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Thamerkerk weer als nieuw
presenteren. Op die manier kunnen wij het ook als een prachtlocatie te huur aanbieden. Daarmee genereren we weer geld voor onderhoud en andere leuke dingen”, vertelt stichtingsecretaris Hanny Maas
niet zonder trots tijdens ons bezoek
afgelopen week.
Fusie
Dat het werk professioneel door
UBA is uitgevoerd blijkt niet zo verwonderlijk. De echtgenoot van Hanny is Louis Huik, voormalig directeur
van UBA en per 1 januari 2012, zoals het er nu voorstaat, ook de nieuwe stichtingsvoorzitter. Hij volgt
dan de huidige voorzitter Kees Jansen op die te kennen heeft gegeven zijn functie te willen overdragen. Degene die minstens zo trots is
op het nieuwe interieur, maar eigenlijk op het hele gebouw, is Marten
Renaud die als beheerder optreedt
en naast de kerk woont. Marten is
tevens de aanspreekbare persoon
als er iets georganiseerd moet worden in de Thamerkerk. “Soms moest
het werk even worden stilgelegd,
omdat we er ook nog twee trouwpartijen tussendoor hadden. Maar
dat is allemaal goed gegaan en nu
is het werk vrijwel afgerond. Beneden is er plaats voor de ontvangst
van 150 tot 200 personen en boven
nog eens vijftig. Dat kan onafhankelijk van elkaar. Overigens is de
stichting Thamerkerk inmiddels gefuseerd met de stichting Fort aan de

40-50

Drecht en zijn onder een naam verder gegaan: stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn”, laat Marten
terloops weten.
Multifunctioneel
De Thamerkerk (1835) is de oudste kerk van Uithoorn en is schitterend gelegen aan de rivier de Amstel. Het is een rijksmonument en
wordt behalve voor kerkdiensten
van PKN sinds 1992 ook gebruikt
als multifunctioneel gebouw. Waar
het interieur de afgelopen maanden
flink onder handen is genomen, zijn
kerk en orgel een tiental jaren geleden ook al in eigen beheer prachtig gerenoveerd. Naast de wekelijkse kerkdiensten op de zondagochtend vinden er ook allerlei andere
activiteiten plaats. Zo worden er huwelijken gesloten en zijn er regelmatig recepties en bedrijfsfeesten.
Maar ook kunnen er tentoonstellingen, product- en planpresentaties worden georganiseerd. Verder
worden er concerten en uitvoeringen van muziekscholen gehouden.
Een en ander kan op verzoek worden omlijst door catering van gerenommeerde cateraars. Zie voor
uitgebreide informatie de website:
www.thamerkerk.nl.
De Thamerkerk staat op de nominatie om in de nabije toekomst als
‘stiltemonument’ te gaan functioneren, zodra men met de nieuwbouw
van de Vinckebuurt aan de Wilhelminakade een eind is gevorderd.
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Uithoorn - Na twee maanden van
hard werken ziet de ‘Parel aan de
Amstel’, zoals de Thamerkerk ook
wel wordt genoemd, er van binnen weer prachtig uit. Verschillende
bouwkundige werkzaamheden zoals de nieuwe entree, de toiletgroepen en de verlaagde muur onder
het balkon, zijn door medewerkers
van UBA Bouw uitgevoerd. Verder is
er volop gestukadoord en geschilderd. Tevens is er in de zaal een
‘mobiele bar’ bij gekomen omdat de
voormalige keukenruimte naast de
garderobe inmiddels bij de entree is
getrokken. De keuken is naar boven
verhuisd en dient nu als een ‘pantry’ op het balkon. Dit is bovendien
fraai ingericht waardoor het als een
zelfstandige eenheid voor eventuele festiviteiten kan worden gebruikt.
De begane grond in de kerk is geheel gerenoveerd en voorzien van
een gemarmerde antracietkleurige
projectvloer. Verder is het meubilair in de kerk geheel vernieuwd en
bestaat uit losse stoelen. Kerkbanken zijn er al lang niet meer. “Het
geld dat daarvoor nodig was heeft
de stichting Thamerkerk zelf kunnen opbrengen door inkomsten uit
de verhuur van het gebouw voor
allerlei activiteiten. Dus geen subsidie of leningen. De buitenkant is
van PKN en wij zorgen er als stichting met een aantal vrijwilligers voor
dat de binnenkant wordt geconserveerd en er mooi uitziet, waardoor
het kerkgebouw zich kan blijven
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Beschermende maatregelen
op N201/Tienboerenweg
Mijdrecht/Amstelhoek - Al weer
geruime tijd wordt er volop aan
de weg gewerkt ter hoogte van de
kruising N201/Tienboerenweg. Het
nieuwe tracé van de wegomlegging
voor de N201 is al duidelijk zichtbaar door de zandbaan die is aangelegd. Om te voorkomen dat de
grond aan weerszijden uitzakt zijn
langs de randen anderhalve meter hoge (witte) zakken met zand
aangebracht ter ondersteuning. De
grond dient zich eerst een aantal
maanden te ‘zetten’ alvorens er verder kan worden gegaan om er een
weg op aan te leggen. Dat zal in
eerste instantie een weg zijn waarover bouwmateriaal aangevoerd
gaat worden voor de bouw van het
aquaduct in de bocht van de Am-

stel bij Amstelhoek. Duidelijk zichtbaar is ook al enigszins de vorm van
het kruispunt zoals dit er te zijner
tijd zal gaan uitzien. Dat zal geen rotonde worden. Vanuit Mijdrecht gezien komt er een met verkeerslichten beveiligd kruispunt met een afslag naar rechts voor de Tienboerenweg en een naar links richting
Ringdijk Tweede Bedijking. Voor die
afslag is tussen het Fort a/d Amstel
en (achter) het huidige tankstation
een nieuwe rotonde gepland waar
ook de toegangsweg naar Amstelhoek en de Mennonietenbuurt op
aansluit. Het stuk Mijdrechtse Zuwe (bestaande N201) richting Irenebrug wordt ongeveer vanaf recyclingbedrijf Pothuizen daardoor ontlast van het doorgaande verkeer. In

een volgend artikel komen we hier
nog op terug.
Zichtbaar en duidelijk aanwezig zijn
ook de ‘barriers’ die over een behoorlijke afstand in de berm zijn geplaatst tussen de bestaande N201
en het naastgelegen fietspad. In
verband met de aanleg van het
nieuwe kruispunt wordt/is ter plaatse een sleuf gegraven ten behoeve
van de omlegging van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden door nutsbedrijven uitgevoerd.
De barriers staan er ter bescherming van de mensen die het werk
uitvoeren langs de N201 en ter bescherming van de fietsers aan de
zijde van het fietspad om te voorkomen dat die de sleuf inrijden.

Blije prijswinnaars bij Believe in Beauty: v.l.n.r. Wilma van Altena, Terrence, Anna van Barneveld en Ilona Westera.

Diamant voor bezoekers
aan Believe in Beauty
Uithoorn - Zaterdag 15 oktober jl.
hield schoonheidsinstituut Believe
in Beauty, gevestigd in de Dorpsstraat 28a open dag vanwege haar
zevenjarig bestaan.
Belangstellenden konden van 11.00
tot 16.00 uur vrijblijvend kennismaken met de verschillende activiteiten op het gebied van huid- en gezichtsbehandeling, visagie en persoonlijke verzorging. Er waren leerzame demonstraties en wie dat wilde kon tevens een van de behandelingen ondergaan. In deze feestelijke ambiance kreeg iedereen een
glas Prosecco aangeboden. Elk glas
bevatte een kleine verrassing in de
vorm van iets wat op een sieraad
leek. Dat was ook wel zo, maar bij
slechts één daarvan betrof het een
heuse diamant ter waarde van 150

euro. De tweede prijs betrof een
complete en innovatieve Pascaud
Diamond gelaatsbehandeling. De
activiteiten op de open dag haakten
in op deze nieuwe massagetechniek. De afgelopen week stond dan
ook geheel in het teken van de behandelingen van Pascaud. Vrijdag
21 oktober organiseerde Believe
in Beauty een demo-dag hiervoor,
waarbij belangstellenden kennis
konden maken met het Pascaudconcept aan behandelingen. Op die
dag werden ook de twee prijswinnaars in het (schoonheids)zonnetje
gezet. Zo smaakte mevrouw Anna
van Barneveld-Krakowska het genoegen dat zij tijdens de open dag
het echte sieraad in haar glas vond.
Zij kreeg de diamant, gepresenteerd in een fraai bijpassend doos-

je en compleet met certificaat van
echtheid, door saloneigenaresse
Ilona Westera overhandigd. Zij was
daar bijzonder blij mee en stak dit
niet onder stoelen of banken. Wilma
van Altena was als belangstellende bezoekster tijdens de open dag
even bij Believe in Beauty binnengestapt om zich te oriënteren op het
gebied van de diverse schoonheidsbehandelingen en won daarbij zowaar de tweede prijs. Zij kreeg ook
een ‘diamant’ maar dan in de vorm
van een gezichtsbehandeling van
Pascaud ter waarde van 92,50 euro. Samen met haar zoontje Terrence (7) nam zij dankbaar de prijs in
ontvangst en maakte meteen maar
een afspraak voor de behandeling.
Beide prijswinnaars zijn afkomstig
uit Uithoorn.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gemeente waarschuwt voor
Zeker en mobiel
De gemeente Uithoorn waarschuwt haar inwoners voor ontstoppingsbedrijf Zeker en Mobiel. Vertegenwoordigers van het bedrijf gaan op
dit moment langs de deuren om langlopende contracten aan te bieden om verstoppingen in de riolering te verhelpen. Daarbij wordt de indruk gewekt dat het bedrijf in opdracht van of samen met de gemeente werkt en binnenkort werkzaamheden aan het riool gaat uitvoeren.
Maar daarvan is absoluut geen sprake. Het bedrijf is bij ons onbekend
en heeft dan ook geen ventvergunning van de gemeente Uithoorn.
Op internet en bij de Consumentenbond regent het klachten over het
bedrijf. Vertegenwoordigers proberen contracten te slijten en gebruiken daarbij naar verluidt misleidende teksten.

Blijf alert

Sommige bedrijven zijn wel heel creatief om klanten te werven.
Soms gebruiken ze briefhoofden van gemeenten, gerenommeerde bedrijven etc. Lees altijd zeer goed de contracten/aanbiedingen etc. Twijfelt u? Ga dan niet op deze
aanbiedingen en diensten in.
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ALGemene inFORmAtie
samen leven in de gemeente
uithoorn
Samen leven is samen doen! Binnen
de gemeente Uithoorn woont een
verscheidenheid aan mensen met
verschillende culturele achtergronden.
De gemeente heeft als uitgangspunt van beleid dat iedereen mee
moet kunnen doen in de maatschappij. Nu is dit beleid gebundeld in een
nota met speerpunten. Dit document
is goedgekeurd door de Raad op 29
september 2011. Vaak zijn ‘participatie en integratie’ alleen mooie woorden, maar deze nota geeft aan dat
de gemeente Uithoorn door een gezamenlijke aanpak de inwoners echt
wil laten meedoen in de maatschappij waarin zij leven.

De speerpunten

Een belangrijk speerpunt is bijvoorbeeld taalstimulering en participatie-

activiteiten. Dit wil zeggen dat theorie en praktijk bij elkaar worden gebracht. Vrijwilligerswerk wordt ingezet om koppelingen te maken tussen
allochtone en autochtone bewoners.
Elkaars cultuur en taal leren kennen
vergroot de integratie & participatie
en het begrip & respect hebben voor
elkaar. Andere speerpunten zijn de
ontmoetingsplek en activiteiten voor
allochtone en autochtonen vrouwen
en meisjes (13 t/m 16 jaar), bevorderen vrijwilligerswerk bij allochtone inwoners en bekendheid en bereik van
zorg- en welzijnsorganisaties.

meer lezen?

Wilt u meer weten over de inhoud van
‘De Integratienota 2011-2014, Samen leven in de gemeente Uithoorn’
dan kunt u de hele nota downloaden
via www.uithoorn.nl

Kappen bomen Zonnedauw
De gemeente Uithoorn is voornemens om 27 bomen in de plantvakken op de kop van Zonnedauw te
kappen. Het gaat om de plantvakken
naast Zonnedauw 24, 46, 70, 92 en
116. De gemeente wil de plantvakken
daar opnieuw inrichten.

Het gaat om 27 sierappels en 1 lijsterbes, die verscholen staan in de hoge beplanting.
De vitaliteit van de meeste bomen is
redelijk, een aantal is slecht. De gemeente wil ter compensatie 10 bomen terugplanten.

Bewonersoverleg meerwijk
Op 2 november is er bewonersoverleg in basisschool De Springschans, Eendracht 8. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

winkeliers persoonlijk uitgenodigd
voor overvalpreventiebijeenkomsten
‘Laat je niet overvallen’-campagnebus bezoekt winkelgebieden in Amstelveen, Uithoorn en Diemen
Winkelcriminaliteit kost de detailhandel jaarlijks ruim één miljard euro. Naast die forse financiële schade telt vooral ook de persoonlijke impact op winkeliers en hun medewerkers. Om hen te leren hoe zij het risico op een overval, geweld of agressie kunnen verkleinen organiseert
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
(HBD), in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dit najaar preventiebijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in diverse regio’s in Nederland (onder andere in de regio Amstelland) onder de
noemer ‘Laat je niet overvallen!’. Het
HBD organiseert de bijeenkomsten
in de regio samen met de Kamer van
Koophandel Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland en de gemeenten Amstelveen, Diemen en Uithoorn.
De ‘Laat je niet overvallen!’-campag-

nebus heeft op 19 oktober de diverse winkelgebieden bezocht om winkeliers te attenderen op de gratis bijeenkomsten. Onder andere op het
Amstelplein en het Zijdelwaardplein
heeft de bus gestaan.

Bezoek één van de volgende
bijeenkomsten in november:
•
•
•

woensdag 2 november, Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1, Amstelveen
dinsdag 8 november, Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
dinsdag 15 november, Gemeentehuis, D.J den Hartoglaan 1, Diemen

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

29 okt.
30 okt.

31 okt.

3 nov.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
Elke ma.
middag
t/m 26 nov.

t/m 22 nov.
t/m 2 nov.

12 nov t/m
10 dec.
25 okt.
27 okt.
25 okt.
25 okt.
26 okt.

28 okt.
28 okt.

29 okt.
29 okt.
29 okt.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
vrij spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x
koffie/thee).
Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober
in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: €44,-, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl.
Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgende donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl
Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal:
€ 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 u., entree vrij.
Rockcafé met live mystery guest. 19.30-23.00 u., entree vrij.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans,
19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Workshop mindmappen van 19.30-22.00 u. Mindmappen helpt
je om informatie makkelijker op te nemen en te onthouden.
Kosten €40,-. Meer info: informatie@pauliendubelaar.nl of 0611208341.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).
H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor
de modeshow:€1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee
en pannenkoeken: €6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt
Info: 0297-567209.
Halloween in Fort aan de Drecht. Voor kinderen van groep 3
t/m 8 en brugklassers. Aanvang: 18.30 u. Info:www.buurtbeheer.uithoorn.nl.
Goodmen’s Halloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,Kwakelse veiling in KDO kantine.

5 nov.
5 nov.

9 nov.
10 nov.
11 nov.

12 nov.

15 nov.
19 nov.

22 nov.
25 nov.
27 nov.

29 nov.

Goodmen’s Helloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,Sylvia Robbemont, conference en liedjes “Liedjes uit het hart”
heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend
en zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk,
start 14.30 uur. Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Cursus ‘Wat doe je in nood?’in brandweerkazerne, Zijdelweg.
Duur: 19.30-22.00 uur. Aanmelden via www.uithoorn.nl.
Nadere info: www.watdoeje.nl/uithoorn/aanmelden_voor_cursusof_bijeenkomst.
Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Mevrouw Dominique Gerbracht, activiteitenbegeleider bij Osira/
Amstelring, vertelt over de benadering van dementerenden bij
de alledaagse dingen. Inloop 19.30 u. Het programma duurt
van 20.00-21.30 u.
Nadere info: Mantelzorg steunpunt: 020-3335353 of amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl.
Kwakelse veiling in KDO kantine.
Najaarsconcert KNA in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan 100A.
Tijd: 19.45-22.30 uur. Zaal open: 19.00 u. Entree: aan de zaal
€13,-. In voorverkoop: €11,-. Info: www.kna-uithoorn.nl of
kna.secretariaat@gmail.com.
Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u.
€2,-.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u, kosten: €5,- (incl. thee en teksten).
Concert van C.O.V. Amicitia (Gloria van Vivaldi, Magnificat van
Zelenka en Nelson Mess van Haydn).in De Burght, Potgieterplein. Aanvang: 20.15 u. Entree: €22,-. 65+pas/CJP: €21,-. Info: Greet Bijlsma, 0297-567257 en 562727.
Intocht Sinterklaas. 10.00 u: Aankomst op Wilhelminakade/
Marktplein. 10.30-12.00 u: Sint naar winkelcentrum Amstelplein. 13.30-14.30 u. Sint in winkelcentrum Zijdelwaardplein.
18.30 u.; Intocht Sinterklaas in De Kwakel (evenemententerrein KDO); 18.40 u.: optocht naar Dorpshuis; 19.00-20.00 u.:
Sint bij Dorpshuis.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00
u. Duur wandeling: tot ongeveer 12.30 u. Deelname gratis,
aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@
casema.nl. Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Amerikaanse middag, 14.30 uur. Zangduo Jean en Marjan, incl. Amerikaans eten. Kosten €12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23
nov. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 0297-567209.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak.
Thamerkerk, start 14.30 u.. Kosten: €12,-. Meer info: www.
scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
evenementen vanaf december 2011
staan op www.uithoorn.nl

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

26 OKTOBER 2011

W

S

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.

-

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een tijdelijke tent ten behoeve van opslag. Ontvangen 14 oktober 2011.
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een
bestaande dak en het vergroten van een kantoor op de eerste verdieping. Ontvangen 17 oktober 2011
Dorpscentrum
- Amstelstraat 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Ontvangen 14 oktober 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
vrijstaande carport. Ontvangen 16 oktober 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Randweg nabij ﬁetsbrug Noorddammerweg, aanvraag omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een brug. Ontvangen 27 september 2011.
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
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke tent ten behoeve van opslag. Bezwaar: t/m 30 november 2011.
De Kwakel
- Fresialaan 54, omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok en het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 november 2011.
- Vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor het organiseren van
een Halloween activiteit op 29 oktober 2011 van 18.30 tot 21.00 uur. Bezwaar
t/m 30 november 2011
Thamerdal
- Johan de Wittlaan 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 29 november 2011.

UITVOERINGSBESLUITEN OP GROND VAN DE
BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN)
GEMEENTE UITHOORN 2011
Burgemeester en wethouders hebben de volgende nadere regels vastgesteld op
grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011:
- de tijden waarop de gemeentelijke begraafplaats voor een ieder toegankelijk is
(art. 5, eerste lid van de Beheersverordening);

WWW.UITHOORN.NL

-

nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen (art. 12, tweede lid
van de Beheersverordening);
nadere regels voor grafbedekking (art. 20, derde lid van de Beheersverordening).

De uitvoeringsbesluiten treden op 27 oktober in werking en liggen ter inzage in
het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingsuren. Binnenkort zijn de uitvoeringsbesluiten ook in te zien op de website www.
uithoorn.nl.
VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING OP DE VERORDENING
GRAFRECHTEN 2011 EN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ EN
DEEL UITMAKENDE VAN DE VERORDENING GRAFRECHTEN 2011

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 2011 heeft
besloten tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van
de verordening Grafrechten 2011. De verordening wijzigt de verordening Grafrechten 2011 en de daarbij behorende tarieventabel. De datum van ingang van
de hefﬁng is de eerste dag na deze bekendmaking (27 oktober). De verordening
ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingsuren. Binnenkort is de verordening ook in te zien op de website www.uithoorn.nl.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- Hotel Hengelsport voor het oprichten van een hotel op de locatie Zijdelveld 54
te Uithoorn;
- Auto-onderdelen Sylvia, voor het oprichten van een detailhandel in auto-onderdelen op de locatie Ondernemingsweg 124 te Uithoorn.

Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 26 oktober 2011

Gratis Basiscursus
Wat doe je in nood?
Gemeente Uithoorn organiseert in samenwerking met de brandweer de
gratis basiscursus ‘Wat doe je in nood?’ voor iedereen die meer wil weten over wat hij/zij zelf kan doen in noodsituaties. In deze cursus leren
de deelnemers de basis van eerste hulp, brandbestrijding en brandpreventie. De cursus vindt plaats op maandag 31 oktober van 19.30-22.00
uur in de brandweerkazerne, Zijdelweg 1, 1421 TB Uithoorn.
Om mee te doen is het noodzakelijk dat u zich tevoren aanmeldt via
www.uithoorn.nl of marije.viveen@uithoorn.nl.
Op nader bekend te maken data kunt u ook deelnemen aan een bewonersbijeenkomst en een AED/reanimatiecursus, beide in het gemeentehuis.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UIThooRn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist:
- De Kwakel, Anjerlaan: Rode kater met de naam Rooitje.
- Vinkeveen, Demmerik: Lapjes Poes ven 7 maanden.
Zij heeft een rood/zwarte rug, een wit kopje en pootjes.
Gevonden:
- Wilnis, Scheepswerf: Zwarte poes en zwart-witte kater.
- De Hoef, Oostzijde: grijs-witte kater.
- Mijdrecht, Houtzaagmolen: Zwart-grijze gecastreerde cyperse
kater.
- Uithoorn, Zijdelweg t.h.v. school: Rode poes.
- Vinkeveen, Herenweg, terrein Maria-Oord: Zwart-witte kater met
witte bef en buik. Heeft witte sokjes voor en achter.
- Uithoorn, Weegbree: Voskonijn .Zwart met lichtbruin gemêleerd.
Lichtbruine nek en lichtbruin over de neus doorlopend tussen
de ogen.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Kom zaterdag naar Amstel Plein

Ondernemers vergroten
prijzenpakket spaaractie!
Uithoorn - Van 1 oktober tot en
met 25 november organiseert Amstel Plein haar jaarlijkse spaaractie. Aanstaande zaterdag 29 oktober
vindt de eerste prijsuitreiking plaats.
In het kader van deze jubileumeditie
is het prijzenpakket groter dan ooit!
In het kader van deze speciale jubileumeditie van de spaaractie, hebben alle ondernemers besloten het
prijzenpakket te vergroten. Om die
reden zullen er zaterdag niet één
maar twee fietsen, LCD schermen
en reischeques verloot worden.
U kunt nog steeds meesparen. De

actie-enveloppen kunt u afhalen bij
de ondernemers van Amstel Plein.
Lever deze in, gevuld met drie kassabonnen van verschillende winkels
en een totale waarde van minimaal
50,- euro, in bij de inleverbox in het
winkelcentrum. Misschien bent u
aanstaande zaterdag wel één van
de winnaars. De prijsuitreiking vindt
zaterdag om 13.00 uur plaats in het
winkelcentrum. Zorg ervoor dat u er
bent. U kunt alleen aanspraak maken op de prijs als u in het winkelcentrum aanwezig bent ten tijde van
de uitreiking.

Entree aanstaande zaterdag gratis

Verzamelaarsvereniging
De Ronde Venen houdt beurs

www.mEERBoDE.nl

Aanstaande zondag in het dorpshuis

Klok-Terug-Concert Tavenu
De Kwakel - Aanstaande zondag
30 oktober geeft Tavenu weer haar
jaarlijkse Klok-Terug-Concert in het
dorpshuis De Quakel. Dit jaar is het
een HaFaBra-matinee.
Om 12.00 uur opent de fanfare van
Tavenu, onder leiding van Leo Huis,
het concert met Paseo de Otoño. Dit betekent ‘herfstwandeling’.
In dit werk verklankt de componist
Hans Elzinga de kleurige en ritmische muziek van de Mexicaanse
banda’s. Verder speelt Tavenu enkele delen uit Theme Park Fun, In the
Spotlights en kunt u genieten van
het bekende Somethin’ Stupid. Tussendoor speelt het jeugdorkest van

Is uw huisdier zoek?

Tavenu onder leiding van Thom Huitema.
Ook kunt u deze middag genieten
van een gastoptreden van Brassband Eensgezindheid uit Wormer
onder leiding van Lorenzo Papolo en Harmonie Nuevo uit Zaanstad onder leiding van Betty Bakker. Zij spelen mooie en populaire nummers, zoals Children of Sanchez, Call of the Clans en Tequila.
De drie verenigingen zullen alle drie
ongeveer een half uur tot drie kwartier spelen.
U bent van harte uitgenodigd om dit
concert bij te wonen. De aanvang is
12.00 uur en de toegang is gratis.

mijdrecht - Aanstaande zaterdag
29 oktober is in Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. De toegang is helemaal gratis!
Verzamelaars kunnen tussen 10.00
en 15.00 uur in Partycentrum De
Meijert hun hart ophalen en proberen hun verzameling nog completer te maken. Er zijn handelaren aanwezig met postzegels, munten, bankbiljetten, ansichtkaarten,
streekboeken en KLM-huisjes. Duur
hoeft u het niet te maken, want er

zijn ook ruiltafels met zogenoemde
‘stuiverboeken’, waaruit je postzegels kunt kopen van 5 cent per stuk.
Verder is er een tentoonstelling van
de leden van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen met ‘geengehoor’stickers, motiefpostzegels
zoals motoren, vuurtorens, zomerzegels en speciale afstempelingen.
Daarnaast zijn er verzamelingen van
winkelwagenmuntjes, wikkels van
theezakjes en markclips. Voor inlichtingen kunt u terecht op de site
www.verzamelaarsrondevenen.nl of
u kunt bellen naar (0297)289322.

Kwakelse veiling een
gouden dorpstraditie
De Kwakel - De Kwakelse Veiling vindt dit jaar plaats op de zaterdagen 29 oktober en 5 november. Plaats van handeling is de nieuwe KDO kantine aan de Vuurlijn.
Om 20.00 uur gaat onder toezicht
van notaris mevrouw M.E.A.C. Akkermans uit Uithoorn het eerste veilingkavel, een levensmiddelenpakket, onder de hamer van de veilingmeesters Arnout Overwater en Mathijs van der Knaap. Dit jaar is het
de 52e editie van De Kwakelse Veiling. Al die keren worden onder bewoners en bedrijven van De Kwakel
goederen en diensten opgehaald,
die vervolgens op de twee veilingavonden bij opbod verkocht worden. In de loop der jaren zijn heel
veel bijzondere kopen en koopjes door heen gegaan: van auto’s
en fietsen tot de klompen van een
niets vermoedende veilingbezoeker. Beide avonden wordt om 20.00
uur begonnen met de kinderveiling.
De meeste koopjes van het eerste
uur zijn dan ook speciaal op kinderen gericht. Speelgoed en spelletjes, knutselsetjes en werphengels,

een Ajaxbal en een Ajax fansetje,
Nintendo’s en walkmans. Na 21.00
uur gaat het grotere werk van start,
waarbij onder andere een weekendje Mercedes cabrio rijden te winnen
valt, huisbezoeken van sinterklaas,
tuinbeelden, tuinsetjes, een vleessnijmachine met een verbandtrommel, haas of eendenborst, buxusbollen of weekendje in het resort in Arcen. De gehele opbrengst van deze veilingen gaat naar het Kwakelse verenigingsleven. Vorig jaar kregen 25 verenigingen in De Kwakel
een bijdrage uit de veilingopbrengsten, waarmee ze tal van activiteiten
in het dorp in stand konden houden.
De Kwakelse Veiling is dan ook
goud waard voor het dorp. Het zijn
niet alleen twee fantastische avonden, waarin je het opneemt tegen je
buurman, je broer of misschien wel
je eigen vrouw om die ene kerstboom te bemachtigen.
Je weet ook dat je daarmee helpt
om het verenigingsleven in De Kwakel, waar zoveel mensen, jong en
oud, plezier aan beleven, in stand te
houden.

‘De vier seizoenen van KnA’
Uithoorn - Het is weer zover, de
grote najaarsuitvoering van muziekvereniging KnA komt er weer
aan! Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 november aanstaande. Met
dit jaar het thema: De vier seizoenen van KnA. De presentatie zal gedaan worden door Anita Lesmeister
en Rene van Welbergen.
U zult hier alle onderdelen van KnA
te zien krijgen. Het harmonieorkest,
het opleidingsorkest, de jeugddrumfanfare, de drumband, de majorettes en het dweilorkest.
De uitvoering vind plaats in Sporthal
de Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100a. De kaarten kosten

10,50 euro, deze kunt u kopen bij
Ten Hoope Boekhandel-Winkelcentrum Zijdelwaard, CSU-Stationsstraat 60, KnA-gebouw-Legmeerplein 49. De kaarten zijn niet telefonisch te bestellen. U kunt eventueel
ook kaarten aan de deur kopen, deze kosten dan 11,50 euro.
De deuren gaan om 19.00 uur open
en de uitvoering zal om 19.45 uur
beginnen. KnA ziet u heel graag bij
haar najaarsuitvoering! Ze gaan er
een mooie, gezellige en vooral muzikale avond van maken!
Tot zaterdag 5 november in Sporthal de Scheg!

Uitslagen tentoonstelling
van Onze Langoren
De Ronde Venen - De tentoonstelling van de kleindiervereniging Onze Langoren was zeer geslaagd. Vrijdagavond was het gezellig druk en
zaterdag kwamen de hele dag door
mensen binnenlopen. De kinderen
gingen na het rondkijken even de
knuffelhoek in om met een konijntje
te spelen. Verder heeft het bestuur
van de vereniging besloten om mevrouw K. de Haan uit Wilnis erelid te
maken vanwege haar jarenlange inzet voor de vereniging. Verder heeft
de heer W. Plasmeijer uit Uithoorn
een plaquette met inscriptie gekregen van de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland). De inscriptie luidt:
‘Waardering voor Wil Plasmeijer
vanwege zijn jarenlange inzet voor
het in stand houden, verbeteren en
verspreiden van de Thrianta en zijn
bestuurlijke functies. Deze plaquette is beschikbaar gesteld door de
KLN prov. Utrecht Juni 2011’. Deze
plaquette werd uitgereikt door de

heer J.J. van de Siepkamp. Het fraaiste konijn, een witte Nieuw Zeelander, van de tentoonstelling was van
de heer B. Ratterman uit Uithoorn.
Winnaars
Fraaiste konijn van de tentoonstelling is van de heer B. Ratterman uit
Uithoorn, met een witte Nieuw Zeelander
Fraaiste grote hoender van de tentoonstelling is van de heer C.M.
Ammerlaan uit Nieuwveen, met een
Barnevelder
Fraaiste dwerghoender van de tentoonstelling is van de heer J.C.G. de
Vries uit Mijdrecht, met een Indische Vechtkriel
Fraaiste watervogel van de tentoonstelling is van de heer S. Smit uit
Waverveen, met een Krakeend
Fraaiste duif van de tentoonstelling
is van de heer Th.N.G. Wijfjes uit
Nieuwveen, met een Oudhollandse
Meeuw.

De heer B. Ratterman met het winnende konijn

IVN-lezing op dinsdag 1 november

Op expeditie door achtertuin
wilnis - Hoeveel wilde planten en
dieren komen er in úw achtertuin
voor? In zijn Mijdrechtse achtertuin van 120 m2 heeft IVN-er Patrick
Heijne meer dan 300 soorten waargenomen en op foto vastgelegd. Op
dinsdag 1 november neemt hij u/jou
mee op expeditie door zijn achtertuin tijdens een IVN-lezing in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is
gratis. Tijdens de lezing laat Patrick
Heijne een selectie van zijn foto’s
zien. Van vogels tot allerlei insecten

zoals de paardenbijter (een libellesoort). Ook vertelt hij hoe u uw eigen tuin aantrekkelijk kunt maken
voor allerlei dieren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er altijd wat bloeiends
in uw tuin moet staan. Ook is niet altijd alles wat het lijkt: veel insecten
die uitgemaakt worden voor wesp of
bij blijken zweefvliegen te zijn. Kortom: een boeiende lezing waardoor
u met een andere blik naar uw eigen (achter)tuin gaat kijken! Voor
meer informatie kunt u bellen naar
0172-407054. Zie ook www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
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Uithoornaar Tim van de Poel
aanstormend dartstalent
Uithoorn - Het zal een kwestie van
tijd zijn alvorens Tim van de Poel
(15) uit de Meerwijk in de dartssport zijn regio zal zijn ontgroeid
en meer op landelijk (wedstrijd)niveau zijn krachten met andere gerenommeerde darters zal meten.
Misschien wel in het internationale
speelveld.
In dat licht gezien is het niet de
vraag óf maar wanneer hij aansluit
bij het rijtje van bekende darters als
Raymond (Barney) van Barneveld,
Co Stompé, Tony O’Shea, Mervyn
King en Martin Adams, om maar enkele dartscracks te noemen die regelmatig in beeld komen bij onder
andere Lakeside wedstrijden in Engeland.
Daar worden vorstelijke (geld)prijzen verdeeld in een onderlinge
competitie, waaraan natuurlijk meer
darters deelnemen dan alleen de
hiervoorgenoemden. Zover is Tim
nog niet, maar wel is gebleken dat
hij een aanstormend talent kan worden genoemd in de dartssport. Intussen heeft Tim de nodige regionale en landelijke wedstrijden achter de rug. Daarmee heeft hij al zoveel prijzen en bekers in de wacht
gesleept dat hij er thuis een wand in
zijn kamer mee heeft gevuld.

Annie Bartels-Hoogerwerf, ‘multifunctionele’ vrijwilliger

Na die leeftijd word je bij de senioren ingedeeld. Naarmate er meer
jongeren meedoen, wordt het niet
alleen spannender, maar is het
ook gezelliger met elkaar. Vrijdagsavonds speel ik voor de competitie tweede divisie in Abcoude. Is er
geen competitie, dan ga ik naar Kudelstaart om in Poel’s Eye te spelen.
Dat zie ik mede als een goede training voor mijzelf.”
In december op TV
Kort geleden heeft Tim zich geplaatst voor deelname aan het toernooi in Engeland, Winmauw World
Masters genaamd, dat in 2012 Hull
wordt gespeeld. Het is een groot
dartevenement dat georganiseerd
wordt door de British Darts Organisation. Daar komen de beste darters ter wereld. Onlangs heeft Tim
ook de Champions League of Darts
gewonnen in Egmond aan Zee. Hij
steeg op de ‘ranking’ en mag daardoor ook deelnemen aan het Zuiderduin Masters toernooi, dat eveneens in Egmond aan Zee wordt gehouden. Een internationaal toernooi
waarvoor hij als juniorspeler is uitgenodigd en dat in december op TV
(RTV Noord-Holland) wordt uitgezonden. “Dat wordt een hele erva-

Annie Bartels vijftig keer
vrijwilliger op de ‘J. Henri Dunant’
De Kwakel - Een unicum in vrijwilligersland. Zo zou je Annie Bartels-Hoogerwerf uit De Kwakel kunnen betitelen. Onlangs is zij voor de
vijftigste keer als vrijwilliger meegegaan op het vakantieschip voor
hulpbehoevende mensen, de ‘J.
Henri Dunant’ van het Rode Kruis.
Om op een breed terrein de organisatie aan boord te ondersteunen,
maar zich vooral dienstbaar op te
stellen voor de gasten aan boord.
Mensen die door ziekte of een beperking nauwelijks zelf meer op vakantie kunnen of zonder hulp of begeleiding van een ‘uitje’ kunnen genieten. De ‘J. Henri Dunant’ vaart
met hen door heel Nederland en
doet daarbij mooie plaatsen en pittoreske dorpjes aan. Op het schip
kunnen 65 gasten meevaren, samen met 53 vrijwilligers en personeel voor de diverse vakdiensten
als medische zorg, receptie, restaurant, keuken, nachtdienst etc. Er zijn
34 mooie tweepersoonshutten met
hoog/laagbedden, een wastafel en
televisie. De gasten van twee hutten
delen één badkamer die is aangepast aan mensen met een functiebeperking. Daarnaast is er een grote
aangepaste badkamer met ligbad en
bijhorende voorzieningen, zoals een
badlift. Alle dekken zijn bereikbaar
per lift, ook als men in een (elektrische) rolstoel zit of in een bed ligt.
Twee keer per week meert het schip
aan om een dorpje of stadje te verkennen onder begeleiding van Rode
Kruis vrijwilligers. Ook wordt er aan
boord van alles georganiseerd. En
daar haakt Annie op in. Afgelopen
maandag 17 oktober werd zij voor
de 51e keer gevraagd om gedurende een week belangeloos de gasten
aan boord te begeleiden en het hun
naar de zin te maken. Haar echtgenoot Dick is er al helemaal aan gewend en zegt dat hij zich prima redden kan in de tijd dat Annie weg
is. “Je moet er als man wel achter
staan en haar daarin steunen, want
anders kan je dit niet. We zijn 48 jaar
getrouwd en wonen sindsdien op de
Boterdijk, hebben onze drie kinderen, twee jongens en een meisje,
opgevoed en het vrijwilligerswerk is
een onderdeel van ons samenzijn in
het huwelijk geworden. Bovendien
heb ik zelf ook wel het nodige overdag te doen, dus vervelen zal ik mij
niet”, aldus Dick (72).
Voldoening
Annie is in augustus 70 jaar jong geworden. Zij is oorspronkelijk afkomstig uit Noorden. Haar echtgenoot
is geboren en getogen in De Kwakel. Wie denkt dat zij stopt met het
vrijwilligerswerk voor o.a. het Rode
Kruis heeft het mis. Het vrijwilligers-

werk op de J. Henri Dunant is bij
haar een vast patroon in haar leven
geworden. Zij doet dat niet uit een
geloofsovertuiging maar uit menselijk en sociaal oogpunt. “Als de gasten aan boord genieten en blij zijn,
dan hebben wij ons doel als vrijwilliger toch bereikt? Wij hebben hen
iets gegeven waardoor zij opleven
en voor een tijdje even in een andere levenssfeer komen. Geestelijk en
lichamelijk komt hen dat ten goede. En dat merken wij ook, zij voelen zich beter. Dat geeft zoveel voldoening”, zo stelt Annie vast die zich
twintig jaar geleden opgaf als vrijwilliger bij het Rode Kruis en daardoor voor het eerst kennismaakte
met het reilen en zeilen aan boord
van de J. Henri Dunant. Zes jaar geleden trad zij vanuit de afdeling Uithoorn eveneens op als vrijwilliger
voor hulp en bijstand aan o.a. rolstoelgebonden mensen. Dat bracht
ook het lopen van de Vierdaagse
van Nijmegen met zich mee. “Dit
jaar hadden wij 66 rolstoelers die
meededen en alle vier dagen heb ik
achter de rolstoelen gelopen.” Maar
het werken op de ‘J. Henri Dunant’
ziet Annie toch als haar belangrijkste invulling van haar doen en laten
als vrijwilliger. Inmiddels heeft zij
daar als herinnering tien volledig ingevulde en geïllustreerde plakboeken aan gewijd. Vorig jaar november
kreeg Annie van het Rode Kruis een
oorkonde met bijbehorende gesp
ter gelegenheid van haar twintigjarige inzet als vrijwilliger. Verder werd
zij in 2003 Koninklijk Onderscheiden
als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Henri Dunant en méér
Wat was de aanleiding om zich als
vrijwilliger aan te melden voor de
‘J. Henri Dunant?’ “Het is destijds
begonnen met een voorstelling in
Het Hoge Heem over dit hotelschip
van het Rode Kruis. De voorstelling
stond aangekondigd in de Nieuwe
Meerbode”, herinnert Annie zich.
“Ik was meteen enthousiast. Om in
aanmerking te komen om aan boord
te mogen meehelpen moest je daarvoor formulieren invullen en opsturen naar het hoofdkantoor in Den
Haag. Dat heb ik gedaan. Precies
op mijn verjaardag kreeg ik te horen
dat ik als vrijwilliger mee kon. Ik heb
nooit een opleiding in de zorg gehad, maar als je goed je verstand gebruikt en met mensen kan omgaan,
kun je uit jezelf ook een bepaalde
vorm van (niet-medische) ‘zorg’ verlenen. Zoiets doe je met hart en ziel.
Daarnaast werkte ik al geruime tijd
bij een artsengezin in Amstelveen
waar ik veel heb geleerd. Dat doe
ik nu niet meer maar ga wel regel-

matig op bezoek; ik kom er al vijftig jaar... Verder ben ik onder meer
bij Partycentrum Leenders in dienst
geweest in de bediening. Kennelijk
waren die kwalificaties aan boord
bruikbaar en sindsdien ben ik al
twintig jaar van de partij. Kortgeleden kreeg ik met de post de bevestiging dat ik in 2012 vier keer mee
kan varen.” Inmiddels wordt Annie
vanwege haar ervaring ‘breed’ ingezet aan boord. Onder meer in de begeleiding en verzorging van gasten,
samen met een verpleegkundige en
bij de verzorging van het entertainment programma.
Maar Annie doet nog meer in het
vrijwilligerswerk. Zo is zij al vanaf
de oprichting, nu dertien jaar, actief bij het hospice ThamerThuis in
De Kwakel, de kleinschalige woonvoorziening voor mensen die in de
laatste fase van hun leven verkeren.
Verder geeft zij regelmatig zorg aan
Michiel, een 20-jarige jongeman
met een geestelijke beperking uit
het GVT Tweede Thuis in Aalsmeer.
Die komt al 17 jaar af en toe bij Annie en Dick op bezoek. Buiten al deze activiteiten ziet Annie ook nog
kans om een creatieve hobby uit te
oefenen: pottenbakken. Dat doet zij
niet onverdienstelijk, verschillende fraaie werkstukjes staan op de
vensterbank bij het raam en zijn het
bewonderen waard. Ook maakt zij
wand- en gelegenheidsborden en
beschildert zij kaarsen, vaak in opdracht. In voorkomende gevallen
verzorgt zij vanuit haar hobby een
aantal leuke prijsjes die bestemd
zijn voor de ‘bingo’ op de ‘J. Henri
Dunant’.
En passant heeft zij zich ook 40 jaar
ingezet voor de RK-kerkgemeenschap in avondwakes, regelde de
koorzang en de bijbehorende liederen, de collectes, ging op bezoek bij
mensen bij wie iemand was overleden enzovoort. Zo langzamerhand
vraag je je af hoe Annie dit allemaal voor elkaar kreeg (en krijgt).
Immers, een dag telt voor haar ook
maar 24 uur.
Maar zij kan kennelijk putten uit een
ongelofelijke hoeveelheid energie.
Annie denkt voorlopig nog niet aan
stoppen. “Zo lang ik het kan doen,
blijf ik als vrijwilliger mijn diensten
aanbieden aan mensen die hulp nodig hebben.
Dat mag overal zijn, maar het liefst
op de J. Henri Dunant.” Aldus Annie, voor wie je toch veel respect
kunt opbrengen en een groot compliment moet geven.
Op zo iemand en vele andere vrijwilligers draait een groot deel van de
samenleving. Daar moeten we met
z’n allen erg zuinig op zijn!

High Tea voor mantelzorgers
Uithoorn - Op donderdag 10 november a.s. bieden de gemeente
Uithoorn en het Mantelzorg Steunpunt een High Tea aan aan mantelzorgers die woonachtig zijn in de
gemeente Uithoorn. De High Tea
vindt plaats in het kader van de Nationale Dag van de Mantelzorg en
zal worden verzorgd door leerlingen
van de Praktijk School Uithoorn om-

lijst door muziek. Uiteraard is er genoeg gelegenheid om met elkaar te
praten.
U bent mantelzorger als u gemiddeld 4 tot 8 uur per week voor een
ziek familielid of andere naaste
zorgt.
De High Tea vindt van 14.00 tot
16.00 uur plaats in de Praktijkschool

Uithoorn aan het Legmeerplein 55.
Er is de mogelijkheid tot parkeren
voor de school. Via de GPS moet u
Melde 22 Uithoorn invoeren. Bus:
lijn 142 stopt tegenover de school.
Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich
aanmelden tot 4 november a.s. via
mail:
mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl of telefonisch: 0203335353.

Succesvolle darter Tim van de Poel met zijn onlangs gewonnen Champions
League of Darts beker
Gooi een pijltje mee…
Een paar jaar geleden gooide Tim
een keer ‘een pijltje mee’ bij een onderling wedstrijdje tussen jongeren. Hij vond dat spel zo leuk dat hij
zich er wat serieuzer op ging toeleggen en via internet naar clubs
zocht om er eens te gaan kijken en
op verzoek een keer mee te mogen
doen. Inmiddels speelt Tim de sterren van de hemel bij zijn club ‘Dora’ (Dart Organisatie Regio Amsterdam). Hij is ingedeeld bij de jeugdspelers, waarmee hij landelijk grote
toernooien afgaat. “Door het spelen
van regionale toernooien kan je ook
Nederlands kampioen worden, want
het is een landelijke competitie”, legt
Tim uit. “En hoe meer je speelt des
te beter ga je de techniek en het gevoel beheersen, maar toegegeven,
het moet wel een beetje in je zitten
en je dient geconcentreerd te spelen. Maar dat moet je toch met elke
sport? Vorig jaar was ik nog veertien
en speelde jeugdwedstrijden. Ik ben
toen twee keer tweede van Nederland geworden. Nu zit ik in een poule tot 18 jaar.

Alweer een
winnaar!
Uithoorn - Nadat de afgelopen
weken al meerdere prijzen waren weggegeven (waaronder een
vaatwasmachine, een jaar gratis
Sun vaatwasblokjes en een buitenhaard) was er dit keer een
gelukkige winnaar voor een Wii
spelcomputer.
Deze was te winnen bij aankoop van
twee chocomelproducten.
C1000 Reurings wenst de winnaar
veel plezier met deze fantastische
prijs.
Bent u de volgende die wint?
Deze supermarkt aan het Zijdelwaardplein geeft binnenkort wederom diverse prijzen weg, onder andere een Playstation 3 en diverse spellenpakketten weg!
Tot ziens bij C1000 Reurings!

ring voor mij, want het wordt voor
een volle zaal belangstellenden op
een groot podium gespeeld. En je
komt natuurlijk op TV”, aldus Tim die
december met spanning tegemoet-

ziet. Behalve dat Tim zijn vreugde in
het dartsspel vindt, voetbalt hij ook
nog bij KDO. “Maar de wedstrijden
schieten er nogal eens bij in omdat
ik moet darten. Trainen doe ik wel
en wat fijn is, men heeft er bij de
club begrip voor.
Maar zo blijf ik wel een beetje in
conditie, want bij het darten loop
je niet zo veel. Het blijft telkens bij
een paar meter om je pijltjes van het
bord te pakken. Zweten doe je wel,
maar dat is meer van de spanning
en concentratie en de warme lampen boven je hoofd als je speelt.”
Behalve dat hij veelvuldig zijn sporten beoefent, gaat Tim ook naar
school in Aalsmeer waar hij een opleiding volgt op de ‘Groenstrook’.
Sponsors gevraagd
Thuis heeft Tim op zijn kamer uitgebreide faciliteiten om ’een pijltje’ te
gooien. Op de juiste afstand natuurlijk! Daarvoor is er een vaste drempel op de vloer gemonteerd waar
achter je moet staan om de darts in
de juiste vakken op het dartbord te
kunnen mikken.
De familie van Tim, vader, moeder
en zuster, zijn de meest enthousiaste supporters van Tim. Zijn vader gaat vaak mee om hem te coachen en te begeleiden. Zolang Tim
juniorlid is zorgt de dartsbond vaak
voor vervoer vanuit Amsterdam als
er in den lande toernooien worden bezocht. Tim’s ouders brengen
hem naar het vertrekpunt waar ze
hem later ook weer komen ophalen.
Zij zorgen ook voor transport naar
overige – niet door de bond georganiseerde – toernooien. Als senior
moet je echter zelf voor alle vervoer
zorgen. Al met al kost het wat en
dan zou het aantrekkelijk zijn als je
een of meer sponsors hebt die wat
geld inbrengen. Tim heeft er nu één
en dat is interieurverzorger Huub
van Vliet uit De Kwakel. Gezien het
feit dat Tim zich naar het laat aanzien verder sterk zal ontwikkelen
in de dartssport en daarvoor meer
op pad gaat, zou het prettig zijn als
hij dan meer sponsors aan zich zou
kunnen binden.
Bedrijven zijn bij dezen uitgenodigd zich via e-mail te melden:
timdedarter@telfort.nl. Of telefonisch: 0297-540317. Het wordt andere koek als Tim deelneemt aan lucratieve toernooien die zoveel geld
opleveren dat hij zichzelf kan bedruipen. Maar dan nog en misschien nog wel meer, is het voor bedrijven interessant hun embleem of
logo op zijn shirt te zien dat in beeld
komt bij TV-uitzendingen.
Nog even geduld. Dat gaat komen
als Tim zich in de (internationale)
wereld van het dartsspel in de kijker speelt!

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 26 oktober 2011

Sportieve herfstvakantie
Uithoorn - De combinatiefunctionarissen sport van de gemeente Uithoorn, H. van der Putten &
M. v.d. Broek, streven ernaar
om elke schoolvakantie leuke
en sportieve activiteiten te organiseren. Deze herfstvakantie
konden de Uithoornse kinderen
deelnemen aan een tweetal uitdagende clinics.

Op woensdag 19 oktober kwam
er een echte KNWU- trainer met
25 BMX- fietsen naar de gymzalen van de brede school Legmeer om kinderen les te geven
in het rijden op een BMX! Ca. 50
kinderen uit heel Uithoorn leerden in hun herfstvakantie stoere
trucs op de fietsen.
Daarnaast stond er een heel
parcours klaar, waar ze leerden
om over schansen heen te rijden en soms zelfs een beetje te
springen. Natuurlijk was dit een
uitzondering, omdat je normaal
gesproken niet met je fiets in de
gymzaal mag!
De combinatiefunctionarissen
sport organiseerde op vrijdag

21 oktober ook een klimclinic.
In de gymzalen van de brede school Legmeer stonden vele toestellen klaar waarop geklommen kon worden.
Zo werd er bijvoorbeeld in de
touwen en in de klimladders
geklommen. Tevens konden
de kinderen die zich opgegeven hadden voor deze klimclinic in de klimwand van de brede school Legmeer hun kunsten vertonen. Onder leiding
van twee klimwandinstructeurs
klommen vele kinderen helemaal tot boven!
Houd de (school)kranten en de
gemeentelijke activiteitenkalender in de gaten voor de komende (sportieve) activiteiten.

DEEN maakt kans op de titel:
‘Beste Winkelketen van Nederland’.
Hiervoor hebben wij uw stem nog 1 keer nodig.
Ga naar www.deen.nl/stemopdeen en
breng uw stem uit.
Hartelijk bedankt voor uw steun!

Fe e set rs
Toppbij Dee n

Dankzij u !

doos 15 stuks

50%

Mc Deen
schaal 4 stuks

Griezelen voor het goede doel

Uithoorn - Komende zaterdag 29
oktober organiseert Stichting The
Good Men alweer voor de tweede keer een Halloweenfeest in The
Mix. Dit jaar is het niet alleen voor
de volwassenen griezelen maar is er
ook aan de allerkleinsten gedacht.
Zo zal er ‘s middags een griezeldisco voor kinderen zijn en ’s avonds
is er een FrightNight voor volwassenen. De opbrengst van de gehele middag en avond zal gedoneerd
worden aan Stichting Opkikker. ’s
Middags zijn alle kinderen tussen
de 4 en 10 jaar van harte welkom
tijdens de griezeldisco. DJ’s en een
animatieteam zorgen ervoor dat de
voetjes van de vloer komen en kan
je op de foto met de echte Opkikker kikker. Toegang voor deze middag bedraagt vijf euro, dat is inclusief onbeperkt limonade, een suikerspin en een leuke traktatie aan
het einde. Toegang voor begeleiding is gratis. Kaarten zijn voor aanvang te koop aan de deur of te re-

serveren via Henny Sikkink op tel.
06-21231333. Voor de kinderen
die het leuk vinden is het mogelijk om zelf hun Halloweenmasker
en/of lampion in elkaar te knutselen. Hiervoor kun je je aanmelden
bij de speeltuinvereniging Thamerdal door een e-mail te sturen naar
speeltuinthamerdal@xs4all.nl. Na
de knutselmiddag is er een optocht
naar de griezeldisco. ’s Avonds
zal iedereen tijdens de Halloween
FrightNight elkaar weer de ogen
uit proberen te steken door er zo
‘eng’ en ‘origineel’ mogelijk uit te
zien. Niet alleen voor de eer, maar
ook zeker voor de prijs die ‘absoluut voor iedere bezoeker de moeite waard is’. De organisatie verwacht
dan ook dat iedereen weer zijn uiterste best zal doen zich te verkleden. Kaarten à 15 euro voor de
FrightNight zijn te koop bij Trendclub in het Oude Dorp), Stoop op
het Zijdelwaardplein en online op
www.thegoodmen.nl.

50%
korting 5.33

Mix of mini’s Mentos, Fruit-tella en
Chupa chups of Fruit-tella mixed-up
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Vraaggesprek met eigenaar Pierre ten Hoope en bedrijfsleider Jaap van Moppes van ten Hoope Boeken

TEN HOOPE BOEKEN AL VIJFTIG JAAR
EEN BEGRIP IN UITHOORN E.O.

Uithoorn - De naam Ten Hoope is voor veel
Uithoornaars een begrip en dat al heel lang. Hoe is dat
allemaal begonnen?
Pierre ten Hoope: "Mijn vader nam op 1 november 1961 van
Grieken's boek- en kantoorboekhandel in de Dorpsstraat over. In
1972 verhuisde de winkel naar het nieuw gebouwde winkelcentrum
Zijdelwaard. Toen dat in de nieuwjaarsnacht 1984/1985 afbrandde
werden de zaken in het noodwinkelcentrum op de Boelagelaan
voortgezet en, na de nieuwbouw, vanaf najaar 1987 weer op het
Zijdelwaardplein. Daar barstte het assortiment uit zijn voegen en de
enige oplossing voor het ruimteprobleem tot de geplande uitbreiding
van het winkelcentrum gerealiseerd zou worden, was een splitsing
van boek- en kantoorboekhandel. De kantoor- en schoolspullen
verhuisden in mei 2007 naar het nabijgelegen pand aan de Zijdelrij
waar ook het postkantoor gevestigd is, en de boekhandel kreeg
daardoor de nodige lucht voor uitbreiding van het aanbod en betere
presentatie".

en levertijd, eventueel thuisbezorging, e-books), terwijl men dan niet
bij een anonieme partij bestelt, maar bij de winkel in de buurt. Online
boeken zoeken of kopen is natuurlijk prima, maar doe het dan wel bij
ons! De winkel in de buurt (want dit verhaal geldt natuurlijk niet alleen
voor ons) heeft in ieder geval een gezicht en in de meeste gevallen
ook nog een vriendelijke glimlach en een goed advies. Ik denk dat
we als belangrijke taak hebben het besef beter te laten doordringen,
dat de consument die ook in de verdere toekomst wil kunnen blijven
rekenen op die glimlach en dat advies, bij zijn koopgedrag niet aan
de lokale winkeliers voorbij zou moeten gaan. Uiteindelijk blijft het
hele verhaal niet alleen een kwestie van gunnen, maar ook hoe wil je
dat je woon- en winkelomgeving er over 5 of 10 jaar uit zal zien...".
Jullie kunnen dus hetzelfde bieden als de grote
internetaanbieders, maar wat onderscheidt jullie
dan?
Jaap van Moppes: "In de eerste plaats natuurlijk het fysieke aanbod:
loop bij ons de winkel in en je kunt het 'product' ter hand nemen en

zelfs ruiken. Verder vinden gelukkig nog heel veel consumenten het
fijn op hun gemak hun ogen te laten glijden over de stapels boeken,
waarbij we ze natuurlijk met veel plezier van advies voorzien.
Persoonlijk vind ik dat een van de mooiste aspecten van ons vak, al
die regelmatige en minder regelmatige bezoekers die binnenkomen
met de vraag "heb je nog een tip?" en die dan een paar dagen of
een week later terug te zien met de tekst "het was top" of "om te
huilen zo mooi!". Dat geeft veel voldoening aan beide kanten.....
Wat dat betreft ben ik ook erg blij dat ons team in de afgelopen twee
jaar versterkt is met Ron en Ellen, die het Ten Hoope-gevoel ook
graag uitdragen. Ellen houdt zich zeer met het kinderboek bezig en
in de afgelopen tijd zijn daardoor de contacten met de Uithoornse
basisscholen verder versterkt, terwijl we al vele jaren een prima
relatie hebben met het Alkwin Kollege. Wat het assortiment betreft
is het voor veel mensen wellicht goed nieuws dat we recentelijk
ons aanbod hebben uitgebreid met de PLINT-uitgaven en de van
Haasteren-puzzels".

Hoe staat het met die verbouwingsplannen voor het
Zijdelwaardplein?
Pierre: "Zoals de zaken er nu voor staan starten de uitbreiding en
verbouwing begin 2013 en moet het geheel in het laatste kwartaal
van 2014 klaar zijn. Wij willen (natuurlijk op een aanzienlijk groter
vloeroppervlak dan de huidige locatie van de boekhandel biedt) de
boeken, tijdschriften en wenskaarten weer samenvoegen met de
kantoorartikelen en daar het postkantoor aan vastkoppelen".
De laatste jaren is de verkoop via internet een steeds
grotere factor aan het worden. Hoe zien jullie die
ontwikkeling en welke rol spelen jullie daar in ?
Jaap van Moppes: "Ik neem aan dat je met betrekking tot ons vak o.a.
op BOL doelt. Dat is inderdaad een steeds belangrijker speler met
een grote naamsbekendheid geworden. Laat ik vooropstellen dat ik
heilig blijf geloven in het persoonlijke contact met de klant, maar het
is van groot belang de fysieke winkel te combineren met een eigen
internetshop! Wij doen natuurlijk ook al vele jaren aan verkoop via
onze website www.tenhoopeboeken.nl. Wat veel mensen mogelijk
niet zullen beseffen is dat wij dezelfde faciliteiten bieden (zelfde prijs

Gaan jullie nog iets organiseren ivm jullie
50-jarig bestaan?
Pierre: "Ja, natuurlijk! Op zaterdag 29 oktober komen de dames
van Linea Verde, bekend van de Olmenhorst in Lisserbroek,een
workshop cupcakes versieren geven - dat belooft erg leuk te
worden! Geronimo Stilton komt bij ons op bezoek op 5 november
en kinderen kunnen dan met hem op de foto of een handtekening
in een van zijn vele boeken laten zetten. Op de woensdagmiddagen
26 oktober en 2 november is er ballonvouwen, kinderen kunnen
worden geschminkt en er wordt voorgelezen. Daarnaast hebben we
in zowel de boekhandel als in de kantoorboekhandel een aantal
zeer scherpe aanbiedingen - om er een te noemen: het prachtige
fotoboek van Uithoorn dat voorheen 39,95 kostte, is alleen in de
jubileum-actieperiode te koop voor maar 14,95. Verder willen we
op grotere schaal een digitale nieuwsbrief gaan verspreiden en dus
e-mailadressen verzamelen.
Bij inlevering van de betreffende bon ontvangt de klant gratis een
Parker-pen! Leuk is ook te melden dat koffie-shop Perlo Plaza
gedurende twee weken zal zijn ingericht als literair café met koffieen lunchaanbiedingen. Voor de programma-details verwijzen we
graag naar elders op deze pagina. Naast dit programma gaan we
de komende weken een reclame campagne starten met als inzet:
Waarom zou je online bij Bol kopen, als je tegen dezelfde condities
je aankopen ook via onze website of bij ons in de winkel kunt doen?
Met teksten als: "De lokale boekhandel, dan weet je bij wie je koopt".
en "TEN HOOPE STERK IN BOEKEN" proberen we de mensen er
van bewust te maken dat we hun klandizie nodig hebben".
Hoe zien jullie de toekomst?
Pierre: " Het is duidelijk dat het huidige economische klimaat de
nodige gevolgen heeft, o.a. voor de detailhandel. Toch ben ik er
van overtuigd dat een winkelcentrum als het onze en een winkel
als de onze de plaatselijke bevolking veel te bieden heeft, ook
in sociaal opzicht (het gezellige praatje) en met de plannen voor
een 'nieuw' Zijdelwaardplein nu eindelijk concreet, hebben we alle
vertrouwen dat we nog heel lang onze klanten van advies mogen
blijven voorzien!!!"

Ten Hoope STerk in Boeken

Ten Hoope STerk in Boeken
w w w. t e n h o o p e b o e k e n . n l

w w w. t e n h o o p e b o e k e n . n l
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Showballet Nicole Nederlands
Jazzdance Kampioen 2011
Mijdr echt - Afgelopen weekend
waren de Nederlandse kampioenschappen hiphop, jazzdance en
cheerdance in het theater Orpheus
te Apeldoorn. Een selectiegroep van
showballet Nicole mocht na een

aantal goed geslaagde voorrondes
in het afgelopen dansjaar in twee
categorieën deelnemen, jazz-rules
en jazz no-rules. De deelnemende
groep bestond uit 12 meiden en een
jongen en zij dansen nu ongeveer

een jaar als groep met elkaar. Door
bij de voorrondes genoeg punten te
verzamelen werden zij uitgenodigd
voor het Nederlands Kampioenschap. Tijdens deze laatste landelijke wedstrijd kon men een kwalifica-

tie verdienen voor de Wereld Kampioenschappen 2012 in Amerika bij
de rules-divisie.
Het Europees kampioenschap had
al plaatsgevonden op 2 juli jl. in
Praag, hier waren zij ook voor uitgenodigd, maar door vele privéverplichtingen wat betreft school en
jaarafsluitingen, hebben zij dit helaas voorbij moeten laten gaan.
Dus des te gemotiveerder begonnen zij aan het Nederlands kampioenschap. Zij mochten eerst het
nummer Wild Dances laten zien in
de no-rules divisie en dit nummer
knalde van het podium af. In deze
categorie werden zij verdiend Nederlands kampioen! Hip hop. Na de
categorie hiphop waren zij als eerste aan de beurt in de jazzrules divisie met hun mix en door al dat hiphop geweld viel deze jazzmix iets
minder op, ietwat onzeker werd de
dans getoond. En helaas kwamen
ze in deze categorie niet verder dan
een tweede plaats, wat dus betekent dat ze net niet naar het WK in
Amerika mogen...
Maar niet getreurd, ze gaan er weer
keihard tegenaan om komend jaar
wel naar het EK af te reizen en vervolgens de kwalificatie te pakken
voor het WK van Soneo. Esther, Demi, Iris, Hannah, Tess, Nadine, Laura, Daphne, Michelle, Romy, Tanja,
Julie en Quincy, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Steenbok RunningTeam
heeft ambitieuze plannen
Regio - Onder grote belangstelling
heeft het Steenbok RunningTeam op
maandag 17 oktober haar plannen
gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Voorafgaand daaraan werden
de prestaties van het afgelopen seizoen gememoreerd, de samenstelling van het team voor het nieuwe
seizoen bekendgemaakt en de organisatorische ontwikkelingen toegelicht.
Het Steenbok RunningTeam bestaat
uit regionale talenten die getraind
worden om de top in de nationale
atletiek te bereiken. Uit de regio zijn
5 atleten geselecteerd van de AKU,
5 van AV Startbaan en 1 van AV
Haarlemmermeer. Deze atleten komen uit Uithoorn (3), 2 uit Mijdrecht,
1 uit Aalsmeer, 1 uit Hoofddorp en 4
uit Amstelveen. Om die top te bereiken wordt er samengewerkt met
een professioneel begeleidingsteam
en wordt het team gesteund door
Partners als WEA Accountants en
Adviseurs, Runnersworld Haarlem
en sinds kort zijn daar AH Jos van
den Berg en Slagerij Marcel Heemskerk bij gekomen. Dankzij hen kan
het team met een professionele
aanpak werken aan de stappen die
naar de Nederlandse top leiden.

Medailles
In het seizoen 2010–2011 wisten de
atleten van het Steenbok RunningTeam 11 NK medailles te bemachtigen, waarvan 1 gouden door Anouk
Claessens op de 5 km bij de Nederlandse Studenten Kampioenschappen. Nieuwkomer voor komend seizoen, Sander van der Eijk uit Amstelveen, wist eveneens goud te behalen en was de snelste op de 400
meter. AKU atleet Wouter Heinrich
werd afgelopen jaar uitgenodigd
om in de nationale A junioren selectie van de Atletiekunie deel te nemen aan interlandwedstrijden. Met
genoegen werd geconstateerd dat
vele atleten flinke progressie hadden doorgemaakt en dat vele persoonlijke toptijden verder zijn aangescherpt. Voor het seizoen 2011–
2012 zijn de plannen wederom ambitieus. Het team bestaat nog maar
kort en heeft in de 2 jaar dat het nu
bezig is een mooie basis neergelegd voor verdere groei. Het komende seizoen zal de organisatie verder
geprofessionaliseerd worden met
o.a. een krachttrainer en zal de basis versterkt worden op grond waarvan de atleten zich verder kunnen
verbeteren. Voor meer informatie:
www.steenbokrunningteam.nl

Mooie afsluiting van Topcompetitie 2011 BMX-ers
Uithoorn - Op zondag 16 oktober jl.
is alweer de 6e en laatste Topcompetitie verreden van 2011. Dit keer
was het Brabantse Luyksgestel de
gastheer. Een prachtige zonnige dag
met weinig wind, kortom: ideaal voor
rijders en toeschouwers. Voor deze
Topcompetitie hadden zich 556 rijders ingeschreven waarvan 29 van
de UWTC. In de manches kwam Erik
Schoenmakers lelijk ten val waardoor hij niet in staat was om de wedstrijd verder te vervolgen. Bij de Boys
10 jaar was er zelfs een kwartfinale
waar Bart van Bemmelen en Maarten van de Mast zich uitstekend
voor wisten te plaatsen. Helaas voor
Maarten was het behalen van de
halve finale net een maatje te groot.
Zeven rijders van UWTC wisten zich
te plaatsen voor de halve finales. In
deze halve finales reden Ferdi Cevahir en Izar van Vliet de race van hun
leven. Helemaal vanachter uit haalden ze zo 3 man in waardoor ze als
4e eindigden in hun klasse en doorgingen naar de finale. Arjan van Bodegraven had veel pech in de halve finale. Hij lag op koers voor de 4e

plaats maar vlak voor de finish gaat
een rijder voor hem onderuit waardoor hij hem maar net kon ontwijken. Hierdoor werd hij 6e en kon
een finaleplaats vergeten. Uiteindelijk waren er 4 rijders van de UWTC
die zich hebben geplaatst voor de finale. Door de resultaten van zondag
is Bart van Bemmelen in de eindstand 3e geworden en Joey Nap 8e.
De andere eindstranden kunt u nakijken op de site van UWTC. De uitslagen van zondag zijn als volgt: Cr
16/17 Sven Wiebes 7,6,7/Danny de
Jong 7,8,6/CR 17-29 Wouter Plaisant
5,5,5/Kevin de Jong 6,6,7/Cr 30-39
Eelco Schoenmakers 7,7,6/Cr 45+
Willem Kleinveld 4,5,4 – HF 6/Evert
de Jong 5,5,5/Wim Pieterse 6,6,6/
Boys 7- Ferdi Cevahir 3,2,2 – HF4,
F8/Alec vd Mast 7,6,5/Boys 8 jaar
Max de Beij 4,5,5 –HF7/Jochem vd
Wijngaard 6,5,5/Daan de Bruin 8,7,7/
Boys 9 jaar Izar van Vliet 2,2,3 – HF
4 – F7/Boys 10 jaar Bart van Bemmelen 1,1,1 – KwF1, HF2, F5/Maarten vd Mast 4,2,2 – KwF 6/Boys 11
jaar Joey Nap 2,1,2 –HF 6/Boys 13
jaar Arjan van Bodegraven 3,3,3 – HF

Dames Legmeervogels
openen zaalseizoen
Uithoorn - Na de veldvoetbalcompetitie afgesloten te hebben
als tweede in de 1e divsie moest
er afgelopen zondag weer voor
het eerst in de zaal gespeeld
worden.
Tegenstander was Aalsmeer 3, een
ervaren team, een onbekende tegenstander voor de dames van The
Pool Shack. Ondanks het gemis van
een aantal speelsters doen de dames van Legmeervogels het niet
slecht, nieuwe speelsters worden
ingepast in het team dat langzaam
moet groeien naar een stabiele tegenstander van formaat. Dat gaat
met hoogte- en dieptepunten, en
deze wedstrijd was daar weer een
goed voorbeeld van. In het begin
gaven de teams elkaar weinig toe,
om en om werd er gescoord tot een
3-3 tussenstand. Daarna was het de
thuisclub dat een voorsprong kon
nemen en langzaamaan wegliep
naar een 7-3 stand. De verdediging

zat goed dicht en aanvallend werd
goed gebruik gemaakt van de ruimtes in de Aalsmeerse verdediging
die ook nogal eens aan de noodrem
moest trekken waardoor Legmeervogels ook een aantal strafworpen
kreeg. Maar ook sloop er wat slordigheid in het spel dat had weer
balverlies tot gevolg en ook werden
daardoor zekere kansen om zeep
geholpen, anders was de ruststand
een stuk hoger geweest dan 11-6 in
het voordeel van Legmeervogels.
Weg kwijt
De tweede helft hetzelfde spelbeeld;
Legmeervogels was de betere ploeg
en kon het gaatje iets groter maken.
Maar het werd nooit meer dan 6
punten verschil en Aalsmeer kwam
langzaam terug in de wedstrijd toen
de dames in de shirts van The Pool
Shack de weg enigszins kwijtraakten. Aanvallend lukte het niet meer
om door te zetten en er werd te makkelijk geschoten waardoor de keep-

Color Holland Jeugdtoernooi
succesvol voor Space Shuttle
Uithoorn -Zondag 16 oktober vond
het eerste badmintontoernooi in
Huizen plaats. Zo’n 115 deelnemers
konden zich uitleven in uitsluitend
dubbels. Voor BC Space Shuttle deden Kevin Dao, Lasse Itterson, Max
Vink, Vincent van der Sluis en Susan

6/Thomas vd Wijngaard 7,7,7/Boys
14 jaar Mats de Bruin 5,6,6/Roberto Blom 7,7,6/Sportklasse 17-24 Arno
van Vliet 6,5,6/Rick Doornbos 6,6,6/
Sportklasse 25+ Mike Pieterse 3,4,3
– F6/Michiel Jansen 4,5,7/Nieuwelingen Wiljan Brouwer 5,5,5.

ster van de gasten de ballen makkelijk kon stoppen. Aalsmeer was snel
in de omschakeling en kon terugkomen in de wedstrijd, het werd 18-15
en zelfs 18-17 omdat er nu ook wat
minder verdedigend werd opgetreden. De laatste vijf minuten waren erg spannend, maar gescoord
werd er niet meer. De eerste punten van het zaalseizoen waren binnen. Volgende week tegen het lastige Vriendschap/TOB zal het de gehele wedstrijd goed moeten gaan
om de winst te behalen.

Klaverjassen KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag
11 november koppelklaverjassen in
het KnA-gebouw aan Legmeerplein
49. Het koppelklaverjassen begint
om 20.00 uur, daarna kunt u natuurlijk gezellig aan de bar verder praten. De intree is 2,50 euro. U kunt
zich eventueel van te voren opgeven
bij Hans Kas (06-45729086). De organisatie van deze avond hoopt u te
zien bij muziekvereniging KnA om
er gezamenlijk een gezellige avond
van te maken!

Blaauw mee. Alle deelnemers werden op hun eigen niveau ingedeeld
en streden in poules om de felbegeerde bekers. Voor Kevin en Lasse was het de eerste keer dat ze aan
dit toernooi meededen. Met veel
enthousiasme heeft iedereen zijn

wedstrijden gespeeld. Vincent van
der Sluis werd eerste in zijn poule. Een hele goede prestatie. Men
heeft weer kunnen genieten van vele mooie partijen badminton.
Kortom: opnieuw een zeer geslaagd
toernooi.
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Legmeervogels op weg naar
tweede ronde KNVB beker

Kwakelse damclub Kunst
& Genoegen naar de top!

Uithoorn - Na de poulefase van
het KNVB bekertoernooi te hebben
overleefd, Vlug en Vaardig. Ouderkerk zaterdag en AGB werden daarin achter zich gelaten, begon afgelopen weekend de afgelopen knockoutfase van het bekertoernooi. Het
lot heeft Legmeervogels zondag 1
gekoppeld aan De Dijk zaterdag 1,
dat speelt in de 4e klasse. Na 10
minuten spelen was het al duidelijk; Legmeervogels haalt de 2e ronde. De Dijk is gedurende de 90 minuten duidelijk de mindere ploeg
en het lukt hen maar zelden om in
de buurt te komen van Legmeervogels doelman Joey v.d. Wal. het
is duidelijk eenrichtingsverkeer. Bij
de rust staat Legmeervogels door
twee treffers van Laurens v.d. Greft
en een van Jordy de Groot op een
comfortabele voorsprong van 3-0.
Ook in de tweede vijfenveertig minuten komen de gasten uit Amsterdam Noord er niet of nauwelijks
aan te pas. Het is aan de spelers
van Legmeervogels te danken dat
De Dijk slechts met een 7-0 nederlaag naar huis is gestuurd. De concentratie was zo nu en dan wel even
minder waardoor men te gemakkelijk omging met de geboden kansen.
In dit soort wedstrijden moet je juist
de geboden kansen benutten. Laat
zien dat je scherp bent Straks in de
competitie krijg je misschien ook dit
soort kansen en die zal je dan zeker
moeten benutten. Dan terug naar de
tweede vijfenveertig minuten. Het is
eerst wederom Laurens v.d. Greft
die er 4-0 van weet te maken. Jordy
de Groot maakt er 5-0 van. Bart v.d.
Tol vult het half dozijn 6-0 en Dennis
Rijnbeek maakt fraai de 7-0. Na precies 90 minuten houdt de scheidsrechter, volkomen terecht, het duel voor gezien. Legmeervogels be-

De Kwakel - Na twee bondswedstrijden in de 1e klasse van de
Noord-Hollandse dambond heeft
Kunst & Genoegen zich aan de top
gemeld. Wederom werd er nipt gewonnen, nu van Kennemerland dat
sterk tegenstand bood. Maar juist
Rene de Jong en Wim Keessen staken op deze maandagavond in ’t
Fort De Kwakel in een blakende
vorm.
Op het kopbord van de beide teams
ontspon zich een titanenstrijd tussen Paul Smit en Adrie Voorn. Het
bord stond in vuur en vlam, maar
toen Paul geen olie op het vuur
durfde te gooien ging de partij als
een nachtkaarsje uit en kwamen
de kampioenen remise overeen. Op
bord twee wist Wim Keessen een
prachtige damcombinatie uit zijn
hoed te toveren. De kampioen van
Aalsmeer voegde zo een tweede zege aan zijn totaal toe en zette wederom zijn team in een winnende
positie. Maar wat zouden Rene de
Jong en Piet van der Poel doen? Rene stond in een ingewikkelde lange vleugel opsluiting en Piet liet zich
op zijn korte vleugel wat in de nes-

kert verder en De Dijk is uitgeschakeld. In deze bekerwedstrijd was er
ook het debuut van Sjors de Hollander in het eerste elftal van Legmeervogels. De volgende ronde is in
het weekend van 26 en 27 november aanstaande. Wanner de loting is
voor de 2 ronde in de knockoutfase
is nog niet bekend.
Winnen
Na de beker wordt het seizoen
2011–2012 vervolgd met de 8ste
ronde in de competitie. In deze 8ste
ronde zal bekend gaan worden wie
de winnaar wordt van de eerste periode. De tegenstander van Legmeervogels in de competitie kan
daar nog aanspraak op maken. Het
eerste vereiste is dan wel dat Quick
1890, de tegenstander van Legmeervogels aanstaande zondag
weet te winnen van Legmeervogels. Maar ook bij winst is men dan
nog afhankelijk van het resultaat
van de koploper OSM’75. Maar als
Quick 1890 verliest van Legmeervogels dan is men zeker uitgeschakeld in de strijd om het eerste periodekampioenschap. Legmeervogels
heeft geen uitzicht meer op de eerste periodetitel maar kan bij winst
op Quick 1890 wel goed staan op
de ranglijst en dus opklimmen naar
het linkerrijtje.
Legmeervogels–Quick 1890 begint
zondag om 14.00 uur.
Opstelling Legmeervogels: Joey
v.d.Wal, Roy v.d. Roest, Dennis Rijbeek, Stefan van Grieken (46 Sjors
den Hollander), Mels Bos, Rowan
Hogenboom (Perry Schoenaker),
Laurens v.d. Greft, Sebasiaan van
Dijke (46 Bart v.d.Tol), Patrick v.d.
Akker, Jordy de Groot, Rigi Graanoogst.

Ontknoping bij BVU
Uithoorn - Op maandag 17 oktober
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de laatste ronde in de 1e parencompetitie. De spanning richtte
zich ditmaal op de laagste regionen
waar sommige paren nog even alles uit de kaarten moesten halen om
maar net niet te degraderen.
De uitslagen:
A-lijn:
1. Marineke Lang &
Martin Kok
64,24%
2. Bep & John de Voijs
61,81%
3. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
57,64%
4. Stenny &
Herman Limburg
53,47%
5. Ans Breggeman &
Lia Guijt
53,13%
6. Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
52,43%
In de eindstand zijn Hans & Nico nog
net 1e gebleven met een gemiddelde van 57,85%, nipt voor Bep & John
die de achterstand tot op 0,6% hebben teruggebracht. Knap 3e werden
Tineke & Anke met 52,43%, gevolgd
door Martin & Marineke, die door
hun zege nu van de 12e naar de 4e
plek zijn gestegen.
B-lijn:
1. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
2. Loes Kroon &
Theo Vermeij

60,07%
57,64%

3. Tonny Godefroy &
Harry Rubens
4. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
5. Riki Spook &
Theo van Vliet
6. To van der Meer &
Benjamin Klooster

57,29%
56,67%
55,56%
53,13%

Niet geheel onverwacht zijn Leo &
Henk als 1e geëindigd in de B-lijn
met gemiddeld 64,50%. De strijd
ging dan ook meer om wie er de
beste van de rest werd. Deze werd
gewonnen door Thea Stahl & Thea
Kruyk die met 55,81% bijna 10%
minder hadden dan de nummer 1.
Zij werden gevolgd door Hetty & Jos
(54,92%) die stuivertje wisselden
met To & Benjamin (54,61%). Volgende competitie spelen zij allen in
de A-lijn.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal De Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. U
kunt vrijblijvend een paar keer meespelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris Marineke Lang. Zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Bridgevereniging De Legmeer

Competitie komt op gang
Uithoorn - Twee avonden parencompetitie bij Bridgevereniging De
Legmeer getuigen van hevige strijd
tussen de deelnemers met soms
verrassende uitslagen.
In de A-lijn was de eerste plaats
toch wel verrassend weggelegd
voor Ben ten Brink met klasse invaller Marcel Dekker.
De heren behaalden tevens de
hoogste avondscore van allen met
62,92%.
Andre van Herel reikte met Cora
de Vroom naar een prima tweede
plek met 60% precies en ook Wim
Slijkoord & Francis Terra en Renske
& Kees Visser scoorden met 56,25%
voor beiden hoog op de lijst.
Cees Bergkamp moest met Ruud
Lesmeister deze keer met 53,75% en
de vijfde positie genoegen nemen,
maar de mannen zitten hiermee natuurlijk wel bij de top van de club.
In de B-lijn deze maal weer eens
een uitspatting van Elisabeth van
den Berg. Door het verbaal analyseren hield ze bridgepartner Maarten Breggeman zodanig op het
rechte pad, dat ze eerste werden
met 60,42%. Nel en Adriaan Koeleman volgden als de tweede met
55,94%, maar moesten deze eer
delen met Herman Vermunicht en

Floor Jansen. Wouda Roos en Gijs
de Ruiter profiteerden bekwaam
van een afdwaling van de manlijke helft van nummer 1 en kwamen
zo met 55,73% op vier uit. Marianne en Huub Kamp haalden ook een
mooi resultaat binnen als vijfde met
55,21%.
In de C lijn maakten Marjan en Jan
Wille als eerste met 62,50% hun
promotie ambitie meer dan duidelijk. Anneke Houtkamp en Marianne Jonkers kwamen nog dichtbij als
nummer twee met 60,83%. Elly Belderink en Ans Voogel werden keurig derde met 55,83%, net voor Lenie Pfeiffer en Jeannet Vermey als
vierde met 55% rond. Ineke Corporaal kwam met Mieke Peeters uit op
plaats vijf met 53,75% en de dames
bleven zo diverse gerenommeerde
concurrenten knap voor.
Volgende avond start het viertallen
en dient de speeltactiek dus aangepast te worden.
Wilt u weten wat deze aanpassing behelst, kom dan langs
bij Bridgevereniging de Legmeer. Zij spelen elke woensdagavond in de barzaal van sporthal de Scheg, aanvang 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat
gerdaschavemaker@ live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Legmeervogels Handbal
heeft nieuw jeugdteam
Uithoorn - Na een aantal leuke
kennismakingstrainingen heeft Legmeervogels Handbal bijna een geheel nieuw D-team.

dellaan 100a. Lijkt het je leuk, kom
dan een keer langs op hun training
en maak kennis met de trainsters
Loeki en Suzanne.

Op zoek naar nieuwe leden!
Om dit team compleet te maken zijn
zij nog op zoek naar een aantal gezellige, sportieve meisjes tussen de
7 en 9 jaar, die het leuk vinden om
met hen te komen handballen.
Na de herfstvakantie starten de
zaaltrainingen op woensdag van
16.00 uur tot 17.00 uur in sporthal
De Scheg aan de Arthur van Schen-

Voor meer informatie over Legmeervogels Handbal kunt u een email sturen naar legmeervogels@
handbal.nl. Of u kunt bellen naar:
0297-532751. Ook kinderen van de
E-jeugd zijn bij het handbalteam
van harte welkom (vanaf 5 jaar)! De
overige jeugdteams van 10 jaar en
ouder kunnen ook altijd nog aanvulling gebruiken!

ten werken. Rene was gebrand na
zijn nederlaag in de eerste bondswedstrijd, Rene maakte het speelveld voor zijn opponent steeds kleiner. Uiteindelijk kwam de Kennemer helemaal in de tang en won Rene fraai. Zo werd hij ook matchwinnaar omdat de kloof onoverbrugbaar werd. Piet van der Poel kwam
steeds meer met zijn rug tegen de
muur en kon niet meer ontsnappen,
eindstand 5-3 voor K&G! De eerstvolgende wedstrijd is in en tegen
Diemen dat ook nog in de race is.
Het 2e team van K&G gaat eerder
in de ring, zij spelen hun wedstrijd
volgende week tegen Den Helder in
Zaandam.
Naast het bondsgebeuren werd er
voor de onderlinge competitie gespeeld, hierin nam Leo Hoogervorst
de leiding door een zege op nieuwkomer Gerrit vd Steeg. Huib Arends
wist in bijna de langste partij van de
avond Bert van Wermeskerken te
verslaan. Een lange avond voor Bert
die altijd trouw als eerste de borden
klaarzet. Damliefhebber blijven elke
maandagavond vanaf half acht welkom in ’t Fort De Kwakel.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 18 oktober werden de kaarten bij Bridgeclub Hartenvrouw opnieuw geschud voor de
eerste zitting in de tweede competitieronde. Met dank aan de invallers
Greet van de Bovenkamp en Els van
Wijk.
Uitslag A lijn: Het spelersveld van
zestien paren werd aangevoerd door
de dames Thecla Maarschalk en
Rees van der Post met de prachtige
score van 60,80% proficiat!, gevolgd
door het net gepromoveerde koppel
Renske Visser en Francis Terra met
58,24%; de derde plaats was voor
Nel Bakker en An van der Poel met
56,62%; en het gelegenheidspaar
Tini Geling en Els van Wijk scoorden een knappe 56,37%. Helaas was
er in deze lijn een score niet ingevuld, Noord niet geschreven en Oost
niet gecontroleerd! Dus dames: eerst

schrijven en dan praten, het spreekwoord zegt het al ‘wie schrijft die
blijft’.
Uitslag B lijn: Met vlag en wimpel
staan, met 62,92%, bovenaan: Annet Roosendaal en Rini Tromp, fantastisch dames! Elly van Brakel en
Vera van Wessem nestelden zich op
de tweede plaats met 60,07%; terwijl
Mieneke Jongsma, weer spelend met
haar vaste partner Hilly Cammelot, de
derde plaats opeisten met 56,25%;
de vierde plaats was voor Wil Voss
en Cathy Troost met precies 50%.
Helaas moest één van hun leden na
afloop met een ambulance naar het
ziekenhuis, gelukkig viel het mee en
mocht zij dezelfde avond weer naar
huis. Voor inlichtingen over ‘Hartenvrouw’ kunt u bellen of mailen met
Mieneke Jongsma tel: 0297-56756 of
wjongsma1@hotmail.com.

Heren in minderheid bij
Kwakelse bridgevereniging
De Kwakel - Als je als columnist
van de BVK eens niks anders te
doen hebt kun je altijd een keertje gaan turven hoe de deelnemende paren nu eigenlijk zijn samengesteld en dan kom je tot de conclusie dat de heren zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Van de 48 paren
die geregistreerd staan in de huidige parencompetitie is bij slechts
5 paren geen enkele dame betrokken. Dat zijn dus duidelijk de herenparen. Bij 11 paren gaan een heer
en een dame als uitsluitend bridgepaar door het leven, bij 16 paren zijn
2 dames aan elkaar gekoppeld en
de resterende 16 paren gaan niet
alleen als bridgepaar door het leven, maar die hebben elkaar in een
meestal grijs verleden ooit eeuwige
trouw beloofd (dus ook als het eens
wat minder loopt aan de bridgetafel). Het is informatie waar je niks
aan hebt, maar misschien komt het
ooit nog eens van pas.

week boven de 60% gescoord. Leny Heemskerk en Truus Langelaan
vormden een gelegenheidspaar en
zij deden dat voorbeeldig door met
62,08% de hoogste score van de
avond te noteren. Met 60,42% toonden Bep Verleun en Ria van Zuylen aan dat zij zo snel mogelijk weer
willen terugkeren naar het Walhalla van de BVK en om het erepodium compleet door vrouwen te laten
bemannen(!) lietenTrudy Fernhout
en Thecla Borggreven 59,58% optekenen, goed voor de 3e plaats. Om
het biologisch evenwicht in de uitslag enigszins te waarborgen bleken ook de 2 laagstgeëindigde paren uitsluitend uit dames te bestaan
en die deelden die laatste plaats
ook nog eens met exact dezelfde
score, die niet nader genoemd zal
worden omdat deze onder de 40%
lag. Jannie Snabel deed dit met Hetty Houtman en Toos Boerlage met
Corrie vd Peet.

A-lijn
Het meest gevreesde herenpaar van
de club sloeg afgelopen donderdag
wel weer eens toe in de A lijn, want
Dick Elenbaas en Andre Verhoef
eisten daar de eerste plaats op met
59,03%. We vinden een echtpaar
met ook de 2e plaats en wel Elly en
Jaap van Nieuwkoop met 58,4% en
een ‘gemengd’ paar in de personen
van Anneke Karlas en Jaap Verhoef
werd 3e met 57%. Op de 4e plaats
eindigde weer een echtpaar waarvan de naam niet genoemd zal worden (zij moeten eerst maar zorgen
bij de eerste 3 te komen!). Echtpaar
Wan en Atie Overwater eindigde als
15e van de 15 paren in deze lijn,
dus dat kan beter (zij scoorden wel
meer dan 40% overigens). In te totaalstand na 2 van de 6 ronden gaan
Rees en Gerard van der Post aan de
leiding met ruim 58% gemiddeld.

De deze week afwezige Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma voeren
de ranglijst na 2 ronden aan met
59%.

B-lijn
Alleen in de B-lijn werd deze

C-lijn
Addy de Zwart en Hetty Kesting waren deze week in de C-lijn bovenaan de ranglijst terug te vinden met
58,75%. Op de gedeelde 2e plaats
met 57,5% zien we Riet en Ab van
Nieuwkerk terug, alsmede Jose
Moller en Yvonne Koestal. Die 3 paren staan ook op de eerste 3 plaatsen in de totaalstand, maar Jose en
Yvonne staan daar 1e met meer dan
59% gemiddeld. Corrie Bartels en
Ruud Doeswijk lieten deze donderdag alle andere paren van de club
boven zich eindigen, maar zij scoorden toch nog bijna 41%.
Zoals u begrijpt was het deze week
dus aanzienlijk drukker in Dorpshuis De Quakel dan de voorgaande
weken, maar: ‘er kan nog meer bij’!

Zes titels voor UWTC in
BMX West Competitie
Uithoorn - Afgelopen zondag 23
oktober werd de 9e en tevens laatste ronde in de BMX West Competitie op de fietscrossbaan van FCC
Wijkeroog in Velsen-Noord verreden. De fietscrossbaan lag er prima bij en de weergoden waren hen
goedgezind. Lekker zonnig, maar
niet te warm. Eigenlijk best wel fris
zo in de vroege ochtend. Er hadden
zich zo’n 200 rijders aangemeld die
streden in 32 ritten in de eigen klasse (voor het kampioenschap) en 22
ritten in de open klasse (voor de
dagprijs). In een aantal klassen was
de strijd om het kampioenschap al
wel na de 8e ronde zo goed als beslist, maar dat bleek niet uit de sportieve prestaties van de rijders. Er
werd voor elk punt gestreden. En
in de klassen waarin de beslissing
aankwam op deze laatste wedstrijd,
werd op het scherpst van de snede gestreden. Na de training werd
om half 11 gestart met de manches
in de eigen klasse. 34 rijders van de
UWTC wisten zich te plaatsen voor
een A- of een B-finale. In de A-finale wordt gereden voor de posities 1
t/m 8 en in de B-finale voor de posities 9 t/m 16. Nadat de finales in
de eigen klasse geheel waren verreden, kon de jury het eindklassement gaan opmaken. In afwachting
van de einduitslag werd ondertussen de open klasse verreden. Zo’n
laatste afdelingswedstrijd heeft toch
altijd wel iets speciaals. Voor sommigen ook het moment om afscheid
te nemen en het stokje, of in dit geval de rode pen, door te geven aan
de volgende generatie. Tijdens deze laatste wedstrijd nam Ans Stolwijk afscheid van het jurywerk wat
ze maar liefst 18 jaar met veel plezier had gedaan. Ze werd door de
voorzitter van het afdelingsbestuur
west van de KNWU nog even in het
zonnetje en in de bloemetjes gezet.
Uitslagen
Aan het eind van de middag waren de einduitslagen bekend en dit
seizoen hebben maar liefst 5 rijders
van de UWTC de hoogste klassering
in het kampioenschap behaald. De

Afdelingskampioenen zijn (zie foto):
Bart van Bemmelen bij de boys 11
jaar;
Arjan van Bodegraven bij de boys
13 jaar;
Michael Schekkerman bij de boys
17+;
Sven Wiebes in de cruiserklasse 16
jaar;
Wouter Plaisant van de Wal in de
cruiserklasse 17-29 jaar.
Daarnaast heeft de UWTC ook de 1e
plaats om de Piet Ende BMX Sport
bokaal 2011 behaald.
De eindklasseringen van de andere
rijders zijn:
Boys 7 jaar: Ferdi Cevahir 2e, Alec
van der Mast 6e. Boys 8 jaar: Max de
Beij 5e, Jochem van der Wijngaard
6e, Melvin van der Meer 7e, Daan
de Bruin 11e, Sem Knook 16e. Boys
9 jaar: Izar van Vliet 4e. Boys 10 jaar:
Maarten van der Mast 6e, Yiri Plas
14e. Boys 11 jaar: Joey Nap 2e, Mitchell Vink 5e, Jurre Overwater 7e.
Boys 12 jaar: Scott Zethof 2e. Boys
13 jaar: Jaivy Lee Vink 6e, Thomas
van der Wijngaard 9e, Sam Verhulst
12e. Boys 14 jaar: Mats de Bruin 3e,
Tom Brouwer 5e, Roberto Blom 8e,
Guven Cevahir 14e, Lars Wiebes
15e. Boys 15-16 jaar: Wiljan Brouwer 5e. Boys 17+: Arno van Vliet 5e,
Michiel Jansen 11e, Rick Doornbos 12e. Cruiserklasse 16 jaar: Wiljan Brouwer 2e, Danny de Jong 3e.
Cruiserklasse 17-29 jaar: Kevin de
Jong 5e. Cruiserklasse 30-39 jaar:
Erik Schoenmakers 4e. Cruiserklasse 40+ Evert de Jong 4e, Wim Pieterse 5e, Wilco van der Meer 10e.
In de open klasse was de uitslag als
volgt:
Boys -7: Ferdi Cevahir 4e. Boys 8-9
jaar: Izar van Vliet 2e. Boys 10-11
jaar: Bart van Bemmelen 1e, Joey
Nap 2e, Scott Zethof 4e. Boys 12-13
jaar: Arjan van Bodegraven 1e, Roberto Blom 3e. Boys 16+: Michael
Schekkerman 2e.
Voor de nationale- en afdelingsrijders zit het seizoen er nu op.
Wel zijn er nog twee ronden in de
Noord-Holland Cup, een kleinere
regiowedstrijd, te verrijden en wel
op 30 oktober en op 6 november.
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ten zij op woensdagavond 28 september een selectiewedstrijd spelen
in Zeist. Voor deze wedstrijd waren
36 speelsters uitgenodigd waarvan
er nu 17 vast in het team zijn gekozen en er 6 meiden op een standby lijst zijn geplaatst. Van deze lijst
wordt gebruik gemaakt bij blessures of afzeggingen van de vaste kern. Vanaf meisjes onder 14 interregionaal van het district West 1
wordt er aan het begin van het seizoen met 2 teams gestart.
Eén uit het werkgebied Zuid, wat de
regio vanaf Amsterdam en Haarlem
tot aan Utrecht, Almere en Amersfoort beslaat en de ander uit het
werkgebied Noord wat de regio
vanaf Amsterdam en Haarlem tot en
met Texel omvat. Na de winterstop
wordt uit deze 2 teams het definitieve districtselftal gekozen.

Voetbaltalenten geselecteerd
voor KnVB districtselftal
De Kwakel - Begin oktober hebben
Lian Vermue voetballend bij Jong
Aalsmeer United, Romy Brand uitkomend voor KDO uit De Kwakel

en Mandy de Boer spelend bij RKDES uit Kudelstaart een brief van
de KNVB ontvangen waarin staat
dat zij geselecteerd zijn voor het

districtselftal. Dit betreft het elftal
meisjes onder 14 interregionaal van
het werkgebied Zuid uit het District
West 1. Hieraan vooraf gaand moes-

Kans maken
De drie meiden moeten zich dus de
komende maanden in de kijker proberen te spelen om uiteindelijk kans
te maken om in januari voor dit elftal te worden geselecteerd. Voor
maandagavond 31 oktober staat er
een wedstrijd tegen KDO C1 op het
programma.
Deze wedstrijd begint om 19.00 uur
en wordt afgewerkt op het complex
van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. Een mooie gelegenheid om de
drie plaatselijke talenten een keer
dichtbij huis aan het werk te zien.

Running Bridgedrive 2011
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag
29 oktober a.s. vindt in het hart
van Mijdrecht opnieuw de zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats. In
plaats van op één locatie, spelen
de bridgeparen afwisselend op acht
verschillende locaties, op loopafstand van elkaar gelegen. De Running Bridgedrive is een initiatief van
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die de
opbrengst van de dag gebruikt voor
het organiseren van het traditionele Lions Kerst Ontbijt in De Meijert.
Maar liefst zeven horecagelegenheden plus het gemeentehuis zijn
gastheer tijdens de Running Bridgedrive: Rendez-Vous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort,
tapasbar La Farola, lunchroom TOF,
Croissanterie De Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner. De
deelnemers worden verwacht tussen 10.00 en 10.30 uur bij RendezVous, daarna verspreiden de paren
zich over de verschillende locaties.
Na elke spelronde wordt er van locatie gewisseld. Na de derde spelronde wordt er geluncht op de locatie waar op dat moment wordt gespeeld. Er wordt gespeeld tot ca.
16.00 uur, daarna wordt men verwacht in Chinees restaurant Lotus Corner (in de Lindeboom) voor

de uitslag en prijsuitreiking. Het inschrijfgeld bedraagt 45 euro per
paar, dit is inclusief een kopje koffie en lunch. Er worden 28 spellen
top integraal gespeeld; de uitslag
wordt berekend door de computer.
Voor het winnende paar is behalve
de bekende Lions Wisselbeker een
superhoofdprijs beschikbaar: een
weekend- of midweekverblijf in een
zespersoonsbungalow, beschikbaar
gesteld door Landal GreenParks.
Ook zijn er tal van andere prijzen te
winnen. De opbrengst van de dag is
bestemd voor het traditionele Lions
Kerst Ontbijt in de Meijert, dat al vele
jaren op eerste kerstdag plaatsvindt.
Op voordracht van lokale instellingen en huisartsen worden hiervoor
gasten uitgenodigd. Belangstellenden voor deze bridgedrive kunnen
zich per e-mail inschrijven bij de
caro.toebosch@tele2.nl onder vermelding
van
Lionsbridgedrive,
naam, e-mail adres en naam partner. Inschrijvingen zijn definitief na
ontvangst van het inschrijfgeld.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer Chr. van der Wilt,
tel. 06.2044.9693 of per e-mail via
vdwilt@ziggo.nl. De inschrijving is
beperkt. Dus schrijf u zo snel mogelijk in.

Bridge

5e Competitieronde ABC
Regio - Donderdag 20 oktober was
de vijfde competitieronde bij bridgeclub ABC. Roel van de Knaap was
niet aanwezig, hij moet geopereerd
worden in het Amstelland Ziekenhuis. De bridgers van ABC wensen
Roel een voorspoedig herstel toe. Er
werd aan 13 tafels gebridged. Zeven
in de A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Frits Uleman en Gerard Prager met 61,81%, dit paar
nam eerst te veel risico, toen te weinig risico, maar nu gokten zij wel
heel erg sterk. Tweede, net als vorige week en de week daarvoor, hun
Joop Zoetemelk, werd het echtpaar
Leny en Jan v.d. Schot met 57,64%.
Derde werden Wil Uleman en Joke
v.d. Dungen met 54,51%, de familie
Uleman was weer heel sterk bezig,
of Wil en Joke ook gegokt hebben
is niet bekend, maar als Frits hoog
eindigt dan blijft Wil niet ver achter.
B-lijn.
In de B-lijn zijn het heel andere
mensen die nu naar voren zijn gekomen. Eerste werd het paar Corry Snel en Lenie Veninga met maar
liefst 65,83%, vorige week nog laatste en nu eerste, hoe is het mogelijk.
Tweede werd het paar Jan Visser
en Lyda Zondag met 66,67%, Dit is
het enige paar in de vereniging, van

wie eerst de naam van de heer en
dan de naam van de dame genoemd
wordt Heeft dit een diepere achtergrond? Derde is het paar Ank van
de Dijk en Lotte Minderhout met
54,17%, nu met haar vaste partner
speelde Lotte weer als vanouds.
De competitiestand.
Na de vijfde ronde valt er toch enige
aftekening in de strijd waar te nemen.
A-lijn
Nog steeds eerste is het paar Greet
de Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score van 55,31%.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d. Schot met 53,83% en derde het
paar Frits Uleman en Gerard Prager
met 52,93%.
Het kruipt allemaal toch wat dichter
naar elkaar toe, wat de spanning alleen maar verhoogt.
B-lijn
Eerste zijn hier nog steeds Corry Olijhoek en Nel de Ruiter met
een gemiddelde score van 57,46 %,
op de voet gevolgd door het paar
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met
57,28%, deze twee paren lopen wel
uit op de achtervolgers. Derde is
hier het echtpaar Ans en Joop Zoethout met 54,07 %.
Volgende week wordt de zesde
competitieronde gespeeld bij ABC.

Biljarter Theo Valentijn
speelt sterren van de hemel
De Ronde Venen - Elke biljarter droomt er van eens een partij in
zo weinig mogelijk beurten en met
zo hoog mogelijke series uit te maken. Deze droom werd afgelopen
week voor Theo Valentijn de werkelijkheid. Na in 7 beurten slechts
10 caramboles gemaakt te hebben
was Theo warm. In de volgende 4
beurten toverde hij 75 caramboles
uit zijn keu. Hij had de kortste partij van de week in 11 beurten en een
moyenne van 7,72. En passant produceerde hij in de laatste beurt een
serie van 39 caramboles, goed voor
de hoogste serie met 45,88% van
zijn te maken punten. DIO heeft de
smaak weer te pakken en haalde als
enige koploper de volle winst van
9-0. De Kuiper/van Wijk won met
veel moeite van De Merel/Heerenlux 1 met 5-4. John Vrielink speelde
een keurige winstpartij in 21 beurten tegen Kees de Zwart. Nico Koster had maar 22 beurten nodig om
Bert Fokker over de knie te leggen.
Stieva Aalsmeer zag De Merel/Heerenlux 2 met 2-7 vertrekken. Lucia
Burger redde de eer voor haar team
door Frank Witzand in een spannende partij te verslaan. APK Mijdrecht
1 was met 2-7 kansloos tegen De
Springbok 1. Rene Hoogeboom had
de kortste partij in 18 beurten tegen
Willem Holla. Het waren ook de enige punten voor APK 1. De Paddestoel 3 was met 0-9 kanonnenvoer
voor koploper DIO. Paul Schuurman,
Herman Turkenburg, Bert Dijkshoorn en Koos Zwerver zorgden
voor de volle winst van hun team.
Super
Bob’s Bar won nipt met 5-4 van De

Schans. Theo Valentijn was super
tegen een sterke Richard Schreurs.
Richard van Kolck leverde ook een
topprestatie door in 14 beurten
Henk Doornekamp vertwijfeld achter te laten. De Merel/Heerenlux 3
morste met 4-5 kostbare punten tegen Kromme Mijdrecht 1. De Merel/Heerenlux 4 behaalde een reglementaire 9-0 tegen De Kromme
Mijdrecht 2, omdat 2 spelers niet op
kwamen dagen. Cens 2 had met 2-7
niets in te brengen tegen De Paddestoel 2. Arjan Bosman had maar 16
beurten nodig tegen Jelte Huizinga. Jim van Zwieten en Pim de Jager zorgden voor de overige punten
van De Paddestoel 2. De Springbok
2 verloor verdiend met 2-7 van APK
Mijdrecht 2. Jan van Veen was in 19
beurten te snel uit voor Bobby de
Boer. Hendrik Versluis, Pascal Pluijmakers en Tom Bos namen de punten mee naar Nieuwer ter Aa. APK
Mijdrecht 4 trok met 4-5 net aan het
kortste eind tegen APK Mijdrecht 3.
Willem van der Graaf had maar 21
beurten nodig tegen Roy Leemreize.
De Paddestoel 1 moest met 0-9
diep door het stof voor Cens 1. Joop
Luthart, Peter van Velzen, Evert
Driehuis en Cor van de Kraats waren genadeloos voor de mannen van
De Paddestoel 1.
Stand na 8 speelweken:
DIO
58 punten
De Merel/Heerenlux 3 53 punten
De Paddestoel
245 punten
De Kuiper/van Wijk
42 punten
(7 wedstrijden)
De Vrijheid/
Biljartmakers
41 punten
(7 wedstrijden)

Start loopclinic bij AKU
Uithoorn - Zondag 29 januari organiseert Atletiek Klub Uithoorn haar
jaarlijkse grote loopevenement ‘De
10 Engelse mijlen van Uithoorn’. Er
kan over 4 afstanden worden gelopen: 1 km voor kinderen, 5 km, 10
km. en 10 EM (ruim 16 kilometer).
Aan dit grote loopevenement hebben de laatste jaren 1400 à 1500 lopers meegedaan en daarmee is dit
het grootste sportevenement in de
gemeente Uithoorn.
Om u goed te kunnen voorbereiden op een van de 3 langere afstanden, kunt u meedoen aan de loopclinic die AKU ook dit jaar weer organiseert. AKU start daarmee aanstaande zondag 30 oktober. De clinic duurt 13 weken en de kosten
daarvan bedragen 40,- euro, u ontvangt daarvoor ook een startbewijs
voor een van de afstanden die gelopen worden op 29 januari.

De eerste clinictraining op 30 oktober start om 9.30 uur op de baan
van AKU die u kunt vinden aan de
achterkant van sportpark de Randhoorn. Er wordt gestart met informatie over de opzet en organisatie van de trainingen en u krijgt adviezen over voeding, kleding en
schoeisel en vervolgens start de
eerste training.
Onder deskundige leiding van minimaal twee trainers wordt er op de
zondagmorgen en op de dinsdagavond getraind, deels op de baan
en deels op de weg, na overleg met
de groep. Vaker trainen is in overleg ook mogelijk. Bovendien is het
altijd mogelijk individueel zonder de
groep te trainen op basis van het
trainingsschema.
U kunt altijd meedoen, ongeacht uw
loopniveau of loopervaring, er wordt
voor iedere deelnemer een trainingsschema gemaakt .

Marathonklaverjassen in
Amstelhoek!
Amstelhoek - De buurtvereniging Amstelhoek houdt op zaterdag 12 november wederom haar
klaverjasmarathon. Er wordt gekaart
van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s
avonds, waarbij er mooie prijzen zijn
te winnen; de zaal is open vanaf ca.
9.30uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7,(waarbij inbegrepen een kopje kof-

fie, ’s middags een broodje en ’s
avonds een heerlijke kop soep met
een broodje). Om deze kaartdag
vloeiend te kunnen laten verlopen,
dient u zich uiterlijk donderdag 10
november op te geven bij mevrouw
Martine Baltus- Hijman (tel: 0297214543)), email: martinehijman@
hotmail.com ……Meld u zich snel
aan, want: VOL = VOL! {en bij 92
deelnemers is de zaal ECHT vol!}

Trainingsweekend

AKU-, Startbaan- en
SRT-atleten geslaagd
Regio - De midden- en lange-afstandatleten van AKU, AV Startbaan
en het Steenbok RunningTeam hebben van 21 t/m 23 oktober een zeer
geslaagd trainingsweekend afgewerkt. In het zonovergoten NoordHollandse Egmond werden informatieve presentaties afgewisseld met
gedegen duintrainingen.
Op zaterdag werd gestart met een
presentatie over het dopingreglement, doping procedures en hoe het
er aan toe gaat bij dopingcontroles.
Voor alle atleten en niet alleen diegenen die tot de Nederlandse top
horen is het belangrijk om hier kennis van te nemen. Iedereen die lid
is van een sportbond kan namelijk
gecontroleerd worden. Vervolgens
werd door Donne Lek en Menno
van der Grift van Motion Fysiotherapie een interessante presentatie
gegeven over de tijdens het sporten gebruikte energie-systemen van
het lichaam en het belang van herstel na de trainingen. Daarna werd
het belang van krachttraining en
de verschillende typen krachttrai-

ningen uitgelegd. De ochtend werd
afgesloten met een leuke duintraining onder leiding van Remi Bouwmeester.
Gesprek
De middag werd gestart met een
gesprek/interview met de ‘Mystery
Guest’. Dit jaar was dat oud-topatleet Rob Druppers. Hij was Europees indoorkampioen in 1987 op
de 800 meter. De inmiddels 49 jarige Druppers liet enkele van zijn
succesvolle races zien, waaronder
zijn zilveren race van het WK in Helsinki in 1983. Er werd een spervuur
aan vragen op hem afgevuurd en er
ontstond een leuk gesprek met legio adviezen voor de atleten. Na deze sessie verzorgde Rob de warmingup die voorafging voor elke atleet
en duurloop.
Op zondag 23 oktober was het opnieuw prachtig weer en werd er zowel ‘s morgens als ‘s middags een
waardevolle duintraining afgewerkt,
ditmaal verzorgd door trainer Tom
Verdonck.
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Dansmix Uithoorn een geweldig succes

Uithoorn ‘Hebben we er zin in?’
Zo opend docente Jamilla de DansMix.
Het antwoord van de deelnemers belooft een
leuke dansmiddag: ....... JAAAAAA!”
Het is best een beetje spannend voor veel kinderen en ook
voor de organisatie, maar al snel doet iedereen fanatiek
mee aan de warming up. Dinsdag 18 oktober 13.00 uur:
de eerste DansMix in Uithoorn is begonnen!!
Na de warming up splitsen de ruim honderd kinderen zich in
vijf groepen. Op verschillende locaties in de buurt van
sporthal De Scheg wordt hard gewerkt aan een stuk dans
dat om 15.30 uur gepresenteerd zal worden aan de ouders.
In ‘t Buurtnest wordt gedanst op een lied uit Mary Poppins
onder begeleiding van Shanna Elleswijk terwijl bij
Jolanda van Beek een workshop Streetdance aan de gang is.
In de Scheg werken kinderen zich in het zweet tijdens de KidsZumba
workshop door Jamilla van Kunstencentrum De Hint.
In de speelzalen van basisscholen ‘t Startnest en
De Vuurvogel wordt door de jongste deelnemers gedanst
op het lied “Yeah”, bekend het Junior Songfestival en
“Do you love me” - een swingende gouwe ouwe.
De professionele dansdocenten
bezorgen de kinderen een
onvergetelijke middag!

DansMix werd
georganiseerd door
Miranda Keukelaar,
combinatiefunctionaris cultuur
bij Stichting ICBO en
Kunstencentrum De Hint.
Het werd mogelijk gemaakt door
de JeugdActiviteitenPas en
Stichting Cardanus.
Ook verleenden basisscholen
“De Vuurvogel”, ‘t Startnest,” en
BSO De Scheg hun medewerking.
Een tussendoortje werd
gesponsord door
Albert Heijn
Zijdelwaardplein.
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Legmeervogels zaalvoetbal
1 stunt tegen 1e divisionist!
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 21
oktober stond een bekerwedstrijd op het programma voor het
eerste zaalvoetbalteam van Legmeervogels, dat in de competitie
uitkomt in de 1e klasse.

D-jeugd Legmeervogels speelt
eerste handbalwedstrijd

De voorronde van de beker wordt
in poulevorm gespeeld, waarin 3
teams het tegen elkaar opnemen
en alleen de nummer 1 van de poule naar de volgende ronde gaat. Tegenstander deze avond was AORC/
Lebo Vastgoed 2 dat uitkomt in de
landelijke 1e divisie A. AORC had
haar eerste wedstrijd met 8-4 gewonnen, dus om aanspraak te kunnen maken op de volgende ronde
moest er gewonnen worden. Maar
dat zou een moeilijke opgave worden tegen een ploeg die twee klassen hoger speelt. Maar de spelers
waren zeer gebrand op een overwinning.

meervogels uitstekend te spelen, maar aanvallend werd ook prima gevoetbald en werd men zelfs
een aantal keer gevaarlijk. Duidelijk
merkbaar was ook weer de aanwezigheid van Mark Rutgers die weer
teruggekeerd is uit IJsland. Verdedigend staat hij zijn mannetje en in
aanvallend opzicht weet hij veel gevaar te creëren door een aanval op
te zetten, zichzelf goed vrij te spelen
en andere spelers in scoringspositie
te brengen.
De uitstekende 1e helft werd dan
uiteindelijk beloond in de 7e minuut, waarbij Tim Mollers op aangeven van Mark Rutgers de 1-0 op
het scorebord bracht. De rest van de
1e helft bleef Legmeervogels uitstekend verzet bieden en hield dit vol
tot aan de 17e minuut. Helaas viel
uit het niets de gelijkmaker, 1-1. Dit
werd tevens ook de ruststand.

Eerste helft
Dat bleek ook gelijk in de 1e helft.
Legmeervogels begon zeer geconcentreerd. Het liet AORC komen en
stelde daar een goed verdedigend
blok tegenover. Ploegen uit de 1e
divisie trainen een aantal keer per
week en weten dus precies hoe ze
moeten lopen en het balletje rond
moeten laten gaan. AORC liet de bal
snel rond gaan en probeerde met
veel beweeglijke spelers de verdediging van Legmeervogels kapot te
spelen. Maar Legmeervogels steeg
boven zichzelf uit vandaag en gaf de
tegenstander geen enkele kans. Telkens werden schoten vanuit de 2e
lijn geblokt of werd door goed verdedigend werk de aanval van AORC
onschadelijk gemaakt.
Niet alleen verdedigend stond Leg-

Voorsprong
De 2e helft ging Legmeervogels
door met waar het gebleven was.
Men bleef zeer geconcentreerd en
gedisciplineerd voetballen, en dit leverde dan ook in de 4e minuut een
2-1 voorsprong op. Op aangeven
van Tim Mollers rondde Mark Rutgers dit buitenkansje fraai af. Daarna kreeg Legmeervogels het moeilijker tegen het snelle en behendige spel van de tegenstander. Door
de bal veelvuldig rond te laten gaan
probeerden ze de verdediging van
Legmeervogels uit de kast te lokken. Ze gingen meer druk zetten en
Legmeervogels kwam er nog maar
moeilijk uit. In de 5e minuut was de
stand dan ook alweer gelijk, 2-2.
Het vervolg van de 2e helft moest
Legmeervogels dan ook alle zeilen bijzetten om niet te gaan verlie-

Denk & Zet in het nieuws

bij een witte loper. Ook mooi. Spassky, pardon Engel gaf zich meeteen
gewonnen.

ze stelling van Topalov kon de grote
Kramnik geen gaatje vinden. “Teveel
valkuilen” aldus Kramik ehhh Bram.

Regio - Ondanks dat afgelopen
dinsdag Ajax speelde (2:0 gewonnen) was de opkomst bij Denk en
Zet-Advisor zeker redelijk te noemen. Tja, de tijd dat het gemiddelde seniorenlid in korte broek over
de groene velden renden ligt in een
ver en grijs verleden. Toen vergeleek
men zich graag met een Cruijff of de
onverzettelijke Rinus Israel. Nu, op
de zwart-witte velden zijn er andere
helden gekomen.
Neem nu de partij tussen Freddy Weinhandl - Ron Klinkhamer.
Zó serieus, beide met hun hoofd in
hun handen in opperste concentratie boven het bord. Als je niet teveel
naar de situatie op het bord keek,
zou je hier aan een partij tussen de
grote “K’s” kunnen denken. Goed
de grote “K’s” reduceerden binnen

In de hoofdpartij, d.w.z. theoretisch
de beste partij was tussen de heren
Broere – Smit jr. Zeg maar Kramnik – Topalov, maar anders. Hier
was ogenschijnlijk niet veel aan
der hand, steker nog voor de naïeve toeschouwer was het ietwat saai.
De acties gebeurde hoofdzakelijk onder het water net als met een
ijsberg. Dat hebben wij bij de echte Topalov wel eens anders gezien.
Bram Broere stond echter comfortabel, hij beheerste de halfopen lijn
en de zwarte velden. Met de korte rokade zou wit zijn ontwikkeling voltooien. Zwart ruilde zijn trotse aanvallende paarden voor hun
tamme witte soortgenoten. Van ruilen… Omdat Gert Jan Smit zich zo
defensief opstelde was remise geen
verrassing. Ondanks een dubieu-

Hollandse uitstraling
Jan de Boer versus Evert Kronemeijer deed aan een partij tussen Jan
Timman - Hans Böhm denken. Maar
vraagt u mij niet waarom, toen ik
deze heren bezig zag kwamen deze namen bij mij op. Misschien vanwege hun Hollandse uitstraling. Hoe
het ook zei, Evert deed zijn stinkende best, maar wit speelde (alweer)
erg sterk. 1-0 voor onze Jan uit Waverveen.
Een andere mentale worsteling
deed zich voor tussen Gerben Roos,
meervoudig D & Z jeugdkampioen en Peter Hessels, een sterke
schaker uit Mijdrecht die onlangs
de stukken weer heeft opgepakt.
Hun partij was een positioneel duwen en trekken. Het resultaat was
dat het centrum vergrendeld bleek,

Uithoorn - Na een aantal trainingen
heeft het nieuwe D-team van Legmeervogels hun eerste echte handbalwedstrijd gespeeld. De meisjes
hebben veel plezier gehad, evenals
al het toegestroomde publiek.
Het team is ongeveer een maand
geleden begonnen met trainen. Op
zaterdag 22 oktober was hun eerste
handbalwedstrijd. De tegenstander
DSG kwam daarvoor bij ons op bezoek in sporthal de Scheg. Helaas
was Legmeervogels, vanwege de
herfstvakantie, niet helemaal compleet. De wedstrijd werd daardom
gespeeld zonder de speelsters Edna
en Nina. Maar gelukkig wilde Rixt
wel al een keertje mee spelen en
vond Laura het leuk om een keer te
keepen. En dat deden ze supergoed!

Gezien de fanatieke warming-up
van de tegenpartij hadden zij er vast
al wat meer trainingen op zitten dan
onze meiden. De meisjes van Legmeervogels vonden het van te voren
best spannend en waren een beetje zenuwachtig, maar het ging hartstikke goed. Er werd al heel goed
overgespeeld en hoe ze moeten
verdedigen wisten ze ook al! Onder enthousiaste aanmoediging en
begeleiding van trainsters Loeki en
Suzanne konden zij het de tegenstanders af en toe knap lastig maken. Christel wist zelfs een prachtig
doelpunt te scoren. De vele ouders,
opa’s, oma’s en ander publiek, die
vanaf de tribune, het leuke handbalspel bekeken waren heel trots!
Naomi, Ashley, Rachel, Lianne, Laura, Rixt, Naomi, Fien, Sita, Monica en

amper 25 zetten hun materiaal zodanig dat een toeschouwer het volgend commentaar leverde: Nog net
niet de koningen afgeruild. De partij: Wit kon bij juiste zetvolgorde een
belangrijke pion op de koningsvleugel buit maken, hetgeen ook gebeurde. Zoals gezegd was het materiaal al snel gereduceerd tot een
witte loper, een zwart paard, een ieder nog een paar pionnen.
Wit dacht al aan winst, er dreigde
stukwinst en/of doorschuiven met
zijn pionnen op de damevleugel.
Ron vond een verrassende paardzet
en het spel lag weer open. Even later dreigde weer opsluiten van het
zwarte paard maar met een alweer
(te) gekke paardsprong ontsnapte Ron deze dans. Na 50 zetten in
slechts 75 minuten verdwenen ook

Christel jullie hebben het supergoed
gedaan!
Vind jij handbal ook zo leuk?
Het D-team vindt het heel leuk om
hun team uit te breiden. Ben je tussen de 7 en 9 jaar oud, dan ben je
van harte welkom om eens mee
te komen trainen bij Legmeervogels Handbal. De D-jeugd traint op
woensdagmiddag van 16.00 uur tot
17.00 uur in Sporthal de Scheg. Ook
kinderen van de E-jeugd zijn bij ons
van harte welkom (vanaf 5 jaar)! Onze overige jeugdteams van 10 jaar
en ouder kunnen ook altijd nog aanvulling gebruiken. Voor meer informatie over Legmeervogels Handbal
kunt u een e-mail sturen naar legmeervogels@handbal.nl. Of u kunt
bellen naar: 0297-532751.

de laatste pionnen in het kistje en
was remise een feit.
Ook zo snel klaar was de partij tussen Engel Schreurs en ‘goed old’
Cees Verburg. Laten we ze even
voor het gemak Spassky en Petrosjan noemen. Wit verovert hier een
pion die naar meer smaakt, maar
wanneer gaat ‘meer’ over in hebzucht? Bij de volgende pion verslikt
Engel alias Spassky zich daarbij lelijk. Zwart kon hier ten alle tijden minimaal een pion met fikse rente terugwinnen. Volgens uw scribent zou
Te7 hier goed zijn geweest met aanval op de vijandelijke dame en kon
er dan een volle toren in het doosje verdwijnen. Maar zoals altijd deed
Cees het weer eens anders: hij gooide zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren en veroverde daar-

zen. Legmeervogels had het lastig,
maar bleef doorgaan met goed verdedigen en liet zich niet uit de tent
lokken. Het werd AORC onmogelijk
gemaakt om door middel van schoten uit de 2e lijn en met combinaties de verdediging van Legmeervogels te doorbreken. Het leek erop dat deze wedstrijd in een gelijkspel zou gaan eindigen. Maar het
is dan ver in blessuretijd als de bal
vanuit de verdediging van Legmeervogels naar voren wordt gewerkt
en de bal bij Mark Rutgers terecht
komt. Deze bedacht zich geen seconde en haalde vol uit met links
en knalde de bal onhoudbaar voor
de keeper in de linkerbenedenhoek,
3-2. Spelers, begeleiding en publiek
schreeuwden het uit van vreugde en
de scheidsrechter floot gelijk af voor
het eindsignaal. Waar men vooraf alleen maar op kon hopen was
gebeurd, Legmeervogels versloeg
een ploeg uit de 1e divisie met 3-2.
Een echte stunt dus, die bereikt is
doordat de spelers vanavond boven
zichzelf uitstaken en de beste wedstrijd tot nu toe op de mat legden.
Om door te bekeren moet Legmeervogels nu alleen nog haar laatste
wedstrijd winnen van Plein83 5, wat
uitkomt in de 2e klasse F. Op papier moet dit een overwinning worden voor Legmeervogels, maar zoals
vanavond is gebleken mag men hier
niet zomaar vanuit gaan.
De volgende competitiewedstrijd
vindt plaats op vrijdag 4 november
om 21.05uur in Muiden. Tegenstander deze avond is concurrent Voorland, die tot nu toe evenveel verliespunten heeft. Wederom weer een
spannende kraker voor Legmeervogels zaalvoetbal 1.
maar ook aan de vleugels stond alles vast. Op de a-lijn na, waar Gerben een batterij van de witte torens
had staan. Maar zwart verdedigde
kloek en moedig. Omdat geen doorbraak mogelijk was kwamen beide
schakers remise overeen.
Restte ons nog een partij, namelijk die tussen Wim Klaassen en
Henk v/d Plas over. Ook hier schieten aliassen te kort. De schaker
uit Mijdrecht toonde weinig respect voor zijn grote tegenstander
(De Wavervener speelt dit seizoen
wél mooi in het eerste team.) Na
een onnauwkeurige paardzet kon
Henk onmiddellijk profiteren. Enkele zetten later leek de witte stelling
niet meer te houden - zwart zou op
grond van zijn 4 - 2 meerderheid op
de koningsvleugel makkelijk winnen maar .... het liep anders.
Wim wist nog één keer deze spannende partij om te buigen. Zo zie je
weer: nooit (te) vroeg opgeven.

MANA IS DAKLOOS
DONEER UW AIR MILES
EN BOUW MEE AAN ONS
NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118
OF GA NAAR AAP.NL

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.
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Originele aanpak ShakeSpeare

Havo 4 vlc speelt ‘a MidsuMMer NigHt’s dreaM’
Het VeenLanden College kent
een lange Shakespeare traditie, waarin de bovenbouw elk
jaar een stuk van Shakespeare
in het Engels opvoert. Dit jaar is
gekozen voor een geheel nieuwe aanpak. Om nog meer leerlingen actief bij het stuk te betrekken werd gekozen voor een
project rond ‘A Midsummer
Night’s Dream’ , waar alle havo
4 klassen aan hebben deelgenomen. In de lessen Engels
is het stuk behandeld en een
deel ervan door alle leerlingen gespeeld. Donderdagmid-

dag werd het project afgesloten met de opvoering van het
stuk in de aula van de school.
De beste spelers uit elke klas
voerden een deel op in het Engels. Het publiek zag dus het
complete stuk. Een wel heel originele aanpak van deze romantische komedie uit het eind van
de 16e eeuw.

Voedingssupplementen vrijwel
onmisbaar bij de maaltijd
De Ronde Venen - Ben je gauw
moe of lusteloos en na het sporten
‘bekaf’, dan wordt al snel naar specifieke middelen gezocht om er weer
‘bovenop’ te komen. Voedingssupplementen, zoals energiepreparaten
en een gezond sportdrankje, zijn er
in veel gevallen het antwoord op. In
eerste aanleg niks mis met die hunkering naar wat ‘extra energie’ of
‘bouwstoffen’ waar het lichaam dan
om vraagt. Maar als je je regelmatig lusteloos voelt en daar wat aan
wilt doen, hoe kan je dan weten aan
welke bouwstoffen en/of mineralen
je een ‘tekort’ hebt?
In een gerenommeerde reformwinkel zal men je wellicht naar behoren
kunnen informeren mits voldoende
kennis bij het personeel/winkeleigenaar aanwezig is. Maar voor het
overige moet je het vaak zelf maar
uitzoeken. Goed advies wanneer
en waarvoor men een bepaald product zou kunnen en moeten gebrui-

ken, is vaak niet voorhanden, uitzonderingen daargelaten. En mocht
het niet baten, schaden doet het (in
de meeste gevallen) toch ook niet,
zo wordt gedacht, maar het product heeft je wel geld gekost. Kortom, wie daarvoor belangstelling
heeft kan voor advies en antwoorden geheel vrijblijvend te luister
gaan bij Anita Engelbart uit Wilnis,
die als onafhankelijk Herbalife adviseur en distributeur optreedt. Belt u
haar maar op 06-23423659. Bovendien houdt zij aanstaande zaterdag
29 oktober Open Huis aan het ds.
W.A. Willemseplantsoen 4 in Wilnis
(Veenzijde). Daar is elke belangstellende die meer wil weten over het
gebruik van voedingssupplementen
en gezonde voeding vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur vrijblijvend(!!) van harte
welkom. Er zijn producten te proeven en er is volop informatie en documentatie. Zie ook de advertentie
in deze krant.

Tekort aan bouwstenen
Onzin of niet, maar er schuilt wel
degelijk een grond van waarheid
in waarom steeds meer mensen allerlei voedingssupplementen gebruiken bij de dagelijkse reguliere maaltijden. “Die mensen hebben
zich kennelijk wat meer verdiept in
het hoe en waarom van hun lichaam
en waarom dit op een prettige, maar
ook wel eens onprettige manier reageert. Meestal weet je niet waarom.
En dan bedoel ik niet reacties op typische ziekteverschijnselen, maar
meer het algehele gevoel dat ‘je
niet lekker in je vel zit’. In veel gevallen is de oorzaak een onjuiste voeding. Het is zowel wetenschappelijk
als medisch bewezen dat vanwege
een verkeerd voedingspatroon iemand vroeg of laat allerlei lichamelijke klachten kan krijgen en zelfs
ernstige kwalen kan oplopen, zoals zwaarlijvigheid, diabetes of hartziekten,” zo laat Anita weten.
Zij kan onderbouwen dat de tegenwoordige voedingsmiddelen en ‘verse’ producten in vergelijking met jaren geleden niet meer die hoeveelheid bouwstenen bevatten die nodig zijn om het lichaam gezond en in
balans te houden. Het lichaam krijgt
daar dus een tekort aan en dat merk
je vroeg of laat aan je lichamelijke
conditie en manier van welgevoelen.
“Uitputting van gronden doordat er
te vaak moet worden geoogst om
iedereen te eten te geven en daardoor te snelle kweek- en groeiprocessen, zijn mede de oorzaak waardoor producten onvoldoende elementaire bouwstenen opnemen en
na bereiding weer kunnen afstaan.
Daar komt bij dat veel producten
gemaakt zijn voor ‘de snelle hap’,
zoals kant-en-klaar maaltijden die
teveel vet, zout of suiker en houdbaarheidstoffen bevatten en gemiddeld te weinig mineralen. Verder is
zonder ontbijt de dag beginnen een
slechte zaak. Aanvulling met doelgerichte voedingssupplementen is
in nagenoeg alle gevallen dan eerder een noodzakelijke aanvulling
van bouwstenen waar het lichaam

om vraagt dan ‘zomaar een toevoeging’ omdat het een hype is. Overigens kunnen voedingssupplementen nooit een reguliere maaltijd vervangen!”
Switch Your Life
Anita kan u ook het nodige vertellen hoe men met een bepaalde voedingsmethode kan afslanken
(of aankomen, want ook dat komt
voor). Dat is volgens haar wat anders dan het volgen van allerlei dieten zoals die tegenwoordig worden aangeboden. Bij Anita kunnen zich 25 belangstellenden aanmelden voor een gratis proefpakket om af te slanken. Anita begeleidt hen zelf. Daarnaast presenteert
zij een pakket specifieke sportvoeding voor sporters die méér uit hun
lijf willen halen om optimaal te kunnen presteren. De producten die
Herbalife aanbiedt staan onder toezicht van een team wetenschappers en professionals op het gebied
van voeding en gezondheid, waaronder zelfs een Nobelprijswinnaar.
Elk product staat onder strenge
controle en wordt voortdurend getest op een positieve werking. Omdat de meeste producten een specifieke toepassing hebben als aanvulling op… is een goed advies met
documentatie daarbij geen overbodige luxe. Het kan gezien worden
als maatwerk naast de voeding. En
er hangt bovendien altijd een prijskaartje aan, of het nu gaat om weinig of meer euro’s; het gekochte
product moet immers niet in de kast
blijven staan. De bedoeling is echter
dat het op de juiste manier en tijd
wordt opgegeten waarmee het de
gebruiker helpt zijn of haar lichaam
weer in balans te brengen om een
‘fit gevoel’ te krijgen. Of een betere
lichamelijke prestatie te leveren. Dit
onder het motto: ‘Switch your life’.
Laat dat nu net ook de naam van de
website zijn waar u meer informatie
kunt opdoen: www.switchyourlife.
nl. Erg nuttig en daardoor de moeite van het bekijken en lezen waard.
En vergeet het Open Huis niet aanstaande zaterdag!

Groot feest bij Kinderen
Helpen Kinderen!
Mijdrecht - Een cake versieren?
Workschop zeepketting maken?
Wil je veranderen in een prinses
of stoere leeuw? Dit kan allemaal
op zaterdag 29 oktober vanaf 12.00
uur! Iedereen wordt die dag uitgenodigd voor het 20-jarige bestaan
van de knutselclub Kinderen Helpen
Kinderen. Dit feest is niet alleen belangrijk voor de kinderen in De Ronde Venen maar ook voor de kinderen in de ontwikkelingslanden!
In de afgelopen 20 jaar hebben de
kinderen van de club enorme hoeveelheden mooie werkjes gemaakt
en deze voor kleine prijsjes verkocht. Met dit geld hebben zij meegeholpen via het Liliane Fonds om
hulp te bieden aan kinderen met
een beperking in de leeftijd van 0
tot 25 jaar. Deze kinderen krijgen revalidatie aangeboden op een klein-

schalige, persoonsgerichte directe manier. Ook schminkt de leiding
van de club al jaren bij diverse gelegenheden voor het goede doel. U
kunt aanstaande zaterdag 29 oktober zien hoe zij werken door langs
te komen ter gelegenheid van de
viering van het 20-jarig bestaan van
de club! Wilt u of uw kinderen uw/
hun creativiteit verder ontwikkelen
en zo ook nog andere kinderen in
de wereld helpen, kom dan langs
aanstaande zaterdag 29 oktober en
meld je aan! Op de site www.meedoen.nl van het Liliane Fonds kunt u
alvast een filmpje bekijken over hun
activiteiten. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets, want er is weinig parkeermogelijkheid. Het adres
is: Schepenenstraat 9 in Mijdrecht.
Contactpersoon Paulien van der
Veen,
Kinderenhelpenkinderen@
casema.nl

