gaat hard,
maar er zijn nog kaarten te krijgen
om deze unieke voorstelling te zien
op 21 of 22 oktober om 20.15 uur in
Het Alkwin Kollege, Weegbree 55
in Uithoorn. Kaarten zijn à 12,50 te
koop op www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch 06-81228111 of
eventueel nog aan de kassa.

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

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

Notenoogst
Dit jaar geven onze notenbomen massa´s noten. Nog nooit
hebben we zoveel oogst gehad als dit jaar. En wij niet alleen: op verschillende plaatsen
langs de weg zijn noten te koop.
Dus sla uw slag! Want noten zijn
enorm gezond en je kunt er heel
veel mee doen. Het was vijfendertig jaar geleden al mijn wens
om later een notenboom in mijn
tuin te hebben. Ik liep toen stage bij de landinrichting Driebruggen en iemand van Staatsbosbeheer gaf mij een overzicht van
geschikte rassen. En als je rondbazuint dat je graag een notenboom wilt hebben en je hebt uiteindelijk een grote tuin, dan heb
je het voor je het weet aan paar
bomen. En die beginnen nu aardig groot te worden. Nu ligt onze tuin op veengrond en die bodem is eigenlijk niet zo geschikt.
Daar komt ook nog eens bij dat
notenbomen graag diep wortelen
en dat lukt niet als het grondwater hoog staat. Vorig jaar zomer
was er al één half omgewaaid,
maar met sjorbanden is die weer
overeind getrokken. We hebben
er toen wat takken afgehaald en
van de onrijpe noten heb ik een
walnotenlikeur gemaakt. Heerlijk!
Notenbomen zijn, net zoals veel
andere eetbare plant- en diersoorten, door de Romeinen naar
deze streken meegenomen. Het
gaat hierbij om de walnoot, ook
wel okkernoot genoemd. De Latijnse naam, Juglans regia, geeft
het heilige verband aan tussen
deze boom en de Romeinse oppergod. Het betekent namelijk
letterlijk: de koninklijke eikel van
Jupiter. Niet zo verwonderlijk dat

er veel (antieke) mythen over notenbomen zijn. En waarom noten gezien worden als vruchtbaarheidssymbool is ook wel duidelijk, denk ik. Niet alleen bij de
Romeinen was de notenboom
aan een god gewijd. Bij bepaalde feestdagen in onze streken,
zoals Sint-Maarten, Sinterklaas
en Kerst, was het gebruikelijk om
noten te schenken, als overblijfsel
van het offerfeest ter ere van de
Germaanse god Donar. Het blad,
en ook de onrijpe bolsters, hebben een kenmerkende geur. Vliegen houden daar niet zo van, dus
de bomen werden vroeger vaak
bij boerderijen aangeplant om
vliegen te verjagen. Verder scheiden notenbomen stoffen af waardoor andere fruitbomen in hun
buurt, maar ook hun eigen nakomelingen, minder goed groeien.
Dus voor de boom is te hopen dat
gaaien de noten ver van de boom
verstoppen. En nu maar weer noten rapen. En maakt u zich geen
zorgen: voor de dieren laat ik er
nog genoeg liggen!
Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

Bewonersoverleg
Buurtbeheer Zijdelwaard
Uithoorn - De vereniging Buurtbeheer Zijdelwaard houdt op dinsdag
25 oktober a.s. een bewonersoverleg in de Schutse aan de Merodelaan 1. De aanvang is om 19.30 uur,
de inloop is vanaf 19.15 uur. Naast
het afwerken van de agenda vertelt Anouk van Hulzen de aanwezigen iets over de ‘Whatsapp Buurtpreventie’ en wat dat toevoegt aan
uw veiligheid. Dit in samenwerking

met Politie en Gemeente. Paul Bertens praat iedereen bij over de bijdrage van het Rode Kruis aan zelfredzaamheid. Die zijn ook in onze
buurt actief!
Elke bewoner die geïnteresseerd is
in een veilige en leefbare buurt is
van harte welkom. Toegang is gratis.
Wilt u eerst meer informatie? Stuur
dan uw vraag naar het e-mail adres
vbzijdelwaard@gmail.com.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Kinderboekenweek bij
de Kajuit

laptops, een hoorspel, een geschiewww.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
denis les, maar ook spelletjes spelen

Uitverkochte zaal genoot
van meesterlijk gitaarspel
Uithoorn - Zondagmiddag waren
het de nu eens superzachte, dan
weer krachtig roffelende klanken
van de flamencogitaar die de uitverkochte zaal van de Thamerkerk tot
aan het houten dak vulden.
De Stichting Culturele Activiteiten
(SCAU) had gitarist Eric Vaarzon
Morel uitgenodigd. Dat bleek gezien de grote opkomst en het veelvuldig opklinkend hartelijk applaus
een goede greep.
Er zat een meester op het podium,
met (het instrument was nog van
topgitarist Paco Pena) de Stradivarius onder de gitaren in zijn handen
en twee prachtinstrumenten naast
zich waarmee hij kon afwisselen.
Zijn langdurige opleidingstijd en
decennialange ervaring in Spanje
hebben Vaarzon Morel tot een ware specialist in de typisch Spaanse
gitaarmuziek met zijn vurige, melancholieke of uitgelaten flamenco’s en fandangos’s gemaakt. Uit de
losse pols en omlijst door illustratie-

ve anekdotes leidde hij de gespeelde nummers in. Het zijn allemaal eigen, oorspronkelijke, composities of
oude stukken waaraan hij letterlijk
zijn persoonlijke noten heeft toegevoegd. Zodat het eigenlijk nieuwe
composities werden.
Het publiek, onder wie veel bezoekers en fans van buiten Uithoorn,
genoot. Dat bleek ook uit de lange
rij muziekliefhebbers die bij de even
virtuoze als ontspannen rasmuzikant een gesigneerde CD kwamen
kopen. Menigeen bleef met Vaarzon
Morel nog even napraten over zijn
prachtige prestaties en de mooie
muziek.
Op zondag 20 november, 14.30 uur,
verzorgen de bekende fluitiste Eleonore Pameijer met aan de piano Andrei Banciu op het SCAU-podium
een recital met composities van onder ander Schumann, Donizetti, Debussy en Fauré, met ook interessante stukken van Joods-Nederlandse
componisten.

Uithoorn - Ook op De Kajuit in Uithoorn was het afgelopen week Kinderboekenweek. Het thema was
“Voor altijd jong!”.
Na een gezamelijke opening op
woensdag werd er dagelijks begonnen met voorlezen door een
opa, oma, vader, moeder of andere enthousiasteling. Op donderdag 13 oktober was de Grote Opa
en Oma ochtend. Er waren wel
104 grootouders in de school! Nadat iedereen van een kopje koffie
of thee was voorzien, mochten ze
een uur lang in de klassen van hun
kleinkind(eren) mee kijken. Er was
veel te zien en te doen; een quiz met

en rekenen. Er was zelfs een opa die
zijn accordeon meegenomen had en
liedjes speelde in de klas! Het uur
vloog voorbij en zowel de leerkrachten als de kinderen en grootouders
vonden het een geslaagde ochtend.
In de middag werd het nog spannend voor de kinderen; de “Gouden
Griffel, Gouden Penseel en Gouden
Schaar” werden door directrice Annemieke uitgereikt. Nadat de winnaars op de foto waren geweest,
was de kinderboekenweek weer ten
einde. We hebben nu al zin in de
kinderboekenweek van 2017!

Alles uit de kast voor langste
knikkerbaan

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

Aankondiging opruimactie
ﬁetswrakken
Zit er een gele sticker op uw fiets?
Grote kans dat wij de ﬁets weghalen
omdat de fiets als fietswrak wordt
gezien. U kunt deze tot 25 oktober
2016 zelf nog weghalen van straat.
Tussen donderdag 20 oktober en

maandag 24 oktober 2016 worden
ﬁetswrakken voorzien van een speciale sticker. Dit is een vooraankondiging. Tijdens deze periode kunt u
uw ﬁets met sticker nog weghalen.
Gestickerde ﬁetswrakken die op 25

Een groot aantal scholen uit De
Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop doet mee aan de wedstrijd
voor het ontwerpen van de langste knikkerbaan. Deze wedstrijd
is uitgeschreven door TechNet
Amstel & Venen met als doel jongeren te enthousiasmeren voor
techniek en hen op te warmen
voor de Techniek Driedaagse die
plaatsvindt op 25, 26 en 27 oktober. Drieduizend leerlingen gaan
daar praktisch aan de slag met
techniek.
De grote diversiteit aan knikkerbanen werd beoordeeld door een professionele jury. Wethouder Anco
Goldhoorn bezocht samen met Rebecca Janmaat de Ronde Veense
scholen. In Nieuwkoop ging wethouder Paul Platen met Tom van Nieuwburg op stap en in Uithoorn brachten wethouder Ria Zijlstra en Barbara van Walraven een bezoek. De jury
had niet alleen oog voor de snelheid
waarmee de knikker door de baan
raasde, maar ook voor de originaliteit en de diversiteit waarmee de kinderen de baan hadden ontworpen.
‘Ik heb mij enorm laten verrassen
door het grote technische talent dat
er in de kinderen schuilt,’ stelt wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn. ‘Het is ontzettend leuk
om de diversiteit binnen de verschillende banen te zien. Ze hebben er
beslist werk van gemaakt.’ De scholen ontvingen allemaal hetzelfde

oktober 2016 worden aangetroffen
zullen worden weggehaald. Deze
fietsen worden tijdelijk opgeslagen
op de gemeentewerf. De ﬁetswrakken die niet zijn opgehaald, worden
na 6 weken afgevoerd en vernietigd.
Fietswrakken
De ﬁetswrakken worden verwijderd
omdat ze het straatbeeld ontsieren.
Er zijn drie redenen waarom een
ﬁets als ﬁetswrak wordt beschouwd:
- er ontbreken belangrijke onderdelen zodat er niet meer met de
ﬁets te rijden is;
- de ﬁets is in zo’n verwaarloosde
staat, dat wordt aangenomen dat
de eigenaar geen interesse meer
heeft in de ﬁets;
- de kosten van het opknappen

bouwpakket voor een knikkerbaan.
De opdracht was om een originele
baan te ontwerpen, waarin de knikker zo lang mogelijk onderweg is om
beneden te komen. Om de snelheid
van de knikker te vertragen heeft Jairo een tip: ‘Je moet de knikker er zo
rustig mogelijk in laten glijden,’ zegt
hij. ‘Dan heeft hij wel zo min mogelijk vaart.’ Ook op De Toermalijn staat
een knikkerbaan. Zodra de knikker
eruit komt, klinkt een muziekje. ‘Dat
was wel heel moeilijk om te maken,’
lacht een van de leerlingen. ‘Gelukkig is het ons gelukt.’ Op de Vuurvogel mag Mohammed de baan presenteren. ‘Met ribbelkarton hebben we geprobeerd om de knikker
zo langzaam mogelijk door de baan
te laten gaan.’ In de kofﬁekamer van
het Duet, de laatste school die Zijlstra en Van Walraven bezoeken,
werden de resultaten besproken. De
jury koos de baan van de Toermalijn
als winnaar van Uithoorn. De Paulusschool in Abcoude en de Vlinderbos uit Wilnis werden ook als beste
beoordeeld. Deze scholen strijden in
de ﬁnale om een robotbouwpakket.
Prijsuitreiking tijdens
Open Avond
De winnaar van de Knikkerbaanwedstrijd wordt bekend gemaakt tijdens de Open Avond van de Techniek Driedaagse op donderdag 27
oktober om 19.30 uur in de Loods
achter Bébouw Midreth aan de Groot
Mijdrechtstraat 11 in Mijdrecht. Ou-

van een fiets wegen niet op tegen de waarde van de ﬁets.
De verwijderde ﬁetsen kunt u op de
gemeentewerf afhalen op:
- Donderdag 27 oktober 2016
van 10.00 tot 12.00 uur
- Vrijdag 28 oktober 2016
van 10.00 tot 12.00 uur
Neem een legitimatiebewijs mee.
Om uw ﬁets mee te kunnen nemen,
moet u aantonen dat de ﬁets uw eigendom is.
Contact over de ﬁetswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant (0297)
513 111 van maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur
en van 13.00 uur t/m 13.30 uur.

Uithoorn Leerlingen De Vuurvogel en wethouder Zijlstra volgen vol spanning
de knikker in de baan.

Uithoorn Leerlingen Duet demonstreren hun knikkerbaan.
ders en andere belangstellenden
zijn van harte welkom om de creaties van de leerlingen te bekijken. Er
zijn technische workshops voor ouder én kind en er is een informatie-

plein met technische opleidingen.
De Open Avond vindt plaats van
17.00 tot 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Meer informatie vindt u op
www.technetamstelenvenen.nl

Takkendagen komen
er weer aan
Vanaf 24 oktober zijn er weer takkendagen in Uithoorn en De Kwakel.
Heeft u takken die u door ons wilt laten afhalen? Geeft het aan ons door
via www.uithoorn.nl/takken. Dan halen wij uw takken op.
Bladkorven
Wist u dat u ook uw bladafval (geen takken, alleen blad) in de bladkorven kwijt kunt? U vindt de bladkorven op verschillende punten in
uw wijk of straat. De bladkorven worden op dit moment in de gemeente geplaatst.
Data en wijkindeling ophalen takkenafval:
24 oktober De Legmeer, Legmeer-West en Kootpark
26 oktober Zijdelwaard en Bedrijventerrein
27 oktober Thamerdal, Dorpscentrum, Meerwijk-Oost
28 oktober De Kwakel, Park Krayenhoff, Meerwijk-West

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016
t/m 20 oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297)
513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7
oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A.
Stevens (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297)
513 111.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 16, omgevingsvergunning voor het realiseren van een grondgebonden zonne-energiesysteem. Bezwaar: t/m 22 november 2016.
- Thamerweg 41, omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok. Bezwaar: t/m 24 november 2016.
De Kwakel
- Hoofdweg 55, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 17 november 2016.
- Linie nabij 1a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. Bezwaar: t/m 22 november 2016.
- Noorddammerweg 17a. Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten
verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 14 november 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100. Vergunning verleend aan Activiteitencommissie Legmeervogels voor het organiseren van Halloween Uithoorn 2016 op 29 oktober
2016. Bezwaar t/m 24 november 2016.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47. Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 28 september 2019
verleend aan de exploitant van Cafetaria Uithoorn. Bezwaar t/m 10 november
2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rotgans 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 5 oktober 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Churchilllaan 1 t/m 9, Spaaklaan 1 t/m 55, 2 t/m 32 en 61 t/m 87 en Straatsburglaan 1 t/m 35, omgevingsvergunning voor het oprichten van 53 woningen
en 21 appartementen. Bezwaar: t/m 17 november 2016.
- Herman Gorterhof 22, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een zolderkamer naar kamerverhuur voor bezoekers / toeristen via AirBNB. Bezwaar: t/m
14 november 2016.
- Zijdelwaardplein 77 A, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting. Bezwaar: t/m 23 november 2016.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Het Fort 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de 1e verdieping. Ontvangen 5 oktober 2016.
- Linie 1c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
Ontvangen 6 oktober 2016.
- Vuurlijn 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda. Ontvangen 9 oktober 2016.
- Vuurlijn nabij 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
woning met bijgebouw. Ontvangen 7 oktober 2016.
- Drechtdijk 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
woning. Ontvangen 12 oktober 2016.

Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Ontvangen 2 oktober
2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 118, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de voorgevel. Ontvangen 5 oktober 2016.
- Potgieterlaan 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
draagconstructie. Ontvangen 6 oktober 2016.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
woning op de eerste verdieping.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde. Bezwaar: t/m 22 november 2016.
- Noorse Lijster 12, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning.
Bezwaar: t/m 25 november 2016.

ACTIVITEITENBESLUIT

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het
Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft de nieuwbouw van een
schuurkas
- Ontvangstdatum melding: 5 september 2016
- Melder: Kwekerij W. Hoogervorst B.V.
- Zaaknummer: 1900310
OPENBARE KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2017 in het gemeentehuis Laan
van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder
ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,60
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 98,25
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 76,10
Uithoorn, 6 oktober 2016
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Lindberg in de schijnwerpers bij
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn
Uithoorn - Meer dan 25 jaar vakmanschap, goede service en uitmuntende oogzorg maken Sijbrants
& van Olst Optiek tot een begrip in
de regio. Voor brillen, zonnebrillen,
sportbrillen, dag- en nachtlenzen
en ooglaseren vinden zowel kinderen als volwassenen hun weg naar
de twee optiekzaken in Uithoorn en
Ouderkerk aan de Amstel. Bijzonder
is de grote collectie designbrillen van
topmerken als Lindberg, Theo, Alain
Mikli en Anne & Valentin.
Elegant Scandinavisch design
Muus Sijbrants en Coen van Olst
delen graag hun enthousiasme over
het Deense merk Lindberg met iedereen die houdt van modieuze en
exclusieve brillen. Lindberg combineert elegant Scandinavisch design met hoogwaardige techniek.
De brillen worden met de hand gemaakt van exclusieve materialen als

titanium, acetaat, goud, platina, diamant en hoorn. Ieder montuur wordt
apart genummerd. Door de goede
pasvormen en de vederlichte monturen dragen de brillen zeer comfortabel. U kunt het zelf komen ervaren
op de speciale Lindbergdagen in het
filiaal in Uithoorn, op vrijdag 21 oktober (13.00 – 20.00 uur) en op zaterdag 22 oktober (9.30 – 17.00 uur).
Niet alleen kunt u kennismaken met
de gehele collectie van Lindberg, u
kunt u ook laten inspireren door de
herfst- en wintertrends Bovendien,
als u in de periode van 21 oktober
t/m 5 november een Lindbergmontuur met HOYA-glazen aanschaft,
dan profiteert u van spectaculaire
kortingen, oplopend tot wel 200 euro. Redenen genoeg om op 21 of 22
oktober even binnen te lopen bij Sijbrants & van Olst in Uithoorn!. Sijbrants & van Olst Optiek, Dorpsstraat 32, Uithoorn.

Annie Bartels 65 keer vrijwilliger
op de Henry Dunant
Vervolg van de voorpagina.

Het vrijwilligerswerk op de Henry Dunant is bij Annie een vast patroon in haar leven geworden. Zij
doet dat niet uit een geloofsovertuiging maar uit menselijk en sociaal
oogpunt. “Als de gasten aan boord
genieten en blij zijn, dan hebben wij
ons doel als vrijwilliger toch bereikt?
Wij hebben hen iets gegeven waardoor zij opleven en voor een tijdje
even in een andere levenssfeer komen. Geestelijk en lichamelijk komt
hen dat ten goede. En dat merken
wij ook, zij voelen zich beter. Dat
geeft zoveel voldoening,” zo stelde
Annie ooit vast die zich vijfentwintig jaar geleden opgaf als vrijwilliger
bij het Rode Kruis en daardoor voor
het eerst kennismaakte met het reilen en zeilen aan boord van de Henry Dunant. Elf jaar geleden trad zij
vanuit de afdeling Uithoorn voor het
eerst ook op als vrijwilliger voor hulp
en bijstand aan o.a. rolstoel gebonden mensen. Dat bracht ook het lopen van de Rolstoelvierdaagse van-

uit het Hoge Heem en zelfs de Vierdaagse van Nijmegen met zich mee!
Het werken op de Henry Dunant
ziet Annie toch wel als een van haar
belangrijkste invullingen van haar
doen en laten als vrijwilliger. Inmiddels heeft zij daar als herinnering meer dan tien volledig ingevulde en geïllustreerde plakboeken aan
gewijd. Voor haar inzet heeft Annie verscheidene oorkondes gekregen van het Rode Kruis en namens
de Kapitein van de Henry Dunant.
Daarnaast werd zij ni 2003 al Koninklijk Onderscheiden als Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Multifunctionele vrijwilliger
Annie heeft in haar leven meer gedaan dan alleen maar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Zo is zij
15 jaar actief geweest bij het hospice Thamer Thuis in De Kwakel,
de kleinschalige woonvoorziening
voor mensen die in de laatste fase
van hun leven verkeren. Voorts heeft
zij zich ook meer dan 40 jaar ingezet voor de plaatselijke RK-kerkge-

meenschap in avondwake’s, regelde
de koorzang en de bijbehorende liederen, de collectes, ging op bezoek
bij mensen bij wie iemand was overleden enzovoort. Maar met het klimmen van de jaren werd dat toch wel
erg veel, dus dat is verleden tijd. Nog
altijd geeft zij wel regelmatig zorg en
aandacht aan Michiel, een inmiddels
25-jarige jongeman met een geestelijke beperking uit het GVT Tweede
Thuis in Aalsmeer. Die komt al 22
jaar af en toe bij Annie en haar man
Dick op bezoek. Al met al zou je Annie kunnen zien als een ’multifunctionele’ vrijwilliger. Buiten al deze activiteiten ziet Annie ook nog kans om
(af en toe) haar creatieve hobby uit
te oefenen: pottenbakken wat zij niet
onverdienstelijk doet. Op verzoek
maakt zij wand- en gelegenheidsborden en beschildert zij kaarsen.
Zo langzamerhand vraag je je af hoe
Annie dit allemaal voor elkaar kreeg
(en krijgt). Immers, een dag telt voor
haar ook maar 24 uur. Maar zij kan
kennelijk putten uit een ongelofelijke hoeveelheid energie. Annie denkt

voorlopig nog niet aan stoppen. “Zo
lang ik het kan doen, blijf ik als vrijwilliger mijn diensten aanbieden
aan mensen die hulp nodig hebben.
Dat mag overal zijn, maar het liefst
op de Henry Dunant.” Aldus Annie,
voor wie je toch veel respect kunt
opbrengen en een groot compliment moet geven. Op zo iemand en
vele andere vrijwilligers draait een
groot deel van de samenleving. Daar
moeten we met z’n allen erg zuinig op zijn! Haar echtgenoot Dick is
er al helemaal aan gewend en zegt
dat hij zich prima redden kan in de
tijd dat Annie weg is. “Je moet er als
man wel achter staan en haar daarin
steunen, want anders kan je dit niet.
We zijn 53 jaar getrouwd en wonen
op de Boterdijk, hebben drie kinderen die allang zijn uitgevlogen, maar
waar we een goed contact mee hebben. Ja, het vrijwilligerswerk is een
onderdeel van ons samenzijn in het
huwelijk geworden. Bovendien heb
ik zelf ook wel het nodige overdag te
doen dus vervelen zal ik mij niet,” aldus Dick (77).
krijgen we ook per stemgroep, om
thuis te kunnen oefenen. Arrangementen van de muziek worden speciaal voor ons geschreven en onze
vaste choreografe Angelique Wardenier verzorgt eenvoudige leuke
choreografie. Om al onze activiteiten mogelijk te maken zingen we in
de kerstperiode op, gekleed in Dickens-outfit, in verschillende plaatsen in het land. Passionkoor is een
gemengd koor, dat oefent in Uithoorn en zangers en zangeressen
heeft uit de wijde regio er omheen.
Goed bereikbaar met auto en bus en
fiets. Ze oefenen op een vaste locatie op maandagavond tussen 20.00
en 22.30 uur in Basisschool “’t Startnest” Arthur van Schendellaan 100E
1422 LE Uithoorn. Belangstellenden kunnen het een meezingen één
maand gratis uitproberen.

Leuke workshop bij Passionkoor
Uithoorn - Welkom bij het Passionkoor, dat weer plaats heeft voor
nieuwe leden. Belangstellende beginnende en geoefende zangers/
zangeressen nodigen we bij deze uit
om samen met ons een eenvoudig

nieuw lied in te studeren en te ervaren hoe dat werkt. Ze oefenen en
treden natuurlijk ook regelmatig op.
Ons laatste grote, eigen concert
was “On top of the World” in 2015.
Ze hebben vorig jaar een muzikale

uitwisseling met een bevriend Parijs
koor in Parijs gehad en we treden
regelmatig op bij Korendagen en
diverse festiviteiten. Ze zingen liederen, die speciaal voor ons 5 stemmig
geschreven worden. Nieuwe muziek

Wees welkom op
maandagavond 24 oktober!
Inloop: 20.00 tot 20.30 uur. Aanvang:
20.30 tot 22.30 uur. Koffie en thee
pauze inbegrepen. Ze willen graag
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en daarom kun je je
opgeven (hoeft niet) en nog meer
vragen stellen via de mail: secretaris@passionkoor.nl

LinkedIn training voor iedereen
Regio - Met meer dan 5 miljoen Nederlandse LinkedIn profielen is LinkedIn als zakelijk professioneel online netwerk niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Met een
LinkedIn profiel bouw je aan een zakelijk netwerk. Dat betekent dat je
door middel van een netwerk aan
een nieuwe opdracht, project of
baan kunt komen. Zonder profiel
mis je een heleboel kansen, bijvoorbeeld bij het vinden van werk. Een
CV alleen is, volgens recruiters, niet
meer voldoende. LinkedIn kan voor
iedereen van waarde zijn. Er zijn ook
genoeg gebruikers met een LinkedIn profiel, maar er niets mee doen.
Zonde! Als het gaat om het zoeken
van opdrachten, werk, nieuwe- of
oude collegae, klanten, nieuwe- of
oud-studenten, zakelijke partners,
een stageopdracht of vakinformatie
kan je hier zeker je voordeel uit halen. Denk je weleens na over wat je
kunt doen met LinkedIn en waarom
het belangrijk voor je zou kunnen
zijn of worden? Dan is de uitgebreide LinkedIn training van Rooskleu-

rig Coaching iets voor jou! LinkedIn
trainer Rose-Marie Lucas, geeft op
een praktische en heldere manier
uitleg over het inrichten van je Linkedin profiel. Denk hierbij aan het
maken van een goede samenvatting,
het benoemen van je specialiteiten
en het slim gebruiken van relevante trefwoorden. Je leert de mogelijkheden van aanbevelingen, deelnemen aan groepen en het volgen van
bedrijven. Verder ben je in staat om
doelgericht je netwerk te vergroten
en effectief voor je in te zetten. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het vinden van vacatures
en opdrachten. Ook gaat het over
het nut van een goede profielfoto en
kan je een betaalbare professionele
fotoshoot laten maken. De LinkedIn
training is bedoeld voor iedereen die
een LinkedIn profiel heeft of wil maken en dit effectief wil inzetten. De
LinkedIn training is op zaterdag 29
oktober van 11.30 tot 15.30 uur in de
bibliotheek Mijdrecht. Aanmelden
kan via de website www.rooskleurigcoaching.nl of bel 06 5313 5015.

Boekenmarkt in Vinkeveen
Regio - Op Zaterdag 29 oktober
wordt er in de R.K. Kerk aan de
Kerklaan in Vinkeveen de, bijna traditionele, boekenmarkt gehouden.
Er zijn het afgelopen jaar weer vele boeken ingeleverd zowel in bijna
nieuwe staat alsmede ook de oudjes
die al tientallen jaren leesgenot erop
hebben zitten en vooral de verzamelaars aan zullen spreken. Behalve de
Engelstalige literatuur zijn er ook di-

verse dozen met kinderboeken voor
alle leeftijden uitgestald. Deze markt
trekt ieder jaar vele toeschouwers
die gezellig rondneuzen in de overzichtelijk uitgestalde boeken.
Ook is er een plek in de kerk gecreeerd waar je even tot rust kan komen en tevens ook iets kan gebruiken. De markt is van 10.00 tot 15.00
uur. De opbrengst komt ten goede
van het onderhoud van de kerk.

Pasar Malam vrijdag in
W.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Vrijdag 21 oktober en
zaterdag 22 oktober vindt voor het
tweede jaar de Pasar Malam in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.
Deze oosterse jaarmarkt was vorig
jaar zo’n succes dat bezoekers dit
jaar opnieuw kunnen genieten van
dit gezellige familiefeest vol slenterplezier en amusement. Op vrijdag zijn de markttijden van 10.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van 11.00
tot 17.00 uur.
De Pasar Malam biedt nostalgie
(‘tempo doeloe’ sfeer), vermengt
met de hedendaagse Aziatische
cultuur. Uiteraard ontbreekt de Indische keuken niet. Bezoekers kunnen genieten van complete authentiek Indische maaltijden, snacks, sa-

té, babi of kambing, tjendol, ijs en
kelapa mudah. Daarnaast zijn er
veel leuke kramen met een uitgebreid scala aan producten uit Azië,
Afrika, China en Zuid-Amerika, zoals houtsnijwerk, batikstoffen, Indonesische kleding en beelden zoals prachtige wajangpoppen, Boedhabeelden en wierook. Bezoekers
kunnen ook de prachtige orchideeen bewonderen van bloemist Rinus
Verheggen van bloemist Zijdelfleur
in Zijdelwaard. Speciaal voor de Pasar Malam creëert de bloemist de
mooiste creaties van de meest bijzondere orchideeën. Volop redenen
dus om 21 en/of 22 oktober naar
winkelcentrum Zijdelwaard te komen.

Lezing bij Fotokring Uithoorn:

Conceptuele fotografie
Uithoorn - De Fotokring Uithoorn
viert dit jaar haar 45-jarig bestaan.
Een van de activiteiten is een inspirerende lezing door de gerenommeerde fotograaf Marcel van Balken. Op dinsdag 1 november houdt
Marcel een avondvullende presentatie met als thema conceptuele fotografie. De avond is behalve voor
leden ook toegankelijk voor andere
belangstellenden. Marcel van Balken behoort tot de internationale
top en heeft vele onderscheidingen
en erkenningen ontvangen over de
gehele wereld. In Nederland heeft
hij voor diverse fotoclubs lezingen
gehouden over zijn werkwijze. Hij
werd als tiener lid van de Fotokring
Uithoorn en is inmiddels al bijna 40
jaar lid. Marcel beweegt zich als fotograaf het liefst op het speelveld
van het surrealisme en het magisch
realisme. Hij creëert samengestelde
fotografische beelden, geïnspireerd
op de dagelijkse realiteit en zijn eigen fantasie. Zijn streven daarbij
is technisch perfecte fotografische
composities van realistisch lijkende
taferelen, die een enigszins onwerkelijke en soms magisch aandoen-

de sfeer uitstralen. Hij doet dat veelal vanuit een vooraf bedacht idee
of concept. Tijdens de avondvullende presentatie met als thema conceptuele fotografie laat Marcel een
breed scala aan fotowerk (zwartwit
en kleur) zien met een hoog creatief
gehalte. Tevens is er aandacht voor
de techniek – zowel analoog als digitaal - en de manier waarop foto’s tot stand zijn gekomen. De lezing bestaat uit een zeer gevarieerde presentatie die zowel door een
beginnende als een gevorderde fotograaf goed te volgen is. Marcel
van Balken is naast een groot fotograaf ook een boeiend, enthousiast
verteller over zijn foto’s en werkwijze. De Fotokring wil dan ook nietleden de gelegenheid bieden deze
inspirerende en leerzame presentatie bij te wonen. De entree bedraagt
5,- inclusief een drankje in de pauze. De lezing wordt gehouden in
het Dienstencentrum Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn, aanvang
20.00 uur. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via info@fotokringuithoorn .nl of kijken op www.fotokringuithoorn.nl.
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Skills Lab: ‘Waar ruimte, licht en
functionaliteit elkaar ontmoeten’
Uithoorn - Op woensdag 12 oktober 2016 is het nieuwe Skills Lab bij

scholengemeenschap Thamen in
Uithoorn officieel geopend. Ria Zijl-

stra, wethouder Onderwijs van de
gemeente Uithoorn was uitgenodigd

om de openingshandeling te komen
verrichten. Het Skills Lab is het beste te omschrijven als een eigenzinnig en eigentijds leerplein. Het is
een onderwijsruimte bedoeld om
onderwijs in meerdere ‘vormen’ te
kunnen laten plaatsvinden: samenwerkend leren, zelfstandig leren,
groepswerk, individueel werk. Het
kan ook dienen als ontmoetingsplaats, presentatie-plaats of werkplaats voor projecten. De tijd zal leren hoe deze mogelijkheden worden
ingezet. Aannemersbedrijf Hecon uit
de Goorn (NH) heeft de renovatie
binnen twee maanden gerealiseerd.
Een enorme prestatie! Frank Rozenboom van v.d. Laan Architecten uit
Mijdrecht is verantwoordelijk voor
het ontwerp. Voor deze gelegenheid waren het personeel van Thamen, CvB, RvT, diverse stakeholders
uit onderwijs, bedrijfsleven en uiteraard alle mensen die betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming van
het Skills Lab uitgenodigd. De leerlingen zijn al eerder door hun mentor rondgeleid en kregen als feestelijk aandenken een mooie sleutelhanger met het Skills Lab logo.

Reünie voormalig VW en Audi-dealer Beckering
De Kwakel - Afgelopen zondag
vond in het Fort De Kwakel een reunie plaats van de voormalig VW en
Audi-dealer Beckeringh. De dealer
opende in 1962 de deuren en werd
in 1998 overgenomen door Maas,
de huidige dealer op het zelfde punt
aan de Amsterdamseweg. Ruim 70
oud-werknemers met aanhang waren aanwezig waaronder oud-directeur Cees van Rouwendaal. Hij
genoot zichtbaar van de grote opkomst van ‘zijn jongens en meiden’. ”Ik heb de auto’s niet gemist,
maar des te meer mijn personeel”
aldus van Rouwendaal. Dat het een
prachtige tijd was werd vaak gememoreerd in de gezellige locatie in
De Kwakel. Een zogenaamde ‘brilkever’ en een oude VW bus sierde
de entree van deze tijdelijke autodealer. Natuurlijk moest de groep
nog even op de foto voor het omgetoverde Fort De Kwakel.

Diabetes Fonds afdeling
Uithoorn zoekt collectanten
Uithoorn - Voor de gemeente Uithoorn /De Kwakel is het diaetes
Fonds op zoek naar enkele collectanten die hun team van meer dan
100 collectanten willen versterken. De collecte vindt plaats in de
week 31 oktober t/m 5 november
en vergt ongeveer twee a drie uurtjes tijd in de namiddag of avond. In
Nederland leven meer dan één miljoen diabetes patienten. Dus een
goede kans dat u een familielid,

vriend of kennis helpt met uw hulp.
Met de opbrengst wordt uiteindelijk belangrijke voorlichting en onderzoeken gefinancieerd die vaak
tot baanbrekende resultaten leiden.
Uithoorn behoort tot de top 25 van
Nederlandse gemeenten qua opbrengst voor het Diabetes Fonds. U
kunt zich aanmelden bij: mevrouw
Pauline van der Does, telefoon 0297
568460 of mail pauline.vanderdoes@online.nl

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

Mooi Uithoorn
Ik ben best trots op deze foto. Ik woon in een appartement aan de
bosmuis en zag de mooie lucht. Na het schieten van deze foto dacht
ik... wat is uithoorn mooi om in te wonen. Stuur hem gewoon naar jullie toe. Wellicht past hij in een bericht.
Ingrid rietveld, Uithoorn

Kinderboekenweek op de
Kwikstaart
Uithoorn - Op woensdagavond 12
oktober vierde basisschool de Kwikstaart de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema: “Voor altijd
Jong”. In iedere klas stond een boek
centraal en was er van alles te zien
en te doen. In groten getale kwamen ouders, grootouders en kinderen naar school toe om te genieten
van al dat moois. Dat de Kwikstaart
leesbevordering hoog in het vaandel
heeft staan was meer dan duidelijk!
In het Atrium stond boekhandel The
Read Shop de nieuwste, mooiste en
leukste kinderboeken aan te prijzen. Jozua Douglas, kinderboekenschrijver van o.a. “De gruwelijke generaal” en “De kusjeskrokodil”, bezocht de kinderen van de hoogste groepen. Ook was hij tijdens de
tentoonstellingsavond van de partij;
hij heeft vast schrijf(vers)kramp gekregen van alle handtekeningen die
hij heeft gezet! Ouders en kinderen
konden in het Atrium iets te drinken halen. Dit jaar was er een speciale actie: heel de Kwikstaart bakt!
Vele ouders hebben taarten, cupcakes en koek ingeleverd die verkocht werd tijdens de tentoonstelling. Voor een klein bedrag kon al
dat lekkers gekocht worden. De opbrengst (520 euro) gaat naar “Opkikker”, een stichting die kinderen

die ernstig ziek zijn, een onvergetelijke dag vol plezier bezorgd. Onze
eigen burgemeester Dagmar Oudshoorn, U kent haar ook wel van:
“Heel Holland bakt”, was natuurlijk
de meest uitgelezen persoon om de
baksels te keuren. Voor de gelegenheid had ze zelf ook een taart gebakken. Het was weer een geweldige happening voor jong en oud!

Halloweendisco (6-13 jaar)

Italiaanse noten in de
Thamerkerk
Uithoorn - De afgelopen maanden
is er door het Amstel Blazers Collectief hard gewerkt voor het komende concert: ‘Musica Sul Velluto’. Dit concert wordt gehouden in
de Thamerkerk op zondagmiddag
30 oktober a.s., aanvang 14.30 uur.
(zaal open om 14.00 uur). Door dirigent Richard Wortel zijn, speciaal voor dit concert, diverse muziekstukken gearrangeerd van verschillende Italiaanse componisten. De hoofdrol daarbij is weggelegd voor Ennio Morricone, bekend
van de meest meeslepende filmmuziek, maar ook van de spaghetti westerns. Wie kent ze niet: Once
upon a time in the West of A Fistful
of Dollars. Maar de muzikanten zullen u ook verrassen met de typische
Italiaanse tarantella en muziek welke bij bijna iedereen heel bekend is,
maar waarvan men misschien niet
weet dat de oorspronkelijke muziek
van een Italiaanse componist is! En
er is meer! Het Amstel Blazers Collectief heeft voor deze gelegenheid

twee professionele solisten uitgenodigd. Fluitiste Frances Bouma gaat
voor u een heel mooi stuk van Ennio Morricone spelen en zal daarbij begeleid worden op piano. Daarnaast zullen er virtuoze trompetsolo’s gespeeld worden beroepstrompettist Michiel de Boer! Niets is te
gek voor het Amstel Blazers Collectief. Ook het orgel van de Thamerkerk krijgt een rol in een van de muziekstukken. Het belooft een prachtig concert in Italiaanse sferen te
worden. Wilt u dit niet missen en wilt
u ook een ‘kippenvel-moment’ ervaren? Bestel dan snel uw kaartjes! (á
7,50 en voor kinderen t/m 12 jaar: 5,). U kunt dit doen door een mailtje
te sturen naar: abcuithoorn@gmail.
com. Daarnaast is er nog gelegenheid om fysiek een kaartje te bestellen. Op dinsdag 18 oktober (tussen 11:00-12:00 uur) en op donderdag 20 oktober (tussen 11:00-12:30
uur) zijn kaartjes te bestellen in het
Wijkbuurtcentrum Bilderdijkhof in
Uithoorn.

Veiligheidsdag goed bezocht
Uithoorn - Zaterdag 8 oktober was
op het terrein van de brandweer
de jaarlijkse veiligheidsdag gehouden. De brandweer verzorgde diverse demonstraties, evenals de politie
Aalsmeer Uithoorn. Medewerkers
van de ambulancedienst waren aanwezig om informatie te geven. Ook
gezamenlijk hebben de hulpdiensten het publiek kennis laten maken
met hun veelzijdige takenpakket. Er

waren demonstratie wat te doen bij
vlam in de pan, open knippen van
een voertuig en een beknelde passagier bevrijden en de bikers en de
politiehond kwamen in actie. Kinderen mochten een brandje blussen en
instappen in de brandweerauto voor
een rondritje. De dag is prima verlopen. Vele inwoners uit Uithoorn en
omgeving mochten welkom geheten worden.

Politie oefent op het water
Regio - Omdat de politie Aalsmeer
Uithoorn toch met iets meer water te maken heeft dan de mees-

te andere teams de regio zijn in de
maand september diverse oefeningen in en op het water gehouden.

Uithoorn - Zaterdag 29 oktober
2016 om 19.00 uur is het weer zover.
Dan mogen de kinderen zich weer
verkleden voor een leuke en spannende halloweenavond. Het thema
dit jaar is “Bloody sports”. Het feest
zal plaatsvinden op het terrein van
de voetbalvereniging Legmeervogels, het is daarom deze avond niet
toegestaan om je fiets mee het terrein op te nemen. De griezeltocht zal
weer in twee leeftijdsgroepen gehouden worden (6-9 en 10-13). Er
is met man en macht gewerkt om
alles er weer spannend en griezelig uit te laten zien. Ook zijn er 12
acteurs aanwezig onder leiding van
Wim Borkent. Door de inzet van deze acteurs zal het natuurlijk allemaal
nog spannender worden tijdens deze griezeltocht. Binnen in de kantine is het feest! Hier worden verschillende activiteiten gedaan welke geen griezelgehalte hebben. Er
is een team van moeders welke alles goed in de gaten houden en er
zijn beveiligers aanwezig. Met pro-

fessioneel apparatuur van het meezingteam van snackbar de Family zal
DJ Berco alle kinderen de dansvloer
proberen op te krijgen. Maar wil je
liever aan de bar een drankje drinken dan is dat natuurlijk ook goed,
zelfs de keuken is open deze avond.
En nu we het toch over de keuken
hebben... onze burgemeester Dagmar Oudshoorn komt langs. Maar
niet om heel Holland/Uithoorn te
laten zien dat ze goed kan bakken
maar omdat het dit jaar alweer de
10e editie is van een steeds populairder halloweenfeest in Uithoorn.
En daar zijn wij natuurlijk ongelofelijk trots op. Daarom zal Dagmar
Oudshoorn deze halloweendisco officieel van start laten gaan. Dus mis
dit feest niet! En haal snel je kaarten
voor 3 euro per stuk bij de lekkerste winkel van Uithoorn “De Choco
Toko” Dorpsstraat 17 in Uithoorn of
in de kantine van de Legmeervogels.
Dit feest wordt gesponsord door het
participatiefonds van de gemeente
Uithoorn.

Taalvrijwilligers gezocht voor
buurtstudio Pavones Uithoorn
Uithoorn - Op maandag- en dinsdagochtend wordt er van 10.00 tot
12.00 uur in de Uithoornse multiculturele buurtstudio Pavones, Nederlandse les gegeven aan een groep
anderstalige vrouwen. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar
taalvrijwilligers die het leuk vinden
om op maandagochtend in groepsverband taallessen te geven. Vind
je het leuk om met taal en mensen te werken? Beschik je over inlevingsvermogen, geduld en flexibiliteit? Beheers je de Nederlandse taal
goed? Sta je open voor scholing? En
wil je vrijwilliger worden? Dan is dit
misschien wel iets voor jou!
Uithoorn
Taalhuis Uithoorn is een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Uithoorn, de Bibliotheek Amstelland
en Tympaan De Baat. 1 op de 9 volwassenen in Nederland is laaggelet-

terd en samen maken wij ons sterk
voor het bestrijden daarvan. Daarom zijn we op zoek naar taalvrijwilligers. Als taalvrijwilliger kun je het
verschil maken in iemands leven.
Met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je iemand
de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren, zoals lezen
en schrijven. Vrijwillige taalcoaching
is ontzettend belangrijk en waardevol. Zo kunnen cursisten dankzij
taalcoaching beter mee doen in de
maatschappij en ontstaat er meer
begrip en verbinding tussen anderstaligen en Nederlandstaligen.
Na een taaltraject kunnen deelnemers bijvoorbeeld makkelijker formeel onderwijs vinden of ze vinden
sneller (vrijwilligers)werk. Heb je interesse, neem dan contact op met
Sabine Ridderhof, Taalhuis Uithoorn,
tel. (0297) 230 280 of via taalhuisuithoorn@stdb.nl.

Politiewerk op het water vergt namelijk toch weer wat andere vaardigheden dan in actie komen op het
land. Onder andere is geoefend hoe
op een veilige manier een controle van een boot uitgevoerd dient te

worden, hoe een reddingsvest omdoen bij een arrestant, op verantwoorde wijze een drenkeling in de
boot nemen en, best koud, hoe lastig is het om zelf in de boot te komen na te water te zijn geraakt.
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Raad beslist: tram mag er komen!
Vervolg van de voorpagina.

Er is veel tegenstand tegen de komst
van de tram geconstateerd, maar er
zijn ook voorstanders. Velen hebben
dat laten blijken met een petitie, tijdens de Consultatieronde en als inspreker tijdens de hoorzitting.
Opdrachten voor het college
Toch is het allemaal niet voor niets
geweest want de raad is niet zomaar
akkoord gegaan met de keuze van
de Voorkeursvariant. In een amendement en drie moties kreeg wethouder Polak. i.c. het college, een
aantal opdrachten mee die hij aan
de Stadsregio dient voor te leggen.
In het amendement (ingediend door
de drie coalitiepartijen en Ons Uithoorn) kreeg het college de opdracht
om het concept voor de verdere uitvoering van het project (het uitvoeringsbesluit) eerst aan de raad voor
te leggen voor ‘wensen en bedenkingen’ alvorens het door de raad
van de Stadsregio Amsterdam (per 1
januari 2017 Vervoersregio Amsterdam) wordt vastgesteld. En mocht
men bij dreigende overschrijding
van het budget bepaalde voorzieningen willen ‘versoberen’, de raad hierbij actief te betrekken. Dit verzoek
vertolkt tal van opmerkingen, gevoelens van onbehagen en inbreng
van met name omwonenden langs

het tramtracé. Zoals te nemen wettelijke en bovenwettelijke(=extra)
maatregelen met betrekking tot de
geluids- en zichtoverlast, veiligheid
en dergelijke. Een van de moties
(van de coalitiepartijen en Ons Uithoorn) betrof de bereikbaarheid van
de tram wat betreft de drie haltes,
waarbij een bus met een reguliere
dienstregeling moet zorgen voor het
reizigersvervoer tussen deze haltes
en woongebieden met een grote(re)
looppafstand tot één van die haltes.
De raad verzoekt het college om er
bij de Stadsregio op aan te dringen
de bussen op een hogere frequentie dan 2 x per uur in de spits en 1
x per uur daarbuiten te laten rijden
om de kwaliteit van het gehele vervoerstraject van huis naar bestemming v.v. te verbeteren. Een tweede
motie (coalitiepartijen, Ons Uithoorn
en de PvdA) betrof de zorg van de
raad over de drukke kruisingen
van de Randweg, Bieslook en Aan
de Zoom met het toekomstig tramtracé. De raad stelt hierbij als eis
dat de kruisingen van een optimale beveiliging moeten worden voorzien, onder andere door het plaatsen van overwegbomen, knipperlichten etc. Desnoods met het uitvoeren van bovenwettelijke maatregelen. De derde motie (VVD) betrof toevoeging van iets extra’s, namelijk dat bij de uitvoering van de

Het nieuwe type tram dat t.z.t. op de Amstelveenlijn en wellicht ook op de Uithoornlijn zal gaan rijden (Ref. Amstelveenlijn.nl)

oversteek van de N201 door de
trambaan (met een viaduct) hierbij
wellicht ook het bestaande wandelpad kan worden meegenomen. Momenteel kan de route niet compleet
worden gelopen omdat die bij de
N201 ophoudt. Het betreft hier het
goeddeels in ere te herstellen Polderspoorpad in de vorm van een recreatieve toeristische wandel/fietsroute, zo mogelijk met een groenstrook, waar tevens honden los
kunnen lopen. Bedoeld voor aanleg naast het tramtracé tussen de
J.C. van Hattumweg in AmstelveenWestwijk en De Randweg in Uithoorn. Een en ander ter compensatie voor het verlies aan ruimte van
recreatie en natuur op de spoordijk
in de Legmeer en Amstelveen. Ook
hierbij draagt de raad het college
op dit te bespreken met de Stadsregio en de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen. De raad wil zo spoedig
mogelijk door het college over deze zaken worden geïnformeerd. Tot
slot was er de motie van Ons Uithoorn en het CDA. Die had als onderwerp dat men tegen de plannen
was van de Stadsregio Amsterdam
om een busverbinding te realiseren
over het Thamerlint met (mogelijk)
een halte in de buurt van het eindstation van de tram. In deze motie
verzochten zij het college er bij de
Stadsregio op aan te dringen geen
busverbinding over het Thamerlint
toe te laten. Volgens wethouder Polak zou er in principe geen bezwaar
zijn om een bus over het traject te
laten rijden ‘omdat de weg het wel
kan hebben’. Er is op het Thamerlint
echter een rijverbod van kracht voor
vrachtwagens en landbouwvoertuigen vanwege sommige kwetsbare woningen. De raad vond dat tijdens de discussie zeer tegenstrijdig en beide partijen trokken toen
de motie in om het onderwerp op
de agenda te zetten en t.z.t. apart
in commissieverband te bespreken.
Waar Groen Uithoorn (GU) en het
CDA zich tegen de voorkeursvariant als zodanig uitspraken, schaarden zij zich wel met de andere partijen achter het amendement en alle moties.

Gemeentelijke begroting
sluitend dankzij reserves

Vervolg van de voorpagina.

“Daarom wordt in deze begroting
een bodemreserve van 2,6 mln. aangehouden. Dit bedrag is eventueel beschikbaar om op ons toekomende vraagstukken aan te pakken. Hierdoor bereiken we op dit
moment wel de grenzen van onze financiële reikwijdte. Structureel
moet de begroting weer gezond gemaakt worden door waar mogelijk
maatregelen te nemen en de broekriem aan te halen. Maar het gaat de
burgers niet echt pijn doen,” legt
Bouma uit. “Aan de andere kant
stijgt de uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk aanzienlijk, in
2020 zelfs met1,2 mln. Dit voordeel
heeft echter wel een keerzijde. Een
volgend kabinet kan besluiten deze
verhogingen weer terug te draaien.
Dit geeft voorlopig echter een structureel gezond meerjarig perspectief
te zien, waardoor op termijn de financiële positie van de gemeente

versterkt wordt. Door de begroting
op deze manier op te zetten worden
eventuele financiële tegenvallers tot
een minimum beperkt.” Maar er was
toch ook sprake van een meevaller
in de precariobelasting op kabels
en leidingen ter grootte van 1,5 miljoen euro? “Dat wel, maar die is niet
in deze begroting opgenomen. Wij
moeten er namelijk rekening mee
houden dat er door het kabinet een
wetswijziging wordt voorgesteld
waarbij deze vorm van belasting
wordt afgeschaft. Jammer, want dan
hadden we dat bedrag in de begroting kunnen opnemen en die was
dan sluitend geweest zonder onze reserves te hoeven aanspreken.
Maar mocht de precarioheffing toch
doorgaan of zich andere financiële meevallers voordoen, dan voegen
we die weer toe aan onze reserves
die sowieso op orde gebracht moeten worden en dan kunnen we ook
onze begroting weer beter in balans
brengen.” Aldus de wethouder.

Geringe stijging woonlasten
Voor de heffing van precariorechten
over een periode van 10 jaar is een
wetsvoorstel voor een overgangsregeling ingediend. Uithoorn heeft de
Gemeentebelastingen Amstelland
gevraagd naar de consequenties van
dit wetsvoorstel. Die heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) om advies gevraagd. Zij geeft
het volgende aan: “Als de gemeente Uithoorn pas in 2016 precariobelasting heeft ingevoerd dan blijft de
mogelijkheid om deze belasting te
heffen beperkt tot dit ene jaar omdat zij dan niet onder de overgangsregeling valt. Mocht dit wetsvoorstel ongewijzigd worden aangenomen komt het er op neer dat de heffing maximaal een half jaar zou kunnen, namelijk de 2e helft van 2016.
In samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland en de VNG
is nu een lobby gestart om er voor
te zorgen dat er in de wetswijziging
op zijn minst een voor Uithoorn gun-

Het vervolg
Wanneer ook de andere partners
en de Regioraad (laatstgenoemde
uiteindelijk op 13 december) positief besluiten over de Uithoornlijn
en Provinciale Staten gunstig beslissen over het beschikbaar stellen
van het budget, wordt gestart met
het verder uitwerken van de tramverbinding: de Planuitwerkingsfase.
Daar is 2017 voor uitgetrokken. Ook
begint dan de bestemmingsplanprocedure die de aanleg juridisch
mogelijk maakt. Voor het aanpassen van het bestemmingsplan geldt
een inspraakprocedure. Het vaststellen van het bestemmingsplan is
de bevoegdheid van de gemeenten
Uithoorn en Amstelveen. Tijdens de
planuitwerkingsfase wordt precies
uitgewerkt hoe de tram, haltes en
voorzieningen eruit komen te zien.
Dat wordt vastgelegd in het definitief ontwerp. Daarnaast wordt in
deze fase door de gemeenten Uithoorn en Amstelveen (voor het Amstelveense deel van het tracé) het
bestemmingsplan opgesteld, met
alle bijhorende onderzoeken, waaronder in ieder geval geluid, trillingen, flora en fauna. Bij de besluitvorming aan het eind van de planuitwerkingsfase wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan de nader uitgewerkte veiligheidsmaatregelen. In
elke fase van het project worden de
veiligheidsmaatregelen door de onafhankelijke ‘Safety Board’ getoetst.
Ook wordt verder gekeken naar
de uitwerking van eventueel (bovenwettelijke) maatregelen ter beperking van de overlast. Daarvoor
zijn nu al voorstellen gedaan. Deze worden dan nader uitgewerkt en
er wordt nog een (beperkte) check
met de omgeving gedaan. De maatregelen worden uiteindelijk opgenomen in het definitief ontwerp, net
als de exacte invulling van de parkeerplaatsen, waarvan nu al de behoefte is geschetst. Ten slotte wordt
in de planuitwerkingsfase de aanbesteding voorbereid. En dan pas
volgt de aanbesteding in 2018 en
realisatie vanaf 2019. Het doel is dat
de tramverbinding in 2022 in gebruik zal worden genomen.

stige overgangsregeling wordt opgenomen. Het gaat tenslotte wel
om 750.000 euro wat de gemeente Uithoorn dan mist! De Programmabegroting is zodanig krap opgezet om die sluitend te krijgen dat er
geen geld is voor nieuw beleid. Dat
kan pas weer als er genoeg geld in
kas is. Wanneer dat zich zal voordoen kan de wethouder niet aangeven. Het college heeft die ambitie wel, maar moet tot nu toe pas op
de plaats maken. Overigens worden
de woonlasten niet extravagant verhoogd in deze situatie. Structureel is
dat jaarlijks tot 2019 beperkt van 2
tot 2,8 procent en daarna wordt het
1,9 procent. Uithoorn schaart zich
met het totaal aan woonlasten in het
midden van het rijtje omliggende
gemeenten, waarin De Ronde Venen de lijst aanvoert als de ‘goedkoopste’ gemeente in woonlasten
en Kaag & Braassem als de duurste.
De wethouder verwacht op de langere termijn een steeds gezondere
begroting te kunnen presenteren en
daardoor ook de reserves te kunnen
aanvullen. Wie de Programmabegroting 2017 zelf wil bestuderen kan terecht op de website van de gemeente. Daar vindt u het rapport bij Informatie / Bestuurlijke Informatie) en
kunt u het downloaden.

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

Geef duidelijkheid op
wegen
Op pagina 10 van uw krant van
afgelopen woensdag (12 oktober) staat een uitgebreid stuk
van de heer Oudshoorn namens de VSP-groep De Kwakel. In dit stuk schrijft hij onder
meer dat vanwege éénduidigheid het wegvak Vuurlijn vanaf
de Poelweg richting Hoofdweg
en Mijnsherenweg ook rood asfalt heeft gekregen. Gemakshalve gaat men er dus aan voorbij dat de wegvakken vanaf de
Poelweg (richting Kudelstaart en
richting De Kwakel) totaal verschillend zijn. Voor de duidelijkheid zou men dus juist ervoor
hebben moeten zorgen dat het
gedeelte Vuurlijn tussen Poelweg
en Mijnsherenweg van zwart asfalt was voorzien. Ik begrijp de
redenatie van de heer Oudshoorn dus niet, er zitten toch ook
wel intelligente mensen in die
VSP-groep, mensen die wel nadenken? Nu zitten we dus met
een fietspad (rood asfalt / rode
tegels = fietspad) waarop auto’s 60 km per uur mogen rijden.
Let wel, alleen als ze uit de richting van De Kwakel komen. Als
u van de andere kant (dus vanaf de Hoofdweg of Mijnsherenweg komt) mag u 80 km/u. Immers aan die kant van de Vuurlijn
staan geen verkeersborden zone
60, maar staan bij de kruispunten met de N231 borden A01060, ronde borden met rode rand
(met 60 erin). Die geven aan dat
u daar maximaal 60 km/u mag
rijden, maar zijn geldig tot aan de
eerstvolgende kruising of wegsplitsing, dus tot aan de Vuurlijn. Daarna zijn de borden niet
meer geldig en omdat u buiten
de bebuwde kom bent, mag u
dus op de Vuurlijn vanaf richting
Kudelstaart maximaal 80 km/u.
Met dat mooie nieuwe asfalt is

dat makkelijk haalbaar en die afgevlakte verkeersdremmpels belemmeren het verkeer nauwelijks, zelfs 100 km/u is haalbaar.
De heer Oudshoorn pleit ervoor
dat fietsers midden op dit, van
rode asfalt voorziene, fietspad
blijven rijden, waar auto’s dus
60 of 80 mogen en soms 100 rijden. Dit is vragen om ongelukken. Dus juist voor de duidelijkheid zou men ervoor moeten
zorgen dat het asfalt op plekken
waar het verkeer 60 of 80 km/u
mag niet rood is.
Belijning
Nu ik het toch over (on)duidelijkheid van wegkleuren heb, wil
ik ook ervoor pleiten om de belijning op de N196 binnen de “bebouwde” kom van Uithoorn aan
te passen. De huidige belijning
hoort bij een 80 km weg. Dat
was de N196 vroeger ook, maar
men heeft verzuimd de belijning
aan te passen bij het verplaatsen
van het bordje bebouwde kom.
En aangezien vele automobilsten, net als fietsers, vaker op hun
telefoon (of routeplanner) kijken
dan op de weg, en dus makkelijk
het borde bebowde kom over het
hoofd zien, zou een aangepaste
belijning mee kunnen helpen om
de weggebruikers erop te wijzen dat men binnen de bebouwde kom van Uithoorn geen 80
meer mag. Immers wie een bord
“Uithoorn” heeft gemist, krijgt op
de N196 nergens het idee dat
hij binnen een bebouwde kom
rijdt, de huizen staan ver van de
weg. Pas bij de kruising met de
Thamerlaan/Laan van Meerwijk
krijgt men het idee dt er toch iets
aan de hand is.
R van Aurich
De Kwakel

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u. Onderbroken
middenstrepen, inhalen is toegestaan in veilige situaties. Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten: Wel: auto’s, vrachtauto’s en
motoren. Soms: landbouwvoertuigen en brommobiele. Géén: broefietsen, fietsers en voetgangers.

Jazz aan de Amstel met veel muzikaaltalent
Uithoorn - Zondag 23 oktober zijn
Colette Wickenhagen en Paul van
der Feen te gast bij Jazz aan de Amstel.. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet
kunnen jong en oud genieten van
echte Jazz standards, eigen songs,
maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers. Colette Wickenhagen is een echte jazz
& blues vocaliste en werkte reeds
met vele artiesten samen. Ook toerde zij met het orkest van de Koninklijke Landmacht en staat zij Top 200
van de Amerikaanse site All About
Jazz. Colette is een ‘podiumdier’ en
komt het best tot haar recht voor

live publiek. Saxofonist Paul van
der Feen speelde met talloze musici en formaties uit binnen- en buitenland waaronder het Jazz Orchestra van het concertgebouw, daarnaast sleepte hij met zijn eigen jazz
kwartet 2 Deloitte Jazz Awards binnen. Paul is ook één van de solisten van het Metropole Orkest waarmee hij reeds met verschillende wereldsterren zoals Chaka Khan, Elvis Costello en Al Jarreau speelde. Zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in de KPN commercial ‘Begin Gemist’ op radio en televisie met de standard ‘Dream a
little Dream’, werkte reeds met ve-

le nationale en internationale artiesten samen. Onder de naam Sweet
& Co bracht zij samen met producer Joos van Leeuwen de EP ‘Listen
2 me’ uit met daarop eigen songs
in een easy jazz/pop stijl. Jazz aan
de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door
de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke
keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek.
23 oktober bestaat de band uit Michiel Buursen (piano), Peter Bergman (bas), Olaf Keus (drums), Paul
van der Feen (sax), Colette Wickenhagen (zang) en Shyla Zoet (zang).

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u. Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden. Welke verkeersdeelnemers
mag je hier verwachten: Wel: auto’s, vrachtauto’s en motoren. Soms:
landbouwvoertuigen en brommobielen. Géén: bromfietsen, fietsers en
voetgangers

Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30
uur. De entree is gratis.

Gastzangers gezocht voor
meezing-kerstconcert Amicitia
Regio - Zin om mee te zingen? Dat
kan en wel op zaterdag 17 december a.s. Na het succes van de concertjes van 2006 en 2012, organiseert oratoriumvereniging Amicitia Uithoorn opnieuw een “Meezing
Kerstconcert”. Onder leiding van dirigent Toon de Graaf en repetitor
Eric Jan Joosse wordt een leuk, niet
te moeilijk kerstprogramma inge-

studeerd, waarbij Christmas Carols
niet zullen ontbreken. U repeteert 3
x met het koor op maandagavond
28 november en 5 en 12 december
in de aula van de R.K. Scholengemeenschap “Thamen”, Den Uyllaan
4 te Uithoorn (bij het busstation)
van 20.00 tot 22.15 uur. Voorafgaande aan het concert op 17 december,
aanvang 20.00 uur vindt om 18.00

uur de generale repetitie plaats,
beide in kerkgebouw De Schutse
bij winkelcentrum Zijdelwaard. Voor
dit evenement kunt U zich aanmelden door het storten van 20,00 op
rekening nr. NL13 ABNA 0483 0153
18 t.n.v. Penningmeester COV Amicitia Uithoorn onder vermelding van
“Meezingconcert 2016”. Bladmuziek

is bij de prijs inbegrepen. Verder
verzoeken wij U deze aanmelding
te bevestigen bij het secretariaat. In
verband met het regelen van muziek
zo spoedig mogelijk aanmelden, uiterlijk 14 november a.s. Voor opgave en informatie: Secretariaat: Greet
Bijlsma, tel. 0297–567257, e-mail:
gbijlsma@hotmail.com
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Sjaak van der Linde nieuwe
directeur Vita Amstelland

LMV Onder 17 speelt
kater weg

Regio - Sjaak van der Linde wordt
per 1 november 2016 benoemd tot
directeur van Vita Amstelland. Van
der Linde is al sinds maart 2016
werkzaam als interim directeur bij
de Amstelveense welzijnsorganisatie. Met zijn brede ervaring als (zelfstandig) interim manager en organisatie adviseur, richt hij zich binnen
Vita op het verder vernieuwen van
de dienstverlening, de efficiency en
de besturing van Vita Amstelland.
Vita Amstelland is sinds januari van
dit jaar onderdeel van Participe Holding. Hiermee is Participe de uitdaging aangegaan om een bestaande organisatie van binnenuit te vernieuwen. Participe staat erom bekend voorop te lopen in de vernieuwing van het welzijnswerk, en is in
staat om de verbinding met zorg
succesvol vorm te geven. Door deze verbinding kan Vita haar bedrijfsvoering en diensten nu slimmer organiseren. Dit uit zich onder meer in
zelfredzaamheid, lagere zorgkosten,
deelnamegraad van bewoners en de
sociale cohesie in Amstelland. Sjaak
van der Linde opereerde vanaf 2002
als zelfstandig adviseur en interim

Aalsmeer - Uithoorn - Na de pijnlijke nederlaag vorige week, trok het
team deze keer naar SV Hillegom.
Er was iets recht te zetten, vandaar
dat LMV furieus uit de startblokken
kwam. David raakte al in de 1e minuut de paal.
In de 5e minuut was het wel raak
toen Djomy vanaf rechts voortrok en
Luuk met zijn chocoladebeen binnenschoot. Het spervuur aan aanvallen hield aan, twee minuten later was het Benjamin die Djomy in
de gelegenheid stelde te scoren. Djomys kwartier was nog niet over, in
de 15e minuut trok hij hard voor en
David liep de bal simpel binnen voor
een comfortabele 3-0. De vierde
treffer viel een kwartier later, toen
Luuk dit keer met zijn beste been
binnenschoot. Nog was de koek niet
op in de eerste helft, uit een perfecte counter over 3 schijven was het
Stan die de 5-0 maakte.
In de tweede helft besloot coach Julius nog meer druk te zetten op de
verdediging van Hillegom, zodat ze
helemaal niet meer aan opbouwen
toekwamen. Na 5 minuten resul-

manager op het gebied van organisatieontwikkeling binnen zowel de
profit- als non-profit sector. Daarvoor werkte hij o.a. als consultant
bij KPMG. Willem Draaisma, bestuurder van Participe, over de aanstelling: “ Met Sjaak halen we precies de kwaliteit in huis die we nodig hebben in deze tijd van verandering”.

Samen even één
winkelruimte delen

Nieuw bij Nzuri: Threading
Regio - De afgelopen tijd is de manier van ontharen uit de Oosterse
landen steeds meer overgewaaid
naar Nederland, namelijk het threaden. Deze manier van ontharen met
touw geeft diverse voordelen op
het ontharen zoals we dat al kennen met wax of pincet. Het threaden
is ideaal voor het verwijderen van
donshaar, omdat hierbij geen wax
aan te pas komt is dit een methode
die ook voor mensen met een gevoelige huid geschikt is. Maar ook
voor de wenkbrauwen is threading

ideaal, want deze methode pakt ook
de donkere haren die normaal met
een pincet verwijderd worden en
geeft prachtige strakke wenkbrauwen. Het resultaat na het threaden
is een gladde en zachte huid die net
zo lang blijft als het resultaat van
waxen en epileren.
Vanaf nu is het threaden ook te boeken bij Nzuri schoonheidssalon en
geeft tot eind oktober een kennismakingskorting van 20%! Bel 06-31
57 67 02 of stuur een mail nzuri@
ziggo.nl

KDO verlengt sterke serie
winstpartijen met 4e
overwinning op rij
De Kwakel - Na een sterke serie
(drie overwinningen op rij) waren de
spelers van Raymond de Jong vastberaden om ook een 4e winstpartij aan de reeks toe te voegen. Afgelopen zondag was FC Rijnland
uit Leiden het potentiele slachtoffer.
De trainer van KDO kon beschikken over een fitte en gemotiveerde selectie. Onder perfecte voetbalomstandigheden, 18 graden en een
lekker herfstzonnetje, begonnen de
twee ploegen gelijkwaardig aan de
wedstrijd. In de 6e minuut krijgt KDO
haar eerste grote kans. Op aangeven van Mathijs van Rijn weet Joeri Stange (nog) niet het net te vinden. In de rebound kan Bart van der
Tol er ook net niet bij. FC Rijnland
ontsnapt aan een vroege tegengoal.
Na deze openingskans krijgen beide teams meerdere kleine kansjes.

De ploeg uit Leiden weet veelvuldig de vlugge buitenspelers aan te
spelen in de omschakeling, vooral
de rechtsbuiten is een geliefd aanspeelpunt, waar verdediger Erik Verbruggen zijn handen vol aan heeft.
Voorsprong
Na ruim een half uur spelen komt
KDO op voorsprong. De sterk spelende Joris Kortenhorst levert een
perfecte voorzet af, van dichtbij weet
de attente Jim Klijn raak te koppen,
1-0. De grensrechter van Rijnland
steekt nog zijn vlag omhoog voor
buitenspel, maar de goed leidende
scheidsrechter wuift het weg. Het
KDO publiek kan opgelucht ademhalen. Deze voorsprong zorgt voor
een boost bij KDO. Dit resulteert
in een goede aanval over meerdere schijven. Menno Lingeman wordt

Uithoorn - Zowel bij Kaas en Zo
als bij bakker Van Maanen heeft
men zich afgelopen zondag in het
zweet gewerkt om hun bedrijvigheid kortstondig voort zetten in
het voormalige pand van Blokker
wat leeg kwam te staan toen men
er daar mee ophield. De ruimte is
sinds maandagmorgen weer (tijdelijk) voor een groot gedeelte gevuld
en dat is meteen een heel ander gezicht. Intussen zijn beide originele winkelruimten al ten prooi gevallen aan de ‘strippers’ die het vervolgens weer helemaal mooi gaan inrichten. Het leuke is dat bakker en
kaasboer elkaar helemaal hebben
gevonden: de ene levert het brood,
de andere het beleg…. Bakker Van
Maanen presenteert een groot deel
van het brood- en gebakassortiment
en men kan er koffie drinken. Er is
echter geen echte lunchroom. “Pas
als de nieuwe winkel er weer is,”
laat Hennie Weille weten. “Bij ons
had men het idee dat de eerste dag
dat we open waren, maandag dus,
het wel zou loslopen met de vraag
naar brood en gebak. Maar we hadden al snel een tekort aan brood. We
hebben hier tot onze verbazing op
maandag veel klanten over de vloer
gehad. Maar voor zo’n eerste dag is

het voor iedereen even wennen. De
komende dagen zullen we weer volop in de aanbieding hebben.”
Stijn Melenhorst van Kaas en Zo
zegt zijn hele assortiment kwijt te
kunnen in de ruimte die hij maar
voor een deel nodig heeft, maar dat
geldt ook voor de bakker. Samen
passen ze er dus makkelijk in. Het
vullen van de totale ruimte is overigens niet nodig voor de korte tijd
dat men gebruik maakt van het winkelgedeelte.
“Voor mij is het meteen een try-out
om te kijken of ik straks alles ook
in mijn nieuwe winkel kwijt kan,
want die wordt kleiner in oppervlak. Maar zo het er nu naar uitziet
gaat dat lukken. Een knusse winkel
met een moderne uitstraling en een
mooi overzichtelijk assortiment. Alles wat er voordien was komt ook
weer gewoon terug, Er verandert
dus niets,” aldus Stijn. “Maar voorlopig zit ik hier even waar ik mijn klanten als vanouds graag van dienst zal
zijn. Ook dat verandert niet natuurlijk.” Stijn Melenhorst hoopt vanaf maandag 7 november vanuit zijn
vernieuwde winkel weer al zijn klanten te kunnen ontvangen; bij bakker
Van Maanen wordt dat naar zeggen
een paar dagen later.

knap vrijgespeeld, maar mikt helaas
naast. Hierna volgt nog een goede
aanval over de linkerkant. De eveneens sterk spelende Joeri Stange
omspeelt zijn directe tegenstander,
blijft rustig en legt knap af op Menno. De rechtsbuiten van KDO schiet
hard op doel maar de keeper van
FC Rijnland staat zijn mannetje en
keert de inzet knap. Dan vlak voor
rust, in de 43e minuut, komt Rijnland toch langszij. Jim Klijn maakt
ongelukkig hands in het strafschopgebied. De scheidsrechter wijst resoluut naar de penaltystip. Deze kans wordt bekwaam verzilverd
door FC Rijnland. Met een 1-1 stand
gaan beide teams richting de kleedkamers.

Messi, in de linkerkruising. Keeper
kansloos en KDO op een verdiende 3-1 voorsprong. De wedstrijd lijkt
gespeeld en de spelers van Rijnland
lijken er doorheen te zitten. Jesper
Oudshoorn moet echter nog wel attent zijn bij een 1-op-1 situatie na
onoplettendheid in de KDO defensie. De jonge keeper redt knap en
zorgt ervoor dat Rijnland geen aansluiting weet te vinden. Eén minuut
later is Jesper kansloos op een vrije
trap van de aanvoerder van Rijnland. Gelukkig ziet hij de bal op de
lat terechtkomen, geluk dwing je af.

Voorlangs
De tweede helft begint KDO waar
het aan het einde van de eerste helft
mee begonnen is, haar winnaarsmentaliteit en motivatie tonen. Deze
uitstekende instelling zorgt enkele
minuten na de rust al voor de eerste
grote kans van de tweede helft. Mathijs van Rijn schiet jammer genoeg
voorlangs en kan nog niet voor ontlading bij het KDO publiek zorgen.
In de 47e minuut bekroont Joeri zijn
sterke wedstrijd met een doelpunt.
Met een droge afstandsknal zet hij
KDO op een voorsprong, 2-1. De
keeper leek zich te verkijken op zijn
geplaatste schot. Na deze verdiende
voorsprong volgt er nog meer gevaar voor het doel van FC Rijnland.
Na een geplaatste vrije trap van Joris (net naast) is het weer Joeri die
zicht ontdoet van zijn tegenstander.
Hij wordt echter onderuit geschopt
in het zestienmetergebied en krijgt
een penalty. Specialist Bart van der
Tol weet daar wel raad mee. De middenvelder schiet de bal feilloos, a la

UWTC oppermachtig bij de 40-klasse
tijdens de ACC in Nieuwveen
Uithoorn - Wat een prachtige dag
op zondag 16 oktober bij de ACC
(Amsterdamse Cross Competitie)

in Nieuwveen, heerlijk weer, uitdagend parcours en heel veel deelnemers. Dit gaf soms een lange rij bij

de inschrijftafel, maar door de start
van de 40+ en de 40- iets te verlaten kon toch iedereen meedoen.
Op de parkeerplaats bij zwembad
Aarweide ontstond een gezellig terras. De koffie en broodjes van “Koffie to go” vielen in de smaak, ondertussen kon er WK gekeken worden
op het scherm bij de kledingstand
van Rapha. En de doorkomst bij de
zandbak en finish was goed zichtbaar vanaf het terras. De UWTC
renners waren goed vertegenwoordigd en bij de 40- klasse was er
zelfs een compleet UWTC podium!
De licht geblesseerde Lorena deed
het vandaag goed als rondemiss,
maar maakte ook vele mooie foto’s.
Uitslagen jeugd A:
1 Michiel Mouris (WTC de Amstel),
2 Siem v Smoorenburg (UWTC),

Vrije trap
Tien minuten voor tijd schiet Joeri
uit de draai, na een vrije trap van Joris, nog snoeihard op doel. De keeper plukt de bal met een katachtige
redding uit zijn doel. Er volgen nog
enkele kansen voor invaller Rick
Kruit. Helaas wist hij zijn invalbeurt
niet te bekronen met een doelpunt.
Vlak voor tijd drukt Bart van der Tol
zijn stempel op de wedstrijd. Na een
afgeslagen corner neemt de middenvelder de bal in één keer op
zijn pantoffel en schiet op wonderbaarlijke wijze voor de tweede keer
in de kruising. Een vreugde explosie bij het Kwakelse publiek volgt.
De doelpuntenmaker blijft er rustig
onder, maar wordt na enkele seconden al belaagd door zijn uitzinnige
ploeggenoten. Een knappe overwinning op één van de sterkere tegenstanders tot nu toe in deze competitie. Deze 4e winstpartij op rij resulteert in een derde plaats. Aankomende zaterdag speelt KDO 1 verder in de KNVB beker: uit tegen SV
Kadoelen 1. Om 15.00 uur wordt er
afgetrapt op het gelijknamige sportpark in Amsterdam. Wij hopen uiteraard weer op jullie steun!
3 Kaj v Niekerk (MTB Twiske), 10
Nees Wahlen (UWTC)
jeugd B:
1 Nienke Veenhoven (DTS), 2 Mees
v Duren (WTC de Amstel), 3 Milan
Huizer (Avanti), 6 Mike Derogee,
7 Mees v Smoorenburg, 14 Teun
Wahlen. Auto Meerstad uit NieuwVennep had mooie bekers voor de
jeugdrenners beschikbaar gesteld.
Tijdens de ACC bij UWTC op 11 december zullen er ook mooie bekers
van Auto Meerstad voor de jeugdrenners zijn.
Veertig plus
De 40+ had een heel WTC de Amstel podium: 1 Patrick Molenaars, 2
Marcel Witte, 3 Michael Breedt, 32
Marcel Versteeg, 35 Vincent Derogee, 49 Frank Jansen. Leen Blom
was waarschijnlijk de oudste deelnemer, maar hij deed buiten mededinging mee.
En bij de 40- klasse was het UWTC
die het hele podium in beslag nam:
1 Bas de Bruin, 2 Bart de Veer, 3

teerde dit in een daverende knal van
Tim, die vanaf zeker 25 meter de bal
in de kruising joeg. Lucas maakte
ook weer zijn doelpuntje en Djomy
ramde vanaf rechts de bal keihard
boven de keeper in het net. Nog
was de dorst niet gelest. Luuk had
nog niet met zijn hoofd gescoord en
deed dat dan ook nog maar even.
Een zogenaamde triple score: linksrechts-hoofd, alleen niet met zijn ….
gescoord !
Goudhaantje Benjamin prikte er uiteindelijk ook nog één in. De tiende treffer bleef lang uit, nog wel de
lat geraakt door Tim en Michael. De
scheidsrechter stak een handje toe
door een lichte overtreding met een
penalty te bestraffen. Vaste penaltynemer Tim pakte de bal, zag in
zijn ooghoek Walid beteuterd kijken omdat hij nog niet had gescoord, en besloot edelmoedig Walid deze kans te gunnen. Walid nam
zijn kans waar, LMV had de dubbele cijfers gehaald. Eem mooie revanche voor vorige week, jullie hebben
aangetoond op een ondergrond van
kurk creatief te kunnen voetballen.

Greet & Henk Stolwijk winnen
eerste parencompetitie
De Kwakel - Met een score van
61,67% winnen Greet & Henk op
maandag 17 oktober de A-lijn van
de zesde en slotzitting van de eerste
parencompetitie van de BVU en eindigen daarmee overtuigend als winnaars van de eerste van zes competities dit seizoen. Deze avond worden Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg gedeeld tweede met
Marijke & Ger van Praag (56,67%).
In de eindstand eindigen Leo Leenen & Henk van der Schinkel met
55,12% op de tweede en Thea Stahl
& Marja van Leeuwen met 53,36%
op de derde plaats. Riki Spook &
Hans Geels en An & Bert Pronk degraderen naar de B-lijn.
In de B-lijn slaan Helma Rapp-Jonkers & Theo Vermeij hun slag met
de hoogste dagscore (64,72%) en
dwingen daarmee promotie naar
de A-lijn af. Andrew de Graaf &
Fons Roelofsma werden vanavond

twee met een nette 63,06% en Tonny Godefroy & Harry Rubens drie
(61,22%). In de eindstand blijven Cees Harte & Jos van Leeuwen op de eerste plaats met 57,92%,
maar Helma & Theo (57,18%) passeren Tini Lotgerink & Marja Baris
(55,62%) en zij promoveren dus met
Cees & Jos naar de A-lijn.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Winst voor Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels zondag 2
is op bezoek gegaan bij DCG 2 waar
vorig seizoen nog met duidelijke cijfers, 4-0 voor DCG, werd verloren.
In de 23ste minuut komt DCG 2 op
een 1-0 voorsprong maar nog voor
de rust komt Legmeervogels op gelijke hoogte. Op aangeven van Kenneth van der Nolk van Gogh scoort
Jeffrey Riemslag de 1-1. Deze stand
blijft tot aan de rust op het scorebord
staan. Na de rust pakt Legmeervogels duidelijk het initiatief in deze wedstrijd maar moet tot de 81ste
minuut wachten alvorens het beter

spel van Legmeervogels wordt beloond met een treffer. Het is Jeffrey
Riemslag die zijn tweede treffer in
dit duel weet te score en Legmeervogels hiermee op een meer dan
verdiende voorsprong brengt. Dan
is er nog even een klein offensiefje
van de gastheren maar tot score komen zij niet. DCG 2 – Legmeervogels
2 eindigt met een 1-2 overwinning
voor Legmeervogels. Voor aanstaande zondag geen competitie wedstrijd
maar een bekerwedstrijd Om 11.00
uur wordt dan gespeeld in Heemstede HBC zo.2 – Legmeervogels zo.2

Tommy Oude Elferink, 44 Niels Kramer en buiten mededinging Dennis
Moolhuijsen.
dames-nieuwelingen: 1 Niek Voogt
(WTC de Amstel), 2 Serginho
Wilshaus (Swift), 3 Bob Gerritsen
(de Bollestreek), 5 Ian vd Berg, 15
Danny Plasmeijer, 18 Rebecca Cornelisse. Nieuw lid Deborah van Ark
reed de wedstrijd helaas niet uit. De
volgende wedstrijd gewoon weer
proberen Deborah!
Volgende week zondag wordt de
tweede wedstrijd verreden bij de
Bataaf in Zwanenburg. De veldrijders die liever in Uithoorn rijden kunnen vanaf zondag 23 oktober weer terecht bij UWTC. De
clubcross competitie gaat dan weer
van start en klokslag 10.30 uur zullen de jeugdrenners en overige renners aan hun cross beginnen. Aankomende week zal er weer een parcours worden uitgezet.

waard. Onder de rook van Rotterdam lag een parcours met een vrij
harde ondergrond maar deze was
in de ochtend bij de amateurs/
sportklasse, door de regenval van
de nacht en ochtend, verraderlijk
glad. Een paar boomstronken zorgde ervoor dat de renners enkele keren van de fiets moesten. Ruim 60
amateurs/sportklasse renners gingen om 10.30 uur van start. Bart en
Tommy konden goed mee voor in
de koers en zij reden steeds tussen
de 8e-15e plaats. Uiteindelijk werd
Bart de Veer 10e en Tommy Oude
Elferink 13e en behaalde zij weer
een mooi aantal NK plaatsingspunten. Dennis reed wat verder naar
achteren en finishte als 51e.

Albrandswaard
Zaterdag 15 oktober gingen er enkele fanatieke UWTC crossers naar
de nationale veldrit van Albrands-

Run-bike-run
Bas de Bruin en Rebecca Cornelisse houden wel van een uitdaging
en deden op zaterdag 15 oktober
mee aan een run-bike-run wedstrijd
in Hardewijk. 2.5 km hardlopen, 12
km crossen, 2.5 km hardlopen. Beide eindigde op de 3e plaats in het
overall klassement.

12 Nieuwe Meerbode

• 19 oktober 2016

Vo o r A l t ij d J on g ’ in het D u et
Uithoorn - Dit jaar was de Kinderboeken Week bij basisschool en opvang het Duet weer een ware belevenis. Twee oma’s openden op de feestelijkheden en na
met z’n allen het kinderboekenweek lied te hebben
gezongen, was het een paar weken lang genieten van
het thema ‘Voor Altijd Jong, Opa’s en Oma’s’. Opa’s en
oma’s kwamen voorlezen en zij werden op hun beurt
verwend met kopjes thee, koekjes en een kleine uiterlijke verzorging. Kinderboekenschrijfster Marieke
Smithuis van de boeken ‘Lotte en Roos‘ kwam op bezoek en boekwinkel Ten Hoope verzorgde een gezel-

lige boekenmarkt. Heerlijke geuren vulden de keuken,
want er werd volgens oma’s recepten gekookt en gebakken. Kunstige kaarten met lieve wensjes werden ontworpen en door Uithoorn heen zijn zwerfboeken verspreid.
Deze boeken, met als doel lezen voor alle doelgroepen te
stimuleren, werden op de gekste plekken neergelegd, bijvoorbeeld op een bankje, in een boom of in de supermarkt
tussen de pepernoten. Kinderen en teamleden vertelden
over hun lievelingsboeken en er werd hard gewerkt aan
mooie tekeningen en verhalen voor de zilveren penselen
en gouden griffels. Directeur Petra Goesten had de eer om

de winnaars te feliciteren en hun kunstwerken werden
tentoongesteld in de centrale hal. De boekenweek eindigde op donderdag 13 oktober met een Super OPAOMAGO vossenjacht! Achtste groepers, verkleed als opa
of oma, moesten rondom het Duet worden gezocht en
er moesten letters worden verzameld. Als het woord
‘boekengekken’ was geraden, kregen de kinderen als
beloning een lekkere, ouderwetse stroopwafel. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze geslaagde kinderboeken week, hartelijk bedankt voor alle hulp en gezelligheid!

Hartelijk bedankt voor alle hulp en gezelligheid!
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Sterke tweede speeldag
van Boule Union Thamen
Uithoorn - De Nationale Petanque
Competitie had zaterdag haar tweede speeldag. Het tweede team van
Boule Union Thamen speelde thuis
tegen Zoetermeer 4. Het weer liet
gelukkig toe dat er op het eigen ter-

rein aan de Vuurlijn gespeeld kon
worden. De spelers en speelsters
hadden gelukkig geen last van de
zware nederlaag van twee weken
eerder. Er werd goed gespeeld en
de eerste speelronde werd afge-

sloten met een 2-1 voorsprong. De
tweede speelronde, de triplettenronde, werd gedeeld, waardoor ons
team een partij voorsprong behield.
De derde speelronden, weer drie
doublettenpartijen moest de beslissing brengen. Helaas wist Zoetermeer twee van de drie partijen te
winnen. Ons team was erg dicht bij
de overwinning want er werd verloren met 11-13 en 12-13. Het resultaat was nu een gelijk spel. Dat

De Springschans wint voor de
10e keer de scholierenveldloop
Uithoorn - De kinderen van basisschool de Springschans hebben voor
de 10e keer de wisselbeker veroverd.
Ruim 140 enthousiaste leerlingen en
5 sportieve leerkrachten stonden aan
de start. Alle leerlingen hebben het
maximale uit zichzelf weten te halen en dit zorgde uiteindelijk voor de
overwinning.
Groep 3
Christiaan Pennings greep bij de jongens groep 3 helaas naast het eremetaal, maar werd heel knap 4e, gevolgd door Tom Pisters op een 6e
plaats. Charlie-Bruce Alblas, Tijn Voges, Dean Koch waren tijdens de
650 meter erg aan elkaar gewaagd
en kwamen als 9e, 10, 11e over de
finish. Thijmen Hofstede finishte op
een knappe 14e plaats. Bij de meisjes groep 3 mocht Suzan Kole de zilveren medaille mee naar huis nemen, zij eindige knap op een 2e
plaats. Marit Wiedijk, Michaela Talaba van Huystee en Amber Peeters
kwam bij de meisjes als 6e, 18e en
23e over finish.
Groep 4
Bij de jongens groep 4 stonden
maarliefst 19 snelle mannen aan de
start. Jack van Eijck en Florian Faber kwamen met voorsprong als
1e en 2e over de finish. Op de 6e,
7e en 8e plaats kwam Lars Wiedijk,
Axel Cornelissen en Cain Cooman
over de finish. Oskar Ellens kwam
knap als 10e over de finish, kort gevolgd door Guus Pouw, Jip van Leeuwen, Jayden Hasperhoven, Jannick
de Jong en Mark Westra.Neil Kenter kwam als 19e over de finish, gevolgd door Wouter Hendriks (24e),
Dayrio Thomas (29e), Jesse Bon
(31e), Andy Baron (35e), Fedde Es-

huis (36e), Thijmen Ijff (47e) en Bas
Bosboom (53e). Bij de meisjes groep
4 ging de overwinning net als vorig
jaar naar Esmee Kriger. In de Top 10
stonden maarliefst 8 kanjers van de
Springschans. Het podium werd gevormd door Esmee Kriger, Sofie Hofstede (zilver) en Tess van Tol (brons).
Zora van Setten en Sophia Boidin
volgende knap als 4e en 5e. Nina
Hijman(8e), Nikki Schut (9e) en Dewi Zaal (10) eindigde alle 3 ook nog
in de top 10. Kort daarachter finishte Marlou Smorenberg als 12e, Britt
Riegen als 13e, Britt Peeters als 14e
en Sophia Rogalska finishte op een
15e plaats. Cathelijne Backx kwam
mooi als 21e over de finishstreep.
Groep 5
Bij de jongens groep 5 was het een
spannende strijd om het podium.
Thijmen Kip finishte als 3e, gevolgd
door Teun Haak op een 4e plaats.
Justin Perk en Kas Voges maakte
er samen een mooie strijd van om
de plaatsen 7 en 8. Op plaats 10 finishte Kaj Postma, gevolgd door Tobias Berns op een 11e plaats. Jules
Brandenburg finishte hier weer kort
achter en kwam als 13e over de finish. Semih Ozel passeerde als 16e
de eindstreep, gevolgd door Maarten
Kole (19e), Idde Minor (25e) en Mike
Stalenhof (33e). Danique van Ettinger won met overmacht bij de meisjes groep 5 en mocht tijdens de prijsuitreiking op de hoogste trede staan.
Laura van Luinen liep een sterke
race, maar eindigde helaas net naast
het podium als 4e. Dominique Koch,
Tess van Tol, Bente Snel en Zara Velten eindigde als vier in de top 10 op
een 6e, 7e, 8e en 9e plaats. Elisa Eeltink Gonzalez finishte knap op een
18e plaats, Dalida Abdel Alim Has-

Parencompetitie van start
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na vijfmaal ladderen dan weer naar het vertrouwde
bridgepatroon, dat nog wel enigszins ontregeld werd door het moeten dupliceren van oude naar nieuwe kaarten, hetgeen niet een ieder even goed afging! In de A- lijn
een goede start voor Ger Quelle &
Gijs de Ruiter die met 58,50% eerste werden. Joop van Delft & Jan
Egbers konden Johan Le Febre &
Wim Slijkoord net voor blijven met
57,25 om 57,20% en werden daar dus

tweede en derde mee. De plaatsen
vier en vijf eindigden zelfs gelijk met
55,67% en vielen toe aan André van
Herel & Cora de Vroom en Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst. In de B- lijn
de klapper van de avond gemaakt
door Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard die met 63,99% de bridgers van alle lijnen de loef af staken. Sonja & Hans Selman waren de
enigen die nog in de buurt kwamen
met 61,15% als tweede, maar verder
haalde niemand een zestiger, klas-

san finishte als 24e, gevolgd door Lima Manasse (27e), Isabel Kats (28e),
Adela Eshuis Sanchez (37e) en Aarushi Bhardwaj (39e).
Groep 6
De jongens groep 6 zorgde voor een
geheel rood-zwart podium. Bas van
Ede kwam als grote winnaar over de
finish, Daniel Kriger mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen
en Jorn Snel maakte met een mooie
bronzen plak het podium compleet.
Glenn Koorn finishte erg knap op
4e plaats. Ook Morris de Kuijer (8e)
en Simon Kole (9e) finishte binnen
de top 10.Maurits Fievez finishte op
een mooie 11e plaats, gevolgd door
Sietse Wijngaard op een 15e plaats.
Max Jordens kwam als 11e over
de streep, gevolgd door Per Peters
(22e), Zoyie van Leeuwen (24e), Bas
Harleman (32e), Julius Faber (33e),
Julius van Gerven (36e), Ties Boomsma (38e), Raouane Amari (39e) en
Laurens Bos (44e).
Meisjes
Bij de meisjes groep 6 zorgde Emma
Baron voor een podiumplaats. Zij veroverde na een snelle race de bronzen medaille. Sara Pouw en Maud
Schrama lieten zich als AKU atleten ook goed voorin zien en finishte
op een 4e en 5e plaats. Isabeau van
Eisteren finishte ook in de top 10 op
een 9e plaats, gevolgd door Sacha
Walbeek (12e), Cheyenne Coomans
(15e) en Soraya Monoarfa (helaas
met val als 24e). Yannick Bena won
net als de voorgaande editie van de
scholierenveldloop de strijd om de
gouden medaille, gevolgd door Wout
Haak die na een goede race als 5e
eindigde. Robbin Gunther kwam als
14e over de streep, gevolgd door Fin-

se! Anton Berkelaar & Wil van der
Meer volgden met 58,75% netjes als
derde en de rest kwam daar toch
wel ver achter. De besten daarvan
waren Greet van den Bovenkamp &
Ger van Praag met 51,28% als vierde en Gerda van Liemt & Els van
Wijk, die met 51,14% daar nauwelijks voor onder deden.
In de C- lijn ging de overwinning
naar Atie de Jong & Ria Verkerk die
op een prima 59,58% kwamen en zo
procentueel best van de rest van de
hele avond werden. Maria Baas &
Klaas Verrips zagen weer het licht
met een keurige tweede plek van
58,92%. Tom de Jonge & Herman
Vermunicht lieten met hun 53,08%
wel een gaatje vallen, maar werden

deden de overige teams in de poule ook waardoor er geen wijziging
in de stand is ontstaan. Het eerste team van Boule Union Thamen
speelde uit tegen het vijfde team
van PU Kennemerland in Haarlem. Deze tegenstander beschikt
over een grote hal en daar werden
vijf ontmoetingen tegelijk gespeeld.
Het team van BUT begon voortvarend. Won als snel twee doublettenpartijen. In de derde doublettenpartij ontstond een verschil van mening
of ons team nu drie of vier punten
gescoord had. Bij vier punten was
het een overwinning. De tegenstander hield vast aan drie punten en
omdat er al boules opgeraapt waren kon het niet meer gecontroleerd
worden. De equipe van Boule Union Thamen was daardoor even van
slag en verloor de partij met 12-13.
In de triplettenronde werd wraak
genomen en beide partijen werden gewonnen. In de afsluitende
doublettenronde werd dat voortgezet, ondank dat de jongste equipe
(23 en 39 jaar) moeite had om het
dertiende punt te scoren. De ontmoeting werd dus afgesloten met
een 7-1 overwinning. Zaterdag 29
oktober vindt de derde speelronde van de NPC plaats. Beide teams
van BUT spelen dan Thuis, maar dat
is dan in Bodegraven. Gedurende
de winterperiode speelt BUT haar
thuiswedstrijden in de boulehal van
OSB in Bodegraven. BUT 1 speelt
dan Les Bohémiens en BUT 2 tegen
Les Pointeurs 2, aanvang 12.00 uur.
ley Baron (16e), Quintin Hoogendijk
(18e), Kik Peters (20e), Felix Reuvenkamp (22e), Thymen den Haan
(27e), Lucas Backx (30e), Timo Minor (32e), Donny Zaal (35e), Jessy
Koervelt (40e) en Gayath Welandawe (41e). Bij de meisjes groep 7 was
Xanne Kip oppermachtig en ook zij
prolongeerde ook haar titel. AKU atlete Esmee Meering finishte op een
mooie 2e plaats en ontving de zilveren medaille. Jasmijn Wakkers, Isabelle Koorn en Fleur Riegen eindigde
alle drie ook knap in de top 10, op de
5e, 6e e 9e plaats. Luna Schut kwam
als 14e over de streep, gevolgd door
Julia Luinen (16e) en Maria Eeltink
Gonzalez (17e). Esmee Cornelisse,
Claudia Pennings en Elena Pisters
kwam achter elkaar binnen en gingen als 25e, 26e en 27e over de finish.
Groep 8
Bij de jongens groep 8 stonden 10
toppers aan de start. Thijs Harleman kwam als 12e over de streep,
kort daarachter Jeroen Riepe (13e)
en Toine van Tiggelen (14e). Jafet
Feshaye en Vince Schaeffers maakten er een spannende strijd van om
voor de 17e en 18e plaats. Alec van
Renssen finishte als 21e, gevolgd
door Sam Postma (22e) en Giovanni de Jager (26e). Lois Wielage zorgde bij de meisjes groep 8 voor een
mooie bronzen medaille. Tessa de
Water en Irene Westra liepen allebei
ook erg goed van voren en finishte
knap als 4e en 5e. Dit jaar was de
Springschans ook goed vertegenwoordigd bij de leerkrachten, maarliefst 5 sportieve leerkrachten lieten zich van hun beste kant zien. Juf
Sanne eindigde onder de vele aanmoedigen van haar leerlingen als 2e
en mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen. Juf Monique finishte op een mooie 5e plaats, gevolgd
door Juf Kelly en juf Manja op een 6e
en 7e plaats. Meester Tim, die iets te
ambitieus van start ging eindigde op
een 2e plaats.

daar toch wel mooi derde mee. Ook
hier een gedeelde vierde en vijfde
finish. Map Kleingeld & Mieke Peeters oogsten algemene waardering
met de 52,33% en Ada van Maarseveen & Ans Voogel nestelden zich
zo ook weer eens bij de top vijf van
deze lijn.
Heeft u ook zin gekregen om de
kaarten weer eens op te pakken, ze
zijn inmiddels goed geschud, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partcentrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn. Voor verdere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297
567458.

Afscheid nemen hoort bij
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 13 oktober was
de laatste zitting van de 1e competitieronde bij bridgeclub ABC. Iedereen kreeg een herziene uitgave van
het informatieboekje, omdat e.e.a. is
gewijzigd. Het was een spannende
ochtend voor een aantal paren die
hierna zullen promoveren of degraderen. Maar ook hebben we die dag
afscheid genomen van Joop & Coby, die ongeveer 25 jaar lid geweest
zijn van de club. Dus even een korte onderbreking tijdens het bridgen,
want daar moet je als club toch bij
stilstaan. In een kort praatje van de
voorzitter en een bloemetje voor Coby werden zij voor hun gezelligheid
en geweldige inzet voor de club bedankt. Na hun heerlijke traktatie
ging het bridgen weer gewoon door.
A lijn
In de A-lijn hebben Els & Alice bij
spel 21 als enig paar 6 schoppen
geboden en gemaakt. (Werden ook
eerste!) Dit klein slem is door Addie
& Jeannet en Ciny & Herman wel
gehaald, maar niet geboden. Ria &
Wim wisten blijkbaar de juiste uitkomst te vinden bij dit spel, want
hun tegenstanders behaalden maar
net het 4 schoppencontract. Spel 10
was weer een spel waarbij zowel
oost/west als noord/zuid wilden en
konden spelen. Helaas voor noord/
zuid is 2 ruiten iets hoger dan 2 klaveren, waardoor toch enkele noord/
zuid paren de verleiding niet konden weerstaan om naar 2 sans te
gaan. Dit contract ging down. Het 2
ruitencontract en 2 klaverencontract
zat er net in.
B lijn
In de B-lijn zat er bij spel 15, bij

goed tegenspelen, voor noord/zuid
geen leuk schoppencontract in. Alleen Ada & Roelie behaald 2 schoppen +1, maar Arna & Gerda gingen bij hun geboden 4 schoppencontract gedoubleerd 3 down. Ook
de andere paren behaalden geen 3
schoppen. Knap Ada & Roelie. Spel
14 was een lastig te bieden spel. Een
3 sans contract voor noord/zuid zat
er eigenlijk niet in en ging meestal 2
down, doch Arna & Gerda behaalde
zelfs +1. Greet & Nel op oost/west
boden echter bij dit spel nog 5 ruiten hetgeen 4 down ging. Gelukkig
werd het niet gedoubleerd mensen.
Hoewel Lucas & Henny 5e werden
deze zitting, was deze prestatie helaas niet meer genoeg om in de Alijn te blijven. Maar Greet & Nel, Ciny & Herman en Corrie & Lenie gaan
mee en spelen de volgende competitieronde in de B-lijn spelen. Greet
& Henk, Ada & Roelie, Miep & Madelon en Jany & Hanny promoveren
naar de A-lijn. Gefeliciteerd!
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Ria & Wim
3. Ria & Joop
B-lijn
1. Ada & Roelie
2. Corrie & Wies
3. Greet & Henk

63,02%
62,50%
57,29%
62,92%
60,00%
59,58%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig
te bridgen? Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.

IVN Opmerkzame
Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er negen wandelingen geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in
Vinkeveen. De route leidt door de
Demmerikse Polder waar altijd iets
nieuws te beleven is. De oktoberwandeling is op dinsdagochtend
25 oktober en start om 10.00 u. Er
is geen ontkomen meer aan: het is
herfst. De mooie nazomermaand
september is voorbij. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met
het doel elke maand de veranderingen in de natuur langs eenzelfde
route op te merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te
raken. Elke maand vind de wandeling op een ander tijdstip plaats en
op een andere dag in de week. Het
gaat om ‘wandelen met aandacht’.
Iedereen die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren. Houd de lokale media in de
gaten, kijk op de website van het
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn , of bel natuurgids
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8
km.(2 ½ uur). De novemberwandeling is op zondagmiddag 13 novem-

ber en start om 14.00 u. Er is ook
een groep op Facebook onder de
naam : IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een besloten groep en je
kunt daarvoor uitgenodigd worden
zodat je ook de berichten kunt lezen
en je kunt een verzoek sturen als je
lid wilt worden. Als je niets wilt missen, ook als je een keer niet kunt,
kun je lid worden van deze groep.

Legmeervogels vecht zich
terug in de strijd
Uithoorn - Legmeervogels hebben
afgelopen zondag 1 punt overgehouden aan het duel uit in Amsterdam tegen Zeeburgia. Legmeervogels zijn al eerder dit seizoen tegen
een vroege tegentreffer aangelopen.
Afgelopen zondag is wat dit betreft
een record gesneuveld voor dit seizoen. Binnen 42 seconden kijkt Legmeervogels tegen een 1-0 achterstand aan. Zeeburgia mag de aftrap
nemen. De eerste aanval resulteert
in een corner deze wordt snel genomen en het is Hakim Boudchourt die
de bal zonder dat hem ook maar een
strobreedte in de weg wordt gelegd
de bal in het doel schuiven. 1-0 voor
Zeeburgia. Legmeervogels is dan
gelijk even van slag en het is Zeeburgia dat het heft in handen neemt.
De bezoekers, Legmeervogels hebben in het begin van dit duel weinig
in te brengen. Gelukkig gaat Zeeburgia onzorgvuldig om met de geboden mogelijkheden en blijft het
tot aan de rust slechts 1-0 voor Zeeburgia. Pas aan het eind van de eerste helft weet Legmeervogels een
paar kleine mogelijkheden te creëren. Dennis Rijnbeek was nog het
dichtst bij de gelijkmaker maar ziet
zijn inzet net naast gaan.
Beter
Na de rust pakt Legmeervogels de
zaak beter aan en krijgt wat meer
grip op de wedstrijd. Maar echte kansen worden nog niet gecre-

eerd. Legmeervogels spelen vaak
te gehaast en onrustig waardoor de
zuiverheid in de passing ontbreekt.
Ook heeft Legmeervogels moeite met het fysieke gedeelte van dit
duel hierdoor worden persoonlijke
duel vaak onnodig verloren. Dennis Bakker. Jordy de Groot en Damien de Vegt proberen met schoten
op afstand de gelijkmaker te produceren maar het zit Legmeervogels
even niet mee.
Het is ook een fase in dit duel waarin Legmeervogels zeker niet de mindere is van het technisch begaafd
elftal van Zeebrugia. Legmeervogels positieve werkt lust wordt dan
toch nog beloond. Het is Stefan Tichelaar, in de 2e helft ploeg gekomen passeert zijn tegenstander op
meer dan fraaie wijze. Zijn voorzet
komt dan terecht bij Jordy de Groot
en hij weet van dicht bij de meer
dan verdiende gelijkmaker te score. Voor Legmeervogels had er nog
meer ingezeten als scheidsrechter Schipper een zware overtreding
in het 16-metergebied op Lulinho
Martins had bestraft met een dan
zeer terecht gegeven strafschop.
Helaas voor Legmeervogels ziet de
scheidsrechter geen overtreding in
het neerleggen van Lulinho Martins
in het 16-metergebied.
Na ruim 90 minuten maakt de
scheidsrechter een eind aan dit duel en pakt Legmeervogels verdient 1
punt.
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Laatste Topcompetitie BMX
in Heiloo bij de Boscrossers
Uithoorn - Afgelopen zondag werd
de 5e en daarmee ook de laatste
topcompetitie van dit seizoen verreden en ditmaal op de baan in Heiloo
bij FCC de Boscrossers. De weergoden waren onze deze dag gunstig
gezind zeker in de ochtend flink wat
zon en in de middag af en toe een
klein buitje maar dat mocht de pret
niet drukken er werd weer op het
scherpst van de snede gereden. Om
10.45 uur werd er begonnen met de
in totaal 92 manches waarin ook 35
rijders van UWTC aan de start verschenen om zich te meten met het
landelijk niveau.
Manches
Bij de cruisers 17-29 twee rijders
van UWTC, Roberto Blom en Wouter Plaisant v.d. Wal, beiden reden
sterke manches en gingen daarna gelijk door naar de finale! Dan
de beurt aan de jongste categorie
boys 7- daarin 3 kleine mannen van
UWTC . Eerst Noud van Dijk, in de
eerste manche moest hij even wennen aan de baan daarin werd hij 5e
daarna liet hij zien dat hij veel beter
kan door tweemaal 3e te worden en
zo gelijk door kan naar de halve finale. De andere twee mannen zaten
bij elkaar in de bak, Gino Soede en
Mitch van der Steegt en zij maakten
het elkaar nog knap lastig, doordat
Gino in de laatste manche 4e werd
kon hij zo door naar de halve finale, voor Mitch hield het avontuur helaas op. Bij de Girls 8 reed Sophie
Mastenbroek alleen de manches.
Bij de boys 8 deed Brad Jongkind

hele goede zaken door driemaal
1ste te worden, dit beloofd nog wat
voor vandaag. Bij de Boys 9 werd
Bas Kortekaas 3x 6e en dat is niet
genoeg. Bij de boys 10 t/m 14 doen
er altijd veel deelnemers mee en is
er zeker niet gelijk een halve finale!!... deze mannen moeten allemaal
eerst nog een kwartfinale rijden, dat
wordt een drukke dag. Boys 10; Jur
de Beij wordt 4,5,5, en dat is net niet
genoeg voor de kwartfinale, Mika
Lang bij de vorige TC in Venlo nog
in de finale had er weer veel zin in
vandaag en reed 1,2,2 op naar de
kwart! Bij de Girls 11-12 reed Jennifer Maerten 3x naar de 4e plaats,
voor haar gelijk een halve finale.
Boys 11; daarin altijd veel UWTC-ers
aan de start deze keer maar liefst 7,
maar zal het ze allen 7 lukken om de
kwartfinale te halen? Jazeker prima
gedaan van (Rens Grömmel, Seth
van Dijk, Jessy Soede, Alec van der
Mast, Joël Rijneker, Jordi Maijenburg en Daan Corts). Bij de boys 12
lukt dit helaas niet voor Brian Worm
en Max Kroon. Girls 13-14 daarin
wordt Sophie Kortekaas 3x 6e daarna de beurt aan de 13-jarige boys;
Max de Beij mooi 3x2e ook Tonko Klein Gunnewiek doet het goed
door 3,2,3 te rijden voor de andere 3
mannen (Brian Boomkens, Jochem
v.d. Wijngaard en Melvin v.d. Meer)
hield het helaas op na de manches.
Boys 14 daarin 2 sterke mannen
van UWTC, Izar van Vliet Garcia en
Jeffrey Maerten, beiden mooi door
naar de kwart. Bij de boys 15 rijdt
Kevin Boomkens zeer sterke man-

ches en is zo zeker van de halve finale, voor Flip van Walraven ging
het te hard vandaag 3x6e. Maarten van der Mast moest in de laatste manche nog flink aan de bak en
dat deed hij ook, hij werd gelukkig
4e en kon zo toch nog naar de halve finale. Ook een halve finale bij de
boys 16 voor Joey Nap, hij liet duidelijk in de manches zien dat doorrijden tot het eind je toch mooi een
plekje winst kan opleveren. Bij de
Girls 17+ reed Priscilla v.d. Meer 3
x naar de 6e plaats. Bij de sportklasse 17-24 moet ook een kwartfinale verreden worden maar eerst
moeten de drie mannen( Arjan van
Bodegraven, Thomas v.d. Wijngaard
en Roberto Blom nog de manches
doorkomen en dat deden zij alledrie.
De kwartfinales werden na een hele
korte pauze gelijk na de drie manches verreden. Boys 10; daarin rijdt
Mika Lang naar de 2e of 3e plaats,
was fotofinish, maar dat maakt helemaal niet uit want de halve finale is zeker! Boys 11; eerste kwartfinale daarin Rens Grömmel, Daan
Corts en Seth van Dijk; Rens wordt
keurig 2e, Daan kan ook zeer goed
meekomen en wordt 4e helaas voor
Seth ging het echt te snel een 8e
plaats voor hem. In de 2e kwartfinale rijden Joël Rijneker en Alec van
der Mast en daarin gebeurt van alles, ook nog een valpartij maar gelukkig hebben beiden mannen daar
geen last van en eindigen respectievelijk als 3e en 4e. In de 3e kwartfinale rijdt Jessy Soede sterk naar de
3e plaats. In de 4e kwartfinale gaat
het te hard voor Jordi Maijenburg,
hij wordt 8e. Heel knap 5 UWTC-ers
in de halve finale bij de 11-jarige op
landelijk niveau! Boys 13 rijden Max
en Tonko allebei naar de 3e plaats
voor beiden dus een halve finale!
Boys 14 wat heel jammer is dat beiden mannen bij elkaar zitten in de
eerste kwartfinale, Izar wordt mooi
2e, Jeffrey komt net iets tekort met
zijn 5e plaats.
Halve finales
Tijd voor de halve finales, de strijd
zal steeds heftiger worden de rijders kunnen geen fouten meer maken! Boys 7- ; Noud van Dijk is inmiddels helemaal gewend aan de
baan en rijdt in zijn tweede topcompetitie wedstrijd gewoon naar de finale door keurig als 4e te eindigen.
In de andere halve finale wordt Gi-

Eerste Heren 1 van Qui Vive aangekleed
door Modehuis Blok
Uithoorn - Alle spelers van het eerste Heren-team van hockeyclub Qui

Vive kregen dit weekend door Modehuis Blok speciale ‘after match –

kleding’ overhandigd. Tevens werd
een officieel sponsorcontract on-

no Soede 6e een prima prestatie voor deze 6-jarige topper, daar
gaan wij volgend jaar zeker nog
veel meer van zien! Boys 8; ook een
finaleplaats voor Brad Jongkind, hij
wordt 3e of 4e (fotofinish) want alles ligt echt heel dichtbij elkaar.
Boys 9; gaat Mika Lang weer een
finale op een TC halen? Aan zijn inzet ligt het zeker niet, hij wordt prima 3e dus weer een finale voor
hem vandaag. Girls 11-12; Jennifer
Maerten komt op de eerste bult ten
val en daardoor is een plek in de finale verkeken, zij kan gelukkig wel
doorrijden en wordt 7e. Boys 11; In
de eerste halve finale 1 UWTC-er:
Alec van der Mast hij wordt 7e In
de twee halve vier UWTC-ers zal
het één van hen lukken om de finale te halen? Het is niet te geloven
maar beiden mannen Jessy Soede
en Rens Grömmel zijn super goed
weg bij de start en dit weten zij tot
het einde vol te houden en eindigen
als 3e en 4e! 2 rijders van UWTC in
de finale een ongekende prestatie!
Daan Corts wordt 6e en Joël Rijneker 8e. Bij de boys 13 helaas geen
finaleplaats voor Tonko en Max. Bij
de boys 14 komt Izar net een plaatsje tekort en wordt 5e. Bij de boys 15
rijdt Kevin Boomkens een hele sterke halve finale en wordt zeer overtuigend 1ste! Maarten van der Mast
wordt 7e of 8e was ook een fotofinish. Joey Nap bij de boys 16 strijdt
voor wat hij waard is maar komt
een plaatsje tekort en wordt 5e. In
de sportklasse 17-24 komt Roberto Blom ten val en wordt 7e, hij kan
gelukkig wel zijn finale bij de cruisers rijden.
Finale tijd!
Eerst de beurt aan de Cruisers 1729 daarin wordt Roberto Blom 1ste!
en Wouter Plaisant v.d. Wal 4e; boys
7-: Noud van Dijk komt ten val bij
de eerste bult maar weet zijn weg
wel te vervolgen en wordt 7e; Boys
8 daarin rijdt Brad Jongkind naar
de 5e plaats; Boys 10: Mika Lang
kan niet zijn prachtige prestatie van
Venlo herhalen want hij komt ook
ten val bij de eerste bult en wordt
daardoor 8ste; Boys 11: Jessy Soede 7e en Rens Grömmel 8e maar dat
maakte de mannen niets uit want
zij vonden het al super leuk dat zij
samen de finale gehaald hadden.
Boys 15: Kevin Boomkens rijdt daarin ijzersterk naar de 3e plaats.
dertekend waarmee Modehuis Blok
zich voor drie jaar als sponsor aan
Qui Vive verbindt. Modehuis Blok:
“We zijn trots op het feit dat jongens
uit Uithoorn dit jaar in de landelijke
hockeycompetitie spelen. Het is voor
het eerst in de geschiedenis van Qui
Vive dat dit gebeurd. Om er voor te
zorgen dat ze niet alleen op het veld
maar ook na de wedstrijd als team
herkenbaar zijn, hebben we elke
speler een modieuze broek, jas en
overhemd van Scotch en Soda cadeau gegeven. Op het hemd hebben we een embleem laten borduren waardoor dit overhemd ook later
voor hen nog een mooie herinnering
is aan het seizoen dat ze voor het
eerst in de hoofdklasse speelden.”
Erik Otto, aanvoerder van het eerste Heren-team: “Het was voor ons
een onverwachte verrassing. Ik wist
zelf niet dat Modehuis Blok ook kleding verkoopt die zich richt op onze
leeftijdsgroep. Ik weet zeker dat iedereen deze sportieve ding met veel
plezier zal dragen na de wedstrijd.”

Legmeervogels hebben
nog niet het juiste ritme
Uithoorn - Legmeervogels heeft het
nog steeds moeilijk in de 1ste klasse. Het is nog steeds wennen aan dit
hogere niveau. Er wordt dan ook wat
meer gevraagd van de spelers. Nog
niet iedereen is zich daar mogelijk
van bewust. In vergelijking tot het
seizoen 2015 – 2016 loopt Legmeervogel wel achter 6 duel gespeeld
was vorig seizoen goed voor 14 punten en een doelsaldo van + 13. Nu
is het resultaat 6 gespeeld 6 punten
en een negatief doelsaldo van -4.
De wedstrijd van afgelopen zondag
thuis tegen Fortuna Wormerveer is
ook weer een duel geweest waar
Legmeervogels zeker in het eerste
bedrijf niet de mindere partij. Als
de spitsen van Legmeervogels wat
alerter waren geweest dan was het
2-0 mogelijk wel 3-0 voor Legmeervogels geweest. Helaas dit was niet
zo. Dennis bakker over de eerste
45 minuten:’’zijn gewoon de betere
partij geven geen kansen weg maar
verzuimen gewoon 2,3-0 te maken.
Zeker twee kansen moeten er gewoon in.’’ Na ruim een half uur spelen komt Fortuna Wormerveer voor
de eerste keer goed door en het is
gelijk raak. In de fase waarin Legmeervogels met 10 man speelt Janyro Purperhart komt hardt in aanraking met een speler van de gasten
en moet geblesseerd het veld verlaten. En in deze fase scoort Fortuna Wormerveer door toe doen van
Quinten Klopper de 0-1. Gelet op de

Uithoorn - Afgelopen vrijdag togen
13 paren bestaande uit BVU-ers en
aanhang naar hotel De Sallandse
Heuvelrug in Rijssen (Ov) om voor
het derde achtereenvolgende jaar
een weekend te bridgen. Met nog
2 paren uit Boskoop en 1 uit Enschede speelden we een toernooi
met 16 paren in één lijn. Na een
welkom in de bar met een drankje van het hotel ging men aan tafel
voor een uitstekend diner. Waarna
er vanzelfsprekend werd gebridged.
Die eerste zitting werd gewonnen
door Hans Wagenvoort & Nel Bakker met 65,77%. Greet en Henk Stolwijk volgden op de voet (64,88) en
gelegenheidspaar Tineke van der
Sluijs (voor de derde maal organisator: hulde!) & Leo Leenen werden
derde met 54,17. Wijn voor Hans &
Nel en er waren wat extra prijsjes.
Zo kwam o.a. uw verslaggever dicht
bij 50% en mocht een rol Toblerone
incasseren. U begrijpt dat het nog
een tijdje gezellig was in de hotelbar, maar daarover kan ik u helaas
niets vertellen. Wel sliepen sommigen een beetje uit, en net als in
voorgaande jaren ging ieder overdag zijns weegs, in paren, groepjes of alleen. Er werd gewandeld en
(elektrisch) gefietst, er werden musea en kasteeltuinen bezocht en na
weer een overheerlijk diner werd er
natuurlijk weer gekaart. De daguitslag van zaterdag: 1. Tineke & Leo
(62,5%) 2. Henk & Gé Nijkes uit Enschede (59,52%) 3. Ans Breggeman & Lia (58,93%). In de competitie staan Tineke & Leo eerste, Greet
& Henk tweede en Nel & Hans derde en dat zou ook de einduitslag
worden. Maar dat wisten we toen
nog niet. Ook zondag hadden we
prachtig weer, leuke uitjes en lekker eten. En werd er natuurlijk weer
gespeeld. De drie topparen van de
stand gaven een lesje stabiel bridgen waar je U tegen zegt. In de laat-

ste zitting werden ze 1, 2 en 3 met
63,39, 59,23 en 58,04% en ze wonnen dus ook overall met 61,71, 59,72
en 58,53%. En Greet & Henk wonnen ook nog de extra wijn omdat
ze hun eigen dagscore vrijwel juist
voorspeld hadden... Ja, Tineke mag
het best volgend jaar weer organiseren: Mevrouw de organisator: gefeliciteerd met je derde winst op rij!!
Op de foto de winnaars van 2016.
V.l.n.r.: Hans & Nel, Leo & Tineke en
Greet & Henk. En dan was er dus
maandag 10 oktober ook nog de reguliere BVU-speelronde, de vijfde
en voorlaatste zitting van de eerste
parencompetitie. In de A-lijn werden Greet & Henk 1 (59,31), Leo
Leenen & Henk van der Schinkel 2
(56,88) en Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg 3 (56,84%).
Greet & Henk gaan hier ook in de
stand aan de leiding (57,58), gevolgd door Leo & Henk (55,73) en
Bep & John de Voijs (55,62%). De Blijn werd gewonnen door Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen (59,52)
voor Tini Lotgerink & Marja Baris
(57,74) en Ellen Hengeveld & Yvonne
Splinter (57,14%). In de stand gaan
Cees Harte & Jos van Leeuwen aan
de leiding met 59,18%, Tini & Marja zijn 2 (56,9) en Helma Rapp-Jonkers & Theo Vermeij 3 (55,61). Volgende week dus de ontknoping,
met promotie & degradatiegedruis.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06-53368948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - “Bridgevereniging Hartenvrouw speelt wekelijks met 27 paren”. Zo begon vorige week het artikel in deze krant. Dat moet natuurlijk zijn: 37 paren. Beginnersfoutje
zullen we maar zeggen. Natuurlijk
zijn er altijd verhinderingen, dus deze week speelden er 14 paren in de
A-lijn en 18 paren in de B-lijn.
Op de eerste plaats in de A-lijn eindigden Kitty van Beem & Janny
Streng met 63,19%. Zij waren ook
degenen die deze middag als enige paar klein slem hebben geboden
en gemaakt. Een prachtige 6 klaveren waar anderen bleven steken op
3SA (+3) of 5 klaveren (+1). Goed
gedaan dames! De tweede en derde plaats waren voor Guus Pielage
& Renske Visser 58,68% en Annet
Roosendaal & Rini Tromp 56,60%.
In de B-lijn hadden Eugenie Ras-

quin en Riet Willemse ook al zo’n
mooie score met 63,02%. Hier eindigden als tweede Arna Kroon &
Atie de Jong 55,99% en op de derde plaats Ria Verkerk & Ineke van
Diemen 55,73%. Wat betreft de algemene competitiestand met nog
één ronde te gaan: binnen de topvijf van de A-lijn vonden wat verschuivingen plaats, maar bleven de
namen dezelfde. In de B-lijn moesten Lies de Bruin & Hennie Janssen
plaats maken voor Trudy Fernhout &
Cisca Goudsmit.
Volgende week wordt er gepromoveerd en gedegradeerd dus dat is
opletten geblazen en zo mogelijk
een tandje bijzetten als je in de gevarenzone staat en niet wil degraderen. En een beetje geluk natuurlijk, want zonder geluk vaart niemand wel.

Open de Rooij dames libre
biljarttoernooi de Hoef

verhoudingen op dat moment in het
veld zeker niet verdiend. Dit maakte het verschil daar waar Legmeervogels diverse mogelijkheden nodig
heeft om te score is het bij Fortuna Wormerveer wel raak bij de eerste de baste goed lopende aanval.
Met deze stand wordt dan ook de
rust gehaald. 0-1
Moeilijk
Legmeervogels komen wat moeilijk
uit de startblokken de 2e helft. Fortuna Wormerveer echter neemt gelijk het initiatief en Legmeervogels
heeft het dan moeilijk. Legmeervogels weten weinig echte doelkansen te creëren en komt dan ook nog
maar zelden in het stuk voor. Het
zijn de gasten die in de 2e helft de
boventoon voeren. In de 62ste minuut is raak. Een voorzet van Quinten Klopper wordt door Luuk Purvis
van dichtbij achter Donovan Partosoebroto gewerkt en Legmeervogels
kijken tegen een 0-2 achterstand
aan. Dit is dan gelijk de nekslag voor
Legmeervogels. Dennis Bakker over
de 2e helft:’’Zij hebben duidelijk het
beter van het spel. Zij gaan gewoon
wat effectiever met de mogelijkheden om. Na de 0-2 blijven wij achter de feiten aanlopen. Ondanks deze nederlaag groeit het vertrouwen
en gaan wij ons zeker handhaven in
deze klasse.’’
Al met al is het een aantrekkelijke
wedstrijd geweest.

BVU-weekend weer groot succes

Jeugdschaatsers Amstelland
uitgerust met nieuwe helmen
Uithoorn - Wekenlang werd er al
naar uitgekeken en zaterdagochtend 15 oktober was het dan eindelijk zover: de schaatstrainingen bij Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn zijn weer begonnen!
De jeugdschaatsers hadden de primeur om met de spiksplinternieuwe schaatshelmen het ijs op te
gaan. Met dank aan het Schipholfonds, Jumbo Peter de Jong en AH
Jos van den Berg zijn de traditionele
ijsmutsen vervangen en schaatsen
de jeugdgroepen met de veilige en
herkenbare helmen hun rondjes op
de Jaap Edenbaan. Met de schaatsertjes wordt iedere week op speelse wijze gewerkt aan onder meer
het recht op de schaatsen staan,
de schaatshouding, bochten rijden,
slalommen en, niet geheel onbe-

langrijk, het remmen. Na een intensief schaatsseizoen met vallen en
opstaan, worden de inspanningen
bekroond met een heus schaatsdiploma!
In de ochtendgroep zijn nog een
aantal plaatsen beschikbaar en
daarom organiseert Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn op zaterdag 29 oktober om 9:15 een proefles
om gratis kennis te maken met het
jeugdschaatsen. Aanmelden kan via
proefles@svamstelland.nl of kijk op
onze website www.svamstelland.
nl voor meer informatie over onze
schaatsvereniging. Overigens hebben wij op onze Facebook pagina
een aantal leuke filmpjes en foto’s
geplaatst voor een impressie van
het jeugdschaatsen. Wij hopen je
graag te zien op de Jaap Edenbaan!

De Hoef - Het open De Rooij dames
libre biljarttoernooi staat weer voor
de deur en wordt op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober a.s. gehouden
in gemeenschapshuis De Springbok
te De Hoef. Deze keer is de deelname nagenoeg een Ronde Venen
aangelegenheid, aangezien de dames uit het district Veen- en Rijnstreek om voor hen moverende redenen verstek laten gaan. Zodoende wordt gespeeld in één poule van
acht dames, die met elkaar de strijd
zullen aangaan. Titelverdedigster
Leonie Minnee behoort opnieuw tot
de kanshebbers en zal trachten dit
kampioenschap te prolongeren. Zij
zal hierbij echter veel concurrentie ondervinden van de andere da-

mes, die wekelijks furore maken in
de competitie van biljartfederatie De
Ronde Venen. De wedstrijd start op
vrijdagavond om 19.30 uur en op die
avond zullen voor ieder drie partijen
worden afgewerkt op drie biljarts.
Zaterdag volgen vanaf 11.00 uur
dan nog eens vier partijen, waarna
omstreeks 17.00 uur de ontknoping
zal plaatsvinden en de kampioensbeker zal worden uitgereikt door
Mary de Rooij. Dit markante damestoernooi wordt mogelijk gemaakt
door zand- en grindhandel De Rooij
uit De Hoef als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De
Kwakel, Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé Biljartmakers Portengensebrug als co-sponsor optreden.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op woensdag 12 oktober werd er weer geklaverjast in de
Schutse waaraan door 36 liefhebbers werd deelgenomen.
De winnaar werd deze avond Marian van Gestel met een totaal van
7215 punten na 4 gespeelde partijen. De tweede plaats was voor Gerrie Ruimschoots met 7155 punten
en als derde eindigde Cor de Beer
met 6982 punten. De poedelprijs
was deze week voor Corrie Compier

met een totaal van 4613 punten.
De marsen prijzen waren dit keer
voor Tinus Smit, Jan Schuurman (2x),
Gaby Abdesselem, Theo Schols, Els
Luyten, Wil van der Hilst, Piet Luyten, Andre Borgman, Greet Joosten,
Egbert Verkerk en Bep Groeneveld.
Heeft u ook zin in een avondje gezellig klaverjassen? U bent van harte welkom op woensdag 19 oktober
in de Schutse aan de Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
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Zilveren Turfloop op
6 november a.s.

Herfsttoernooi Boule
Union Thamen

Regio - Atletiekvereniging De
Veenlopers organiseert jaarlijks de
Zilveren Turfloop. Dit is al jaren het
grootste sportevenement van De
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop
bestaat uit een aantal onderdelen:
de Rabo GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop en
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km prestatielopen. GeZZinsloop en G-run.
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. Elk kind ontvangt een
prachtig aandenken. Aansluitend
aan de GeZZinsloop zal de G-run
gelopen worden. Deze run is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De atletiekvereniging is trots
dat het gelukt is ook deze groep
mensen te verwelkomen tijdens de
Zilveren Turfloop.

Uithoorn - In oktober wordt traditioneel het Herfsttoernooi petanque
van Boule Union Thamen gespeeld.
Het was alweer de zestiende keer in
deze eeuw. Opmerkelijk is dat het
Herfsttoernooi bijna altijd met goed
weer is gezegend. Ook dit jaar was
de winterjas niet nodig. Het aantal inschrijvingen stagneerde op 21.
Het mooiste is als het aantal deelnemers een veelvoud van vier is, want
dan wordt er alleen met doubletten gespeeld en dat heeft de voorkeur van de spelers en speelster.
Dit keer dus niet. Om 11.00 uur gingen we van start met vier doublettenpartijen en een partij van een triplette tegen een doublette. Dit kan
heel goed, wan een triplette speelt
met zes boules (3x2) en een doublette ook (2x3). Er werden weer
drie rondes gespeeld volgens het
systeem mêlee waarbij in elke ronde met een, via loting vastgestelde,
ander partner en tegenstander gespeeld wordt. Na de drie speelronden wordt dan de eindstand opgemaakt op basis van het aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Elk speelronde begint met de
toss om te bepalen wie de baankeuze heeft en het butje moet uitwerpen. Dit is best belangrijk, wan
het terrein aan de Vuurlijn heeft drie
verschillende bovenlagen, van redelijk glad, via fijn grind naar kiezel-

Scholierenchallenge,
businessloop en
individuele deelname
De Scholierenchallenge is een vrij
nieuw onderdeel van de Zilveren Turfloop. De laatste jaren doen
steeds meer basisschoolkinderen
mee aan de Rabo GeZZinsloop.
Voor de middelbare scholieren is er
sinds vorig jaar de Scholierenchallenge. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5 km. De inschrijving is
geopend, ook voor scholen buiten
de Ronde Venen. De Businessloop is
bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband de 5
of 10 km en de gezamenlijke tijd telt
voor het uiteindelijke resultaat. Net
als voorgaande jaren is de belangstelling van de bedrijven uit de ruime omtrek van Mijdrecht heel groot.
Tenslotte kunnen de deelnemers
kiezen om individueel mee te lopen. Er is keuze uit drie afstanden: 5
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft
de atletiekvereniging in samenwerking met de gemeente het parcours
langs de Kromme Mijdrecht verkeersvrij gemaakt. Dat betekent dat

u als deelnemer of toeschouwer niet
meer alert hoeft te zijn op voorbijrazende wielrenners of knetterende
brommers, maar kunt genieten van
het prachtige uitzicht op de Kromme Mijdrecht.
Goed doel
Een deel van de inkomsten van de
startgelden van de Zilveren Turfloop
wordt ieder jaar gedoneerd aan een
goed doel. Dit jaar is gekozen voor
Stichting Jongeren Actief De Ronde
Venen. Deze Stichting zorgt ervoor
dat kinderen en jongeren waarvan
ouders het financieel moeilijk hebben, toch lid kunnen worden van
een sportclub. Ook de benodigde
kleding wordt voor deze kinderen
betaald. De Veenlopers is een atletiekvereniging zonder eigen jeugdtraining, maar wil zich graag inzetten om ervoor te zorgen dat sporten
voor alle kinderen in De Ronde Venen mogelijk wordt.
Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiegetrouw de eerste loop 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.
Locatie en start
De start van de Rabo GeZZinsloop
is vanaf 10.00 uur. De G-run start direct daarna om 10.15 uur. De start
van de Zilveren Turfloop is vanaf
11.00 uur. In de sporthal De Phoenix
vindt ook de inschrijving plaats en
is een mogelijkheid tot omkleden.
Daarnaast is er een tasseninname.
Uiteraard kunnen deelnemers en
publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is
ook een horecavoorziening aanwezig. Meer informatie is te vinden op
www.zilverenturfloop.nl.

KDO tekent sponsorcontract
met genefar B.V.
De Kwakel - Het Uithoornse bedrijf Genefar B.V. heeft onlangs een
mooi sponsorcontract getekend
met sportvereniging KDO. De jaren 2017, 2018 en 2019 zal deze organisatie de afdeling veldvoetbal
sponsoren, die met deze steun on-

der meer sportkleding zal aanschaffen. Na het tekenen van het sponsorcontract ontving directeur Dennis Sickman van Genefar B.V. van
KDO-voorzitter Berry Groen alvast
een voorproefje van een clubshirt in
KDO-stijl.

Schagen liep snel uit naar een comfortabele voorsprong voordat KDO
iets terug deed via Daan. Met de
rust was het al 1-6 voor Schagen.
Na een oppepper in de rust werd
de 2e helft een veel beter spel vertoond. Uiteindelijk was het resultaat
van de 2e helft een gelijkspel van
2-2. Doelpunten van Omar en Daan
zorgde voor een eindstand van KDO
G1- Schagen G1 3-8. De spelvreugde is diep weggezakt door de resultaten. Het is aan de coaches om dit
weer op te vijzelen. Mogelijk kan dat
volgende week al in de bekerwedstrijd tegen Hellas Sport.

Junioren G-voetballers
winnen weer
ge voorsprong werd er volgens het
boekje gespeeld. De buitenspelers
Timo en Onno stonden aan de basis van het mooiste doelpunt van de
dag. De bal werd voorgegeven door
Timo en weer teruggelegd door Onno op Feroz die de keeper geen kans
gaf. Only Friends gaf de moed niet
op en wist de voortreffelijk keepende Daniël 1x te verslaan. Vandaag
geen echte uitblinkers in het team
maar door iedereen is er keihard gewerkt wat resulteerde in een uitslag
van KDO JG1- Only Friends JG4 8-1.

Oefenwedstrijd
Legmeervogels JO13-1
Uithoorn - Het hoofdklasse spelende en zeer goed voetballende JSV JO13-1 wilde wel eens een
oefenwedstrijdje spelen tegen onze Legmeervogels JO13. Opgeto-

gen en vol zelfvertrouwen vanwege hun tweede plek in de competitie waren ze daarom vanuit Nieuwegein naar Uithoorn gekomen. Onze vogels echter hadden een warm

banen. Spelers hebben qua beheersing van de verschillende werptechnieken voorkeur voor een bepaalde toplaag. Spelers, die niet ijzer op
ijzer schieten hebben de voorkeur
voor een vlakker terrein, zodat ze
slepend kunnen schieten.
Spelers
Spelers, die het werpen van een
hoge bal (portée) beheersen hebben vaak voorkeur voor het fijne
grind. Zo is er voor iedereen een
keud. Een goede speler heeft ook
zijn voorkeur, maar is behendig genoeg om op alle terreinsoorten goed
te kunnen spelen. Een aantal partijen waren erg spannend en er was
zelfs een partij van bijna twee uur
bij. Gelukkig maakte he mooie weer
het wachten zelfs aangenaam. Wedstrijdeider Jeroen Stiekema had het
programma geautomatiseerd op de
laptop en daardoor was er geen rekenwerk nodig om de eindstand te
bepalen. De leden van BUT concentreren zich voorlopig even op de Nationale Petanque Competitie en de
Wintercompetitie van de NJBB afdeling 09. De volgende clubactiviteit, naast de reguliere clubavonden,
is het Surprisetoernooi op zondag
27 november. Ook dan weer drie
speelronden mêlee. Aanvang 11.00
uur aan de Vuurlijn bij het honkbalveld.

Senioren G-voetballers
vergeten met plezier te spelen
De Kwakel - In de 2e klasse staat
KDO G1 nog met lege handen. Het
onderling verschil met een aantal
ploegen is gering maar er zitten in
de 2e klasse ook toppers. Een van
die toppers was de tegenstander
van KDO afgelopen zaterdag: Schagen. Die ploeg staat op de 2e positie en heeft een team wat al jaren
met elkaar voetbalt. De inzet die de
ploeg op het veld laat zien is hoog.
Voor KDO dus een lastige tegenstander aangezien KDO ook tegen
zichzelf speelt. Ze willen graag een
punt, tonen ook inzet, maar dat was
voor vanmiddag niet goed genoeg.

De Kwakel - De 4e wedstrijd van
de najaarscompetitie werd gespeeld
op het KDO-complex tegen Only
Friends JG4. Vanaf de eerste minuut
werd duidelijk dat het team van Only
Friends met een opbouwfase bezig
is. KDO was duidelijk te sterk voor
de ploeg uit Amsterdam. KDO veelvuldig in de aanval maar verzuimde
het overwicht in een veelvoud van
doelpunten om te zetten. Uiteindelijk
scoorde KDO voor de rust 4x. Na de
limonade hetzelfde spelbeeld. KDO
veel in de aanval en door de veili-
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welkom voorbereid en stonden op
scherp om er een leuke pot van te
maken. Opvallend aan de eerste
helft van de wedstrijd was de typerende uitvoering van de 4-3-3 op-

stelling van JSV. Beide vleugels en
backs strak aan de lijn, veld groot
houdend bij balbezit en de snelle
omstelling naar een zeer compacte speelwijze wanneer ze de bal niet
hadden. Mooi om te zien. De vogels
lieten zich er niet door intimideren,
integendeel, ze gingen de strijd ten
volle aan.
Heen en weer
In de eerste helft ging het spel heen
en weer. Een zeer boeiende wedstrijd met mooi hoogstandjes en een
lesje positie voetbal van onze eigen
vogels. De geweldige tikkie-takkie
driehoekjes vlogen ons om de oren
en het onder de bal komen was er
tijdens de training goed ingeslepen.
Laten vallen en weer diep. Beide
teams wilden voetballen en lieten
zien dat ze veel in huis hadden. De
scheidsrechter liet het spel lekker
zijn gang gaan zodat er een echte strijd te zien was. Het tempo was
hoog en het spel ging over en weer.
Pittige duels werden niet geschuwd
en wanneer een speler van JSV voor
het doel van Caden verscheen, werd
er op tijd en secuur een goed blok
gezet door de hardwerkende verdediging. Het doel bleef dan ook
schoon voor de vogels. Aanvallend
was er vooral veel strijd te zien met
een paar mooie schoten van afstand. Bij een mooie uitbraak van
Raoul, werd de net ingevallen Sebastiaan gevonden, die door twee

BVK verslag onder
invloed van Bob Dylan
De Kwakel - Op de memorabele
dag dat Bob Dylan eindelijk en volkomen terecht de Nobelprijs voor
de literatuur kreeg (iets waar je
als simpele stukjesschrijver niet zo
snel voor in aanmerking zult komen
overigens) betraden 40 paren de
bridge-arena in Dorpshuis De Quakel om elkaar sportief te bestrijden
en een gooi te doen naar de ereprijzen. In de A lijn vertrouwde namen in de top van de ranglijst. Volgens Bob Dylan hoeft dat niet altijd
zo te zijn (‘ want de man bovenaan
is de laagste van straks , want er komen andere tijden!**), bij de BVK is
dat vaak wel zo. Geke en Jaap Ludwig waren deze avond met 62,5%
de sterksten, op de voet gevolgd
door Margo Zuidema en Francis
Terra met 62,08%. Rita en Wim Ritzen eindigden deze keer als 3e met
55,83%. Kitty en Huub sloten deze
week de rij. In de B lijn schoten Jan
van der Knaap en de door genoemde Nobelprijs voor een van zijn favoriete artiesten zeer geinspireerde
Jaap Verhoef flink uit hun slof met
67,01%. Waar moet dan heen?

(‘het antwoord daarop vrienden
weet heel alleen de wind’**). Corrie en Ruud van der Peet deden
goede zaken voor het totaalklassement met 61,46% en ook Toos Boerlage en Annie Lauwers verstevigden hun positie daarin met 56,6%,
goed voor de 3e plaats. Hier lieten
Rees en Gerard het afweten, maar
zij konden een stootje hebben. In de
C lijn 4 scores bovenin dicht bij elkaar. Helen Conijn en Herman Koperdraad scoorden het best met
60,97%. Met 59,86% deden niet veel
voor hen onder. Er was een gedeelde 3e plaats voor de paren Cor Hendrix-Wil van der Meer en Atie Doeswijk-Huub Zandvliet met 58,7%.
Bridgen is een denksport, dus goed
nadenken is veelal een vereiste. Dat
dat niet overal voor geldt blijkt wel
uit de titel van een van de grootste
hits van Bob Dylan: ‘Don’t think twice, it’s all right’ (En verder zal ik u
niet meer mee vervelen met zijn teksten, jammer alleen dat zijn allergrootste hit ‘Like a Rolling Stone’
geen tekst heeft die in een bridgeverslag bruikbaar is)

reddingen van de uitstekend keepende keeper van JSV naar buiten
werd gedwongen. Maar het balverlies dat volgende duurde maar kort
door kordaat optreden van de middenvelders die de bal direct weer
bij Sebastiaan inleverden. Deze bedacht zich geen seconde toen hij de
keeper een paar meter naar links
zag staan en schoot met een lekkere bal de bal in de rechterhoek: 1-0.

smaak te pakken en weet zijn hoogstandje van de derde goal nog een
keer te herhalen en weet met een
identieke dropshot op dezelfde plek
nogmaals te scoren: 5-0.

Geeindigd
De tweede helft ging op dezelfde
manier van start als de eerste geeindigd was. De toeschouwers werden verwend. Na een mooie onderschepping van Jesse, werd Nicolai aangespeeld. Deze draaide
zich mooi open en gaf een geweldige pass in de loop aan Sebastiaan.
Deze wist de kortste weg naar het
doel te vinden en schoot feilloos in
het net: 2-0. Nog geen minuut later
eiste Sebastiaan weer de aandacht
op zich door de bal vanaf een meter of 20 met een geweldige dropshot over de keeper heen te werken:
3-0. De driehoekjes vlogen de supporters daarna om de oren, JesseRens-Jesse-nog een keer Rens-en
weer Jesse richting Nicolai, bal op
Sebastiaan, die de bal laat vallen op
de onderkomende Bart, die op zijn
beurt de keeper weet te verschalken
met een mooi doelpunt in de rechterhoek: 4-0. Sebastiaan heeft de

Tempo
Door het hoge tempo begint de
vermoeidheid groter te worden en
wordt de aansluiting iets minder.
Passes komen niet altijd helemaal
zuiver meer aan en de oplossing
wordt vaker gezocht in lange ballen.
Er komt vanzelf meer ruimte op het
middenveld. Nadat JSV O13-1 alert
reageert bij een iets te zwakke inspeelbal, wordt door hen de eregoal gescoord: 5-1. Het is een ietwat vertekende uitslag tegen een
sterk spelend JSV, maar onze vogels
willen laten zien dat ze zelf minimaal in de hoofdklasse thuis horen
en zijn erop gebrand deze geweldige pot voetbal evenzo spectaculair
te laten eindigen. Een paar minuten voor tijd weet Jayden de bal netjes te laten vallen in de opkomende Sebastiaan, die ook zijn laatste
doelpunt meepakt en van afstand
de bal mooi in de rechterbovenhoek
over de keeper: 6-1. Het publiek genoot met volle teugen. Er waren zeker veel zeer goed spelende spelers,
met name op het middenveld, maar
“man-of-the-match” was zeker onze Sebastiaan met zijn 5 doelpunten
tegen deze sterke tegenstander.

