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KORT NIEUWS:

Getuigen
gezocht

Uithoorn - Op maandag 15
oktober, 14.40 uur stond mijn
auto geparkeerd voor de ingang van het magazijn Ceres, Industrieweg 33, achter
mij stond een auto die bij het
wegrijden een behoorlijke
schade aan mijn auto veroorzaakte. Helaas is de bestuurster doorgereden, bij deze het
verzoek om zich alsnog bij mij
te melden, telefoon 0297531263.

Inclus
eindeja ief
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze kaartjearss

BEZORGERS/STERS

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Ria Zijlstra opent café voor
jongeren die ‘anders’ zijn

Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra heeft zaterdag het speciale jongerencafé aan de Schans in Uithoorn officieel geopend. In dit café
‘De Biertuin’, onderdeel van Brouwerij De Schans, kunnen visueel
of lichamelijk gehandicapten, autisten of jongeren die ‘gewoon’
verlegen zijn nu iedere 2e en 4e zaterdag van de maand samenkomen voor een avondje uit.
Het speciale jongerencafé is een
initiatief van de Uithoornse Carolien van Lit in samenwerking met
Jet van Dalfsen van de brouwerij. Een burgerinitiatief dat de gemeente Uithoorn van harte ondersteunt. Wethouder Ria Zijlstra:
“Voor deze jongeren is het niet zo
normaal om een avondje te stappen of eropuit te gaan. De drempel is vaak te hoog. Met als gevolg
dat ze thuis blijven. Door een ‘vei-

lige huiskamer’ te bieden, zoals
dat gebeurt bij De Biertuin, haal
je de jongeren uit hun isolement.
Ik hoop dat ze hier mooie vriendschappen kunnen sluiten. Misschien wel vriendschappen voor
het leven.”
Zelf bepalen
“Wat zo leuk is dat de jongeren
zelf bepalen wat ze die avond
doen. Dat kan zijn een pub-quiz,

n
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
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Hartelust
1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
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Nieuwe Meerbode

gebouw heen. Op de groepen
werden vriendschapsarmbandjes uitgedeeld, kwamen medewerkers van bibliotheek Amstelland langs, werd er gelezen en
voorgelezen, gezongen, voorgedragen, geknutseld en gefilosofeerd: kan je eigenlijk wel vrienden worden met iedereen, bijvoorbeeld koning Willem-Alexander of een zwerver en... hoe pak je
dat aan? BFF’s, hartenkreten, pesten en buitensluiten, diepe ge-

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

een karaokeavond of ze kunnen
zelf een optreden doen. Er is nadrukkelijk gekozen om geen muziek te draaien, zodat ze de kans
hebben om met elkaar te praten,”
zegt initiatiefneemster Carolien
van Lit. Wethouder Zijlstra opende zaterdag het jongerencafé
door aan de bar bel te zwaaien en
het eerste rondje aan te bieden.
Het jongerencafé wordt voortaan elke tweede en vierde zaterdag van de maand gehouden. Locatie is Proeflokaal (brouwerij) De
Schans aan Schans 17 in Uithoorn.
Ingang is de poort naast de deur
op nummer 17. Tijd: vanaf 20 uur
tot middernacht. Meer informatie
via Carolien van Lit: 06-51648252. Uithoorn – Vorige week was het
terrein van Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter het toneel
van de jaarlijkse AmstelDrecht
Regatta. Dit jaar alweer de 35e
editie van de roeiwedstrijd over
het Amstel-Drecht kanaal van
hectometer 2,5 tot aan het vlot
van Michiel de Ruyter. En weer
waren de weergoden de organisatie goed gezind. De zonovergoten Amstel werd slechts een beetje gerimpeld door een klein briesje. Gelukkig bleven de meeste
plezierboten gewoon in hun haven zodat de tijdelijke stremmingen bij Vrouwenakker en Tolhuissluis geen boze schippers veroorzaakten. In deze vakantie-sferen verzamelde rond 12 uur een
vloot van 20 roeiboten bestaand
uit 4-en, 2-en skiffs en de Zeven
Provinciën, het vlaggenschip van
Michiel de Ruyter bij hectometer
2,6 aan het Nieuwveens Jaagpad.
Om 12 uur begon het eerste deel
van de regatta richting Uithoorn,
terug naar de ‘campagne’ van de
roeiclub. In het vrijwel complete mix2x veld knalde de ploeg
van Alkmaar als snelste over het
parcours. Slechts een paar tellen
langzamer dan de snelle heren2x
van het Wageningse Vada die
twee uur later in het 2e deel van
de wedstrijd over het water ging.

AmstelDrechtRegatta:

Een fantastisch feest

Thema vol Vriendschap
bij Kindcentrum het Duet
Uithoorn - Tijdens de Kinderboekenweek 2018, met als thema
Vriendschap: Kom erbij, waren
er dit jaar weer volop activiteiten in Kindcentrum het Duet aan
de Christinalaan te Uithoorn. Op
maandag 3 oktober liepen alle
ouders en kinderen onder vriendschapspoorten door die waren
versierd met vriendschapswensen. Gedurende de Kinderboekenweek werd gewerkt aan een
vriendschapsketting door het

Uithoorn: Omgeving Christinalaan (280 kranten)

voelens, neppe vriendschappen,
vriendschap met dieren, alles
wat met het thema te maken had
kwam voorbij. De boekenmarkt
op woensdagmiddag 10 oktober was een groot succes. Zowel nieuwe als tweedehandsboeken vlogen over de toonbank. Als
klapstuk was er op vrijdagmiddag 12 oktober de uitreiking van
de Zilveren en Gouden Penselen
en Griffels. Het was weer een super leerzame en gezellige tijd.

Cursus EHBO
De Kwakel - Op maandag 14 januari a.s. start er (bij voldoende
aanmeldingen) een beginnerscursus EHBO in De Kwakel. Dus wilt u
graag leren wat te doen bij een ongeval of blessure? Meldt u dan vandaag nog aan! In ca. 12 maandagavonden van 20 tot 22 uur worden
alle belangrijke handelingen besproken en geoefend. De cursus-

Groot veld
In het grote veld van de skiffs
ging de hoofdprijs en de wisselbeker naar Machiel Spuij van het
Wagenings Vada. De beide dames
skiffeurs kwamen na 21 minuten
en 17 seconden over de finish,
dus mag Kudelstaartse Anne Marie de Boer zich ex aequo winnaar
van de D1x noemen. Maar naast
de ‘grote’ velden streden ook ‘enkelingen’ om hun persoonlijke
record aan te scherpen. Zo voer
Mattijn Vroon in een K1 (kano) in
een knappe 21 minuten mee en
pakte daarmee een blik voor zijn
PR. Met zijn deelname is het idee
geboren om de kano voortaan als
categorie in de AmstelDrechtRegatta een vaste plek te geven.
De roei-jeugd van MdR voer
mee in een C4* en kreeg daarmee ook 21 minuten op klokken,
iets langzamer dan de kano van
Mattijn. De dames van de Meije
uit Nieuwkoop zorgden ervoor
dat het vlaggenschip van MdR,
de 7 provinciën weer op de Amstel te zien was. Een viertal minuten sneller dan de jeugd, dat wel.
De wisselprijs voor de beste vereniging gaat dit jaar ook naar het
Wageningse Vada die in alle velden hoog in de uitslag te vinden
was.
locatie is sportvereniging KDO en
de cursuskosten bedragen €175,pp. Dit is inclusief reanimatie, bediening van de AED, verbandleer,
cursusmateriaal en examen. Vergeet niet te informeren bij uw ziektekostenverzekering; zij vergoeden
vaak een deel van de kosten. Heeft
u al een diploma en wilt u deze geldig houden; ook voor herhalingslessen kunt u bij terecht! Voor aanmelding of meer informatie; www.
ehbo-de-kwakel.com, of mail naar:
secretaris@ehbo-de-kwakel.com.

Dag voor veteranen uit
Uithoorn en De Kwakel
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week,
24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)
Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

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 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Zelfstandig blijven wonen
dankzij Wmo
Veel mensen met een (lichte) beperking vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen
en zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. Vaak is dit mogelijk
met kleine hulpmiddelen in huis
of wat ondersteuning. De Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is erop gericht dat u zo
lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen
in de samenleving. Ook als u een
beperking heeft. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ondersteuning
uit de Wmo bestaat onder andere uit woningaanpassingen, huishoudelijk hulp, rolstoel of scootmobiel, taxivervoer en mantelzorgondersteuning. U kunt Wmoondersteuning aanvragen bij het
Sociaal Loket van de gemeente.

Dit kan telefonisch via tel. 0297513111. Dit nummer is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag
van 9.00-10.30 uur om een afspraak te maken of uw vraag te
stellen. Op woensdagmiddag van
13.00-17.00 uur is het mogelijk
om langs te komen bij de inloopbalie op het gemeentehuis. Wilt
u meer informatie over de Wmo?
Kijk dan op www.uithoornhelpt.nl,
zoekopdracht: Wmo.

Ook dit jaar wordt een Veteranendag georganiseerd voor de oorlogsveteranen uit Uithoorn en de
Kwakel. Bent u veteraan? Dan
bent u - eventueel met partner/
begeleider- van harte welkom op
zondag 4 november van 11.00 tot
16.00 uur (adres Bilderdijkhof 1,
Uithoorn). De bijeenkomst wordt
geopend door de klanken van
een band die liedjes uit de veteranen top 50 speelt. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt
u vervolgens bijpraten. Omdat de
Veteranendag dit jaar in het weekend is, zijn ook jongere, nog werkzame veteranen in de gelegenheid deel te nemen. Mogelijk ont-

moet u daardoor ook nieuwe veteranen uit de gemeente. Van
12.00-12.30 uur geeft Kees de
Bakker een lezing. Kees de Bakker is uitgever van diverse boeken
over de Tweede Wereldoorlog. Na
de lezing volgt een heerlijk buffet. U bent van harte uitgenodigd
deel te nemen aan deze Veteranendag die mede mogelijk wordt
gemaakt door Dwarz-veteranen,
Samen aan de Amstel, Participe,
AH Jos van den Berg en het initiatievenfonds Uithoorn.Deelnemen
kan door u op te geven. Graag
voor 28 oktober bij Ria Tammer
dwarzvoorveteranen15@gmail.com
of 06-30717741.

Akse media uitgever
gemeentegids 2019

Binnenkort begint Akse Media met de advertentie van de gemeentegids 2019 en de losse plattegrond van de gemeente Uithoorn.
Vanaf januari wordt de gids met de losse plattegrond huis-aanhuis bezorgd. Wilt u meer weten over de advertentiewerving of
de gratis vermelding in de gids? Lees meer op www.uithoorn.nl.

Werk in uitvoering
START WERKZAAMHEDEN
DE RIETKRAAG
In de week van maandag 3 september 201 is de firma Reimert
Bouw en Infrastructuur, in opdracht van VORM Ontwikkeling,
begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw
van project de Rietkraag. Deze
voorbereidende werkzaamheden
bestaan nu vooral uit het bouwrijp maken van de grond door het
aanbrengen van verschillende
zandlagen. Deze werkzaamheden nemen een paar maanden in
beslag. Deze zogenaamde voorbelasting duurt in totaal negen
maanden. Daarna kan de aannemer beginnen met de aanleg van
bouwwegen en de bouw van de
woningen. Na de bouw van de
woningen wordt het openbaar gebied definitief ingericht. De verwachting is dat eind 2020 het project klaar is.
Veiligheid en bereikbaarheid
tijdens de bouw
Om het terrein van de Rietkraag
te kunnen bereiken met bouwmaterieel, is er een tijdelijke bouwweg aangelegd die aansluit op
de Vuurlijn. Om de veiligheid
van (brom)fietsers zoveel mogelijk te kunnen garanderen, is voor
de duur van het hele bouwproject een vrij liggend (brom)fietspad aangelegd. et (brom)fietspad ligt in de groenstrook naast
de weg (Vuurlijn). Tussen de weg
en het (brom)fietspad brengt de
aannemer nog een fysieke afscheiding aan. Hierdoor komt het

(brom)fietsverkeer niet in aanraking met het bouwverkeer en ander gemotoriseerde verkeer.
Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail deze dan naar derietkraag@
reimert-almere.nl. U kunt tijdens
werkdagen ook langskomen in de
keet of bellen met de uitvoerder,
Gert-Jan Wezer op 06-22859012.
VERTRAGING
WERKZAAMHEDEN
FIETSSTRAAT BOTERDIJK
Bij de werkzaamheden aan de inrichting van de oterdijk als fietsstraat, hebben we bij een inspectie aan de bruggen gezien dat er
een deel van de brug bij huisnummers 109-110a en 116, ernstig
beschadigd is. Voordat we verder kunnen gaan met de normale werkzaamheden moet dit eerst
hersteld worden. De geplande werkzaamheden lopen hierdoor uit. We weten niet precies
hoe lang dit gaat duren. Dit heeft
onder andere te maken met het
weghalen van het asfalt om de
schade te bekijken en de levertijd van het materiaal dat nodig is
om de brug te herstellen. De bestaande omleidingsroute zal tijdens deze herstelwerkzaamheden niet veranderen voor het auto- en fietsverkeer. De omleiding
voor het fietsverkeer gaat via de
Traverse, Linie, Tamboer, Vuurlijn en Watsonweg en andersom.
We houden u op de hoogte van
de werkzaamheden via de krant,
website en social media.

Parkeren bij een laadpaal
De laatste tijd krijgen onze boa s
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) meldingen dat er fout geparkeerd wordt op parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s voor de supermarkt
COOP in het dorpscentrum Uithoorn. out geparkeerde auto s
zijn een van de grootste bronnen
van ergernis voor diegenen die
de plaats wil of moet gebruiken.
Voorkom een hoge boete en let
op bij het parkeren.
Wat zijn de regels
Als er bij een oplaadpunt een
rechthoekig blauw bord met witte P en eventueel een auto erop
staat, met een onderbord of op
het bord zelf “elektrisch oplaadpunt , of elektrische auto s dan
mag u hier alleen parkeren met
een elektrische auto als u deze
ook daadwerkelijk oplaad.
Voldoet u auto s hier niet aan,
dan kunt u een boete krijgen van
€ 95,-. Let hier vooral op de witte
onderborden. Als de beschrijving
is ‘alleen voor elektrische voer-

Bladkorven

Er zijn weer bladkorven in de gemeente geplaatst! U kunt uw bladafval gratis kwijt op veel plekken
bij u in de buurt. Wij maken regelmatig de korven leeg. Ook vegen
we regelmatig de straten in de periode van bladval. De bladkorven
halen we weer weg zodra het blad
van de bomen is.
Alleen bladeren in bladkorf
In de bladkorven doet u alleen
bladeren. U mag er geen takken,
snoeiafval, hout of ander groen in
kwijt. Dit levert namelijk problemen op bij het opruimen van het
bladafval. Als we bij het legen van
de korven merken dat er toch ander tuinafval in de bladkorven zit,
dan halen we deze bladkorf weg.
Heeft u snoeiafval, takken of ander tuinafval? Die kunt u gratis
kwijt in de vaste tuingroendepots
bij u in de buurt of breng het anders naar ons scheidingsdepot.

tuigen dan mag u hier ook alleen
parkeren met een elektrisch voertuig maar deze hoeft niet persé
aan de oplader te zitten.
Melden
U kunt overlast melden via www.
uithoorn.nl/melden. Dit betekent
niet dat er direct gecontroleerd
wordt. De meldingen helpen ons
wel in beeld te krijgen of hier sprake is van structurele problemen
zodat we hier eventueel beter op
kunnen inspelen.
Boa’s
Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa s) helpen toezicht te houden op de lokale orde en veiligheid in de gemeente
Uithoorn. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en
geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Zij mogen
verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. aast onze boa s
handhaaft de politie ook op foutparkeerders.

Blad als tuinbemesting
Blad wordt vaak gezien als afval
dat uit de tuin verwijderd moet
worden. Op het gazon of in de
vijver is dat ook het geval, maar
blad tussen de beplanting is een
prima grondbedekking. Een laag
van maximaal 10 centimeter blad
is uitstekend geschikt om vaste
planten te beschermen tegen de
vorst en het tegengaan van onkruid. Ook is het een goede leefomgeving voor onder andere wormen, vogels en egels. Zelf verwijderen we regelmatig het overtollig blad van wegdek en gras
maar niet overal om een steentje
bij te dragen aan een gezonde en
evenwichtige natuur.

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en
wilt u dat de gemeente deze tussentijds leegt? Neem dan contact
met ons op via tel. 0297-513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 029751 111. kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op
https zoek.officielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek
of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-

AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening
moet u ook betalen.

den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik ordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening orden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. et besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
dat er geen gebruik ordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening orden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via
.officielebekendmakingen.nl ok
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.

-

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf
donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn
via 0297-513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 oktober
t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de
heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via 0297-513111.
Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Boterdijk 56, het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg (ontvangen
03-10-2018);
- Jaagpad, het verbeteren van de dijk (ontvangen 04-10-2018);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg hoek Randweg, het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het realiseren van een bosplantsoen (ontvangen 03-10-2018);

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor de intocht van Sinterklaas op 17 november en de uittocht van Sinterklaas op 6 december
2018 (ontvangen 26-09-2018)
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, het realiseren van een freerun parkje (ingetrokken 10-10-2018).
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
- Johan Enschedeweg 19, melding magazijnverkoop op 20 oktober 2018
(verzonden 10-10-2018).
De Kwakel
- Hoofdweg 1, het uitbreiden van de woning (verzonden 08-10-2018);
- Pastoor C. Vasselaan 41, het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping van het woonhuis (verzonden 01-10-2018).
- Vuurlijn 51, melding (in het kader van de paracommerciële verordening)

voor het schenken van alcoholhoudende dranken ter gelegenheid van de
activiteit Bokkentocht op 20 oktober 2018 van 14.00 tot 20.00 uur (verzonden 10-10-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Laan van Meerwijk 32, het plaatsen van een tweede dakkapel op de achtergevel van de woning (verzonden 10-10-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 58, het vervangen van de gevelbetimmering (verzonden
09-10-2018).
- Amstelplein 35, drank- en horecavergunning slijterij Gall & Gall (verzonden 1-10-2018).
- Amstelplein, tijdelijke standplaatsvergunning oliebollenverkoop van 1 t/m
31 december 2018 (verzonden 10-10-2018).
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 41

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Drechtdijk 41 als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk 41-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 41 is
de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op het perceel. Daarbij
worden de bestaande kassen gesloopt, het perceel krijgt een veehouderijbestemming en de bedrijfswoning wordt een burgerwoning met bijgebouwen.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang
van 18 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 18 oktober t/m 28 november

2018 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om
een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde
plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij
die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 17 oktober 2018
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Melding ontvangen
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 het uitbreiden van de inrichting met het naastgelegen perceel, Achterweg 54, De
Kwakel.
Ontvangstdatum melding: 12 juli 2018
Melder: Agriom Trade B.V.
Locatie: Achterweg 58 A, De Kwakel
Zaaknummer: 8460616

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL
LEZERSPOST

hoorn kent Davis daarnaast veel
glastuinbouw. Reden voor de
burgemeester en de citymanager om hun werkbezoek aan Nederland -op uitnodiging van ondernemersorganisatie FME Agrifood- compleet te maken met
een werkbezoek aan Uithoorn.

Hulde aan actieve ooggetuigen
bij hartstilstand op Randweg
Het bericht in de Nieuwe Meerbode van vorige week over de
reanimatie van de onwel geworden hardloper op de Randweg verdient de volgende aanvulling.
Immers die zondagmiddag
bleek weer hoe belangrijk het is
dat omstanders meteen handelen bij iemand met een circulatiestilstand (hartstilstand).
Er is aan weerskanten van de Zijdelweg een Randweg West en
een Randweg Oost, en dan is er
ook de Hollandse Dijk. Deze polderwegen liggen vlak bij elkaar,
in elkaars verlengde of gaan
in elkaar over. Dat ook nog op
de grens van Amstelveen en
Uithoorn. Begrijpelijk als in
een noodsituatie, bij melders
of op de 112-centrale, onduidelijkheid of een communicatiestoornis kan ontstaan over de
precieze plaats van een waargenomen incident.
Maar hoe dan ook: op de Randweg ter hoogte van de Briandflat zagen twee wandelaars zondagmiddag een hard lopende
sportman in elkaar zakken.
Passanten handelden meteen
De wandelende vrouwen gingen meteen hulp verlenen. Het
zag er naar uit dat de trimmer
een circulatiestilstand had. De
ene passante belde zonder aarzelen 112 en hield verbinding
met de ambulance-alarmcentrale. De andere begon doortastend terstond met de borstcompressies (hartmassage). Daarbij werd ze via telefonische instructies van de 112-centralist
geholpen om de juiste handelingen uit te voeren.
Intussen had een bewoner van
de Briandflat, die daar toevallig in zijn auto kwam aanrijden, gezien wat op de Randweg aan de andere kant van
de sloot gaande was. Deze be-

woner had een reanimatiecursus gevolgd en hij reed onmiddellijk de Randweg op om mee
te helpen. De alarmcentrale had,
behalve de ambulance, inmiddels het Uithoornse Reanimatieteam, de politie en de brandweer opgeroepen. Die waren allen binnen enkele minuten ter
plaatse, met een, direct aangesloten, Automatische Externe
Defibrillator (AED).
Daardoor kon het al begonnen
levensreddende handwerk met
de hulp van dit geweldige apparaat worden ondersteund. De
medewerkers van de, ook al
snel gearriveerde, ambulancedienst verleenden vervolgens in
samenwerking met de aanwezige helpers ter plaatse hun professionele hulp. De patiënt werd
daarna, gelukkig inderdaad met
hartslag, naar het ziekenhuis
vervoerd.
Eerste minuten van levensbelang
Dank zij de kordate wandelende dames en de alerte flatbewoner, die onmiddellijk in actie zijn
gekomen, werd meteen met reanimatie begonnen. Zij zorgden
onverwijld voor het het goede begin van alles wat in de belangrijke eerste minuten nodig
was om de trimmer de beste
levenskans te geven. Hun handelen is een voorbeeld voor
hun medeburgers. Ondanks
misschien aanvankelijk enige
meld-verwarring over de precieze plaats werd er meteen effectief gehandeld. Juist die eerste minuten kunnen bepalen
of de getroffene het gaat redden of niet. Zo zie je maar weer:
hoe meer mensen een reanimatiecursus volgen, in ieder geval
meteen kunnen beginnen, hoe
beter de levenskans is voor
wie in hun omgeving een circulatiestilstand krijgt.
Bob Berkemeier

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.

Internationaal bezoek aan gemeente
Uithoorn en van Rijn Roses
Uithoorn - Dinsdag 9 oktober
brachten burgemeester Brett
Lee en citymanager Mike Webb
uit Davis, Californië een werkbezoek aan de gemeente Uithoorn.
Zij werden hierbij welkom geheten door burgemeester Heiliegers en wethouder Hazen. Doel

van het werkbezoek was met name de uitwisseling van kennis.
Een bijkomend voordeel was de
mogelijkheid van de gemeente
om haar vooraanstaande positie
op het gebied van glastuinbouw
in Nederland internationaal meer
onder de aandacht te brengen.

Eerste hulp voor onwel persoon
Uithoorn - Op zaterdag 13 oktober om drie uur ’s nachts zijn
hulpdiensten gealarmeerd voor
een onwel geworden persoon bij
het busstation. De politie en de
ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Een 33-jarige man uit

Uithoorn had zich helemaal niet
lekker gevoeld en had alarm geslagen. Hij is door medewerkers
in de ambulance nagekeken,
maar hoefde niet mee naar een
ziekenhuis. Hij kon uiteindelijk
zelfstandig naar huis.

Hennepkwekerij in woning
Uithoorn - Op woensdag 10 oktober rond twee uur in de middag zijn agenten een woning
aan Zilverschoon binnen gegaan. Uit onderzoek en na meldingen dat het huis was omgetoverd tot hennepkwekerij, zijn
agenten een kijkje gaan nemen.
In de woning werden 118 stekjes

en 3 hennepplanten aangetroffen. Deze zijn vernietigd, evenals
de aanwezige apparatuur. Er zijn
vijf personen aangehouden, drie
inwoners uit Amstelveen van 27
jaar, 1 Amstelvener van 48 jaar
en de 28-jarige bewoner uit Uithoorn. Het onderzoek is nog in
volle gang.

Geld weg na inbraak
Uithoorn - Op donderdag 11oktober is tussen vier uur ’s middags
en zeven uur in de avond ingebroken in een woning aan de Nicolaas
Beetslaan. Via een losstaand raam
aan de achterzijde op de eerste
verdieping hebben de dieven zich
toegang tot het huis verschaft. De
gehele woning is doorzocht. Alle
kasten en lades zijn open gebro-

ken. Ontvreemd is een hoeveelheid contant geld. Opvallend is
dat de inbrekers tijdens hun zoektocht in huis de hond buiten in de
tuin hadden gezet. Even over vier
uur heeft een buurtbewoner het
dier horen blaffen. Mogelijk zijn
er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Davis, Californië
Davis -een stad met ongeveer
60.000 inwoners- dankt haar
naam aan een lokale boer. Van
oudsher levert de stad daarom
een grote bijdrage aan het landbouwbeleid in de staat Californië en ver daarbuiten. Niet geheel toevallig huisvest Davis tevens de grootste universiteit in
de staat op het gebied van landbouw. Net als in de gemeente Uit-

Greenport Aalsmeer
Na de ontvangst op het gemeentehuis hield Sander van Voorn
(Stafbureau Greenport) een presentatie over Greenport Aalsmeer.
Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en
planten en bundelt de kennis en
kunde van vele partijen om de internationale handelspositie van
de regio te versterken. De gemeente Uithoorn is één van de leden van Greenport Aalsmeer. Tijdens de presentatie kwam het belang van de sector voor de regio
aan de orde. Naast het aanzienlijke financiële belang – de sector vertegenwoordigt een waarde van 4,5 miljard en biedt (in-)
direct werk aan 50.000 werknemers-, is er ook een grote economische spin-off naar andere sectoren. Naast het economische belang focust Greenport Aalsmeer
ook sterk op onderwerpen als innovatie, onderwijs, bereikbaarheid van de regio en duurzaamheid. Men werkt bijvoorbeeld
hard aan het imago van de sector
om deze aantrekkelijker te maken voor jongeren om in te werken. Daarbij heeft men de uitdaging dit imago om te buigen van
vroeg opstaan, op je knieën werken en weinig verdienen naar een
sector die de blik richt op een uitdagende toekomst waarin technologische ontwikkelingen een
grote rol spelen.

Boete voor rijden met alcohol
Uithoorn - Op vrijdag 12 oktober
rond kwart over twee ’s nachts
is een 36-jarige inwoner betrapt
op rijden onder invloed van alcohol. De automobilist reed slingerend langs het politiebureau in de
Laan van Meerwijk. Agenten heb-

ben de bestuurder tot stoppen
gemaand en hem laten blazen en
daarna getest middels het ademanalyse-apparaat. Deze stokte bij
275 Ugl. De Uithoornaar heeft een
rijverbod gekregen van enkele
uren en een boete van 325 euro.

Politie zoekt getuigen
woningoverval Korenbloem
Uithoorn - Op donderdag 4 oktober tussen kwart over acht en
half negen in de avond is een woningoverval gepleegd op de Korenbloem. Twee mannen, die met
een Oost-Europees accent spraken, zijn het huis binnen gedrongen. De 43-jarige bewoonster
werd opgesloten in een gangkast.
De twee mannen hebben vervolgens de woning doorzocht. Zij
hebben vermoedelijk een geldkistje en contant geld meegenomen. De daders zijn met de

buit in onbekende richting gevlucht. Een uur later is de vrouw
door haar partner, die toen thuis
kwam, uit haar benarde positie
bevrijd. Van de daders en de buit
ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt daarom getuigen. Wie
heeft informatie met betrekking
tot deze woningoverval of beeldmateriaal van bijvoorbeeld auto’s
die rond genoemd tijdstip gezien
zijn in de buurt van Korenbloem?
Contact opnemen met de politie
kan via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

i no i in
Ponderosa

Uithoorn - Op 11 oktober start
Uithoorn Voor Elkaar met de koffieochtend in Buurthuis Ponderosa voor alle bewoners jong en
oud van Thamerdal. Gezellig even
samen bijkletsen of spelletjes
doen onder het genot van een
bakje koffie of thee, kom dan naar

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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de koffieochtend in de Ponderosa. Voor de kleintjes is er genoeg
speelruimte en gelegenheid om
te knutselen. Datum: 25 oktober,
8 november, 22 november, 6 december. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Buurthuis Poderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KOFFIE SPECIAAL

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

Op 22 oktober gaat er weer
een vrachtwagen vol met
mooie gebreide spullen van
onze Bilderdijkhof- handwerkgroep naar arme mensen in
Roemenië.
De winter komt er weer aan
dus warme truien, sjaals en
mutsen komen daar goed van
pas. Heeft u nog overbodige
kleding in de kast, breng dit
naar ons gezellige wijksteunpunt voor het goede doel. Ook
beddengoed en schoeisel kun-

nen we goed gebruiken. Op
vrijdag 19 oktober tussen 9.00
en 17.00 uur kunt u uw schone, in goede staat verkerende,
kleding weer inleveren in de
hal van de Bilderdijkhof. Onze
gastvrouwen staan klaar om
de kleding in ontvangst te nemen en verzendklaar te maken. Uw spullen komen terecht
bij gezinnen die dit hard nodig hebben. Bij voorbaat dank
voor uw inbreng!

IVN Winterwandeling
lans de Vecht
Regio - Op zaterdag, 20 oktober
organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de eerste van een
reeks van 6 winterwandelingen.
De wandeling start in Vreeland
en lopend langs de Vecht richting Loenen, komen de wandelaars veel historische plaatsen tegen. De wandeling is rijk aan cultuur, maar ook valt er te genieten
van het prachtige landschap. Wat
bloeit er nog? Of heeft de herfst
nu daadwerkelijk zijn intrede gedaan. De route gaat langs buitenplaatsen met schitterende tuinen. De Vecht wordt niet uit het
oog verloren. Langs deze rivier
zijn hier en daar nog oeverlandjes te vinden, waarop ook in dit
jaargetijde nog een bijzondere
flora te zien is.

Wandeling
De wandeling is ongeveer 9 km.
lang. We verzamelen op 20 oktober om 9:30 uur, bij de begraafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we
met zo min mogelijk auto’s naar
het startpunt in Vreeland. Einde wandeling is om ongeveer
12.30 uur gepland. Tips voor onderweg: trek wandelschoenen
aan en neem ook iets warms te
drinken mee voor de korte ‘koffiestop’.Aanmelden is niet nodig.
Wilt u meteen bij het startpunt
beginnen, neem dan contact op
met Hans Tuinenburg, tel. 06-13
999 814. Voor info over IVN kunt
u de website bezoeken: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Hilarisch taalcollege
door Wim Daniëls
Uithoorn - Zondagmiddag stond
taalkundige en schrijver Wim Daniëls bij de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) op het
podium om zijn publiek mee te
nemen op een rondreis door “De
wondere wereld van de taal”. Dit
was de titel van zijn theatercollege. Daniëls is door zijn boeken en
zijn regelmatige aanwezigheid in
praatprogramma’s op TV inmiddels een bekende Nederlander.
Hij weet niet alleen enorm veel
van taal als wonderbaarlijk fenomeen, maar hij kan er ook meeslepend over praten.

Rixtel gefascineerd raakte door
woorden die je soms anders uitsprak dan je ze schreef. En die dan
ook nog in het dialect van zijn geboortestreek anders klonken dan
daarbuiten. Of in een medisch
woordenboek met een Latijnse
term werden aangeduid. Zo ontstond al voor de kleine Wim de
fascinatie voor woorden, voor
betekenissen, voor taal als communicatiemiddel van mensen. De
fascinatie die hem zijn leven lang
niet meer zou loslaten en waardoor hij was voorbestemd taalkundige en schrijver te worden.

Nieuwsgierig Brabants
jongetje
Zoals over de manier waarop hij
als nieuwsgierig jongetje in zijn
Brabantse geboortedorp Aarle-

Van cel tot brein
Zittend op zijn kruk of staand improviserend met de microfoon
in de hand vertelde Daniëls de
ruim honderdzestig bezoekers in

Uithoorns eerste
camping stroomt vol!
Uithoorn - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 2018 opent
Uithoorns eerste camping voor
twee dagen haar deuren in Het
Alkwin Kollege en de reserveringen stromen binnen! Toneelgroep Maskerade speelt dan namelijk de camping-klucht ‘Een rits
te ver’ van Jon van Eerd. Jon van
Eerd blies met deze door hem geschreven voorstelling de klucht
in Nederland nieuw leven in, met
een krankzinnig verhaal dat zich
afspeelt op een camping. Uiteraard met persoonsverwisselin-

gen, verwarringen, platte grappen en – hoe kan het ook anders
– deuren. De kaartverkoop is gestart, dus wil je zelf zien hoe het
er op camping De Wielewaal aan
toe gaat en of de camping wel
open mag blijven van de inspecteur? Kaarten zijn online te reserveren www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch 06-10831923
Locatie: Alkwin Theater Uithoorn,
Weegbree 55. Aanvang: 20.15
uur. Zaal open: 20.00 uur. Foyer
open: 19.00 uur. Entree: €12,50
per persoon.

KOFFIE-OCHTEND IN DE
PONDEROSA

De eerste koffie-ochtend in de
Ponderosa is geweest. Sluit u
een volgende keer bij ons aan?
U vindt buurthuis Ponderosa
aan de Plesmanlaan 27. Deze
ochtend is bedoeld voor jong
en oud uit de wijk Thamerdal.
De volgende koffie-ochtenden
zijn 25 oktober, 8 november, 22
november en 6 december. U
bent welkom vanaf 10.00 uur.
KOERSBALLEN IN DE
BILDERDIJKHOF

Elke vrijdagochtend spelen
we koersbal in de Bilderdijkhof. Koersbal is van oorsprong
een Australische sport en lijkt
enigszins op “jeu de boules”.
Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een
mat van 8 bij 2 meter.
De bedoeling van het spel is ,
net als bij “jeu de boules ” om
de ballen zo dicht mogelijk
te rollen bij de jack , het witte doelballetje. Er is nog plaats
voor meer deelnemers, komt u
een keer kijken en vrijblijvend
meedoen?

COLOFON

Nieuwe Meerbode
De Schutse boeiend en met humor over taal als unieke menselijke uitingsvorm Die vindt al in de
baarmoeder zijn basis in het DNA
dat al in de cellen van de mens
in wording is opgeslagen. Hij informeerde zijn publiek beeldend
over het wonderlijke functioneren van in ons brein waarin telkens in fracties van seconden verbindingen worden gelegd tussen het denken, het vormen van
woorden en zinnen en het praten.
Met grote stappen door
de taalgeschiedenis
Met zevenmijlslaarzen wandelde Daniëls door de geschiedenis
van de Nederlandse taal heen, zoals die werd beïnvloed door oude Romaanse en Germaanse talen. Op de projectieschermen
verschenen de eerste zinnen in
het oude Nederlands uit de tijd
van Karel de Grote. Interessante
weetjes over de geschiedenis en
de betekenis van woorden en rare spellingkwesties passeerden
de revue. Daniëls maakte er een
levendig, geïnspireerd verhaal
van, doorspekt met anekdotes en
grappige zijsprongen. Taal is leuk,
de wereld van de taal is voortdurend in beweging en er is zoveel
in te beleven dat het plezierig is
je ermee bezig te houden En om
erover te lezen.
Dat kon meteen al, want in samenwerking met The Readshop
was een tafel met boeken van
Wim Daniëls ingericht. De schrijver signeerde daar de gekochte
boeken. De taalliefhebbers konden daardoor ook thuis putten uit
zijn vat van kennis. Op zondag 18
november is de klassieke sectie
van de SCAU in De Schutse weer
aan zet met een optreden van Peter Brunt, viool, Larissa Groeneveld, cello en Ellen Korver, piano.
Al dertig jaar vormen zij het vermaarde Osiris Trio. Ze spelen muziek van Haydn, Martinu en Dvorak. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar via de website van de SCAU,
www.scau.nl.

Herfstconcertje New Gospel Sensation
Uithoorn - Op zondagmiddag 21 kan op de website www.newgosoktober geeft de bekende gos- pelsensation.nl of telefonisch via
pelgroep the New Gospel Sensation een intiem herfstconcertje bij dans- en partycentrum Colijn in Uithoorn. In een programma van 2x30 minuten zingen ze,
slechts begeleid met piano, een
aantrekkelijke mix van gospel- en
popliedjes. The New Gospel Sensation is bekend van o.a. optredens bij de kerstshow van de Toppers, het concert van Tino Martin
in de Ziggo Dome en verschillende tv optredens. Eerder dit jaar
gaven ze al een uitverkocht concert in Uithoorn. Het optreden a.s.
zondag begint om 15.30 uur. Zaal
open om 15.00 uur. Toegang €5,en €1,- voor kinderen. Reserveren

Vocal Company muziekproducties op 0297-521718.

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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organisatie het startnummer met
het bedrijfslogo feestelijk aan deze bedrijven overhandigd.

Zilveren Turfloop op
4 november
Regio - Het enthousiasme in
Mijdrecht en omgeving om hard
te gaan lopen groeit. De oplettende polderbezoeker is de afgelopen maanden meer en meer
hardlopers tegengekomen. Een
groot aantal is in training voor de

Zilveren Turfloop op 4 november.
Dit is de eerste loop in een cyclus
van acht lopen, onderdeel van
het Zorg en Zekerheid circuit.
Een aantal sportieve innovatieve
bedrijven heeft met AV De Veenlopers afspraken gemaakt om

hun naam aan een loopafstand
van de Zilveren Turfloop te verbinden. Automotive-centre Van
Nieuwkerk, VOKU serres en kozijnen, VIDA makelaars verbinden hun naam aan de afstanden
5 km, 10 km en de 10 Engelse mijl.
De afstand krijgt de naam van de
sponsor en wordt aangekondigd
als “De Automotive-centre Van
Nieuwkerk 5 km loop”, “De VOKU
10 km loop” en “De VIDA 10 EM”.
Een week geleden heeft de ZTL

Startgelden
Elk jaar doneert de organisatie
een deel van de startgelden aan
een goed doel. Dit jaar wordt het
hospitium ondersteund. Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang
meer te leven hebben. De zorg
is gericht op het zoveel mogelijk
behouden van de kwaliteit van
leven in de laatste fase en op het
verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor
een veilige en gastvrije omgeving
waarin de bewoner het leven
waardig kan afsluiten. De inschrijving voor de Zilveren Turfloop
gaat via www.inschrijven.nl maar
kan ook in sporthal De Phoenix
aan de Hoofdweg in Mijdrecht op
4 november Meer informatie op
www.zilverenturfloop.nl. Lopers
en supporters, tot ziens op 4 november op de start/finish locatie
Hoofdweg in Mijdrecht.
de training in het weekend. Aanvang van de trainingen is 19.30
uur

Uithoorns Mooiste-de loop
Regio - Atletiekvereniging AKU
organiseert voor de 35e keer haar
jaarlijkse grote loopevenement
op de laatste zondag in januari. Dit jaar zal dat 27 januari zijn.
Met alle afstanden, 5, 10 kilometer en 10 Engelse mijlen, komen
de deelnemers langs de mooiste
plekjes in Uithoorn en de Kwakel..
Als voorbereiding op deze loop,
start over 2 weken een clinic op
de atletiekbaan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af
aan geleerd. Bij AKU leren we jou
hardlopen. Op donderdag 1 november starten wij op de atletiekbaan van AKU een clinic voor beginnende lopers. Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd of ervaring. Gediplomeerde trainers zullen je helpen om sterker te worden en een betere conditie te krijgen. Na een periode van 13 we-

Hardlopen is meer dan een stukje
hollen. Het is belangrijk dat je hele bewegingsapparaat een goede
onderhoudsbeurt krijgt. Een uitgebreide warming-up, loopscholing en een gevarieerde looptraining zijn vaste bestanddelen
van de trainingen. Maar je krijgt
ook voorlichting over lenigheid,
spierkrachtontwikkeling, loopken ben je zeker in staat om tij- techniek, coördinatie, gezonde
dens Uithoorns Mooiste de af- voeding en goed schoeisel. Een
stand van 5 kilometer te over- goede geïnformeerde hardloper
bruggen en voor een aantal is de blijft het blessurespook de baas.
afstand van 10 kilometer haal- Dat is het uitgangspunt. Sportfybaar. Gevorderde en meer erva- siotherapeuten van Plexus staan
ren lopers zijn uiteraard ook van klaar om beginnende blessures
harte welkom, zij kunnen direct te behandelen en om voorlichaansluiten bij de reeds bestaan- ting te geven over blessureprede groepen. Naast de training op ventie.
donderdag kun je in overleg met Informatie over Uithoorns Mooide trainers de mogelijkheid be- ste is te vinden op www.uitspreken om op dinsdagavond bij hoornsmooiste.nl. en je kunt conAKU te trainen. Daarnaast krijg tact opnemen met Rene Noorbeje ‘huiswerk’ mee voor een twee- regen, 06-55858584.

Fikse brand bij
recyclingbedrijf
Amstelhoek - Zaterdagmiddag
even voor half drie is er brand
uitgebroken bij een recyclingbedrijf aan de Ringdijk 1e bedijking
in Amstelhoek. De brandweer uit
Uithoorn en Mijdrecht waren snel
ter plaatse om de brand te blussen. Volgens omstanders zijn er

kinderen op het terrein gezien
voorafgaand aan de brand. Het
is niet bekend of zij er iets mee te
maken hebben. Vooralsnog is het
onbekend hoe de brand heeft
kunnen ontstaan.
Foto’ VTF - Najim Kroezen

Weinig verrassingen bij BVK
Regio - De 2e speelavond in de
parencompetitie van de B.V.K. leverde weinig spectaculairs op.
Geen extreme uitschieters naar
boven of beneden, kortom een
gezapig maar niettemin gezellig
avondjein Dorpshuis De Quakel.
In de A-lijn vertrouwde namen in
de top van het klassement. Geke en Jaap Ludwig behaalden
de hoogst score van de avond
met 62,5%. Er was een gedeelde 2e plaats voor de paren Margo Zuidema- Francis Terra en Tiny
en Adrian Kooyman, die allebei
60,71% aan hun totaal konden
toevoegen. Iets minder goed verging het Emmy en Gerard, die in
een lijn met 16 paren de ondankbare 16e plaats ‘veroverden’.

(resp. van der Knaap en Verhoef
dus), die 58,63% lieten optekenen, goed voor de 2e plaats. Op
nummer 3 de winnaars van vorige week Nico Koning en Jan
Streng met 58,33%. Die plek
moesten zij overigens wel delen
met Rees en Gerard van der Post.
Riet en Wim scoorden deze week
elders heel goed, bij de B.V.K.
ging het ‘iets minder’, want zij lieten niemand achter zich.

C-lijn
In de C-lijn was de overwinning
voor een paar dat dit jaar nieuw
is op de club. Na een paar weken
aftasten gaven zij deze week blijk
van hun echte ambities door met
exact 60% 1e te worden. We hebben het hier over Kathy Janetzky
B-lijn
en Annet Roosendaal. Een paar
In de B-lijn een goede avond voor om in de gaten te gaan houden
Eefke Bakker en Marianne Kamp, dus. Toos Boerlage en Annie Laudie met 61,31% alle andere paren wers wisten na hun zege van vomet een score van 58,13 %. Het het nakijken gaven.
rige week dit keer opnieuw hoog
is de BVU er veel aan gelegen om Er was zowaar weer eens een ver- te scoren. Hun 57,92% was goed
zoveel mogelijk instroom te krij- meldenswaardige score voor het voor de 2e plaats, net voor Tiny
gen van nieuwe bridgers. Zo ge- steeds verrassende (maar nim- Rijpkema en Riet Koot die met
ven we regelmatig bridgelessen. mer voordelige) duo Jan en Jaap 57,5% 3e werden.
Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren
jan & Ben van den Broek en de kennen, dan kunt u zich bij de
3e plaats was voor Corry van Tol BVU opgeven om geheel vrijblij& Kees Geerlings met 53,48 %. In vend een paar keer mee te spelen
de C-lijn was de 1e plaats voor op de maandagavond en de sfeer
een gelegenheidspaar Joop de te proeven.
Haas & Jan van Beurden met een Voor nadere informatie en/of lid
prachtige score van 66,25 %. De worden van de BVU kunt u con2e plaats ging met 61,88 % naar tact opnemen met onze secretaCor de Bok & Tom van Meijgaar- ris, Mevrouw Wies Gloudemans
den en de 3e plaats was een prooi tel. 02975-21190 of via de mail: w.
Jacqueline Beukers & An Volkers gloudemans@caiway.nl

Mooie overwinning Hans
Wagenvoort & Nico v.d. Meer
Regio - Maandagavond 15 oktober werd in sporthal De Scheg
de eerste competitieavond van
de tweede zitting van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld.
Deze avond kwamen de bridgers
niet boven de 70 % uit, maar desalniettemin was het niveau er niet
minder om. De 35 paren streden
in drie lijnen voor wat ze waard
waren. En zoals al in de kop is

aangegeven ging de 1e plaats in
de A-lijn met 64,17 % naar Hans
Wagenvoort & Nico van der Meer.
De 2e plaats ging met 62,08 %
naar Lambert Koeter & Huib van
Geffen. De 3e plaats was voor
Bep de Voijs & John de Voijs met
57,08 %. In de B-lijn ging de 1e
plaats naar Nel Bakker & Lia Guijt
met 57,17 %. De 2e plaats in die
lijn ging met 56,33 % naar Mar-

“Hora est” begin competitie bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met de eindstand van de
vorige competitie als uitgangspunt is de eerste ronde parencompetitie de 10e oktober van
start gegaan. In de A-lijn, met zestien paren, toonden Ankie Bots
& Agnes Kroes zich de besten
met een score van 58,33%. Wies
Gloudemans & Gijs de Ruiter en
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter hadden als gedeeld tweede
met 56,55% eveneens een goede
start. Op vier eindigden Arnold
Heuzen & Theo Klijn met 53,87%
en Francis Terra & Jaap Ludwig
maakten met hun 53,57% de top

vijf vol. De eerste indruk is dat de
paren hier behoorlijk aan elkaar
gewaagd zijn. In de B- lijn hadden
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders daar en tegen
een vliegende start. Hun 69,05%
sloeg gelijk een flinke krater/ kater in voor de achtervolgers. Hiervan waren Nel & Adriaan Koeleman met een evengoed uitstekende 60,42% de beste, maar
toch!
Prestatie
Op drie kwamen Johan Le Febre
& Wim Slijkoord door met 58,93%,

ten na het succes van de week ervoor een klein stapje terug doen.
Maar hun vierde plek met 56,67%
toont in ieder geval vormbehoud.
Op plaats vijf van de vijftien paren streken Atie de Jong & Cathy
gevolgd door Tonny & Otto Troost neer met 51,39% en waren
Steegstra die 56,25% ophaalden. daar ook de laatste in deze lijn die
Tot de best of five van de in totaal boven de vijftig procent scoorzestien paren behoorden ook Eli- den mee. Wilt u de zeven en veersabeth van den Berg & Maarten tig paren van deze avond opvoeBreggeman die 51,19% bijeen ren naar het zomerbridgepeil van
sprokkelden. In de C-lijn leidde vijftig, kom dan spelen bij Bridgeeen gedeelde score van 64,17% club De Legmeer.
tot een topnotering voor Marjan
& Jan Wille en Tom de Jonge & Elke woensdagavond vanaf 19.45
Herman Vermunicht. Op drie viel uur in Dans & Partycentrum Coook een opmerkelijke prestatie lijn aan de Industrieweg 20 te Uitte roemen. Anja Brugman & An- hoorn. Voor alle inlichtingen het
dré Langendonk konden opge- secretariaat: e-mail gerdaschatogen huiswaarts keren met hun vemaker@live.nl, telefoon 0663,54%. Adrie & Ko Bijlsma moes- 83371540.

Twee districtskampioenen bij de Springbok
Regio - Tijdens de PK finales driebanden klein biljart op 5 en 6 oktober te Leimuiden van het district Veen- en Rijnstreek van de
KNBB zijn twee De Springbok-leden Bert Loogman en Jos Lugtigheid erin geslaagd het kampioenschap voor zich op te eisen in res-

pectievelijk de 1e en de 2e klasse.
Het toeval wilde dat beide spelers eigenlijk reserve waren, doch
door het uitvallen van een finalist
toch werden toegelaten. Zodoende kregen zij de kans zich alsnog
te bewijzen met dit schitterende
resultaat tot gevolg. Bert Loog-

104.193. Mede-teamlid Jacques
de Leeuw behoorde eveneens tot
de finalisten en ook hij wist zijn
man toonde zich in de 1e klasse huid zo duur mogelijk te verkomet 30 te maken caramboles dui- pen met drie overwinningen en
delijk de sterkste van alle oppo- een gemiddelde van 0.588, waarnenten met vier overwinningen door hij op de derde plaats been slechts één verliespartij. Zijn slag legde.
gemiddelde bedroeg liefst 0.682
en als enige boekte hij een po- Spannend
sitief moyenne-percentage van Jos Lugtigheid moest in de 2e

Bridge-in-de-winter
Regio - Zondag 28 oktober a.s.
beginnen we weer het winterseizoen met bridgen bij Partycentrum Colijn voor alle (thuis)bridgers uit de regio o.l.v. wedstrijdleider Andre van Herel, bijgestaan
door Cora de Vroom en Ruud Lesmeister. We gaan dit organiseren op de vierde zondag van de
maanden oktober, november, januari, februari en maart 2019.
Tijdens deze middag staat gezelligheid voorop!
Er worden lekkere hapjes geserveerd en, zoals de bridgers bij Co-

lijn dat gewend zijn, kunt u uw
drankjes bestellen aan de tafel
waar deze ook worden uitgeserveerd.
De zaal gaat open om 13.00
uur en om 13.30 uur beginnen
we met bridgen, dus graag op
tijd melden. De kosten bedragen €10,- per paar en er zal zoveel mogelijk worden ingedeeld
naar sterkte. Deelname is mogelijk door inschrijving via de mail:
bridge.indewinter@gmail.com
met vermelding van naam, voornaam en naam partner.

klasse 25 caramboles realiseren
en daar was de strijd zo mogelijk
nog spannender. Niet minder dan
vier van de zes gegadigden presteerden het om ieder drie overwinningen in de wacht te slepen,
waardoor het gemiddelde uiteindelijk de doorslag moest geven
om de kampioen aan te wijzen.
Dit viel uit in het voordeel van
Jos met een moyenne van 0.484.

Ook hij scoorde een positief moyenne-percentage van 110.351,
terwijl de anderen ver onder de
100% bleven. Beide kampioenen
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen om het district te
vertegenwoordigen in de gewestelijke kampioenschappen te Den
Haag en Lekkerkerk. Jacques de
Leeuw zal daarbij op de reservelijst worden geplaatst.
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Zwak KDO verliest teleurstellend met 0-2 van GDA

Thamen honkballers:

Winnen laatste wedstrijd
en promoveren
Uithoorn - Afgelopen donderdagavond stond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen
op het programma van de Thamen honkballers. Kinheim H2
kwam op bezoek om de verregende wedstrijd van 21 september in te halen, en deze keer was
het schitterend weer. Mike van
Rekum weet in de tweede inning
het eerste honk te bereiken via
een vier wijd, kan doorschuiven
naar het tweede honk nadat Lucas Vos vier wijd krijgt. Een wilde
worp zorgt ervoor dat beide heren een honk kunnen opschuiven. Jelle Vogelaar slaat de bal
in het outfield voor een opofferingsslag en Van Rekum kan scoren, 1-0.

veldfout aan Kinheim kant en
Groen scoort, 4-0. Ook Vogelaar
bereikt de honken via een fout,
Wietse Cornelissen krijgt vier wijd
en zo druppelen de punten lekker binnen tot 7-1.

Dichterbij
Kinheim komt in de vierde inning weer een beetje dichterbij en scoort drie punten, 7-4
en pakt ook in de zesde inning
nog 3 punten en dan is het opeens gelijk 7-7. In de gelijkmakende zevende inning slaat Blonk
een honkslag, steelt het tweede honk en kan scoren nadat op
de hit van Vogelaar Kinheim een
verkeerde aangooi maakt, 8-7. In
de gelijkmakende achtste inning
komt Ernst Koole op de honken
Punt
met een tweehonkslag. SchouKinheim weet een punt te sco- ten slaat een tweehonkslag waarren na een tweehonkslag en een op Koole kan scoren en Schouten
tweetal errors, 1-1. Thamen pakt zelf komt even later over de thuisin de gelijkmakende derde inning plaat op een infieldhit van Blonk,
zes punten, tweehonkslagen van 10-7. Kinheim weet niet meer te
Menno Schouten, Maikel Ben- scoren in de negende inning en
ner en Rick Groen zorgen voor Thamen weet de laatste wedde eerste 2 punten. Lucas Blonk strijd van het seizoen winnend af
(vervanger Van Rekum) komt op te sluiten. Thamen weet hiermee
de honken door een fout, Far- de 4e plaats in de eerste klasse
ley Nurse slaat een honkslag en te verzekeren en zal volgend seiLucas Vos zijn hit zorgt voor een zoen uitkomen in de Topklasse.

Regio - De Kwakel - Na de ruime 2-5 uitoverwinning in en tegen Stompwijk van vorige week,
mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen GDA. Trainer Raymond de Jong kon tegen de Hagenezen nog niet beschikken over Sven Vlasman (vakantie) en kon hij slechts gedeeltelijk gebruik maken van Jesse
Stange (last van voet). Hierdoor
startte o.a. Bas Kok in de basis
en schoof Joris Kortenhorst door
naar de voorste linie. In de eerste helft was het spel van beide
ploegen zeer matig te noemen.
Veelvuldig werd de lange bal gehanteerd en was er van positiespel nauwelijks sprake in De Kwakel. Diverse passes waren bovendien onzorgvuldig, waardoor vele toeschouwers zich afvroegen
of dit wel een wedstrijd op tweede klasse niveau betrof. Gelukkig
kon het mooie weer veel goedmaken, maar zonder noemenswaardige hoogtepunten werd de
rust met een 0-0 stand bereikt.

Vergeten
Volgende week heeft KDO de mogelijkheid om deze wedstrijd snel
te doen vergeten als het op bezoek gaat bij ROAC. Bij deze ploeg
staat Hein Leliveld, die op vrijdag
Penalty
23 november a.s. voor de zesde
Vlak na de rust kregen de Kwa- keer de voetbalquiz in onze kankelaars al snel een penalty mee. tine zal presenteren, nog steeds
Jim Klijn, vorige week goed aan het roer. De wedstrijd begint
voor 4 assists, ging achter de bal om 14:00 uur op sportpark Herstaan, maar zijn inzet werd ge- togspark in Rijpwetering.

Zwakke start in Nationale
Petanque Competitie
Uithoorn - Op zaterdag 13 oktober vond de tweede speeldag van de Nationale Petanque
Competitie plaats. Voor het eerste team van Boule Union Thamen was het het eerste optreden
in de competitie 2018-2019, na
een vrijloting op de eerste speeldag. De start was niet om over
naar huis te schrijven. De tegenstander was De Gooiers 2 in Loosdrecht. Ondanks het schitteren-

Beauty’s next level
Regio - Alweer voor de zevende
keer organiseerde instituut Périne uit Mijdrecht afgelopen zaterdag het Skin & Lifestyle event. De
meeste keren waren op het event
ook andere ondernemers uit de
regio aanwezig, maar dit jaar was
het anders. Périne vertelt:” instituut Périne staat al meer dan 26
jaar bekend om haar expertise
op het gebied van het verbeteren van de huid. Onze specialistes
zijn geschoold in kennis en kunde van de huid. We kijken niet alleen naar de conditie van de huid,
maar ook naar de achtergrond
van de persoon, de leefstijl. Hoe
meer balans er is, hoe mooier en
beter de huidconditie is. Dat is
ook de reden waarom we zo vaak
samenwerken met andere specialistes die met hun werk ook (in)
direct invloed uitoefenen op de
huid. Maar zoals gezegd is het dit
jaar anders, we willen graag ons
vernieuwde concept laten zien.
We zijn ruim een jaar geleden begonnen met het uitzetten van Pé-

rine 2.0; the next level zeg maar.
Het verbeteren van de huidconditie vanuit twee kanten bekeken. Ook al deden we dit al, nu
hebben het nog duidelijker neergezet”. En dat zien we bij binnenkomst op het event. Een gezellige drukte en zoals altijd worden
we vriendelijk ontvangen, wordt
ons een heerlijk drankje aangeboden en staan er gezonde hapjes klaar. Want, zo zegt Périne, ook
voeding heeft veel invloed op de
huid, maar dat weet je inmiddels
natuurlijk wel, grapt ze.
Skin Intensive
Périne neemt mij eerst mee naar
boven. Vanaf heden wordt dat
Skin Intensive genoemd. Hier
worden vergaande en toch ver
van inspuitingen en plastische
chirurgie staande probleemoplossende huidbehandelingen gegeven met de meest geavanceerde apparatuur en producten. De
behandelruimtes zijn ruim van
opzet en strak qua stijl ingericht.

keerd door de Haagse doelman.
In de 50e minuut kreeg GDA, dat
haar eerste drie wedstrijden verloor, eveneens een strafschop.
Dit nadat doelman Tobias Ravelli in een duel, een Haagse aanvaller een duw gaf in het zestienmetergebied. De spits van de gasten schoot de bal vervolgens, via
de binnenkant van de linkerpaal,
binnen, 0-1. Na deze achterstand
lukte het KDO niet om een vuist
te maken en bleef het spelniveau
ondermaats. In de 70e minuut
kwamen Jesse Stange en Thomas
Stevens binnen de lijnen om aanvallend meer gevaar te stichten.
Echter konden ook zij het verschil
niet maken tegen GDA. Toen vlak
voor tijd de Haagse gasten de 0-2
binnenkopte, was de eerste nederlaag van het seizoen een feit.

Pascaud, Dermatude; metatherapie (needling) en HydroPeptide zijn de merken die behandelingen ondersteunen. Qua behandelingen moet je denken aan
apparatuur voor o.a. huidverstrakking, liften en verstevigen
en het verbeteren structuur, poriën, conditie van lichaam en gezicht. Thuis zetten de cliënten de
behandeling voort met bijbehorende producten. Ben ik verplicht
om de producten te gebruiken
vraag ik aan Périne? Goed huidwerk, geeft huiswerk, vertelt ze.
Verplicht klinkt vrij negatief, ons
gaat het om het resultaat. Het is
het totaal plaatje dat moet kloppen om het beste resultaat te
kunnen krijgen. Hele slechte cosmetica bestaat niet, maar er is wel
heel veel verschil. Als je, zoals wij
dat doen, echt met de huid bezig
bent door intensieve behandelingen te geven, dan heeft de huid
daar wel de juiste ondersteunende producten bij nodig. De werkstoffen vullen elkaar aan waar-

de weer besloot het thuisspelende team toch in de hal te spelen.
In de eerste speelronde wist Boule Union Thamen van de drie partijen er een te winnen en dat was
nog op het nippertje ook (13-12).
In de tweede en derde speelronde ging de winst vijfmaal naar Fr
Gooiers, waardoor de ontmoeting met 7-2 verloren werd. Voor
het tweede team was het ook
echt de tweede speeldag. De eerdoor de behandelingen langer en
beter kunnen doorwerken. Dat
wil dus niet zeggen dat andere
merken niet goed zijn, maar het
wil wel zeggen dat die producten
niet zijn gemaakt voor die betreffende behandeling. Wij zijn daar
zelf ook heel stipt in. We combineren nooit merken, omdat de
ene werkstof nu eenmaal niet de
andere is en elkaar ook negatief
kan beïnvloeden. Ondersteun je
de huid niet op de juiste manier,
dan werken we huidverslechtend
i.p.v. huidverbeterend en dat willen we natuurlijk niet.
Zen-beauty
Beneden wanen we ons ineens
in een hele andere wereld. In deze ruimtes worden de zen-beauty behandelingen gegeven. De
heerlijke geuren komen ons al
tegemoet zodra we de gang inlopen. De salons zijn stijlvol en
sfeervol ingericht, waarbij de beleving centraal staat. Hier behandelen we de huid uiteraard ook
met het doel om de conditie te
verbeteren, maar dat doen we
op de manuele manier, licht Périne toe. Zen Beauty staat voor natuurlijke verbetering van de huid
met heerlijk ontspannende huidverbeterende behandelingen en
fijn aanvoelende cosmeceuticals,. Dat zijn producten die verder gaan waar gewone cosmetica stopt en zo actief meewerken
aan de persoonlijk gewenste verbetering van de huid. De behandelingen worden ondersteund
door Decléor en Murad. De producten van Decléor hebben een
lange traditie in het benutten
van krachtige werkstoffen uit de
natuur. Bloemen en planten vormen de basis voor heerlijk geurende etherische oliën, die zowel
een werking hebben op de huid
als op de geest. Murad is ontwikkeld door Dr. Murad, dermatoloog en apotheker uit Amerika.
Bij deze behandeling worden de
verschillende aspecten van leefstijl en hun invloed op jouw huid

Damkampioen snel onderuit!
De Kwakel - In zijn ruim vijftigjarige damcarrière heeft Adrie
Voorn nog nooit zo snel zijn partij verloren. Het gebeuren maandagavond in ’t Fort De Kwakel
waar damclub Kunst en Genoegen opereert. Tegen Wim Keessen
maakte Adrie binnen een kwartier een grote fout en gaf Wim direct de hand. Wim nam daarmee
meteen de leiding van Adrie over
in de onderlinge competitie van
K&G. De concurrentie van beide
toppers speelde remise, daarbij
kwam Piet Terlouw goed weg tegen Wim Konst. De broederstrijd
tussen Jos Harte en Kees Harte
werd gewonnen door pensiona-

ris Jos die zijn kleine broertje wist
te verschalken. Nestor Leo Hoogervorst draait goed mee in de
competitie, verleden week wist
hij verrassend Piet Terlouw van
het bord te schuiven in een damcombinatie rijk spel. De dammers
zijn nu goed warm gedraaid voor
de eerst komende bondswedstrijd in en tegen Enkhuizen. K&G
hoopt weer goed mee te kunnen draaien in de hoofdklasse en
moet daar vrijdagavond de eerste
stap toe zetten. Damliefhebbers
blijven altijd van harte welkom,
elke maandagavond vanaf 19.30
uur in ’t Fort De Kwakel, informatie Adrie Voorn 0297-568472.

ste speeldag werd met 6-2 een
overwinning voor het combinatieteam van JBH Hillegom-De
Vast Voet.

partijen, moest uitsluitsel geven
wie er met de winst naar huis zou
gaan. BUT zou alle drie de partijen moeten winnen om de totaalwinst binnen te halen. Dat lukte
bijna. Tweemaal winst was het resultaat en daarmee werd de ontmoeting een 4-4 gelijkspel. De
derde speelronde vind plaats
op zaterdag 27 oktober. Team
1 speelt dan thuis tegen Sporting Badhoevedorp 2. Bij goede weersomstandigheden zal
dat aan de Vuurlijn zijn. Bij slecht
weer wordt overdekt gespeeld in
de hal van OSB Bodegraven. Het
tweede team heeft dan een uitwedstrijd in Leidschendam tegen
het vierde team van Grand Cru
’82. De wedstrijden beginnen om
12.00 uur.

Speeldag 2
Op speeldag 2 was het vierde
team van De Boel de Boule uit
Roelofarendsveen de tegenstander. Het was voor BUT een thuiswedstrijd en die werd dankzij het
goede weer buiten gespeeld op
de accommodatie aan de Vuurlijn. De eerste speelronde werd
afgesloten met een winstpartij voor BUT en twee winstpartijen voor De Boel de Boule. De
tweede speelronde, de triplettenronde, werd gedeeld met beide teams eenmaal winst. De derde speelronde, drie doublettenbesproken. Uiteraard geldt hier
ook; goed huidwerk, geeft huiswerk, om het beste voor de huid
te bereiken.
Masseuse en
bodybehandelingen
In de Zen-Beauty gedeelte is ook
een aparte ruimte ingericht voor
de bodymassages en behandelingen. Bij binnenkomst valt meteen het speciale voetenbad op
met verse rozen erin. Périne vertelt; speciaal voor vandaag hebben we een behandeling gemaakt waarbij de roos centraal
staat. Naast de rozengeur die uit
de diffuser komt, zit er ook rozenwater in het voetenbad en krijgen de mensen naar afloop een
heerlijk kopje rozenthee. Ieder
seizoen ontwikkeld onze bodyspecialiste een speciale massage, die men naast de andere massages, kan ondergaan. Een van
de meest gevraagde massage is
de Sabaaydi; een kruidenstempel massage, maar ook de thaise massage en rug-nek-schouder
worden vaak uitgevoerd.
Een uniek concept onder
één dak
Met deze dag heeft Périne een
eerste stap gezet naar Périne 2.0.
Een uniek concept dat op deze
manier nog niet in Nederland is
neergezet. Kies je voor de ‘snelweg’ met Skin Intensive, omdat

sommige huidcondities nu eenmaal vragen om een intensievere
aanpak of kies je voor Zen Beauty, waar de natuurlijke manuele
verbetering en beleving van de
huid centraal. Hoe het concept in
de toekomst verder wordt neergezet houdt Périne nog even geheim, maar dat het mooi wordt
en innovatief is, daar zijn wij van
overtuigd. Met een tegoedbon
van De ijssalon voor een heerlijk
kopje Ijskoffie verlaat ik voldaan
het bedrijf.
Instituut Périne is gevestigd op
Genieweg 8 te Mijdrecht. Meer
info op www.perine.nl
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De ACC is van start
Uithoorn - Prachtig weer op zondag 14 oktober bij de start van
de Amsterdamse Cross Competitie (ACC) in Nieuwveen. Al dagen
waren er vrijwilligers bezig geweest om een mooi parcours uit
te zetten. Al vroeg was het druk
bij de inschrijftafel, want ook de
jeugd kwam in grote getale naar
de ACC. Bij de jongste jeugd deden 18 renners mee en bij de oudste jeugd was een startveld van
44 renners! Bij cat 1-4 was het podium bezet door Sten van Niekerk
(DTS), Jesse Klein (Bollenstreek)
en Noery Weber (Olympia). De
UWTC leden deden ook goed hun
best. Bmx lid Morgan Hartveldt
werd 9e en de kleine Tom Derogee 17e. Bij de oudste jeugd ging
de winst naar cat 5 veldrijder Michiel Mouris (de Amstel), hij gaat
ook vast nationaal veel punten
scoren. Tweede werd Julian Vergouw (de Amstel) en derde Quin
de Groot (Noordbikers). Uitslagen
UWTC leden: 4 Rens Grömmel, 8
Mike Derogee, 11 Lars Hopman,
22 Siem van Smoorenburg, 25 Jari Buskermolen, 32 Nees Wahlen.

90 renners
Een kleine 90 renners gingen van
start bij de 40+. Dankzij de massale voorinschrijving verliep het dit
jaar redelijk vlot bij de inschrijftafel. Ron Vroom (Excelsior), Michael Breedt (de Amstel) en Mark
Touwen (UWTC) reden hier naar
de mooie overwinningsbloemen
(bolchrysanten). Uitslag UWTC leden: 17 Peter vd Aar, 19 Wilfred
Zeijerveld, 21 Peter v. Capel, 26
Wilfried Burgmeijer, 33 Paul v.d.
Aar, 34 Vincent Derogee, 42 Louis
Oude Elferink, 46 Frank Jansen, 48
Marcel Plasmeijer.
Nieuwelingen
Ook de dames/nieuwelingen
klasse was met 44 renners in trek.
Hoewel de dames goed voorin
meededen waren het de nieuwelingen die het voortouw namen.
Jelle Boonstra (de Amstel) streek
de overwinning op, 2e Chris Oosenbrug (DTS) en 3e Maurits Kool
(de Amstel). Judith van Maanen
was op de 7e plek de eerste dame
die wist te finishen. 2e dame Judith Jelsma en 3e Rebecca Corne-

lisse. 21e Diana Kuijpers, 32e Kla- want ook de UWTC cross competitie gaat vanaf zondag 21 oktora v.d. Vaart, 38e Romy Snel.
ber weer van start. Om 10.30 uur
worden de deelnemers weggeVeertig
Bij de 40- was de overmacht van schoten. Graag ruim van tevoren
het UWTCX team groot. Als snel aanmelden in het clubhuis van
kwamen Bas, Tommy en Bart op UWTC, bij sportpark Randhoorn.
de eerste 3 plaatsen bij de jury
langs. Bas verspeelde zijn kop- Veldrit van Albrandswaard
positie door een fietswissel. De Zaterdag 13 oktober is de veldwinst was voor Tommy Oude El- rit van Albrandswaard verreden.
ferink, 2e Bas de Bruin, 3e Bart Tommy was mee in de kopgroep
de Veer. Gelukkig is er nog hoop en wist weer een mooie podiumvoor de deelnemers, want UWT- plaats te scoren.
CX zal door de volle nationale
veldritkalender niet zo vaak aan Uitslag amateurs/sportklasse: 3
de start staan bij de ACC. Jam- Tommy Oude Elferink, 7 Bart de
mer dat Ian pech kreeg met zijn Veer, 8 Bas de Bruin, 39 Maarten
fiets. Ian kan wel super hardlo- Postma, 43 Dennis Moolhuijsen
pen, maar fietsend ging het par- Uitslag masters 40+: 24 Frank Jancours toch echt veel sneller. Uit- sen Uitslag dames: 2 Elleke Claesslagen overige UWTC leden: 20 sen, 4 Judith van Maanen
Sven Buskermolen, 21 Dennis
Moolhuijsen, 29 Maarten Postma, Clinic veldrijden voor de jeugd
32 Ian v.d. Berg, 37 Danny Plas- De belangstelling is groot voor de
meijer, 42 Gijs Eekhof, 48 Arjan v. clinic veldrijden bij UWTC. Reeds
56 kinderen, tussen de 8-14 jaar,
Groningen.
hebben zich hiervoor aangemeld.
Dinsdagmorgen 23 oktober zulStart clubcross competitie
Wie dichter bij huis wil starten in len zij gaan trainen op het nieuhet veld? Lekker aan de conditie we veldritparcours van UWTC
wil werken en de drukte van de o.l.v. diverse bekende trainers en
ACC wil vermijden. Goed nieuws renners.

Kwakelse badmintonjeugd
speelt een goed toernooi

SV Amstelland neemt
afscheid
Uithoorn - De Uithoornse
schaatsvereniging
Amstelland
heeft deze zomer zijn voortbestaan beëindigd. Het aantal leden en vrijwilligers werd te klein
om de activiteiten van de vereniging op een goede wijze te kunnen voortzetten. Hoewel we het
einde van onze vereniging zeer
betreuren willen ze op een gedenkwaardige wijze afscheid nemen. Hiervoor wordt een laatste uitje georganiseerd en zullen
ze op zondag 11 november 2018
gaan schaatsen in Thialf. Daarbij
zijn alle leden èn oud leden welkom om, in de unieke en gezellige sfeer die de vereniging ken-

merkte, nog een allerlaatste keer
samen te gaan schaatsen op de
snelste baan van Nederland en
oude herinneringen op te halen.
Oud leden die mee willen gaan
dienen zich uiterlijk 20 oktober
a.s. aan te melden via een e-mail
aan svamstelland@kpnmail.nl
Uithoornse jeugd en volwassenen die het schaatsen willen leren of hun schaatstechniek willen verbeteren kunnen voortaan
terecht bij bijvoorbeeld IJsclub
Nooitgedacht (de Ronde Venen)
of De Poelster (Amstelveen) of bij
andere schaatsverenigingen actief op de Jaap Edenbaan in Amsterdam of de ijsbaan in Haarlem.

Open Uithoorns Golf
Kampioenschap
Uithoorn – Het was weer zo ver.
Het jaarlijkse Open Uithoorns
Kampioenschap op de 9 holes
par-3 baan van Golfcentrum Uithoorn (gelegen achter Amstelhof ) werd gespeeld.
Vanwege de vele aanmeldingen
dit jaar, werd besloten om in de
ochtend 9 holes Stableford te
spelen en ’s middags 9 holes Strokeplay.
Uiteindelijk kwamen er na twee
spannende rondes golf, waarbij
’s middags de weergoden de spelers niet altijd goedgezind wa-

ren, twee winnaars uit de bus.
De Stableford kampioen 2018
werd Ineke en de overall Strokeplay winnaar werd Stijn, een van
de jeugdspelers van Golfcentrum
Uithoorn. Hij kreeg de grote wisselbeker mee naar huis.
Voor alle winnaars waren er
mooie prijzen beschikbaar gesteld door een aantal sponsoren. Zij werden na afloop door de
wedstrijdleiders bedankt, evenals
de vrijwilligers die hielpen bij de
organisatie van dit mooie Golfkampioenschap.

Geslaagde Oefencompetitie
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 14 oktober was de eerste ronde van de
oefencompetitie bij Judo Ryu
Kensui. Deze competitie is bedoeld voor iedere judoka van Judo Ryu Kensui. Je kunt op een
leuke ontspannen manier ervaring op doen met wedstrijdjudo en alles wat daarbij komt kijken. Hierdoor wordt de stap naar

deelname bij andere open toernooien kleiner en leuker. Er zijn 4
zondagen door het seizoen heen
gekozen en deze tellen allemaal
mee voor het klassement. Op deze eerste dag was het meteen gemeen spannend! De verschillen
waren klein. (Kijk voor een volledig verslag en uitslagen op www.
judoryukensui.nl).

De Kwakel - Op zondag 14 oktober waren 8 jeugdleden van Badmintonvereniging De Kwakel te
vinden in Sporthal de Meent in
Huizen om het jaarlijks terugkerende dubbeltoernooi te spelen.
Er waren deelnemers van 11 verschillende badmintonverenigingen. Dit toernooi wordt in drie
rondes gespeeld en nu was het
de eerste ronde van dit seizoen.
Iedereen wordt naar leeftijd en
ervaring in poules ingedeeld en
speelt steeds een wedstrijd van
15 minuten met een andere dubbelpartner. De behaalde punten
bepalen uiteindelijk wie er eerste
en tweede worden in de poule
en met een beker naar huis gaan.
Het was voor iedereen een leerzaam en leuk toernooi, op naar
de tweede ronde in februari!

gedeelde 2e plaats, Elin van Dijk
3e plaats
In poule C:
Jacco Wijfjes 2e plaats
In poule D:
Olaf Hogerwerf 5e plaats, DionLuca van der Veen 6e plaats, Gemell Offerman 10e plaats
In poule H:
Stan Hogerwerf 4e plaats

Uitslagen
In poule A:
Tess Koningen en Stefanie Wijfjes

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 11 oktober werd door 47 liefhebbers
deelgenomen aan de wekelijkse kaartavond in de Schutse. Deze keer staken twee dames er met
kop en schouder bovenuit. Winnares werd namelijk na een enerverende strijd Willy van der Hilst
met een prachtige score van 7829
punten terwijl zij haar directe rivale Bep Groeneveld met 7790
punten nipt voor bleef. Het was
uiteindelijk een totale lady’s evening want Corrie van Bemmelen wist met 7378 punten beslag
te leggen op de derde plaats. De
minst scorende was deze avond
echter een deelnemer van het
mannelijk geslacht. Klaas Post
werd uiteindelijk met 5117 punten winnaar van de poedelprijs.
Als troost mag hij de volgende
kaartavond een fles overheerlijke
wijn in ontvangst nemen.

Marsen
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUOplant verzorgde boeketten bloemen, werden gewonnen door Jaap den
Butter, Ria Verhoef, Corrie Smit
en Gijs Brozius terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUOplant, in het bezit kwamen van Klaas Post, Tineke de
Munk, Bep Groeneveld en Richard van den Bergh.
Flessen wijn waren deze avond
als marsenprijs voor Gerard Cordes, Willy van der Hilst, Douwe
Douwstra, Els Luyten en Riet de
Beer. Alle winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 18 oktober in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.
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Korver Makelaars hoofdsponsor Argon Jo15-3
Mijdrecht - Korver Makelaars
weet de woningen in De Ronde
Venen op juiste waarde te taxeren, maar hun expertise hebben
zij niet nodig om deze Argonauten o.l.v. Jan Lucas op juiste waarde in te schatten, dat straalt er
vanaf. Dit team krijgt het voor elkaar dat inzet, kwaliteit, discipline, maar vooral plezier samenkomen wat resulteert in geweldige wedstrijden met schitterende
uitslagen. Korver Makelaars beloont deze sportieve inzet met
prachtige pakken zodat zij bij uiten thuiswedstrijden als eenheid

De Vinken schiet tekort
Vinkeveen - Ook tegen het bezoekende Woudenberg wist De
Vinken haar opgebouwde voorsprong niet te behouden. Na een
redelijke eerste helft (6-5 ruststand) gaven de Vinkeveners de
winst toch uit handen: 13-15.
Door afwezigheid van Emese
Kroon begon Eva Hemelaar in de
basisacht van Dirk van der Vliet.
Samen met Dorien Verbruggen,
Gideon Leeflang en Jerom Stokhof begon Eva in de verdediging.
Fenne Claassen, Annick Stokhof,
Kelvin Hoogeboom en Rutger
Woud begonnen in de aanval.
Aanvoerster Annick opende met
een vrije bal en een strafworp de
score: 2-0. Na de 2-1 zorgden Jerom Stokhof en Rutger Woud voor
een verdere uitbouw van de voorsprong: 4-1.
Alleen, echt los kwam het team
van Kindermodehuis niet. Woudenberg klampte steeds weer
aan en slordig spel van de thuisploeg, gekoppeld aan een onvoldoende zuiver schot, maakte
de wedstrijd onnodig spannend.
Om en om scorend bereikte bei-

de teams bij 6-5 de rust. (Voor De
Vinken scoorden Eva Hemelaar
en Kelvin Hoogeboom de vijfde
en de zesde treffer). In de tweede
helft startte Jelle Mul op de plek
van Kelvin Hoogeboom. Ondanks
de steeds aanwezige voorsprong
kwam Woudenberg telkens terug.
De bezoekers roken hun kans en
steeds trefzekerder was het tien
minuten voor tijd de bezoekende
ploeg die de leiding in de score
overnam: 12-13. Dirk van der Vliet
deed zelfs een beroep op zijn alltime topscoorster Mariska Meulstee. Die kon nog wel voor 13-13
zorgen, maar daarna viel de score
voor de thuisploeg toch echt helemaal stil. Woudenbergs topscorer (met zeven treffers) ging nog
wel door en hij bepaalde de eindstand op 13-15. (De andere scores
van De Vinken in de tweede helft
waren van Rutger (2x) Dorien, Annick, Fenne en Eva) De Vinken bezet nu plek zeven op de ranglijst.
Eén punt achter Woudenberg en
één punt voor op de tegenstander van komende zaterdag: Viking uit Wijk bij Duurstede.

Klaverjassen

Vinkeveen – Vrijdag 19 oktober organiseren Koos en Joop weer
de maandelijkse klaverjasmiddag dorpshuis De Boei Kerklaan 32
in Vinkeveen. De grote zaal is open om 13.00 uur, en om 13.30
uur precies begint het kaarten. Het is een gezellig evenement
met erg veel prijzen, dus voor iedere kaarter aanbevolen.

Hélp!! Dringend
bridgers gezocht!!
Wilnis - De seniorensoos op
woensdagmiddag in de Willisstee is inmiddels een vaste, gezellige speelmiddag voor veel
Ronde Veners tussen de 55 en
90 jaar geworden.
Het aantal klaverjas- en biljart liefhebbers groeit gestaag.
Met het aantal bridgers gaat
het echter helaas de verkeerde kant op. Als een bridger uitvalt door bijvoorbeeld ziekte,
dan heeft de partner meteen
ook een probleem. Bridgers
willen uiteraard graag blijven
kaarten, maar we moeten genoeg bridgetafels kunnen bemensen. Op dit moment kunnen wij, met hulp van invallers, maximaal 6 tafels bemen-

Veldzijde Jeugd Open Golfwedstrijd
bij Golfpark Wilnis
Wilnis - Op een stralende zonnig
dage werd door Golfclub Veldzijde op zondag 14 oktober jl. het
13e Veldzijde Jeugd Open toernooi georganiseerd. 58 jeugdspelers tot 21 jaar speelden op
de golfbaan van Golfpark Wilnis.
Vele ouders en belangstellenden
volgden de resultaten. Vrijwilligers van Golfclub Veldzijde die als
spotters fungeerden gaven de resultaten tussentijds door aan de
wedstrijdleiding in het clubhuis.
De spelers zijn in twee handicapcategorieën gestart. Door de spelers met een handicap van 12.1
tot 32.0 werd een stableford
wedstrijd gespeeld. De prijzen
gingen naar Josephine Bouwman

met 45 stablefordpunten (1e),
Dyon Lorist werd tweede met 37
stablefordpunten en Merel Koek
eindigde als derde met 36 stablefordpunten. Vermeldenswaard is
dat bij de top 3 spelers in deze categorie de eerste en derde prijs
naar een meisje ging. Josephine won de beker voor de sterkste
jeugdige golfer in deze categorie
en nam de beker voor het beste
meisje mee naar huis. Merel Koek
speelde een thuiswedstrijd als lid
van Golfclub Veldzijde.
Jeugdspelers
De beste jeugdspelers met een
handicap van +9.9 tot 12.0 (in
golftermen de laagste handi-

voor de dag komen.
De succesvolle bekerwedstrijden en de nummer 1 positie in de
competitie blijft ook niet onopgemerkt binnen Argon. Het is ‘De
Club van 100’ die de Argonauten
voor teambuilding stuurt naar de
Bowlingbaan in Mijdrecht. Onder het genot van een hapje en
drankje heeft de Jo15-3 vrijdagavond de bowlingbaan onveilig gemaakt. Aan het eind van de
avond kreeg het team de schitterende nieuwe pakken in hun bezit uit handen van sponsor John
Korver.

sen. Ideale situatie zou zijn om
de 5 bridgerondes met 8 tafels
te kunnen spelen. Bridgers zijn
niet verplicht een jaarbijdrage
te betalen. De kosten bedragen
€2,50 per middag, inclusief een
kopje koffie of thee met een
koekje. De speeltijd is van 13.30
tot ca. 16.30 uur.
Om het bridgen als vast onderdeel van de woensdagmiddagsoos te kunnen handhaven zijn
wij dus op zoek naar nieuwe,
enthousiaste bridgers.... u bent
meer dan welkom!!
Voor aanmelden en/of informatie kunt u bellen met Gerard
van der Meer, tel. 0297-281711.

Laag
Dankzij Paans Koek, Juwelier van
Beek, Verleun | uw advocaat, Moduleo design floors, ABN AMRO MeesPierson, Manneken Pis
cappers) hebben een strokeplay (Vlaamse friet) en Golfpark Wilwedstrijd gespeeld. Door een van nis kon het inschrijfgeld voor de
de spelers werd een eagle ge- jeugdige spelers laag gehouden.
slagen op hole 5. Dat is echt een Uit het inschrijfgeld van de jeugdheel knappe prestatie. Waar een spelers is een donatie gedaan aan
goede golfer vier slagen nodig Stichting Kasigau. Zij ontvangen
heeft om de afstand van de afslag een bedrag van € 750,-. Dit betot de hole te overbruggen, pres- drag wordt besteed aan kleinteerde Leon Moerkerk het om dat schalige projecten in Kenya voor
in slechts 2 slagen te doen. Dat educatie van kinderen. Daarmee
verdient een diepe buiging.
hebben kinderen een grotere
Max Schreuder werd 1e met 73 kans op een betere toekomst.
slagen op de baan die door een De inzet van 19 vrijwilligers en de
pro in 72 slagen gedaan kan wor- steun van lokale sponsoren zorgden. De tweede plaats was voor den voor de dertiende keer dat
Stefan Heesakkers die 75 slagen het Veldzijde Jeugd Open een
nodig had, gevolgd door Mar- succes was voor talentvolle jonge
tijn van der Steen met 76 slagen. golfers die gastvrij werden ontBij de meisjes was Nikki Hofstede vangen op de uitdagende golfmet 83 slagen de beste.
baan in de polder.

Atalante met 3 teams
aanwezig op tweede minidag
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
13 oktober vond de tweede minidag van dit seizoen plaats en
deze keer in Haarlem. Door het
mooie weer was het erg druk op
de weg richting de kust.
Hierdoor ontstonden diverse files waardoor de eerste wedstrijd
van de middag helaas niet echt
gespeeld kon worden. Atalante 3
zou het spits afbijten. Door diverse afmeldingen bestond het team
vandaag uit Yorell en Jens. Gelukkig wilde de zus van Jens, Froukje
die zelf bij Atalante 2 speelt, wel
meedoen. De 1e set hebben we
moeten laten gaan, maar in de 2e
set konden ze even spelen op niveau 3.
Wel voor spek en bonen, want deze wedstrijd hebben we op verlies moeten zetten door het drukke verkeer. Vervolgens mocht
Atalante 1 op niveau 6 van start.
Bestaande uit Lynne, Renske, Tisa en Lisa. Jort zou in de tweede
wedstrijd ook aansluiten. Helaas
zijn beide sets verloren met 2718 en 26-18, maar er werd mooi
in 3en gespeeld.
Overwinning
Daarna was het weer de beurt
aan Atalante 3. Maar ook de 1e
wedstrijd van Atalante 2 vond
nu plaats. Omdat Froukje nu met
haar eigen team speelde bij Atalante 2, ging Jort invallen bij Atalante 3. De 3 jongens hebben deze wedstrijd keurig hun mannetje gestaan tegen de 4 tegenstanders. Een mooie overwinning van 28-17 en 24-14. Bij Atalante 2, ook niveau 6 en bestaande uit Rinske, Shiwa, Jelwa, Carlijn en Froukje, kwamen de meiden net wat tekort in de 1e set.
Deze is verloren met 18-15. Bij de
2e set was er een kleine discussie over het tellen (in ons nadeel).
Maar ook dan was deze set verlo-

ren gegaan. Er stond 27-9 op het
telbord. In de 4e ronde was het
weer de beurt aan Atalante 1. Deze wedstrijd speelden ze met zijn
5en. Het ging erg goed. Want beiden sets zijn gewonnen met 2418 en 20-16.
Dubbel
De volgende ronde was weer een
dubbele wedstrijd. De laatste
wedstrijd van Atalante 1 en ook
de laatste van Atalante 3. Jort van
Atalante 1 deed mee met Atalante 3, samen met Froukje zodat
Atalante 3 de laatste wedstrijd
gelukkig met zijn 4en kon spelen.
En dat deden ze heel goed. Het
was erg leuk om te zien hoe ze er
voor gaan. En ook erg mooi om te
zien hoe iedereen elkaar wil helpen ook als speel je op een ander
niveau! Een mooie winst met 3517 en 31-22. Op naar de volgende
keer met hopelijk een compleet
team en zonder file! Atalante 1
speelde 2 wedstrijden achter elkaar. Je merkte de vermoeidheid
een beetje. Daarnaast moesten ze
ook nog tegen een team dat al 2
jaar op niveau 6 speelde. Dus helaas is deze verloren met 23-12 en
26-12. Op naar de volgende!
Als laatste mocht Atalante 2 nog
twee wedstrijden achter elkaar
spelen. Tijdens het inspelen raakte Jelwa geblesseerd. Hierdoor
was het team even uit de concentratie. Deze is verloren met 26-14
en 25-10. Maar de laatste wedstrijd pakten ze het weer keurig
op. Net zoals de vorige minidag
werden er nog maar twee wedstrijden gespeeld. Hierdoor werd
het lekker rustig in de zaal. En dat
werkt goed voor deze meiden
lijkt het wel! Een mooie winst in
de laatste wedstrijd van 23-11 en
25-10. Met een goed gevoel naar
huis en nog even van de zon genieten!
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DHSC te sterk voor CSW
Wilnis - De uitwedstrijd bij DHSC uit Utrecht heeft voor CSW
niet het gewenste resultaat opgeleverd. De ploeg uit Wilnis ging
met 2-0 ten onder maar er waren
best mogelijkheden op een beter
resultaat. CSW begon prima aan
de wedstrijd en probeerde de tegenstander snel vast te zetten zodat DHSC moeite had met de opbouw. CSW kwam een paar maal
gevaarlijk door en kreeg de eerste kans van de wedstrijd toen
Dave Cornelissen een paar man
passeerde maar de bal net voorlangs zag gaan. Aan de andere
kant voorkwam doelman Rahim
Gok een achterstand voor zijn
ploeg door de bal met een katachtige reflex uit zijn doel te ranselen. CSW was een aantal malen
dreigend via hoekschoppen maar
de doelman van DHSC bokste alles uit zijn doel. Bijna leek CSW op
voorsprong te komen toen Dave Cornelissen een afgeslagen
bal vanaf rand zestienmeter op
de kruising schoot. CSW kwam
zelf goed weg toen ook DHSC
uit een vlot lopende aanval op
de lat schoot en even later ein-

Tweede bekerronde biljarten

digde een kopbal van DHSC ook
op de lat. Tien minuten voor rust
kwam CSW op achterstand. Balverlies op het middenveld leidde aan aanval van DHSC in en in
eerste instantie kon Gok nog redding brengen bij de inzet maar in
de rebound was hij kansloos. Na
rust ging CSW verbeten op jacht
naar de gelijkmaker maar in balbezit speelde CSW vaak te slordig om de spitsen te bereiken.
Toch kreeg CSW weer een prima
kans via wederom Dave Cornelissen en weer belandde zijn inzet Ilias Latif (12) en invaller Tim Steij in fel duel. Foto: Hans van Gelderen
op de lat. Achterin moest CSW alle zeilen bijzetten om DHSC van
het scoren af te houden en doordat ook Gok een paar prima reddingen had mocht CSW blijven
hopen op een beter resultaat. De
ploeg uit Wilnis kreeg nog een Mijdrecht - Een onverwachte poging van ARC ging er ook niet
hoekschop te nemen via Nick van puntendeling in Alphen voor Ar- in. Vlak voor rust moest Wouter
Asselen en voor de derde keer de- gon, ARC was duidelijk de bo- Winters geblesseerd afhaken, Tim
ze middag eindigde de bal op de venliggende partij en troefde Ar- Steij nam zijn plaats over. ARC
lat. CSW ging meer risico’s nemen gon op veel fronten af. Vorige kreeg nog een mogelijkheid via
en uit een afgeslagen vrije trap week liep ARC in Leusden tegen Stefan de Horder maar Antonioli
kwam DHSC er razendsnel uit. De een dikke nederlaag op en Argon greep in en Romano Aroma knalgoede voorzet werd vervolgens liet zich aftroeven door Aalsmeer. de aan de andere kant over het
knap ingekopt en bepaalde de Dus voor beide opponenten een doel. Argon probeerde na rust
reden temeer om er flink tegen- wel om iets aan de achterstand
eindstand op 2-0.
aan te gaan. Echter vanmiddag te doen maar het bleef vooralswas dat niet aan Argon besteed. nog bij pogingen. Tim Steij haalHet was dat ARC bijzonder lank- de uit maat zijn schot werd gemoedig was voor Argon, ze kwa- blokt, echter even later scoorde
men heel veel (zeven keer) in Steij wel maar er was buitenspel
kansrijke positie om tot scoren te geconstateerd. Huib Oversloot
komen maar faalden opzichtig in ging daarna op rechts op avonde afwerking. Argon kwam spora- tuur, passeerde alles en iederDonderdag 11 oktober gingen disch aan aanvallen toe en speel- een en schoot vervolgens de bal
de teams er weer hard tegen aan, de net zoals vorige week, ver on- tegen de touwen 2-0. Met nog
soms met succes. De uitslag laat der de maat. Al na negen minu- een half uur op de klok werd Epi
een alle lijnen hoge scores zien. ten kwam ARC op voorsprong en Kraemer ingebracht voor MarIn de A-lijn behaalde team Jan kwam na tien minuten in twee- wan Fennich en drie minuten laBunnik 63,19% de eerste plaats, de helft zelfs op 2-0. Zeven mi- ter viel ook Lorenzo Zorn uit, Ilias
met als tweede team Pieter Koop- nuten voor tijd verkleinde Argon Latif verving hem. Het was in demans 58,33% en derde team Ge- de achterstand en in minuut 90 ze fase dat ARC toe kon slaan, Sterard van der Meer 54,86%. Een werd het vanaf elf meter gelijk, fan den Horder kopte van dichtopvallende uitslag werd gemaakt doelman Balk zag zijn tweede ge- bij over en bij een inzet even ladoor team Richard van Hees 4kla- le kaart, eerst voor tijd rekken en ter haalde Antonioli de bal van de
veren gedoubleerd contract. In daarna voor een forse overtre- doellijn en liet Lionel Frederik in
de B-lijn scoorden de teams als ding en kon in minuut 90 vertrek- kansrijke positie de bal door Anvolgt: 1. Team Ineke Hollaardt ken.
tonioli van zijn schoen halen. Ar66,75% ,gevolgd door team Wim In deze vijfde onderlinge ont- gon deed wat terug via RomaVersteeg 62% en team Julia Me- moeting zag Argon al binnen de no Aroma maar zijn actie zeilijering 57,75%. Team Greet Lod- minuut twee hoekschoppen op de over de kruising. Zeven minuder maakte een mooi 4Harten +2 zich afkomen en ontstonden er ten voor tijd profiteerde Ian Recontract. In de C-lijn was de sco- al gevaarlijke situaties, echter Ar- fos van goed voorbereidend werk
re: 1. Team Wies Veenstra 65,10%, gon kwam met de schrik vrij. Na van Tim Steij en produceerde de
2. Team Ria Verlaan 59,38% en 3. vijf minuten een mogelijkheid 2-1. Een minuut voor tijd kwam
Team Ineke Tijmensen. In deze voor Argon maar de assist van Bas Boelhouwer een teenlengte
lijn bood en haalde team Anita Romario Aroma werd door Re- tekort na een vrije trap van Tim
Berrevoets een mooi 3SA+1 con- fos te slap ingeschoten. Een voor- Steij. Een minuut later vergreep
tract binnen. De spanning gaat zet van ARC over links werd kop- doelman Balk zich op de rand van
oplopen want binnenkort wordt pend uit de doelmond gewerkt het strafschopgebied aan Ian Reer besloten welke teams gaan maar de bal kwam voor de voe- fos. Na enige discussie tussen
ten van Lionel Frederik die met scheidsrechter Gommans en zijn
promoveren of degraderen.
een omhaal het net trof 1-0. Daar- assistent kreeg Balk zijn tweede
na een rommelige fase aan Ar- gele kaart en kon vertrekken. Argonzijde, passes kwamen niet gon mocht aanleggen vanaf elf
aan en waren te hard en ARC pro- meter, Ian Refos stuurde de invalfiteerde daar maar weinig van. ler speler Stefan den Horder naar
Argon deed in die fase nog wel de verkeerde hoek 2-2. Er restte
een doelpoging maar Fennich nog enkele minuten blessuretijd
mikte hoog. Even later kwam Ar- waarin ARC bijna alsnog tot scogon goed weg toen Antonioli ren kwam. Antonioli greep goed
met de voet een goal kon voor- in bij de eerste paal, de hoekkomen van Jeroen Borsboom en schop die volgde werd weggeeven later ging een mooie om- werkt en zo kwam Argon met de
haal van Borsboom naast. Chris schrik vrij. In Alphen verwachten
Daal bracht voor Argon redding ze een grote taart van Argon voor
in het doelgebied en een tweede het geschonken punt.

Argon krijgt meer dan
verdiend in Alphen

Bridge-uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 8 oktober
werd de vijfde parencompetitie
gespeeld. Het ging weer van dik
hout zaagt men goede planken.
Hoge scores en frustraties over
gemiste kansen.
In de A-lijn won team Riet Fronik met 58,33% gevolgd door
team Karla Schmidt 57,81% en
team Eric Schiphorst55,73%. Vermeldenswaard is een 3SA+3 van
team Riet Fronik. In de B-lijn was
team Ineke van Diemen goed op
stoom met 68,33% op de voet gevolgd door team Ans Bruggeman
66,67% en team Corine Kooke
met 58,02%. Een mooi klein slembod in de ruiten werd met een
up-slag gemaakt door team Johan Voskamp.
In de C-lijn haalde team Wim Bosman met 61,94% de eerste plaats.
Daar achter kwamen de teams
Corry van der Wilt 58,68% en
team Joop Janszen 56,74%. Een
uitslag die hier opviel was het
4klaveren contract van team Ineke Koek.

Atlantis B1 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober
stond voor Atlantis B1 de uitwedstrijd tegen SDO Kamerik op het
programma. Bij winst zou één van
beide ploegen zich kampioen
mogen noemen van de competitie. Het damesteam dat onder leiding staat van Iris Facee Schaeffer en Timo Jongerling speelt dit
jaar voor het eerst in de B klasse. Dit betekent nieuwe uitdagingen en meer concurrentie. De dames van de B1 namen deze uitdaging graag aan. Dit was ook terug
te zien in de wedstrijd, ondanks
de zenuwen begon de ploeg uit
Mijdrecht ijzersterk aan de wedstrijd.
De tegenstander werd vroegtijdig onderdruk gezet, Dit zowel
aanvallend als verdedigend. Atlantis had moeite om de korf te
vinden, waardoor SDO steeds
weer kon aansluiten. Dit resulteerde in een 3-4 ruststand.

In de 2e helft deed Atlantis B1 er
een schepje bovenop. De ploeg
uit Kamerik kon het tempo niet
meer volgen. Hierdoor kon Altantis gemakkelijk uitlopen naar
een 5-10 stand. In de laatste minuten deed SDO nog iets terug,
hierdoor werd de stand op 7-10
gebracht. Na die laatste score
klonk het eindsignaal en kon Atlantis B1 zich kampioen van de
veld competitie noemen!
Atlantis B1 kan terug kijken op
een uitstekende start van het seizoen, Waarin iedere speler haar
bijdrage heeft geleverd aan dit
mooie resultaat. Wekelijks worden er stappen gemaakt en iedereen is leergierig. Hier zijn de coaches erg blij mee. Ook alle ouders
bedankt voor de support. Zaterdag 17 november zal de zaalcompetitie weer van start gaan. Hierin zal de B1 weer één van de kanshebbers zijn voor de titel.

Atlantis E1 pakt het kampioenschap!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag stond er, voor het door Petra’s Praktijk gesponsorde Atlantis
F1, een spannende kampioenswedstrijd op het programma. Het
Bussumse DOC was de tegenstander, tegen wie in de thuiswedstrijd met 5-5 gelijk werd gespeeld. DOC was mede titelkandidaat, dus het beloofde een lastige wedstrijd te worden. In alle
vroegte vertrokken spelers Melle,

Fenna, Lucas, Willemijn, Sara en
Daniël met coaches Joyce en Fay
naar Bussum.
Zij konden rekenen op flink wat
publiek, want er reisden de nodige ouders en familieleden mee
om hen aan te moedigen. Atlantis E1 begon sterk aan de wedstrijd want al snel zetten zij een
0-3 stand op het scorebord. Het
spel was wat slordig, waardoor
DOC terug wist te komen tot 2-3.

De Ronde Venen - In de bekercompetitie spelen de teams uit
de eerste divisie tegen die van
de tweede divisie. Na twee van
de negen speelronden worden 8
van de 10 hoogste plekken op de
ranglijst ingenomen door eerste
divisie teams. CenS is de grote uitzondering op de regel, zij nemen
een verdienstelijke vierde plek op
de ranglijst in.
100% score Lutis
Lutis Ventilatietechniek/Springbok heeft als enige nog een 100%
score, wat inhoudt dat ze in beide speelronden alle partijen nog
gewonnen hebben. Dit keer overklasten ze Stieva/De Kuiper 2, die
slechts 21 punten wisten te vergaren. John Beets was weer uitstekend op dreef door 110 caramboles in 18 beurten te beëindigen. Zijn drie teamgenoten Peter Stam, Ger Ruimschoot en Allan Knightly hadden overigens
ook respectievelijk slechts 23, 25
en 21 beurten nodig. Het eerste
team van Stieva/De Kuiper wist
deze speelrond ook het maximale eruit te slepen in de uitwedstrijd tegen ASM (28-48). Martien
Heijman had maar 20 beurten
nodig tegen Cor Ultee en Kees
de Zwart 22 beurten tegen Hendrik Versluis. CenS wist DIO te verslaan. Beide teams wonnen twee
partijen, maar Desmond Driehuis
en John Oldersma haalden beide als verliezer nog 9 punten binnen, terwijl Koos Zwerver met 7
en Wim Pothuizen met 6 minder
goed voor de dag kwamen. Sander Pater behield zijn goede vorm
door te eindigen in 19 beurten.
In De Hoef speelden De Springbok 1 en 2 tegen elkaar. Het eerste team behaalde 5 punten meer
(40 tegen 35). Hans Bak was in 23
beurten het snelst klaar. In De
Kromme Mijdrecht moesten beide teams thuis spelen. Het eerste team redde het niet tegen The

Peanut Bar 2, waar Said Metalsi
goed presteerde door in 24 beurten zijn 35 caramboles bij elkaar
te stoten. Veel spannender was
het tussen het tweede team van
De Kromme Mijdrecht tegen De
Merel/Heerenlux 3. Egon van der
Heijden en Frans Versteeg wonnen de eerste twee partijen, maar
daarna wonnen Wim Berkelaar en
Dorus van der Meer van De Merel/Heerenlux 3 beide hun partijen. Het was even rekenen, maar
De Kromme Mijdrecht 2 had net
een puntje meer, namelijk 35 tegen 34. De andere twee teams
van De Merel/Heerenlux speelden tegen elkaar. Het eerste team
had niet heel veel moeite met het
tweede team. Alleen Kees Griffioen kon het niet bolwerken tegen Gerard Röling, die in 23 beurten zijn partij afsloot. Kees voegde nog 5 punten toe aan de 36
van zijn teamgenoten, eindstand 41-30. Bar Adelhof 2 kreeg
De Biljartmakers op visite. Heel
veel plezier hebben ze daar niet
aan beleefd. Alhoewel de overwinning van Erik Spiering tegen
Bert Loogman zeer verdienstelijk is. Anton Wibier kwam net 2
caramboles tekort tegen Jan van
Kranenburg. Jeffrey Cornelisse en
Jos van Wijk redden het niet tegen respectievelijk Bart Dirks en
Nick van de Veerdonk.
De uitslag van The Peanut Bar 1
tegen Bar Adelhof 1 was nog niet
binnen.
Beste prestaties,
uitslagen en stand
De kortste partij van deze bekerweek is gerealiseerd door John
Beets in 18 beurten. De hoogste
serie is gemaakt door Dorus van
der Meer (40/100 = 40%).
In de stand staat Lutis Ventilatietechniek met 96 punten bovenaan, gevolgd door Stieva/De Kuiper 1 (89 punten) en The Peanut
Bar 2 (87 punten).

Atlantis D1 overtuigend kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober
was een heerlijke zomerse - en
een prachtige dag voor het team
van Atlantis D1, dat gesponsord
wordt door Orientrade bv. Het
team dat bestaat uit: Puck, Louise, Flore, Ilse, Aysha, Simon, Lucas,
Bram en Milan en de coaches Davey en Sander hadden een doel.
De winst moest in Mijdrecht blijven om het kampioenschap te behalen. Helaas is speelster Aysha
nog steeds geblesseerd, maar ze
was erbij om het team aan te moedigen. Vorige week hadden ze met
veel teamspirit de concurrent voor
het kampioenschap, ESDO, verslagen. Dus het doel was opnieuw
winnen, maar dan van OVVO. De
teambespreking en de voorbereidingen werden doorgenomen en
de wedstrijd kon starten. De gespannen gezichten waren niet
onopgemerkt door de toeschouwers. Door positieve aanmoediging ging Atlantis D1 van start.
Het aanvalsvak met Puck, Ilse , Si-

mon en Milan had er zin in. Binnen een minuut scoorde Milan
en opende daarmee de wedstrijd.
Door een super teamspel scoorde Puck een prachtige afstandsschot. Na 12,5 minuten stond
Atlantis voor met 7-0. Het nieuwe aanvals vak met Flore, Louise, Lucas en Bram had meer tegenstand. Louise kwam vaak vrij
en scoorde mooie doorloop ballen. Het teamspel zat er goed in
en iedereen wilde scoren De 2de
helft startte matig. Atlantis dacht
de buit al binnen te hebben. Na 5
minuten en aanmoediging van de
vele toeschouwers keerde Atlantis weer terug in het spel. De winnaarsmentaliteit was weer terug
en er werden weer vele mooie acties gemaakt. Doorloopballen, afstandsschoten, alles werd geprobeerd. Het was mooi om te zien
hoe het team zich er met elkaar
erdoorheen loodste. De scheidsrechter floot af en Atlantis D1 wist
het!!!! Ze waren kampioen!

Met die tussenstand werd gerust.
Coaches Fay en Joyce motiveerden de toppers van de E1 om in
de 2e helft de focus verdedigend
te houden en aanvallend goede
ballen te gooien en de kansen af
te maken. Kort na rust bleef het
spannend; er werd door beide
ploegen niet gescoord. Daarna
ging er een knop om bij Atlantis
E1 en werden er binnen tien minuten snelle en prachtige doel-

punten gemaakt! Met een stand
van 2-9 namen zij afstand van tegenstander DOC. Het eindsignaal
klonk en het door Petra’s Praktijk
gesponsorde team mocht samen
met Joyce en Fay het verdiende kampioenschap vieren! Super
knap gedaan! In de eigen kantine werd het team gehuldigd met
taart in de heerlijke herfstzon. Op
naar de zaalcompetitie, ze hebben er al zin in!
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Jaarlijks

BOEKENFEEST

Mijdrecht - Boekenmarkt...een jaarlijkse
traditie in oktober! Gezellig met elkaar
genieten van de allermooiste boeken!
Ouders, leerlingen maar ook opa’s en
oma’s genieten van snuffelen tussen de
boeken, onder het genot van een lekkere kop thee of koffie. Aan de jongsten is
ook goed gedacht: hartjeskoekjes om
de vriendschap te vieren en heerlijke limonade. Tal van spelletjes en prachtige
loterijen geven de traditionele avond
de herkenbare warme Eendracht sfeer.
De ‘kraam’ met nieuwe boeken van de
plaatselijke boekhandel staat als vanouds op de bekende plek en trekt weer
veel belangstelling. Met stapels nieuwe en oude boeken keert iedereen tevreden huiswaarts: de R zit weer in de
maand, maar met een goed boek is het
goed overwinteren.

bij OBS De Eendracht met allemaal vrienden!

