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Qua Kunst en
Ambacht 2012

Westelijke deel Randweg
afgesloten voor autoverkeer
Uithoorn - Sinds kort is het westelijk deel van de Randweg vanaf de splitsing met de Randhoornweg tot aan de Noorddammerweg
afgesloten voor autoverkeer. Uitsluitend fietsers, scooters en eventueel motorfietsen kunnen nu nog
van dit stuk Randweg gebruikmaken. Dat betekent dat inwoners van
een groot deel van de Legmeer en
Legmeer-West wéér een uitvalsroute is ontnomen om per auto hun
wijk te verlaten richting Aalsmeer
en omgekeerd. Dat kon mooi via
de Randweg en de Poelweg en dat
ontlaste de drukke Randhoornweg.
Men is nu verplicht over die bochtige weg - ook wel het ‘Legmeercircuit’ genoemd - te rijden naar het
verkeerslicht bij de N201. Bij de brede school is het tijdens de spitsuren
erg druk en er vormen zich dan ook
regelmatig opstoppingen. De bewoners kunnen al moeilijk per auto hun wijk in- en uitkomen, want er
zijn nu nog slechts twee wegen, t.w.
via Op de Klucht naar de Zijdelweg
en over de Randhoornweg naar de
N201. ‘Omrijden’ via de Noorddammerweg v.v. heeft weinig of geen
zin. Alle verkeer gaat dan toch nog
over de overvolle Randhoornweg
die daar niet op berekend is in de
spits. En via de Faunalaan is niet
mogelijk.
Knullig
Ter hoogte van de nieuwe fietsbrug
is de Randweg richting De Legmeer v.v. met betonblokken en paaltjes afgesloten voor het doorgaan-

de (auto)verkeer. Vanuit LegmeerWest via de Noorddammerweg naar
de Randweg richting Poelweg is wel
mogelijk. De afzetting is aan een
kant bovendien knullig uitgevoerd.
Want op de splitsing met de Randhoornweg staat nergens aangegeven dat een kilometer verderop de
weg is afgesloten voor het autoverkeer. Niet-wetende automobilisten
rijden de Randweg af en moeten bij
de fietsbrug weer allerlei toeren uithalen om te keren en weer terug te
rijden. De redactie van deze krant
heeft dit zelf geconstateerd en de
reacties van de bestuurders logen
er niet om. Dus gemeente, zet een
bord op de kruising met de Randhoornweg dat de Randweg niet toegankelijk is voor auto’s en vrachtverkeer. Scheelt een hoop ergernis
en scheldpartijen.
Fietsersbelang
Omdat hier door de gemeente kennelijk ‘haast’ is toegepast, was dit
voor raadslid Nick Roosendaal
(VVD) aanleiding om vorige week
donderdagvond tijdens een raadsvergadering hierover vragen te stellen aan wethouder Ria Zijlstra. Zij
nam haar collega Levenbach waar
die absent was. Roosendaal vroeg
zich af wat de reden is om het deel
van Randweg ter hoogte van de
fietsbrug plotseling voor auto’s af
te sluiten en of dit aan de bewoners van de Legmeer en de raadsleden kenbaar was gemaakt. De wethouder gaf aan dat dit afgelopen
zomer (in de vakantietijd!) het ge-

val is geweest. De bewoners hebben een brief gehad. De raad was
niet geïnformeerd omdat het college bevoegd is zelfstandig verkeersmaatregelen te treffen. De weg
wordt al vele jaren als zodanig gebruikt. Op de vraag van het raadslid of er nu ineens meer fietsers zijn
of dat er veel ongelukken gebeuren,
bleek dit niet aan de orde. De wethouder antwoordde dat de afsluiting uitsluitend is gedaan in het belang en de veiligheid van de fietsers
(schoolkinderen). Die komen vanaf
de fietsbrug met een te hoge vaart
van het talud naar beneden op de
Randweg. Ze houden daarbij vaak
te weinig rekening met het andere verkeer, zoals auto’s. Automobilisten verwachten op hun beurt niet
dat fietsers plotsklaps de weg oprijden. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties. Alternatieven zijn overwogen, zoals eenrichtingverkeer en
voorrang voor fietsers. Maar dat
biedt volgens de wethouder geen
soelaas. En voor wegverbreding met
een apart fietspad heeft de gemeente geen geld. Daarom is meteen besloten tot deze maatregel. Overigens rijst de vraag waarom niet een
alternatief is bedacht om fietsers te
dwingen af te remmen alvorens die
beneden de weg oprijden? Veiliger
én voordeliger voor beide partijen!
De automobilist is weer de verliezer.
Roosendaal vond de beslissing het
gevolg van een ongestructureerde handeling. ‘Eerst alle alternatieven onderzoeken, dan pas afsluiten’,
was zijn commentaar.
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zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl
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OOK VOOR WINTERLIDMAATSCHAP!

Jeansactie
vriJdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober

1e Jeans 2e Jeans

40 60
%

%

korting

dames- heren- en kids Jeans*
onder andere pall mall/g-star
levi’s/Jack & Jones/only/cars
op deel van de collectie

*

Zie advertentie
elders in dit blad

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

cars heren Jas
79,95

39,

verkriJgbaar

95

in zwart en
donkerblauw

priJs
2e halve

alle kinder tops

Jassen/truien/tunieks/vesten/etc.
iedere zondag open

big l aalsmeer | Join fashion | www.bigl.nl
ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

troy 51043

Tel: 0297-581698

SPAARKAART VOOR

50% KORTING
5X TANKEN* IS
50% KORTING

OP AUTOWASPROGRAMMA 1
* MINIMAAL 20 LITER

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

ADVERTEREN?
IN DE

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

Het is weer even vertraagd maar. . .

Emmaüsparochiebestuur gaat
kerkhofje toch leeghalen
Uithoorn - Het was een tijdje rustig rond het kerkhofje aan het Zijdelveld, maar vorige week vrijdag
kwam plotseling, uit het niets, het

nieuws: maandagochtend om zeven
uur wordt begonnen met het verwijderen van het asbest en de grafstenen. Een groepje nabestaanden

dat al jaren vecht voor behoud van
dit rustieke kerkhofje, heeft het hele weekend gezocht naar een mogelijkheid om het tegen te houden,

maar in het weekend is alles gesloten. Er bleef hen maar één ding
over: er maandagochtend voor het
hek gaan zitten en de slopers tegenhouden.
Tot op heden lukte het. De slopers
deden niets. Er kwam nog even politie kijken, maar ook zij maakte
zich verder niet druk. Uit naam van
de burgemeester werd de demonstranten een brief uitgereikt waarin
stond dat wat ze deden niet mocht,
maar ook nu gebeurde er niets. De
nabestaanden vechten door: “Het
kan toch niet zo zijn dat ze van de
180 grafstenen er 155 gaan slopen. Als je de tekening ziet blijven
er 26 staan, verdeeld over het kerkhof. Dat is toch verschrikkelijk. We
zullen zolang als mogelijk dit tegenhouden”, aldus de strijdlustige actievoerders.

Fietspad brede school naar
De Legmeer afgesloten
Uithoorn - Onlangs is het door
schoolkinderen veelvuldig gebruikte
fietspad vanaf de brede school naar
De Legmeer v.v. door de gemeente
afgesloten. Het is vervangen door
een nieuw aangelegd fietspad langs
een deel van de Faunalaan. Kinderen die gebruikmaakten van het
fietspad vanaf Aan de Zoom langs
de Bosmuis en de Hermelijn naar en
van de brede school, moeten nu een
stuk omrijden. Hetzij via de Faunalaan, over het fietspad langs de (bestaande) N201 en de Noorddammerweg/Randhoornweg en terug,
hetzij langs de Faunalaan, het Reptielenpad en de Zoogdierenlaan v.v.
Als er tenminste een toegang is vanaf de Faunalaan naar het Reptielenpad. Want halverwege, ter hoogte van Aan de Zoom, sluit een groot
hek de Faunalaan en de toegang tot
de wijk voor het verkeer af.
Donderdagavond 18 oktober jl.
werd door raadslid Arjan Koopmans (Groen Uithoorn) vragen gesteld over het ‘recht-toe-recht-aan’
fietspad naar de brede school waarom dit is opgebroken. Wethouder

Ria Zijlstra – die haar collega Levenbach in deze tijdelijk verving gaf aan dat het fietspad destijds eigenlijk als een noodvoorziening was
aangelegd in afwachting van de
nieuwbouw waarmee de wijk wordt
uitgebreid. Maar dat ligt al jaren stil.
Het fietspad voldoet niet meer aan
de eisen omdat de betonnen stelcomplaten waarmee het tracé is gelegd, schots en scheef gaan liggen
door verzakking. Om die reden is er
een nieuw fietspad aangelegd langs
de Faunalaan met aansluiting op de
doorgang waar Aan de Zoom op uitkomt. Fietsers moeten dan wel een
stuk omrijden om v.v. op de plaats
van bestemming te komen in de
(huidige) nieuwbouwwijk LegmeerWest, waaronder de brede school.
De wethouder gaf aan dat het wel
de bedoeling is in de loop van de tijd
het afgesloten fietspad opnieuw te
bestraten en weer in gebruik te nemen. Ook al omdat een aantal omwonenden te kennen heeft gegeven
het ook te gebruiken als kortste route naar de bushalte bij het Buitenhof.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

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

Balie werk & inkomen
24 oktober later open
Op woensdagmiddag 24 oktober is de balie van Werk & Inkomen 45
minuten later geopend dan gewoonlijk. De openingstijden op deze dag
zijn van 14:15 tot 16.30 uur. Dit houdt verband met een interne bijeenkomst.
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ALGemene inFORmAtie
Grote evenementen
in 2013 aanmelden voor
1 december 2012

Duurzame Binnie
Earthrise (aardopkomst), zo heet een
foto van de Aarde, gemaakt door astronaut William Anders vanuit Apollo
8, die in 1968 een baan om de maan
vloog. Deze aanblik van de Aarde
vervulde de astronauten met diep
respect. De foto maakt duidelijk: dit
is alles wat we hebben! Als we materie verbranden, blijft er minder van
onze planeet over. Materie verbranden om energie op te wekken is eigenlijk niet nodig. De zon is namelijk een onuitputtelijke en krachtige
energiebron. Kijk maar wat een beetje zon op je huid doet. Straks zijn er
9 miljard mensen op aarde. De huidige consumptie kan zo niet doorgaan. Het veroorzaakt milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Een oplossing is de ‘circulaire economie’. Materie wordt hergebruikt of omgezet in … materie.
Een voorbeeld van zo’n systeem is
het oerwoud: in het oerwoud bestaat
geen afval! Restafval wordt verbrand
in Nederland. Maar gescheiden inge-

zamelde grondstoffen zoals papier
en plastic kunnen we recyclen. Het
bedrijfsleven ziet hier kansen in. De
overheid kan voor regelgeving zorgen. Maar uiteindelijk komt de verandering vanuit de bewoners. Duurzaamheid is een levenshouding, volgens Binnie. Afval scheiden begin in
de keuken. Met andere woorden: u
maakt het verschil !

Gaat u in 2013 een evenement organiseren waarbij meer dan 2000
bezoekers verwacht worden? Dan
moet u dit ruim tevoren bij de gemeente melden. De politie Amsterdam-Amstelland wil in verband met
de beschikbare capaciteit tijdig weten welke grote evenementen er per
gemeente gepland zijn. Dit komt de
openbare orde en veiligheid ten goede. Het is noodzakelijk dat u het door
u in 2013 te organiseren evenement
voor 1 december 2012 via een speciaal formulier bij de gemeente meldt.

tips?
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een
mail naar gemeente@uithoorn.nl
t.a.v. Marian Vermaas. Per brief mag
ook. Andere meldingen over afval
worden het snelste opgelost via de
digitale Melding Openbare Ruimte of
telefoon 0297-513 111.

melding is geen
vergunningaanvraag
Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier is niet hetzelfde als het aanvragen van een
vergunning voor het evenement.
Daarom moet u uiterlijk acht weken
voor aanvang van het evenement, de

definitieve aanvraag voor dat evenement bij de gemeente indienen. Het
is dus belangrijk dat u de vergunningaanvraag tijdig verstuurt.
Aanmelden voor 1 december 2012
Indien u het evenement niet voor 1
december 2012 heeft aangemeld,
dan bestaat de kans dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken. Het is dus belangrijk dat u tijdig weet of u in 2013 een evenement
wilt organiseren en daarnaar handelt.
Deze procedure geldt ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.
meer info?
Met eventuele vragen of voor het
opvragen van een meldingsformulier kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen,
telefoonnummer 0297-513111 of via
de website www.uithoorn.nl

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.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

gang: €1,50. Jeugd gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-22013; 2-3-2013; 6-4-2013; 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl
3 nov.

Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night
Out: Classic meets Rock. Locatie 7Street, de voormalige studio van Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.0022.30 u. Kosten: € 10 p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov.

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

4 nov. t/m
16 dec.

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

9 t/m
11 nov.

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

9 nov.

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

16 nov.

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

16 nov.

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

17 nov.

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

17,23,
24 nov.

Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Davids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 November. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn
Ringdijk 8 De Kwakel,Tel: 0297-560448, Marga Westerbos,
Cyclamenlaan 48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open
19.30u. Meer info op www.genesius-dekwakel.nl. Ook hier
kunt kaarten reserveren.

18 nov.

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

23 nov.

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

25 nov.

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

30 nov.

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

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.

1e di. v/d
maand

Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van
09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt.

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

24 okt.

Herfstvakantieactiviteiten in ’t Buurnest. Kinderbingo van
12.00-14.30 u. Bingokaarten kosten 50 cent per stuk. Alle leeftijden, kleine kinderen onder begeleiding.

25 okt.

Herfstvakantieactiviteiten in ’t Buurnest. Speurtocht van 12.3015.00 u. Alle leeftijden, kleine kinderen onder begeleiding.

26/27 okt.

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

27 okt.

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

27 okt.

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

27 okt.

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

28 okt.

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

2 nov.

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

3 nov.

Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs. Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 u. Toe-

evenementen vanaf december 2012
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet

ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

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

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

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-

ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Poterne 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 12 oktober 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor het organiseren van Halloween op 27 oktober 2012 van 18.45 tot 21.30 uur. Bezwaar
t/m 30 november 2012.
- Eems, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg van 3 oktober 2012 t/m 7 januari 2013. Bezwaar t/m 26
november 2012
PROGRAMMABEGROTING 2013 TER INZAGE EN TE KOOP
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, in het gemeentehuis Laan
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012
MANDAATBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 19 oktober
2012 besloten om de volmacht en de mandaten voor de vergunningverlening voor
werkzaamheden betreffende kabels, leidingen en riolering van afdeling Leefomgeving te laten vervallen en een mandaat hiertoe te verlenen aan het hoofd van
de afdeling Publiekszaken en ondermandaat aan de coördinator van het cluster
Vergunningen.

WWW.UITHOORN.NL

NIEUW OP HET
MARKTPLEIN IN UITHOORN:

ZAKENWIJZER

X & O Hairstyling
Waar haarbehandeling (ook) ambachtelijk
wordt bedreven
Vorige week opende X & O Hairstyling haar nieuwe kapsalon
aan het Marktplein 21. Op de locatie waar eerder Sijbrants &
Van Olst Speciaaloptiek was gevestigd. Na geheel gestript en
opnieuw ingericht te zijn presenteert de haarsalon zich als een
moderne, ruime en fraai ogende zaak. Het is de tweede haarsalon van de eigenaren Naci Sert en Meryem Bekir.
Zij hebben ook in Hoofddorp sinds 2006 een goedlopende
vestiging. “Gelet op het succes wat we daar hebben, durfden
wij het aan ook in een andere plaats een kapsalon te beginnen. Dat werd toevallig Uithoorn op deze locatie,” vertelt een
charmant ogende Meryem. “Wij hadden een tip gekregen dat
het leeg stond. Het is een mooie plek aan de Amstel, want hier
lopen vaak veel mensen. Het personeel wordt bij toerbeurt
verdeeld over beide kapsalons.
Onze medewerksters zijn goed opgeleid en mijn
compagnon Naci en ik zorgen zelf voor de ambachtelijke inbreng. Want behalve vakmanschap, persoonlijke
aandacht, inleven op de klant en een eerlijk advies is
er ook de ambachtelijke kant van het vak. Zoals het
epileren van wenkbrauwen wat met een draad wordt
gedaan in plaats van een pincet en het haar wordt met
een föhn en een borstel gladgestreken en gepolijst,
niet met een stijltang. De heren kunnen zich hier nog
‘ouderwets’ laten scheren met een echt scheermes.
Hoe dan ook, elke bezoeker bij ons moet een behandeling echt als een belevenis ervaren. Bij ons ga je dus
niet ‘zomaar’ naar de kapper. Vanzelfsprekend haken
wij ook in op modetrends, maar wel zodanig dat wij
eerst kijken of die passen bij de uitstraling en het uiterlijk van de klant. Als het volgens ons voor geen meter
staat laten wij dat vriendelijk en onderbouwd weten
en adviseren wij de klant iets anders. Al met al willen
wij ons onderscheiden van andere kapsalons. Daarin
speelt onze voormalige Turkse afkomst ook een rol.

Wij zijn meer dan wie ook sterk betrokken bij ons vak
en willen dat als zodanig uitdragen. Daar past een
hoge mate van service en goodwill bij.”

Beautysalon

X & O Hairstyling is er voor het hele gezin met een compleet aanbod aan haarverzorging en –behandeling
voor alle soorten haar, ook niet-Europees. Tevens voor
bruidskapsels en kapsels voor andere bijzondere gelegenheden waarbij keurig verzorgd hoofdhaar wenselijk is. Bij de dames kan dat op verzoek gepaard gaan
met gezicht make-up. Meryem is namelijk tevens visagist, waarmee de kapsalon tevens een ‘beautysalon’ is.
Bij de haarverzorgingbeurt wordt tevens aandacht geschonken aan beharing waar dit als overbodig en lastig
wordt ervaren, zoals oorharen bij de heren en het ‘in
fatsoen’ brengen van de wenkbrauwen bij zowel heren
als dames. Dit gebeurt automatisch. Een stukje service
en persoonlijke aandacht voor het uiterlijk. Maar ook
het inbrengen van haarextentions en het aanbrengen van haarstukjes (prothesen) behoren tot het behandelingstraject. Er worden voornamelijk producten
van Goldwell gebruikt. Meryem is niet alle dagen op
de locatie in Uithoorn. Op dinsdag en woensdag werkt
zij bij de haarsalon in Hoofddorp voor haar vaste klanten. Naci is op die dagen dan aanwezig in de zaak in
Uithoorn. Haarbehandeling bij X & O Hairstyling kan
zowel op afspraak als zonder afspraak, dus gewoon
binnenlopen en wachten totdat men aan de beurt is.

Dat even wachten is geen straf aan de leestafel onder
het genoegen van een lekker kopje koffie. Ter gelegenheid van de opening van de haarsalon zijn er tot en
met 31 december speciale tarieven voor nieuwe klanten. Die kunnen tevens sparen met een spaarkaart. Na
tien haarverzorgingbeurten krijgt men een product of
behandeling gratis.

X & O?

Wat is de betekenis van de initialen X & O? Meryem legt
uit: “Die zijn ontstaan uit een gedachtegang waarbij de
X staat voor de ‘onbekende factor’ van een breed scala
aan jeugdigen en jongeren die bezig zijn met zichzelf
te ontdekken. Velen moeten zich ook nog vormen maar
weten niet helemaal wat ze willen. Dat geldt soms ook
voor hun kapsel. Dan zijn zij hier aan het juiste adres.
Wij zorgen voor een passende kleur en haarmode volgens hun wensen. En de O staat heel simpel voor de
‘ouderen’. Dat kan een op leeftijd gevorderde jongere
zijn, maar eveneens een medior of senior. Ook dat is
een heel brede doelgroep. Kortom, bij X & O Hairstyling is iedereen van harte welkom: mannen vrouwen,
jong en oud, van welke kleur en oorsprong dan ook.”

Openingstijden:
ma. 12.00-18.00 uur; di t/m za 09.00-18.00 uur;
vrijdagvond tot 21.00 uur.
Er is voldoende gratis parkeerruimte voor de
deur op het Marktplein en in de omgeving.

X&O Hairstyling & Beautysalon

✂

KORTINGSBON
heren knippen:
van 19,- voor
dames knippen:
van 22,- voor
kinderen t/m 12: van 14,50 voor

15 euro
18 euro
10 euro

wassen,watergolf: van 25,- voor
wassen, föhnen:
van 25,- voor

20 euro
20 euro

verven kort haar:
verven lang haar:

25 euro
38 euro

van 35,- voor
van 46,- voor

permanent kort haar (incl knippen)
van 50,- voor 40 euro
permanent lang haar (incl knippen)
van 67,- voor 55 euro
high-lights kort haar van 42,- voor
high-lights lang haar van 57,- voor

35 euro
45 euro

epileren (met draad) van 12,- voor
baard scheren
van 12,- voor

10 euro
10 euro

Deze aanbiedingen zijn geldig na inlevering van
deze kortingsbon en tot het einde van dit jaar.

Marktplein 21 • 1421 AC Uithoorn • Tel. 0297-785563 • E: info@xohairstyling.nl • www.xohairstyling.nl • Ook op Facebook en Twitter
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater. Odie is 4 jaar
oud en heeft zwart met wit befje en wit plekje bij lies.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte gecastreerde kater met grijze
haartjes in nek.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte ‘Poes’ met wat witte haartjes onder de kin; Poes is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje;
hij heeft een witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
- Mijdrecht, Maansteen: Kater; wit met rode vlekken; hij heeft chip
en is gecastreerd.
- Vinkeveen Dodaarslaan: Zwarte gecastreerde kater; onder kin
een witte vlek met daarin een zwart vlekje; zwart-grijze staart.
Gevonden:
- Uithoorn, Kuifmees: Zwart-bruine cyperse kat met witte voor- en
achterpoten. Hij heeft een witte bef en wit puntje aan de staart.
- Uithoorn, Bieslook: Grijze kat met witte pootjes en bef.
- Uithoorn/De Kwakel, Noorddammerlaan: Oranje-zwart-witte lapjeskat.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Zwart-witte kat met zwarte rug en witte
buik, zwarte staart.
- Uithoorn, Bertram: Schildpadpoes met klein wit befje, zwarte
staart en witte teentjes achter.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Rode kater met witte poten en bef;
staarteinde heeft een witte punt.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kittens.
- Moederpoes met 3 kittens.

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Toneel uitvoering Genesius
De Kwakel - Er wordt al weer druk
gerepeteerd voor het komende najaarsstuk van toneelvereniging Genesius. Het is een komisch stuk, geschreven door Ton Davids, genaamd
‘De Richel’. De Richel is de naam
van een opvanghuis voor dak- en
thuislozen, gerund door Toos met
hulp van Pien die een verborgen
agenda heeft. De bewoners, allemaal personages aan de zelfkant
van de samenleving, hebben natuurlijk hun ‘eigenaardigheden’: Edward, een aan lager wal geraakte
toneelspeler en (had) een alcoholprobleem. Wanda, het hoertje, probeert wat bij te verdienen, maar valt
niet zo in de smaak bij de mannen.
Dan Jotie, daklozenkrantverkoper,
een junk die in haar hart dichter of
schrijver zou willen zijn. Rika is het
schoolvoorbeeld van de zwerfster,

Nieuw Kunstconcept
Compo-Art te bewonderen
Regio - Tijdens de komende kunstroute Qua Kunst en Ambacht De
Kwakel komende zaterdag 27 en
zondag 28 oktober van 12.00 uur tot
17.00 uur kunt u kennisnemen van
een geheel nieuw kunstconcept genaamd Compo-Art.
Dit
door
lijstenmaker
Gerrit Hoogebeen van lijstenmakerij De Inlijsteraar ontwikkeld concept is een geheel nieuwe kunstuiting waarbij schilderkunst en het
ambachtelijke lijsten maken op een
kunstzinnige manier hand in hand
gaan. “De spanning die ontstaat
op het moment dat een lijst binnen een kunstwerk een geheel andere functie krijgt dan de gebruikelijke, is voor iedereen zinnenprikkelend”, aldus Hoogebeen. “Het vergt

ook enorm veel creativiteit van de
kunstschilder – in dit geval kunstenares Ingrid Jansen uit Kortenhoef - die plotseling wordt geconfronteerd met een geheel vervormd
en spannend schilderdoek”, vervolgt
Hoogebeen. Er zullen in de showroom van De Inlijsteraar ca. 15 Compo-Art kunstwerken tentoon worden gesteld, waarvan kunstkenners
inmiddels hebben aangegeven dat
dit op deze wijze nog nooit is vertoond. Het gunstige effect dat Compo-Art op de toeschouwer zal hebben is er één van spontane creativiteit. U bent dan ook van harte welkom om uw zinnen te laten prikkelen bij De Inlijsteraar aan Stelling 30
in De Kwakel. Kijk tevens op www.
deinlijsteraar.nl.

Mijmeringen

haar hele leven wordt bepaald door
de inhoud van haar winkelwagentje. En Bennie, aleerder bewoner
van De Richel, een pure alcoholist,
zoekt ook weer een onderkomen in
het huis. Maar hoe lang nog??? De
buurman, voorzitter van het buurtcomité, zegt last van de bewoners
te hebben. Hij gaat op onderzoek
uit en vindt in het bestemmingsplan
dat het pand uitsluitend mag worden aangewend als woning of kantoor. Sluiting en evacuatie dreigt! De
regie is in handen van Silvia Broos,
die op haar eigen wijze een speciale dimensie aan het stuk toevoegt.
Zin om weer een avondje de lachspieren te trainen? U bent van harte welkom in het Dorpshuis van De
Kwakel. Speeldata: zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 november
a.s. Aanvang: 20.15 uur. De zaal is

Door Flavoring

BUY NOTHING NEW
Van de week had ik dan heerlijk even een momentje voor mijzelf. Tijdschrift, kopje thee en dan in het hoekje van mijn bank genesteld, liefst
nog met een dekentje over mijn benen. Dit zijn van die momenten waar
ik heerlijk van kan genieten. Maar die rust duurt nooit lang, altijd komt
er wel iets voorbij waarvan ik weer in de actie schiet. Dat kunnen de kinderen zijn, een telefoontje of gewoon de ideeën die je in je hoofd krijgt
en die er dan meteen weer uit moeten.
Zo raakte ik geïntrigeerd door een artikel dat ik las in dat tijdschrift. Het
ging over de Buy Nothing New maand. Wat blijkt, er is een ‘beweging’
ontstaan die de maand oktober heeft uitgeroepen tot een maand waarin iedereen wordt uitgedaagd om niets nieuws te kopen. Dit triggerde
mij, omdat ik me best kan verbazen over mijn eigen consumptiegedrag.
Ik vind het heerlijk om te shoppen, om nieuwe dingen te kopen en kan
daar menig dagje uit mee vullen. Alleen, met familie, met vriendinnen,
het maakt me niet uit. Het rondsnuffelen, kleding passen, tussen de boeken neuzen in de boekwinkel, ik vind het allemaal even heerlijk. Maar
tegelijkertijd irriteert het me ook. Waarom word ik blij van winkelen en
nieuwe dingen aanschaffen? Het moment is tenslotte van korte duur en
voordat je het weet, is iets niet nieuw meer maar een gewoon onderdeel
in je huis of kledingkast. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg
dat als ik ging winkelen en mijn man had wel een aankoop gedaan en ik
nog niet, dat ik daar chagrijnig van werd.
Buy Nothing New is dus een actie die bewustwording stimuleert over alles dat we allemaal al bezitten en zij roepen iedereen op om een maand
lang geen nieuwe spullen te kopen, en vooral om te genieten van dat
wat we al hebben! Wat daar volgens hun bij hoort, is ontdekken dat je
ineens geld overhoudt om leuke dingen te doen. Buy Nothing New gaat
namelijk niet over geen geld meer uitgeven, maar over anders geld uitgeven. Je geld spenderen aan een beleving, in plaats van iets materieels.
Iedereen kent wel die spullen op zolder die staan te verstoffen, of dat
deel in je kledingkast dat je toch nooit aantrekt. Er is altijd wel iets wat
we niet gebruiken en wat kan worden weggegeven, kan worden uitgeleend, op marktplaats gezet kan worden of wat je kan ruilen.
De maand oktober is gekozen, omdat in december vaak veel geld wordt
uitgegeven en juist in de maanden ervoor het leuk is om te zien wat je
allemaal al hebt. Dit zette mij wel aan het denken. De maand is al bijna voorbij, dus heeft het nog wel zin dan? En ik doe toch al bewust met
mijn spullen? Zo geef ik de kinderkleding van mijn kinderen altijd door
aan anderen, zodat mijn kasten weer opgeruimd zijn en iemand anders
weer blij is met de spullen. Maar goed, enige scepsis heb ik toch nog
wel, gezien mijn slappe smoesjes. Terwijl ik het tegelijkertijd een geweldige actie vind. Het doet een beroep op je creativiteit. Je huis weer eens
op zijn kop zetten is goed, de bezem door je huis en kasten halen en
vooral goed kijken wat je kan doen met al je spullen. Geef je het weg, ga
je het verkopen, pimp je dat ene meubelstuk zodat het aan een tweede
leven kan beginnen? Ik vind het nog niet zo’n gek idee, zeker met de crisis en de bezuinigingen waar we met zijn allen al een tijdje inzitten en
in zullen blijven zitten.
Ik ben al een tijdje bezig met het opruimen van de spullen in mijn huis.
En nu weet ik het zeker, hier ga ik mee door. Koop niks nieuws in oktober, misschien moet het gewoon worden, ik koop niets meer dit jaar.
Maar... is dat dan wel goed voor onze economie?

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

Kids- en jeansactie Big L jeans
Aalsmeer - Big L in Aalsmeer gaat
weer ruimte maken voor de nieuwste modellen jeans van de bekende merken van o.a. G-Star, Pall
Mall, LTB, Levi’s en ga zo maar door.
De ‘oude jeans’ gaan dit weekend
met fikse korting weg. Bespaar dit
weekend 60% korting op een nieuwe jeans. Voor iedereen zit er wel
een broek bij, want Big L is bekend
geworden om zijn grote aanbod in
jeans. Big L is al jaren toonaangevend in de nieuwste modetrends. Et
is een afdeling voor de heren met
o.a. Jack & Jones, Cast Iron, G-Star
en Levi’s. Op de damesafdeling vind
je o.a. Edc, Only, G-Star, DEPT en
Gsus. Ook aan de kinderen is gedacht. Op dit moment helemaal hot
voor de kids zijn de merken Cars,
Garcia en Outfitters Nation.
Kidsactie
Vanwege de herfstvakantie heeft
Big L dit weekend ook aan de kinderen gedacht. Een speciale ac-

tie op de kindertops. Wanneer er 2
artikelen gekocht worden, gaat er
1 voor de helft van de prijs (goedkoopste artikel). Ook voor de kids
zijn diverse jeans in de aanbieding.
Dit weekend volop actie dus in de
winkel. Big L heeft service hoog in
het vaandel staan. Door het indrukwekkende aantal modellen in jeans
moet jij een broek kunnen scoren en
dat tegen kortingen tot en met 60%.
Wat wil je nog meer!
Het enthousiaste team begroet u/
jou graag dit weekend. Vrijdag is
de winkel geopend van 10.00 uur
tot 21.00 uur. De volgende ochtend
gaan de deuren weer open om 10.00
uur en sluiten zij om 17.00 uur. Ook
komende zondag 28 oktober is de
winkel geopend van 12.00 tot 17.00
uur.
Tot ziens dit weekend in de winkel
van Big L aan de Zijdstraat 61 in
Aalsmeer.

Uilen in Uithoorn
Uithoorn - Er zaten weer vijf uilen in de boom aan de Jacob van Campenlaan.
Gerry v/d Starre
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Ontdek de nieuwe Renault
Clio bij Renault Nieuwendijk
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Woensdag 7 november:

Open avond D-F!NE
Uithoorn - Bericht voor alle meiden en dames tussen de 18 en 50
jaar: houd je van (samen) zingen en
gezelligheid, kom dan naar de open
avond van soul- en motownkoor
D-F!NE op woensdagavond 7 november in hun vaste repetitieruimte ‘de Morgenster’ aan de Visserlaan 6 (tegenover The Mix en naast
de Thamerkerk). Op deze woensdagavond kun je van 20.00 uur tot
22.30 uur vrijblijvend komen kijken/
luisteren/meezingen/sfeer proeven
en kennismaken met dit koor. Zij
zijn een enthousiast koor van rond
de 35 vrouwen met een swingend
en leuk repertoire van (met name)
soul en Motown liedjes. Denk aan
‘Proud Mary ‘ van Ike en Tina Turner, ‘Respect’ van Aretha Franklin

of nummers van Stevie Wonder, Michael Jackson, the Supremes, Amy
Winehouse en vele anderen. Heerlijke, bekende liedjes die ze samen
met hun dirigente Julia instuderen.
Het koor heeft onlangs een CD opgenomen en zal komend seizoen
haar 10-jarig bestaan vieren, dus
dat wordt een feestje! Wil je meer
informatie dan kun je een kijkje nemen op de website: www.soulkoor.
nl of een e-mailtje sturen aan info@soulkoor.nl. Je kunt D-F!NE ook
volgen op Facebook en Twitter. Je
hoeft je niet op te geven voor deze open avond, het is gratis en je zit
nergens aan vast, maar kom vooral allemaal voor een gezellig avondje zingen met de D-F!NE dames! Tot
7 november!

Uithoorn - Op zaterdag 17 november zal in het Rechthuis in Uithoorn voor de negende keer het Gala aan de Amstel worden georganiseerd. De opbrengsten van dit Gala
gaan dit jaar naar ‘Stichting Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel’. Het belooft ook dit jaar weer een spetterend feest te worden. De hoofdact
op deze avond, de coverband ‘Loszand’, zal weinig moeite hebben om
iedereen op de dansvloer te krijgen.
In een entourage van sfeervolle zalen en tenten, in en rond het Rechthuis, is er een programma samengesteld waarin jong en oud zich
thuis zullen voelen. De romantische
partyboot ‘Dame van Amstel’ zal tijdens het feest tochten op de Amstel
verzorgen, waarbij entertainment
aan boord zal zijn. Ook is er gelegenheid voor een gokje aan één van
de Blackjacktafels. De Lions hopen
u graag met een glas champagne,
feestelijk te mogen ontvangen.
De kosten bedragen 90,- euro p.p.
voor de gehele avond, dus inclusief
buffetten en drankjes. Doelstelling

van het fonds is om jongeren tot en
met 17 jaar, van wie de ouders over
onvoldoende inkomen beschikken,
actief te betrekken bij sportieve en
culturele activiteiten in groepsverband. Het fonds ondersteunt inmiddels ruim 80 kinderen die daardoor
kunnen deelnemen aan o.a. voetbal, hockey, volleybal, judo, karate,
badminton, turnen, aerobic, scouting, dansen en muziek. De Lions
verwachten dat door de gulle gaven
van hun gasten van het Gala en hun
sponsors het Jeugdfonds haar activiteiten kan blijven voortzetten. Nederlandse Lionsclubs zetten zich in,
naast het verrichten van immateriële dienstverlening, met het ondernemen van acties, zoals dit Gala, om
gelden te genereren voor projecten die de gemeenschap ten goede komen. Met behulp van uw reservering voor het Gala aan de Amstel kunnen zij die doelstelling realiseren. U kunt kaarten reserveren
per mail naar: jpdalmeijer@gmail.
com met vermelding van uw naam
en adres.

Uithoorn - De nieuwe Renault Clio,
de vierde generatie van het model,
is tijdens een speciaal introductieweekend van 25 tot en met 28 oktober in de showroom van de Renaultdealer Nieuwendijk te bewonderen.
De dynamische hatchback van de
hand van de Nederlandse Directeur Design van Renault, Laurens
van den Acker, is verkrijgbaar voor
een prijs vanaf 13.990 euro. Daarbij is de nieuwe Renault Clio volop te personaliseren naar de smaak
van de klant. Renault Nieuwendijk is
zeer positief over het nieuwe model:
“De nieuwe Clio heeft een dynamisch en verleidelijk design. Hij valt
op door de nieuwe Renault-neus.
Ten opzichte van zijn voorganger is
de Clio verlaagd, is de spoorbreedte
vergroot en zijn de wielen aanzienlijk verder naar buiten geplaatst. Dat
zorgt voor een ontwerp met meer
dynamiek en persoonlijkheid.” Ook
aan veiligheid is gedacht. “De vijfdeurs is meer dan een mooi plaatje:
de Clio scoort vijf sterren in de veiligheidstests van EuroNCAP en verbreekt met de nieuwe Energy-motoren records op het gebied van zuinig
brandstofverbruik en geringe CO2uitstoot”, zo benadrukt de enthousiaste dealer.

Rijk uitgerust
De Clio is standaard uitgerust met
onder meer adaptieve frontairbags
voor bestuurder en passagier, zijairbags voor lichaam en hoofd, cruise
control met snelheidsbegrenzer,
led-dagrijverlichting, elektrisch bedienbare ramen vóór, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, ESP, Hill-start Assist en
banden met extreem lage rolweerstand. De vanafprijs van de Authentique-uitvoering is 13.990 euro.
In de extra rijk uitgeruste uitvoeringen Expression (15.590 euro), Collection (16.990 euro) en Dynamique
(17.290 euro) is de auto voorzien van
onder meer airconditioning, een geintegreerd 7-inch touchscreen navigatie- en multimediasysteem, Bluetooth® handsfree telefoonbediening en Eco-mode.
De nieuwe Renault Clio is vanaf 25
oktober live in de showroom van
Renault Nieuwendijk te bewonderen. De presentatie van het nieuwe vlaggenschip wordt uiteraard
aangekleed met een hapje en een
drankje. Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen of een
proefrit maken in één van de testmodellen.

Burgemeester Dagmar
geniet van Doe Maar
Lionsclub presenteert
Gala aan de Amstel

Uithoorn - Gisteravond bij een topconcert van Symphonica in Rosso geweest. Doe maar. Wij, inwoners van Uithoorn, kwamen daar
onze eigen burgemeester tegen! Wat geweldig. Is dat geen foto
waard voor in de krant? Vinden wij wel!
Michael Pijnenburg, Menno Verhagen,
Sven de Meulmeester, Tim Spruijt.
Inwoners van Uithoorn!

Infoavond op maandag 5 november

Nieuwe Natuurgidsencursus
IVN in februari
Regio - Je liefde voor natuur verder uitdiepen en dat ook nog eens
op jouw manier kunnen uitdragen!
Dat en nog veel meer leer je tijdens
de Natuurgidsencursus die in februari 2013 start. Om de 5 jaar, gekoppeld aan een lustrum, start de IVN
De Ronde Venen & Uithoorn met
een 1,5 jaar durende opleiding tot
landelijk erkend gediplomeerd Natuurgids.
In deze periode is er om de 2 weken
(met uitzondering van schoolvakanties) op maandag een lesavond en
elke vier weken op zaterdagochtend een excursie of het veldwerk.
De cursus kost inclusief lesmateriaal, koffie/thee en één jaar IVN-lidmaatschap met ontvangst van het
afdelingsblad RondUit: 225 euro.
Inschrijfgeld 25 euro. Spreekt dit je
aan, kom dan naar de info-avond op

maandag 5 november in NME-centrum De Woudreus aan Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens de informatieavond hoor je meer over het
IVN, de opzet van de cursus en wat
er van jou wordt verwacht om het
erkende diploma IVN-natuurgids te
behalen. Afstudeerverslagen liggen
ter inzage, oud-cursisten staan voor
een informele babbel klaar, naast
koffie/thee en zelfgebakken cake.
Zo kun je een weloverwogen beslissing maken om vanaf 2013 deze natuurgidsencursus te volgen. Je
kunt je voor deze informatieavond
opgeven bij Cindy Raaphorst, tel.
(0297)562138; e-mail: cindy-raaphorst@hotmail.com.
Meer informatie over de IVN vind
je op de website: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Klok-terug-concert Tavenu
De Kwakel – Komende zondag 28
oktober geeft Tavenu weer het klokterug-concert in het dorpshuis in
De Kwakel. De slagwerkgroep en de
fanfare van Tavenu presenteren zich
zowel gezamenlijk als afzonderlijk.
De slagwerkgroep heeft een gevarieerd programma. Er worden melodische stukken gespeeld, zoals Peter Gunn, Summer Nights en Eloise. Met boomwhackers laten ze zien
dat ritme en melodie op een bijzondere manier gecombineerd kunnen worden. Ook zullen de slagwerkers een paar sambanummers laten horen, waarbij het publiek mee

kan swingen. Samen met de fanfare
speelt de slagwerkgroep de DMPmars en de Ferry March en twee
lekker swingende nummers, Sambalonga en Caribbean Variations on
a tune.
De fanfare van Tavenu speelt I don’t
know how to love him uit de musical Jesus Christ Superstar, Rood van
Marco Borsata, en This is Brass en
heeft ook nog een leuke toegift.
U bent van harte welkom bij dit
concert. Het begint om 12.00 uur
in dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan 16. De toegang is gratis.

Knotseizoen gestart

Vrijdag 16 november:

Verrassend concert van
Amicitia in de Burght
Uithoorn - Op vrijdag 16 november a.s. geeft oratoriumvereniging
Amicitia haar najaarsconcert in de
R.-K. Burghtkerk. Dit keer met een
bekend werk, de Krönungsmesse van Mozart en een onbekend
werk, het oratorium ‘Die letzten
Dinge’ van Spohr. Het is altijd een
feest om naar een mis van Mozart
te luisteren, maar ook Spohr heeft
een prachtig werk gecomponeerd.
Louis Spohr (1784-1859) is een tijdgenoot van Mendelssohn, Schubert
en Schumann, componisten van romantische muziek. ‘Die letzten Dinge’ wordt echter zelden uitgevoerd;

Amicitia gaat de uitdaging aan en
zorgt dus wéér voor een première
in Uithoorn. Aan dit concert werken
verder mee: Ruzanna Nahapetjan
sopraan, Ellen Smit mezzosopraan,
Rein Kolpa tenor, Ronald Dijkstra
bariton, Eric Jan Joosse orgel, begeleidingsorkest Continuo, algehele leiding Toon de Graaf.
Noteer deze datum in uw agenda en
kom genieten van dit prachtige concert.
Inlichtingen: mevrouw G. Bijlsma,
tel (0297)567257 of mevrouw E. de
Boer. tel. (0297)562727. Website:
www. Amicitia-uithoorn.nl .

Uithoorn - Knotten doe je als de
sapstroom stilstaat. De blaadjes zijn
nu inderdaad aan het vallen, dus de
knotgroep kan weer aan de slag. De
start van dit seizoen zal zijn bij het
Fort aan de Drecht, dicht langs de
Amstel, ooit met het doel de nadering van vijandelijke troepen over
Amsteldijk te kunnen stuiten. En om
de sluizen die daar toen in de Amstel lagen, te beschermen.
De knotgroep gaat komende zaterdag 27 oktober wilgen knotten aan

de rand van het fort en langs de fortgracht. Iedereen die ervan houdt om
op een mooie plek in de natuur te
werken, is van harte welkom. Vanaf
09.00 uur bij de ingang van het fort,
bij de Grevelingen in Uithoorn. De
Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Rond half elf is er koffie en
thee, mét koek. Om 13.00 uur sluiten
ze af met heerlijke soep. Neem zelf
een beker met lepel mee, en stevige
schoenen of laarzen. Voor meer informatie: Bert Schaap 0297-565172 /
www.knotgroepuithoorn.nl .

Ergonomieavond bij
Van Hilten goed bezocht
Uithoorn - Afgelopen donderdagavond 18 oktober was er weer een
OVU themabijeenkomst. De ondernemersvereniging komt maandelijks
bij elkaar en koppelt daar regelmatig een thema aan. Ditmaal waren
de ondernemers te gast bij van Hilten Alles voor Kantoor met als thema ‘werken op kantoor’. De aanwezigen werden na een korte inleiding
meegenomen in de wereld van kantoor- & projectinrichting. Aan de
hand van ingerichte projecten in de
regio werd men bewust gemaakt
van wat er allemaal bij komt kijken
om een werkplek en zijn omgeving
op een juiste ergonomische manier

in te richten. Op het zitten werd nog
dieper in gegaan. Alle aanwezige
ondernemers zaten zelf op een bureaustoel. Zij werden aan de hand
van een actieve presentatie bewust
gemaakt van het goed en ergonomisch instellen van een bureaustoel. Na de presentatie werd er nog
lang nagepraat en ‘gezeten’. Al met
al was de avond voor de aanwezige leden een leuke een leerzame ervaring.
De volgende OVU bijeenkomst staat
gepland op donderdag 15 november
met als thema ‘Beaujolais-avond’
welke bij Vinbeau zal plaatsvinden.

Najaarswijnproeverij
Wittebol Wijn drukbezocht
Aalsmeer - Het was volop drukte
op de najaarsproeverij van Wittebol
Wijn uit Aalsmeer. Zo’n 150 klanten
wisten vorige week maandagavond
de weg te vinden naar De Kwakel
waar bij Bruinsma Hydrokultuur de
proeverij plaatsvond. Zo om en nabij
de 90 wijnen waren er te proeven in
de mooie showroom van Bruinsma
Hydrokultuur waar tevens de kerstshow te zien was. Op 9 tafels stonden de wijnen uitgestald, met achter de tafels de wijnadviseurs van de
desbetreffende wijnhuizen. Er werd
door het opgekomen volk goed geproefd en geluisterd naar wat de
adviseurs over hun wijnen te vertellen hadden. Op de diverse tafels
stonden vele verschillende wijnen
uitgestald uit o.a. Zuid Afrika, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,

Hongarije, Chili, Italië, Argentië en
Portugal. Bij al deze lekkere wijnen
waren de collega’s van Regio Vers.
nl aanwezig voor de inwendige traktatie. Uit Aalsmeer waren eveneens
aanwezig De Osdorper met zijn
overheerlijke kazen, slagerij Kruyswijk met verrukkelijke hapjes, Andre Dijt Vers met lekkere salades en
aspirant-lid Volendammer Vishandel
Smit, Smit en Bond met wat vislekkernijen.
Dirk & Linda van Zoolingen en medewerkers van Wittebol Wijn kunnen tevreden terugkijken op een
zeer geslaagde avond. Het seizoen
van kerst- en relatiegeschenken
staat nu voor de deur, kom kijken in
de winkel aan de Ophelialaan 116 in
Aalsmeer voor leuke ideeën of kijk
opwww.wittebolwijn.nl .

Vrijdag wederom VrMiBo
bij Sjiek aan de Amstel
Uithoorn - Na het succes van twee
weken geleden is er komende vrijdag vanaf 17.00 uur weer de VrMiBo bij ‘Sjiek’ aan de Amstel. Vele mensen vroegen waar de afkorting VrMiBo voor staat: VrijdagMiddagBorrel! Een VrijdagMiddagBorrel waarvoor iedereen kan en mag
komen en dus niet alleen toegankelijk is voor ondernemers. Werkzoekenden die vragen hebben over solliciteren, bewoners die oplossingen
zoeken, ondernemers die willen net-

werken en gewoon mensen die de
week willen afsluiten met een borrel zijn van harte welkom. Expertise
onder de ondernemers is er genoeg
voor het beantwoorden van vragen.
De VrMiBo is gratis voor iedereen
maar de drankjes zijn voor eigen rekening. ‘Sjiek’ verzorgt een hapje.
Voor degenen die het nog niet weten, Sjiek is gevestigd aan Marktplein 11 in Uithoorn. Tot komende
vrijdag!
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’Haring met Ui’:

Uithoorn is koor rijker
Uithoorn - Sinds een jaar is Uithoorn een koor rijker. In 2011 is namelijk het vissersvrouwenkoor ‘Haring met Ui’ opgericht. Het koor, dat
bestaat uit ca. 20 vrouwen, zingt vol
overgave over het lief en leed, maar
ook het plezier van de vissersvrouwen uit vroeger tijden.
Naast tragische liederen over het
gemis van de vissers die nooit meer
terugkwamen van de zee, heeft het
repertoire ook ruimte voor de bekende zeemansliedjes en vrolijke

meezingliederen. Het plezier voert
bij dit koor duidelijk de boventoon.
Er wordt meerstemmig gezongen.
Het vissersvrouwenkoor heeft al enkele optredens achter de rug, en
blijkt nu al geliefd te zijn in verzorgingstehuizen.
Het koor staat onder leiding van dirigente Marja Spaans (uit Aalsmeer)
en wordt muzikaal begeleid door
Uithoornse accordeoniste Louise
Prins.

Op zoek
Het vissersvrouwenkoor ‘Haring met
Ui’ is nog op zoek naar een gitarist die de begeleiding van het koor
komt versterken.
De repetities zijn op dinsdagavond,
om de week, van 20.30 tot 22.30 uur.
Heeft u interesse kunt u een kijkje nemen op de website www.haringmetui.nl of contact opnemen
met Marja Spaans (dirigente): 06
44190346 of Louise Prins (accordeoniste): 06 51118530.

Afgesloten Faunalaan nog
steeds grote ergernis

KnA uit Uithoorn danst en
drumt in Aalsmeer

Uithoorn - Deze week het vierde
deel uit een reeks van artikelen over
de voorbereidingen van de verschillende onderdelen van Muziekvereniging KnA Uithoorn voor een concert op zaterdag 3 november waarin klassieke en moderne muziek elkaar ontmoeten. Deze week kijken
we naar slagwerk en Twirl. Twee
disciplines die ook vertegenwoordigd zijn binnen de muziekvereniging. Slagwerkers zouden we vroeger een drumband noemen. Tegenwoordig is een slagwerkgroep veel
meer dan op straat marcherende
trommelaars. Maar ook de traditionele majorettes die u van straat kent
kunnen meer dan dat. Twirling is
een dansvorm waarin muziek wordt
gebruikt om meiden en dames vanaf 4 jaar kennis te laten maken ritmische dansvormen op muziek.
Jampotten en pindakaas
De slagwerkgroep van KnA bestaat
uit allround muzikanten die allerlei
verschillende soorten slagwerk spelen. Natuurlijk is met twee trommelstokken spelen op een kleine trom
de basis. Vanaf al heel jong leren
de slagwerkers ritmisch met twee
stokken om en om in een constante cadans te spelen. Zou u voor de
lol eens moeten proberen. Het vergt
veel oefening, maar gelukkig kan
je trommelen oefenen met mes en
vork tijdens het ontbijt op jampotjes, ontbijtborden en pindakaaspotten. Maar ook trommelen op fietssturen, bovenbenen en brugleuningen gaat prima. Maar slagwerk bestaat ook uit de triangel, finger cymbals, bekkens, grote trom, barchimes en bongo’s. En zo nog wel tientallen instrumenten. Een slagwerker is allround en speelt vele soorten instrumenten. Ook in de popmuziek is slagwerk erg belangrijk. Artiesten als Prince en Michael Jackson hebben complexe ritmes als basis voor hun bekendste nummers en
natuurlijk is Phil Collins voor slagwerkers een halfgod. De slagwerkers van KnA spelen op 3 november een paar traditionele marsen. Zo
bent u het gewend en het is de basis voor al het andere slagwerk. Omdat de avond alle muzieksoorten de
revue wil laten passeren wordt dit

ook gespeeld. Daarnaast laten de
slagwerkers horen dat er met alleen slagwerk ook swingende muziek gespeeld kan worden.
Dansen, turnen of twirlen?
Bij twirlen wordt een baton gebruikt
(makkelijker gezegd: een majorettestok). Er wordt een routine (show)
op bepaalde muziek uitgevoerd.
Met de baton worden allerlei bewegingen gemaakt waar veel variatie in moet zitten. De moeilijkheidsgraad van de baton wordt steeds
hoger. Ook word erop gelet dat de
show goed wordt uitgevoerd. Controle is niet alleen nodig over de baton, ook over het hele lichaam. Armen en benen, voeten en handen
moeten worden gestrekt. Een slappe hand is namelijk geen mooi gezicht. De dames moeten dus op alles letten, en het is best moeilijk om
goed op je baton te letten en meteen
ook op je hele lichaam. Sinds enkele maanden heeft muziekvereniging
KnA het Twirlteam Starlight binnen
haar gelederen. Het is de plek waar
jonge meiden leren op muziek te
bewegen. Een show wordt ook met
meerdere meiden opgevoerd. In een
groep moet je goed op elkaar letten en in wedstrijdverband zien we
groepen van 2 tot 30 meiden spectaculaire shows opvoeren. Al na een
paar maanden zie je het zelfvertrouwen van de meiden die met Twirlen
beginnen groeien en de uitstraling
toenemen! Vooral de houding is erg
belangrijk: rechte rug, hoofd omhoog. Kortom: goed voor het hele lijf
en de meiden hebben er veel plezier in. In 3 teams gaan de dames
van het Twirlteam Starlight tijdens
de show op 3 november laten zien
wat ze geleerd hebben. Het is een
prachtig en vrolijk intermezzo van
het muzikale programma. Er worden
shows op muziek opgevoerd, met de
baton, maar ook met andere attributen. Als u benieuwd bent kunt u gerust nog langskomen op 3 november. Er zijn nog enkele kaarten te
verkrijgen via de website www.amusicnightout.nl
Muzikale afterparty
Muzikanten houden van muziek.
In alle vormen en van alle soorten.

Sommige muziek is leuk om te maken, andere is geweldig om naar te
luisteren. Maar soms is het gewoon
heerlijk om even onder het genot
van een drankje en een gezellig muziekje bij te kletsen met vrienden en
familie. Na de avondshow op 3 november wordt in 7 Street in het theater in Aalsmeer in verschillende locaties een geweldige afterparty georganiseerd. Met live muziek kunt
u in het bruin café de hele avond,
tot in de kleine uurtjes wat drinken, praten en dansen. U kunt ook
in de pianobar gaan zitten en in een
ontspannen sfeer met rustige achtergrondmuziek nog even napraten
over de show en genieten van een
hapje en een drankje. Kortom: een
volledige avond uit. U kunt zelfs beginnen met een diner in het theaterrestaurant Eetze.
Volgende week: hoe klinkt een
orkest van 60 muzikanten?
Volgende week het laatste artikel
over de voorbereidingen voor het
concert. Hoe gaat het worden? Kan
een klassiek orkest samenwerken
met een rock/popband? Voor hen
die de afgelopen week in het GelreDome zijn geweest bij Symphonica in Rosso is het duidelijk: natuurlijk kan dat. Een kleine band als
Doe Maar met grootse muziek kan
prachtig ondersteund worden door
een symphonisch orkest. Voor muziekliefhebbers is een klassieke wals
even prachtig als een gearrangeerde popmedley. En cross-over nummers als Music van John Miles of
Bohemian Rhapsody van Queen zijn
geweldige voorbeelden daarvan.
Kijk eens op youtube. Zoek naar
‘kna a music night out aalsmeer’ en
er is een kort filmpje te zien over de
repetities. Bent u na het lezen van
dit artikel geïnteresseerd of heeft
u een zoon of dochter die ook wel
een instrument zou willen spelen of
Twirlen? Stuur dan een e-mail naar
kna.secretariaat@gmail.com.
Voor 3 november (middag en avondvoorstelling) kunt u nog kaarten bestellen via www.amusicnightout.nl

Uithoorn - Voor al het (gemotoriseerde) verkeer is de Faunalaan
zowel vanuit de woonwijk als komende uit de richting van het Buitenhof afgesloten. Dit vanwege een
groot hek dat ter hoogte van Aan
de Zoom dwars over de weg is geplaatst. Aan een kant daarvan is
een keerlus voor bussen gemaakt
waar inmiddels ook vrachtwagens
en personenauto’s gebruik van maken die vanaf de rotonde bij het Gezondheidscentrum de Faunalaan
oprijden om naar de verderop gelegen woonwijk te gaan. Dat namelijk wijst hun GPS als kortste route
aan. De afsluiting halverwege leidt
vaak tot grote frustratie en ergernis
van de weggebruiker(s) ter plaatse.
Vooral besteldiensten met goederen voor de bewoners trappen er regelmatig in om deze route te volgen
in plaats van die via de Noorddammerweg en Randhoornweg. Het zou
handig zijn als aan het begin van de

Faunalaan, desnoods nog vóór de
kruising met de busbaan, een duidelijk bord zou worden geplaatst
dat de weg 300 meter verderop is
afgesloten voor alle verkeer. Dan
rijdt niet iedereen voor noppes de
weg af tot het hek. Zou het milieu
ook ten goede komen!
Wachten op nieuwbouw?
Al jaren lang worden bewoners uit
de wijk Legmeer-West en bezoekers door een halsstarrige en onzinnige maatregel geconfronteerd
met deze afsluiting voor hun deur
omdat de weg zogenaamd is aangemerkt als ‘bouwweg’. Als zodanig
wordt die dus niet door de gemeente op de wijk aangesloten. Maar er
wordt al tijden geen nieuwbouw gepleegd op het braakliggende terrein
achter het Buitenhof en gelet op het
huidige tijdsbeeld is er gerede kans
dat dit ook nog wel even zo zal blijven. Zou de weg wel worden vrij-

gegeven dan hebben de bewoners
een mogelijkheid extra om (met de
auto) hun woonwijk in en uit te rijden met aansluiting op de rotonde
bij het Gezondheidscentrum. Dat
ontlast bovendien de Randhoornweg die nu door een grote drukte
overbelast wordt. Ook al omdat een
deel van de Randweg is afgesloten
voor het autoverkeer. Het wegtracé
van de Faunalaan ligt er gewoon en
kan eenvoudig als een tweebaansweg geschikt worden gemaakt.
Waarom niet als een tijdelijke maatregel de weg opengesteld? Er is nu
toch ook al een afzonderlijk fietspad
naast gelegd? Zodra er gebouwd
gaat worden kan dit toch kenbaar
gemaakt worden dat de weg weer
bestemming ‘bouwweg’ krijgt?
Of is hier sprake van onwil? Voorlopig zitten veel bewoners met de
slechte verkeersafwikkeling in hun
maag. Je zal er maar (willen?) wonen.

Een smakelijke attentie aan de vrijwilligers uitgereikt door penningmeester Barbera Veul van Berkel. vlnr: Bart Verhaar,
Chris Lakerveld en Nickelas Kok.

EHBO-vereniging Camillus
weer actief bezig
Uithoorn - Het seizoen van EHBOvereniging St. Camillus draait alweer enkele weken.
De EHBO’ers deelden de eerste lessen hun EHBO-ervaringen van de
afgelopen periode en volgen om de
week de herhalingslessen voor gevorderden. Er wordt altijd weer kennis opgefrist en iets nieuws bijgeleerd waarbij tussendoor gezellig thee of koffie wordt gedronken.
Afgelopen maandag was al weer
de 63ste Algemene Ledenvergadering van Camillus. Naast de gebruikelijke agendapunten als de notulen en het financieel verslag werd er
ook aandacht besteed aan de inzet
van zowel het bestuur als de leden
van de vereniging. De voorzitterstermijn van Jan Wester zat er vorig
jaar al op maar omdat er geen andere kandidaat was, bekleedde hij
de positie ad interim. Dit jaar was er
wel een kandidaat! Jan Wester heeft
het voorzittersstokje overgedragen aan Jan Zeldenthuis. Met grote
dank aan aan Jan W. voor zijn inzet
voor Camillus! Het afgelopen seizoen hebben veel leden zich ingezet
als stand-by bij verschillende evenementen waarbij EHBO aanwezig
dient te zijn. Drie mensen, Chris La-

kerveld, Bart Verhaar en Nickelas
Kok, sprongen er met hun enthousiaste inzet uit en zij kregen dan
ook een verdiende attentie! Na afloop kon er nog even gezellig nagepraat worden met een hapje en een

drankje. Dit najaar wordt er bij Camillis weer een volledig EHBO-cursus gegeven, inclusief reanimatie
en AED-bediening. Voor informatie
kun je mailen naar alicevanzanten@
ziggo.nl

Penningmeester Barbera Veul van Berkel bedankt Jan Wester voor zijn inzet
als voorzitter van Camillus.
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Dansend de herfstvakantie in!
Uithoorn - Voor veel kinderen in Uithoorn
begon de herfstvakantie swingend. Op
maandag 22 oktober vond in en om sporthal de Scheg ‘DansMix’ plaats. Vijf docenten uit de regio leerden zo’n 120 kinderen
allemaal een dans. Aan het einde van de
middag mixte DJ Beatshunter deze dansen
aan elkaar tot één spetterend optreden. Zo
was de tweede editie van de Muziek- en
DansMix alweer afgelopen voordat ze het
door hadden.
Nieuw dit jaar was de workshop DJ&Dance
in de grote zaal van de Scheg. Dansdocente Jamilla Saarloos van De Hint danste met
50 kinderen op muziek van The Black Eyed
Peas en Lady Gaga. De kinderen mochten
bepalen welke muziek achter elkaar gemixt
werd door DJ Beatshunter.
Ook op andere locaties is er hard gewerkt!
Kinderen van 5 jaar wisten onder begeleiding van een dansdocent van sportschool
Buenting Amstelveen in een uur een dans
in te studeren op het bekende ‘Balada Boa’.
Bij Jolanda van Beek werd gedanst op de

Aziatisch klinkende soundtrack uit de film
‘Slumdog millionaire’. Kostuums met rinkelende belletjes maakten het compleet! Een
docente van KDO Dance werkte in basisschool de Vuurvogel aan een dans met de
naam ‘Party on!’. Maar ook aan dit feestje kwam een eind. De dansdocenten kregen een groot applaus van de kinderen. En
de kinderen kregen applaus van de docenten terug voor hun enthousiaste deelname!
Organisatie
DansMix werd georganiseerd door Miranda Keukelaar, combinatiefunctionaris cultuur bij Stichting ICBO. Het werd mogelijk gemaakt door de JeugdActiviteitenPas.
Ook verleenden basisscholen De Vuurvogel, ‘t Startnest, en ‘t Buurtnest van stichting Cardanus hun medewerking. Een tussendoortje werd gesponsord door Albert
Heijn Zijdelwaardplein.
Nieuwsgierig naar welke activiteiten nog
meer door de combinatiefunctionarissen
georganiseerd worden? Kijk op: www.sites.
google.com/site/cfuithoorn/

Wat doet SeniorWeb DRV
nou precies in Uithoorn?
Uithoorn - Heel gewoon. Computerles geven aan senioren en proberen mensen te helpen met problemen in die computer.
SeniorWeb De Ronde Venen is een
volkomen onafhankelijke stichting,
die zonder een cent subsidie met
zes ervaren docenten en vier vrijwilligers al zo’n dertien jaar lang in de
omgeving computerlessen organiseert voor 50 plussers.
In 1999 begonnen in de Paus Johannes Mavo in Vinkeveen. Het liep
storm. Maar met die schoolcomputers van toen viel niet te werken.
Uren waren de docenten bezig ze
geschikt te maken voor lesgeven
aan de nieuwe doelgroep. Dezelfde problemen een jaar later in het
VeenLanden College in Mijdrecht.
Kort daarop, na bemiddeling van
de Stichting Leefbaarheid, verhuisd
naar de Kerkvaart. Naar een eigen
ruimte met vijf afgedankte PC’s gekregen van NTree vanwege verleende assistentie. In het zelfde pand zat

toen ook de Stichting Welzijn Ouderen. Maar toen die stichting zich
ook met jeugdwerk ging bemoeien
was het afgelopen en werd SeniorWeb vriendelijk, doch dringend, verzocht hun biezen te pakken. Daarna
via de gemeente op weg naar een
oud schooltje in het Oranje Nassaukwartier genaamd het Prinsenhuis. Daar een lokaal gehuurd. Nauwelijks geïnstalleerd, of alle beeldschermen werden gestolen.
Drie jaar later, een deal tussen de
gemeente en de woningbouwvereniging dwingt hen wederom te verhuizen. Dit keer naar een door gemeente gehuurd pand aan de Energieweg. Maar nog steeds is de lijdensweg van opgejaagd worden
niet afgelopen want per eind 2012
is hen de huur van het huidige leslokaal opgezegd. De gemeente De
Ronde Venen zit in geldnood en
probeert te bezuinigen. Dat het onbaatzuchtig werk voor ouderen erg
gewaardeerd wordt bleek in 2010.

Een grote gift van een multinational
stelde SeniorWeb in staat een aantal laptops aan te schaffen waardoor SeniorWeb DRV mobiel kon
worden en op andere plaatsen in
de omgeving lesgeven. Dat gebeurde eind 2011 in Abcoude en begin
2012 in Uithoorn.
‘t Buurtnest
Op dit moment heeft SeniorWeb
DRV in ‘t Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan drie basiscursussen en een opfriscursus lopen. Cursussen bedoeld voor mensen die
pas een computer hebben aangeschaft of die wat oude kennis willen
ophalen. Zo’n basiscursus omvat
acht lessen van twee uur die steeds
op dezelfde achtereenvolgende dagen en uren gegeven worden. Op
dit moment op acht maandagmiddagen en acht donderdagmiddagen van 2 tot 4. De keuze van de
dag is afhankelijk van de beschikbaarheid van de te huren ruimte.
Behandeld wordt hoe het stuurprogramma Windows versie 7 in elkaar
zit, wat programma’s en bestanden
zijn, hoe een stukje tekst te schrijven, hoe een tekening te maken en
hoe te internetten en te e-mailen.
De cursus is niet makkelijk, vooral het omgaan met mappen en bestanden is een moeilijk onderdeel.
Basiscursus
Niet alles wat in die basiscursus behandeld wordt blijft hangen. Om dat
op te halen zijn er opfriscursussen.
Een cursus van vier lessen voornamelijk over bestandsbeheer.
Hoe maak je een map en waar zet je
hem neer. Hoe zet je foto’s en teksten op een USB stick of CD. Hoe
maak je een bestand en hoe geef je
die een naam.
Die opfriscursus is altijd druk bezocht en zit vol met wetenswaardigheden. Voor mensen die graag wat
dieper in internet willen duiken is er
een zeven lessen durende internetcursus. Ook e-mail komt dan gedetailleerd aan de orde. Er is ook een
korte internetcursus. Tot slot voor
liefhebbers die nog steeds met een
grote voorraad foto’s zitten en niet
weten hoe daar orde in te brengen. Voor die mensen is er een zeven lessen durende cursus fotobe-

werken. Kortom: SeniorWeb biedt
nu ook de Uithoornaar een gamma aan computercursussen. Dit is
wel voor zolang daar belangstelling
voor bestaat. Waarom? Omdat de
tablets op de loer liggen en de vervanger lijken te worden van de huidige desktop en de laptop.
Maar gelet op de ontwikkelingen
is op dit moment nog niet duidelijk
waar het allemaal naar toe gaat. Wie
gaat het winnen. Apple, Google of
Microsoft. Voorlopig houden we het
nog even op de huis-tuin en keukencomputer met Windows 7 als
besturingsprogramma. Wanneer de
markt op tabletgebied wat stabieler wordt, gaat SeniorWeb het lesprogramma meer op tablets focusseren. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u hen bereiken op 0297272720 en dan graag op dinsdagof donderdagmorgen tussen 10.00
en 12.00 uur. U kunt tot eind 2012
op die tijden ook langskomen in het
leercentrum te Mijdrecht aan de
Energieweg 107. Lukt dit alles niet,
dan is er ook nog het e-mailadres
seniorwebdrv@gmail.com
Cursussen
De cursussen in ’t Buurtnest zijn:
Basiscursus dinsdagmiddag 30/10
en donderdagmiddag 13/12; Fotobewerken maandagmiddag 10/12;
Internet kort (4 lessen) maandagmiddag 5/11; Opfriscursus woensdagmiddag 7/11;
Kennismaken met computer en tablet een gratis les op donderdagmiddag 15/11. Maar let wel op. Het
minimumaantal deelnemers aan
een cursus is vijf. Het maximum is
tien. Bij minder dan vijf deelnemers
gaat een cursus niet door.

Kinderboekenweek op De Kajuit
Uithoorn - Ook op basisschool De
Kajuit is de afgelopen weken gewerkt rond het thema ‘Hallo wereld!’ van de Kinderboekenweek.
Bijna iedere dag werd er in de klassen wel voorgelezen door een vader, moeder, opa of oma. Ook hebben de kinderen hard gewerkt om
een Gouden Griffel of Gouden Penseel te winnen. De onderbouw heeft
een tekening van ‘De Paraplu’ ingekleurd. Dit is een prachtig prentenboek zonder woorden. In de
middenbouw is ditzelfde boek gebruikt, maar mochten de kinderen
een tekening afmaken. Er kwamen

veel originele landschappen tevoorschijn! De bovenbouw tenslotte nam
een bladzijde uit een prentenboek
zonder woorden, waarbij ze zelf een
verhaal schreven. Na een stemronde en veel wikken en wegen is er
uit iedere klas 1 winnaar gekozen.
Deze kinderen hebben allemaal een
Gouden Griffel of Penseel ontvangen. Als afsluiting van de Kinderboekenweek heeft iedere groep een
film gekeken.
Natuurlijk niet zomaar eentje, maar
een verfilmd boek. Met popcorn en
limonade erbij was het een echt
feest!
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Qui Vive verslikt zich in Leiden
Uithoorn - Dat het geen gemakkelijk verhaal zou worden in Lei-

den was van tevoren wel duidelijk
maar op een 0-0 had niemand ge-

rekend. Zeker als er naar het spelbeeld gekeken word. Vanaf minuut

De Amsterdam Marathon

Vrijwilligers van AKU en UWTC
bemannen een waterpost
Verslag vrijwilliger Jan Driessen
Regio - “Om 07.30 uur gaat de wekker. Het is vandaag de dag van de
Amsterdamse Marathon. Voor het
eerst ga ik niet lopen, maar een waterpost bemannen. Na een bak koffie stap ik in de auto en haal Peter,
Willie en Theo op en rijdt naar Uithoorn. Via het sportpark de Randhoorn gaan we met 20 vrijwilligers
namens AKU onderweg naar Amsterdam. We gaan onderweg naar
het 32 kilometerpunt in de marathon. In Amsterdam Oost op een
van de zwaardere plekken van het
parcours. Om 9.15 uur komen we
aan en zoeken onze kramen en onze plek op. Nadat we instructie en
onze jasjes ontvangen hebben van
Trudy, namens de organisatie, beginnen we met de waterbekers vullen. De lopers van de marathon zijn
inmiddels onderweg. We zorgen

voor 11 kramen en 2 afgifteplekken
voor sponsen. Ongeveer een uurtje later staan er bij ons in de kraam
800 bekertjes water. Bij elke kraam
staat een vergelijkbare stapel. Bijna 10.000 bekers met water. Dat lijkt
voorlopig genoeg.
Eerste
Vlak na 11.00 uur komen de eerste
lopers voorbij. In de snelheid hebben we niet eens kunnen zien wie
het waren. Er wordt geroepen: “Het
waren bijna allemaal Kenianen!!”
Vlak daarna komt een groep met
Michel Butter. Hij zit er nog goed
bij. Dat wordt vast een goede tijd!
Dan gaan we onze bekertjes uitdelen. Steeds grotere groepen mensen
komen voorbij en de voorraad slinkt
snel. Als we maar genoeg hebben!
Zou het dan toch?? Her en der ziet
iemand een bekende voorbijkomen.

Oeps, daar gaat Remi Bouwmeester
al. Tsjonge, die gaat snel. Uiteindelijk blijkt die met 3 uur 15 zijn eerste
marathon prima gelopen te hebben.
‘Hey’, gilt iemand als AKU lid Benno Hartman voorbijkomt. Die gaat
ook prima. Langzaamaan wordt
het wat rustiger. Sommige vrijwilligers pakken een bezem en gaan de
weggegooide bekertjes opruimen.
Ook na 4 uur van de start komen
er nog lopers langs bij ons. De een
heeft kramp en moet geholpen worden. De ander gaat na een praatje al
weer op weg. Nog ruim 10 kilometer
moeten ze en ik heb medelijden met
ze. Die zijn zeker nog anderhalf uur
onderweg en nu al zo kapot. Wat is
de marathon toch zwaar.
Broodje
Om 13.30 uur snel een broodje. Lekker met ei of tomaat en bacon. De

1 was Qui Vive de betere ploeg. De
kansen vloeiden dan ook rijkelijk in
de cirkel van Leiden, maar er stond
ook nog een keeper en de rust voor
de laatste pass was ver te zoeken bij
Qui Vive. Leiden kwam niet verder
dan het middenveld en hier en daar
een lange klap/scoop naar voren
waar zij zelden of nooit balbezit mee
hielden. Balans na de eerste helft: 1
kans en 1 corner voor Leiden vs 8/9
voor Qui Vive. Het spelbeeld was in
de 2e helft niet veel anders. De druk
werd groter op de goal van Leiden
maar hij viel maar niet. Zelfs toen
een bal voor de doellijn ingetikt kon
worden bleef dit jammerlijk zonder
doelpunt. Waar de aanvallers faalden in de afronding moet toch gezegd worden dat de laatste linie het
nagenoeg dichthield en steeds beter draait. Verder dan 0-0 kwam de
wedstrijd niet en dit is voor Qui Vive
dan ook duur puntverlies. Plek 2 is
nog gehandhaafd maar KZ is dankzij winst op Victoria tot op 1 punt
genaderd.
Volgende week is de uitwedstrijd op
Victoria de do-or-die wedstrijd om
de hoop op de promotie-poule levend te houden. Zoals de Kneet zou
zeggen: De dood of de gladiolen!!

organisatie heeft goed voor ons
gezorgd. De bekertjes water blijken toch bijna allemaal leeg. Snel
gaan we weer een nieuwe voorraad vullen. Want over een half uurtje komt de halve marathon langs
en die zal zeker ook dorst hebben.
Even na 14.00 uur komt de eerste motor langs. Dit keer geen helikopter. Die komt zeker alleen voor
de hele!! Maar wat een tempo hebben deze lopers! Ze flitsen voorbij. Maar al snel willen ze water en
gaan we weer met z’n allen staan.
Weer gaan er duizenden bekers
leeg.En weer zien we vele bekenden. Huub Jansen is de eerste van
Aku. Of was Harry Schoordijk hem
toch nog voor? Op de finish was
Huub de snelste met 1 uur 36. Vlak
daarachter Ronald Velten, Jeroen
Verkerk, Mario Willemse en John
Celie. De mannen zien er goed uit.
Kennelijk heeft de training ze goed
gedaan. Baukje Verbruggen komt
dwars door de watergevers om haar
aanwezigheid even duidelijk te maken. Paul Schermerhorn loopt langs
en wordt door iedereen herkent!!
“Paul wanneer komt je weer eens
bij ons trainen?”, hoor ik roepen.
Ook Danielle en Judith komen voorbij. Langzaam aan wordt het rustig
en beginnen de mannen weer bekers op te ruimen. Bram Menet probeert nog steeds aan elke vrouwelijk loper een natte spons te slijten
en Ed Jansen roept : “Bij mij is het
water gratis!” Maar het wordt rustiger en zo rond 15.30 uur komt de jury ons melden, dat nu echt de laatste loper van het parcours af is. Een
vrachtwagen komt de hekken halen,
wij gooien onze laatste rommel in
de container. Eigenlijk kan je bijna
niet zien, dat hier bijna 30.000 mensen voorbij gelopen zijn. Even voor
17.00 uur kom ik terug in Mijdrecht.
Het was een leuke dag. Maar als
ik de volgende keer weer ga lopen, dan zal ik met veel meer respect kijken naar de mensen langs
de kant. Want al die mensen die
water schenken, het verkeer regelen en de richting wijzen, die maken
het mogelijk dat ik de volgende keer
weer kan lopen. Dit zijn mijn helden.
De mannen en vrouwen aan de kant
van de weg. Volgende keer buig ik
voor jullie allemaal.

Tweede ronde
parencompetitie bij BVU

Pupil van de Week
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - maar is sinds afgelopen
weekend opnieuw van start gegaan.
Tijdens een thuiswedstrijd mag de
pupil van de week een hele wedstrijd van het eerste damesteam
mee maken, inclusief wedstrijdbespreking, warming-up, begroeten
tegenstander tot aan de ‘derde helft’.
Met als absoluut hoogtepunt het
nemen van de “midden uit” en het
proberen te scoren in het doel van
de tegenstander.

De wedstrijd wordt door de pupil
van de week vanaf de reservebank
gevolgd.
Bij de wedstrijd van zondag 21 oktober tegen Leidsche Rijn was het de
eer aan Elisa Wip om als eerste pupil van de week te zijn. Elisa bracht
geluk want de dames van Legmeervogels wonnen de wedstrijd met 2410. Na de wedstrijd kreeg Elisa van
de coach een mooie oorkonde uitgereikt en kan zij hopelijk op een
onvergetelijke dag terug kijken.

Uithoorn - Op maandag 15 oktober speelde de BVU de 2e ronde in
de 1e parencompetitie. Dat een 2e
week zulke verrassende verschuivingen met zich mee kan brengen
bleek afgelopen maandag het geval. In de A-lijn lieten Marijke & Ger
duidelijk van zich spreken door met
de dagzege ook gelijk de 1e plaats
in de competitie over te nemen. Ook
gelegenheidspaar Benjamin & Marcel (even overgekomen vanuit de
B) lieten de rest ver achter zich. In
de B-lijn monsterscores voor zowel Monique & Jan als Andrew &
Ton. Monique & Jan springen van
12 naar 3 en Andrew & Ton pakten
de voorlopig 1e plaats. Ook Jeanette
& Map deden goede zaken, je kunt
duidelijk merken dat er een last van
hen af is.
De uitslagen:
A-lijn:
Marijke & Ger van Praag62,50%
Benjamin Klooster &
Marcel Dekker
58,33%
An & Bert Pronk
53,47%
Corry Smit & Thea Stahl 52,78%
Marineke Lang &
Martin Kok
52,43%
Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
51,39%

B-lijn:
Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
69,32%
Andrew de Graaf &
Ton ter Linden
69,02%
Jeanette Das &
Map Kleingeld
56,82%
Marijcke &
Gouke van der Wal en
Puck &
Hennie Bruine de Bruin 52,56%
6.Tiny &
Bram van Klaveren
52,41%
7. Loes Kroon &
Theo Vermeij
52,11%
8. Tonny Godefroy &
Harry Rubens
51,67%
9. Riki Spook &
Hans Geels
51,55%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze 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.

’IED oel-KABIER
(Het Grote Feest)
Uithoorn - In de loop van het komende weekeinde zullen de moslims over de gehele wereld hun belangrijkste feest van het jaar vieren: IED oel-ADHA (het Offerfeest),
dat in het Arabisch ook genoemd
wordt ’IED oel-KABIER (het Grote
Feest). In de twaalfde moslimmaand
is de Hadj de bedevaart naar Mekka. De pelgrims voeren een tocht
langs heilige plekken die worden
geassocieerd met de profeten Ibrahim en Mohammed. Op de tiende dag van de bedevaart offert de
pelgrim een dier. Moslims die niet
op bedevaart zijn slachten ook een
dier ter herdenking aan de profeet
Ibrahim. Overal in de wereld slach-

ten moslims op deze dag een offerdier. Een derde van het vlees is voor
de armen, een derde voor familieleden en vrienden, en een derde voor
jezelf. Samen met het Suikerfeest
na de Ramadan is het offerfeest het
belangrijkste feest van de islam. Het
duurt drie dagen.
Vier het feest mee!
Villa Kakelbont wil dit grote feest
samen met u vieren! Zij wil iedereen
van welke cultuur of religie ook volgende week dinsdag 30 oktober van
10.00 tot 16.00 uur uitnodigen voor
een hapje en een drankje in haar locatie aan de Arthur van Schendellaan 55.

Rumoerig avondje bij B.V.K.
De Kwakel - 96 bridgers en een
aantal niet goed functionerende scorekastjes zorgden voor een
niet superglad verlopende bridgeavond op donderdag 18 oktober in
het dus overbevolkte Dorpshuis De
Quakel en ook voor veel rumoer, wat
de concentratie niet bevorderde. In
de A en de C lijn moesten op een
aantal tafels de ouderwetse scorebriefjes worden ingevuld die later
handmatig in de computer moesten worden ingevoerd. Voeg daarbij
een paar ‘draaihanden’ en het normaal zo vlot berekenen van de einduitslag was de wedstrijdleiding deze avond niet gegund. Na diverse
correcties is er uiteindelijk toch een
juiste uitslag opgemaakt.
A lijn
In de A lijn maakten Andre Verhoef
en Nelly Vork hun ‘debuut’ . In het
verleden hebben heeft Nelly al wel
een aantal keren in de A lijn gespeeld en Andre iets vaker, maar als
paar was het toch hun eerste keer.
Zij waren op scherp gezet in het vorige verslag en de andere A paren
waren ook voor hen gewaarschuwd,
maar eigenzinnig als bridgers nu
eenmaal soms zijn had niemand dat
signaal ter harte gekomen. Het resultaat was een klinkende overwinning voor Andre en Nelly met 62,8%.
Op de 2e plaats vinden we Geke en Jaap Ludwig met 55,36% en
er was een gedeelde 3e/4e plaats
voor Rees en Gerard van der Post
en Anneke Karlas-Jaap Verhoef met
53,87%. Piet van der Poel en Gerard
de Kuijer moeten altijd even warm
draaien in een hogere lijn. Deze
week kwam de motor nog niet helemaal op toeren, maar dat gaat ongetwijfeld in de komende weken
veranderen.

B lijn
In de B lijn lagen de scores dicht bij
elkaar. Tussen nummer 1 en nummer laatst was het verschil minder
dan 12% en dat in een lijn van 16
paren. Verrassend was hier toch wel
de eerste plaats van Janny en Jan
Streng met 54,76%. Hillie Cammelot
en Mieneke Jongsma traden voor
de eerste keer dit seizoen aan en zij
gaven direct blijk van hun ambities
door de 2e plaats op te eisen met
53,87%. De toch gepromoveerde Nico en Jannie Koning lieten zien dat
zij niet misstaan in deze lijn, getuige
hun 3e plaats met 53,07%. Truus en
Piet Langelaan waren nog niet helemaal bekomen van hun duikeling uit
de A lijn, want zij sloten de avond af
met de laatste plaats. Ook dat wordt
de komende weken wel recht gezet.
C lijn
In de C lijn kon de eerste score boven de 70% van dit seizoen worden opgetekend en dat fraaie resultaat kwam op het conto van Roel
Knaap en Greet de Jong. Hun score
bedroeg 70,42% en daar kwam natuurlijk niemand ook maar enigszins
in de buurt. Ben Wahlen en Huub
Zandvliet lieten zien dat hun degradatie uit de B lijn niet nodig was geweest. Deze avond waren zij zichzelf weer eens en met een score
van 61,13% konden zij met opgeheven hoofd huiswaarts keren met een
‘zilveren medaille’ in de binnenzak.
Susanne Ambagtsheer en Riet Wesseling gingen er met de 3e plaats
van door met een ook niet misselijke 57,74%.
Hopelijk zijn de technische problemen volgende week weer opgelost
en kan de relatieve rust weerkeren
in het Dorshuis.

Bondscoach leert KDO
dames handballen
De Kwakel - De handbalselectie van KDO heeft tijdens hun trainingsweekend in Zeist mogen genieten van een clinic door de bondscoach van het Nederlands team.
Een uniek moment waar de dames
erg veel van geleerd hebben. Het
trainingsweekend was twee dagen
vol handbal en plezier, als voorbereiding op het zaalseizoen. De selectie van KDO bestaat uit de dames 1 speelsters, aangevuld met
dames 2 en A-jeugd meiden. Samen met trainer Hein Megens en
coach Thea Verzaal waren zij afgereisd naar Zeist om in de positieve
handbal ‘flow’ te komen richting het
zaalseizoen.
Druk programma
Op zaterdag werden de dames onderworpen aan twee keer twee uur
training in de sporthal. Centraal
stonden conditie en ‘de details’ van
het handbalspel. Op zaterdagavond
was er tijd voor ontspanning, drie
dames organiseerden een uitje naar
het centrum van Zeist. Ondanks de
vermoeidheid werd er flink gedanst.

Clinic Bert Bouwer
Bert Bouwer, bondscoach van het
Nederlands herenteam, was zondagochtend in de hal aanwezig voor
het geven van een training. Hij besteedde voornamelijk aandacht aan
bewegingsdetails, gericht op de eigen positie van de dames in het
veld. De KDO dames waren erg enthousiast over zijn manier van aanleren, en de kennis en kunde die
hij samen met zijn dochter Maaike
(speelster eredivisionist VOC) overbracht op de groep.
Missie geslaagd
Interessant was, dat de dames de
geleerde dingen meteen konden
toepassen in de afsluitende oefenwedstrijd tegen TOGB (Berkel en
Rodenrijs). Ondanks de vermoeidheid van het weekend werd er nog
flink gelopen en gestreden door de
KDO dames. Een teken dat KDO in
de handbal ‘flow’ zit!
Volgend weekend spelen zij hun
eerste wedstrijd in Amersfoort tegen Fulmen/Fidelitas.

Tijdens de afsluitende wedstrijd bleek dat KDO in de positieve handbal ‘flow’
zit!

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 24 oktober 2012
een jaar lang keihard gewerkt met
dit prachtige resultaat. In eerdere wedstrijden behaalden de groepen al 14 bekers in 4 wedstrijden,
afgelopen zondag werd al het harde
werken beloond met de titel Nederlands Kampioen! Met Maaike van
Agteren als choreografe en Danielle van Beek als repetitor bleken de
teams onverslaanbaar.
“Lieve meiden van onze demoteams! Wat hebben jullie allemaal
staan knallen! We hebben genoten van jullie en hoe mooi is het dat
we allemaal beloond zijn met de 1e
Prijs! We hebben gewerkt, we hebben gecleaned, we hebben aangepast, we hebben veel opzij gezet, we
hebben soms gevloekt maar vooral
veel gelachen. We vonden het heerlijk om met zoveel gemotiveerde en
getalenteerde meiden te werken.
Dank jullie wel voor jullie ‘bloed,
zweet en tranen’ het was een TOP
jaar! Dank, dank, dank.“ Aldus de
trotse coaches.

Drie demoteams Dance Centre Jolanda
van Beek Nederlands kampioen
Regio - De drie demoteams van
Dance Centre Jolanda van Beek zijn
afgelopen zondag 14 oktober alle

drie Nederlands kampioen geworden. Young Dynamics t/m 13 jaar,
Free Spirit 14 t/m 17 jaar en D-Fu-

sion in de categorie 18+. Na audities vorig jaar oktober zijn deze drie
demoteams samengesteld en is er

Open auditie
Zondag 28 oktober zullen er nieuwe
audities gehouden worden voor de
demoteams die het komende seizoen uiteraard hun landstitel willen behouden. Heb je interesse in
deze demoteams? Meld je dan aan
voor deze open auditie via info@
dancecentrejolandavanbeek.nl.

Dames Legmeervogels
maken goede start in de zaal
Uithoorn - Na een wisselvallig veldseizoen in de hoogste divisie (staan
na 7 wedstrijden op de 5e plaats)
moest afgelopen zondag in zaal gespeeld worden tegen Leidsche Rijn.
Een team waar je moeilijk tegen kan
handballen omdat ze nogal fysiek
spelen. Ze hebben wel een aantal
goede speelsters die kunnen scoren dus de dames van Legmeervogels waren gewaarschuwd.
Al snel kwam de ploeg op voorsprong, door snel spel en goede
druk op de tegenstander werd keer
op keer een gaatje gevonden om te
schieten. En er werd dit keer ook redelijk scherp geschoten, de keepster van de tegenpartij had moeite met hoge ballen en daar werd
volop van geprofiteerd. Na de 5-1
voorsprong werd er even gas teruggenomen wat Leidsche Rijn de
gelegenheid gaf om terug te komen in de wedstrijd middels een
aantal goede doelpunten. Het verschil werd teruggebracht tot 2 (75), maar daarna was het de thuisploeg die gas gaf en de gasten konden lange tijd geen vuist meer maken. Door breaks, goede doelpun-

ten uit de hoek en een aantal mooie
schoten van afstand werd de 15-6
ruststand bereikt.
De tweede helft ging Leidsche Rijn
zich wat minder met fysiek handballen en praten bezighouden en wat
meer met handballen, dat zorgde
ervoor dat zij drie maal op rij wisten
te scoren. Legmeervogels was gewaarschuwd en probeerde weer wat
terug te doen, maar de doelpunten
kwamen niet meer zo makkelijk.
Pas na 6 minuten werd er weer gescoord, maar toen was de ploeg ook
gelijk weer op schot. 4x op rij mocht
de keepster de bal uit het doel halen en het team ging weer door met
het goede spel waar men deze wedstrijd mee begonnen was. De snelheid kwam weer terug, de onverzettelijkheid en vechtlust waren weer
aanwezig en dat zorgde voor nog
meer mooie doelpunten. De in grote
getale opgekomen supporters konden genieten van een prima wedstrijd die uiteindelijk met 24-10 werd
gewonnen door Legmeervogels.
Volgende week de uitwedstrijd tegen ASV in Nederhorst den Berg.

Topprestatie van team
Judo Ryu Kensui

KDO en kinderopvangorganisatie
Speel-Inn ondertekenen contract
De Kwakel - Sportvereniging KDO
en Kinderopvangorganisatie SpeelInn hebben een samenwerkings-

contract ondertekend. Dit contract
houdt in dat Speel-Inn gebruik zal
maken van de accommodatie van

KDO om haar diensten aan te bieden aan ouders en kinderen in De
Kwakel en Uithoorn.
Met Speel-Inn als nieuwe samenwerkingspartner wordt weer een
ambitie uit het KDO beleidsplan gerealiseerd, aldus Peter Oudshoorn
voorzitter van KDO. Enerzijds bieden wij door het beschikbaar stellen
van onze accommodatie meer kinderen op nieuwe tijdstippen de kans
om zich in het sporten en bewegen
te ontwikkelen. Anderzijds verbreden wij zo het gebruik van onze verenigingsaccommodatie, waarmee
de exploitatie wordt verstevigd.
Ook voor Speel-Inn biedt de samenwerking nieuwe mogelijkheden, aldus Wendy Bakker, directrice SpeelInn. We constateren een duidelijke
behoefte aan sportieve naschoolse opvang en bij KDO hebben we
hier de juiste mogelijkheden voor.
Een aantal weken geleden hebben
we ouders reeds kennis laten maken met KDO en de mogelijkheden

Legmeervogels (zaal) 1 wint
wedstrijd met twee gezichten
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 19
oktober moest Legmeervogels thuis
aantreden tegen ZVVN’77 uit IJsselstein. Voor aanvang van deze wedstrijd stond Legmeervogels op een
4e plaats en ZVVN’77 bevond zich
in de onderste regionen van deze
Hoofdklasse B. Zonder de geblesseerden Coen van Weerdenburg en
Sjors de Hollander, en de in Finland
voetballende Jordi van Gelderen,
kon met een ruime selectie worden
aangetreden.
De 1e helft kenmerkte zich door
een zeer mat en matig spelend Legmeervogels, waarbij de scherpte
ontbrak en een aantal keren slordig werd omgegaan met de passing.
Daarnaast was het voor Legmeervogels moeilijk om door de compact
spelende verdediging van ZVVN’77
heen te komen. ZVVN was het
meeste in balbezit en drong Legmeervogels terug op eigen helft.
Toch was het Legmeervogels dat de
eerste echte grote kans kreeg. Het
was Mark Rutgers die de paal raakte in de 5e min. ZVVN bleef de gevaarlijkste partij en wist dan ook
verdiend op voorspong te komen
in de 8emin. Vanuit een corner ontstond de goal door onoplettendheid
in de verdediging, waardoor de tegenstander de ruimte kreeg voor
een schot en de 0-1 op het scorebord bracht. Legmeervogels was
gewoon niet scherp genoeg in deze fase.

Kansen
Tot vlak voor tijd bleef het spel heen
en weer golven, met kansen over en
weer. Het was ZVVN’77 dat net iets
sterker en scherper was en, gelukkig voor Legmeervogels, ook nog
een keer de paal raakte. Toch wist
ook Legmeervogels deze 1e helft
genoeg kansen te creëren, maar het
geluk zat daarbij totaal niet mee.
De keeper van de tegenpartij stond
goed te keepen, weliswaar vaak
met geluk, en het compact spelende ZVVN’77 hield de boel achterin
goed dicht en wist het de aanvallers van Legmeervogels knap lastig
te maken. Daardoor bleef een voorsprong voor Legmeervogels uit, en
dan speelt de wet op dat als je de
kansen zelf niet benut, de tegenstander dat wel doet. Met een pass
dwars door het hart van de verdediging heen, wist de aanvaller van
ZVVN’77 in één keer zeer fraai, en
met veel gevoel, de bal met binnenkant voet om keeper Patrick Brouwer heen in de rechterhoek te krullen, 1-2 in de laatste minuut van de
1e helft.
Druk
Daarna voerde Legmeervogels de
druk nog even flink op om nog voor
rust de gelijkmaker te forceren. Bij
een aanval kwam de bal via een
carambole hoog in de lucht boven
Mels bos terecht, die de bal met een
magistrale omhaal richting kruising

wist te werken, maar helaas voor
Legmeervogels door de keeper
knap uit de kruising werd gehaald.
Tot overmaat van ramp schoot Mels
Bos deze laatste minuut nog op de
paal, waardoor met deze laatste
wanhoopspoging de rust werd ingegaan met een 1-2 achterstand.
In de rust werd duidelijk gemaakt
dat er veel meer in zat deze avond
en dat de druk opgevoerd moest
gaan worden. Legmeervogels pakte dit goed op en drong de tegenstander direct vanaf het fluitsignaal
terug tot eigen helft. Legmeervogels
oogde veel scherper en gemotiveerder, waardoor de 2e helft een heel
ander beeld kreeg. Het was Legmeervogels dat de klok sloeg en
veel kansen creëerde.
Gelijk
Dit goede spel leverde dan ook de
verdiende gelijkmaker op in de 4e
min. Op aangeven van Mark Rutgers wist Mels Bos er fraai 2-2 van
te maken. Legmeervogels ging door
en bleef pressie uitoefenen op de
tegenstander. Het balletje ging geduldig rond en er werden leuke
aanvallen opgezet. Af en toe moest
de verdediging ook nog handelend optreden bij gevaarlijke uitbraken van de tegenstander, en anders stond daar nog de betrouwbare sluitpost Patrick Brouwer.
Bij een aanval over rechts wist Stefan van Pierre knap door te komen,

op het KDO complex en iedereen is
enorm enthousiast. KDO biedt ons
een unieke mogelijkheid om ons
aanbod verder uit te breiden aldus
Bakker. Tijdens de officiële opening
op maandag 22 oktober zal tevens
de nieuwe naam voor de naschoolse opvang bekend gemaakt worden.
Ondertekend
De ondertekening vond plaats op
het Sportcomplex van KDO door
Peter Oudshoorn en Wendy Bakker.
Met de ondertekening van het contract is de samenwerking een feit en
vanaf maandag 22 oktober zullen de
eerste kinderen worden verwacht.
Speel-Inn is een professionele organisatie die kinderdagopvang
(KDV) en buitenschoolse opvang
(BSO) biedt voor kinderen van 0
jaar tot einde basisschool. Speel-Inn
heeft vestigingen in Hilversum, Uithoorn en De Kwakel. Meer informatie over Speel-Inn vindt u op www.
speelinn.nl of via telefoonnummer
0297 520906. KDO is een omnisportvereniging met de doelstelling
een laagdrempelige vereniging te
zijn die toegankelijk is voor alle leeftijden en hier activiteiten voor biedt
op zowel sportief, sociaal als recreatief gebied. Meer informatie over
KDO vindt u op www.kdo.nl

waarna hij goed het overzicht behield en de bal bij de mee opkomende Robin Oussoren wist te
brengen. Laatstgenoemde wist de
bal tegen het net te werken, waardoor in de 10e min een 3-2 voorsprong voor Legmeervogels op het
bord verscheen. Eindelijk een voorsprong dus.
Kracht
Niet veel later, bij een aanval van de
tegenstander, werd een vrije trap
toegekend aan ZVVN wegens een
overtreding. Vanuit deze vrije trap
ontstond een hachelijke situatie,
waarbij de bal bij een aanvaller terecht kwam, die vervolgens met een
fraaie stift Patrick Brouwer kansloos liet. De bal leek in het doel te
verdwijnen, maar met een uiterste
krachtsinspanning wist Stefan van
Pierre knap de bal uit het doel te
halen. Helaas was de rebound voor
ZVVN en werkte de speler de bal in
het dak van het doel, 3-3 in de 16e
min. Gezien het spelbeeld was dit
geheel tegen de verhouding in.
Maar Legmeervogels liet zich niet
uit het veld slaan en ging door met
waar het gebleven was, vol pressie spelen en aanvallen. Legmeervogels had het geluk niet aan haar
zijde. De vele kansen die gecreëerd
werden leverden helaas niet het gewenste rendement op. Helaas raakte Dennis Rijnbeek nog met een
snoeihard schot de rechterpaal,
waardoor het duel op een gelijkspel
leek af te stevenen. Maar door een
tactische ingreep ruim een minuut
voor tijd door coach Rutgers, werd
Stefan van Pierre weer in het veld
gebracht. Met de sterkst denkba-

Uithoorn - Afgelopen zondag 21
oktober werd de vertrouwde dojo
binnen Sport & Healthclub Amstelhof verlaten, want Judo Ryu Kensui
was te gast in Alkmaar voor de tweede ronde van de WestFrieseJeugdJudoCompetitie. Ons mix-team van
Judo Ryu Kensui en Judoschool Ron
van Raaphorst uit Aalsmeer had er
erg veel zin in na de afgelopen competitiedag, de sfeer binnen het team
was meteen bij binnenkomst. Mooi
om te zien was dat de 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van -27 tot -60
kilogram streden voor elk punt. We
waren deze keer minder gespannen,
maar wat was ik weer trots toen het
team voor het eerst de tatami betrad! We moesten op deze tweede dag tegen 3 andere judoscholen strijden. De eerste wonnen we
net op het randje, de tweede ging
ons makkelijk af en ook deze partij

met grote cijfers gewonnen, de derde partij was de spanning weg en
werd er erg goed gejudood door al
onze judoka’s. De derde partij werd
dan ook ruim in ons voordeel beslist. Kortom een zeer succesvolle
dag voor ons team dat na 2 competitiedagen de 3e plek stevig in handen heeft in de poule met de nummers 1 en 2 binnen handbereik!
Zondag 18 november zullen we hen
treffen in Uitgeest! Het beloofd op
voorhand ook daar een mooie judodag te worden! Bart, Ruben, Nour,
Marius, Tim, Ties, Dennis, Jesper &
Tessa jullie zijn kanjers!
We hebben veel mooie punten van
jullie gezien en wij hebben weer erg
genoten van jullie inzet! Ook zijn we
enorm trots en zeer te spreken over
de mentaliteit op en gezelligheid
naast de tatami.

Gerda en Els stuntten bij
BC De Legmeer
Uithoorn - Boven de zeventig procent scoren gebeurt niet zo vaak in
een bridgeleven, maar Gerda van
Liemt en Els van Wijk presteerden
dat in de B-lijn door eerste te worden met 70,83%. De tweede plaats
van Renske & Kees Visser zou hier
bijna bij verbleken, toch is een score van 63,19% er één die ook niet
wekelijks voorkomt. Tonny & Otto
Steegstra hielden het deze avond
op een degelijke 57,64% als derde, gevolgd door Tini & Johan Lotgerink en Marijke & Ger van Praag
met respectievelijk 54,86 en 51,74%
als vierde en vijfde van de in totaal
veertien paren van deze lijn.
In de topklasse, de A- lijn, waren
het nu Froukje Kraaij & Rini Tromp
die het slot applaus verdienden met
57,29% als eerste. Lijnie Timmer &
Rita Vromen revancheerden zich
volledig van de misser van een week
ervoor en belandden keurig op plek
twee met 55,90%. Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister weken een beetje
voor deze dadendrang, maar werden evengoed derde met 55,21%.
Die mannen hebben nu echt nooit
een slechte avond van onder de vijftig procent zoals wij gewone bridgestervelingen! Joop van Delft & Frans
Kaandorp werden deze keer in be-

dwang gehouden door An & Jan
van Schaick en Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst, met voor allen 54,86%.
In de C- lijn een sterk optreden van
Elly Belderink & Anne Tolsma die de
buit binnen haalden met 58,75%. De
tweede plaats werd hier gedeeld
door Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers en toch wel verrassend
Ko & Adrie Bijlsma, die het spelletje
steeds beter door lijken te krijgen,
met voor ieder 55,42%. Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer tekenden
voor 54,42% en werden daar netjes
vierde mee. Daarna op nr. vijf met
53,75% ook zeer opvallend gevolgd
door Henny Heijnen-Oerlemans, die
daarmee met hulp van Anneke Bonink liet zien ook flinke progressie
te maken en zich van een lastige
‘zwakke twee’ prima te kunnen herstellen. De volgende avond wordt
voorafgegaan door de jaarvergadering met daarna evengoed het
mes op tafel voor de derde ronde.
Bridget u ook als een mes door de
boter, kom dan meedoen bij Bridgevereniging de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

re opstelling werd getracht de ban
te breken. Deze laatste wissel bleek
goud waard. Het was Mark Rutgers
die aan de bal kwam en vervolgens
met een strakke pass Stefan van
Pierre inspeelde. Deze draaide, zoals hij dat zo vaak doet, knap weg
van zijn tegenstander, om vervolgens met een droge knal de keeper kansloos te laten, 4-3 in de 24e
min. De verdiende voorsprong was
eindelijk bereikt. Nu was het zaak
de boel achterin op slot te gooien

en de overwinning veilig te stellen.
Dat werd prima uitgevoerd, zodat de
vierde overwinning van het seizoen
een feit is. Met deze overwinning is
Legmeervogels weer gestegen naar
de 3e plaats, 5 punten achter koploper AC Kingdom.
Maandag 22 oktober speelt Legmeervogels voor de beker in Sporthallen Zuid in Amsterdam tegen 2e
klasser MGT Jongeren 1. Aanvang
van deze wedstrijd is 20.10 uur.

Nieuwe Meerbode - 24 oktober 2012

pagina 15

Volop spanning driebandencompetitie drV

Veel UWTC veldrijders in
Nieuwveen

Regio - De driebandenspecialisten
van De Ronde Venen (DRV) hebben er momenteel eenderde van
de competitie opzitten en de spanning is werkelijk om te snijden. Hans
van Eijk gaat hierbij virtuoos aan de
leiding met 13 wedstrijdpunten en
een gemiddeld moyenne van 0.52
(116%).
Op beide in de maand oktober afgewerkte speelavonden boekte hij
een zeer positief resultaat door in
drie van de vier partijen te zegevieren en in alle partijen ruim boven
zijn gemiddelde te scoren, waardoor
hij tevens de extra bonuspunten in
de wacht wist te slepen. De voor
Jim van Zwieten ingevallen Pieter
Coenen droeg echter zorg voor één
winstpartij tegen Hans, waardoor
laatstgenoemde niet de grootst mogelijke score bereikte om een gat te
slaan met zijn concurrenten. Naaste belager Henk Doornekamp doet
derhalve nauwelijks voor hem onder en staat momenteel op 12 wedstrijdpunten. Vooral in de twee partijen afgelopen vrijdag tegen Nico van Soeren was Henk op dreef
en had hij respectievelijk 32 en 27
beurten nodig om de 15 te maken
caramboles weg te tikken, ruim boven zijn moyenne. Door de recente
resultaten ligt zijn gemiddelde nu
op 0.44 (112%).

Regio - Owen en Tristan Geleijn
hielden de UWTC kleuren weer
hoog bij de jeugd afgelopen zondag
21 oktober tijdens de cyclocross
wedstrijd in Nieuwveen. Tijdens deze zware wedstrijd waren er nogal
wat problemen met het materiaal.
Lekke banden en kapotte onderdelen. De banden moeten vrij zacht
staan om door het drassige gras te
kunnen fietsen en de taluds op te
komen. Maar op de verharde paden
met veel losse stenen geeft dit weer
verhoogde kans op een lekke band.
Bij de jongste jeugd reed UWTCer Tristan Geleijn naar zijn tweede overwinning in de Amsterdamse
crosscompetitie en is hij koploper in
het tussenklassement.

Titelhouder
Titelhouder Jos Lugtigheid etaleer-

de in zijn eerste partij tegen Pim de
Jager een ongekende vorm door in
slechts 18 beurten de partij naar
zich toe te trekken met een gemiddelde van 0.722. In de tweede partij
gaf Pim hem echter het nakijken en
had aan 24 beurten genoeg om zijn
13 caramboles aan te tekenen. Niettemin handhaaft Jos zich geducht
in de kopgroep met 11 matchpunten, terwijl zijn moyennepercentage
liefst 131% bedraagt. Na zijn goede
vorm tijdens de eerdere speelavonden moest Bert Loogman echter in
zijn partijen tegen clubgenoot Nick
van de Veerdonk een belangrijke
veer laten. In beide partijen toonde
Nick zich zeer constant door in respectievelijk 22 en 23 beurten te zegevieren. Via deze maximale score
bracht hij zijn totaal op 11 wedstrijdpunten, waarmee hij zich tevens in
de hoofdmacht nestelde. Bert lijkt
voorlopig afgehaakt voor deze positie, doch hem kennende zal hij ongetwijfeld de komende tijd alles in
het werk stellen om het verloren terrein te herwinnen. Door de afwezigheid van Paul Huzemeier moest Hero Janzing het jongstleden vrijdagavond opnemen tegen invaller Jan
van Veen, die op basis van zijn moyenne belangrijk minder caramboles hoeft te maken ten opzichte van
Paul. In beide partijen moest Hero
het onderspit delven, zij het dat in
de laatste partij sprake was van een
close finish.

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

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

VdO Sport houdt Open Huis!
Uithoorn - Altijd al eens kennis willen maken met Poweryoga of Pilates? Of wil je nu toch eindelijk wel
eens proberen of Zumba nu echt zo
leuk is als iedereen zegt? Dat kan
tijdens de Open Huis Week van VDO
Sport van 29 oktober tot en met 2
november a.s.! Van maandag 29 oktober tot en met 2 november houdt
VDO Sport weer haar jaarlijkse
Open Huis Week.
Tijdens deze week zijn alle lessen van VDO Sport gratis toegankelijk. De ideale mogelijkheid om
kennis te maken met nieuwe sport
en dancetrends of om zelf te ervaren wat sport voor je kan betekenen. VDO Sport heeft een uitge-

breid en gevarieerd lesaanbod met
onder andere Poweryoga (Ashtanga
yoga), Pilates, Zumba, dance, bodyshape en volleybal. De lessen worden zowel overdag als s’avonds gegeven op 3 verschillende locaties in
de Meerwijk, de Brede School en de
Legmeer.
Ook voor senioren
Ook voor senioren heeft VDO Sport
een ruim lesaanbod met Pilates
55+, Relaxercise en conditietraining/volleybal. Alle lessen van VDO
Sport worden gegeven door ervaren
en professionele leiding. Meer informatie en een volledig overzicht van
lessen, tijden en locaties is te vinden
op www.vdosport.nl.

Zilveren Turfloop en
Stichting Haarwensen
Regio - Op zondag 4 november organiseert de Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht de Zilveren Turfloop. Ook dit jaar zal de De
Zilveren Turfloop de eerste loop zijn
van het Zorg & Zekerheidcircuit
2012/2013. Aan dit circuit, dat tot de
grootste van het land behoort, doen
acht regionale lopen mee. Kijk voor
meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl. Nabij sporthal De
Phoenix kan weer op verschillende
afstanden worden gestart: voor de
jeugd is er de Rabo Kinderloop over
een afstand van 1 km waarvan het
parcours door het sportpark voert.
De deelname hieraan is gratis. Prestatielopen: 5 km, 10 km en 16,1 km.
De Businessloop die kan worden
gelopen als 5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven
en instellingen.
Stichting Haarwensen
Elk jaar wordt een deel van de binnengekomen sponsorgelden gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar
is gekozen voor Stichting Haarwensen. Deze Stichting is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een vorm
van alopecia (kaalhoofdigheid) in
aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Vaak gaat het om kinderen met kanker die hun haar zijn
kwijtgeraakt door bijvoorbeeld che-

motherapie. Pruiken of haarwerken zijn erg duur en worden vaak
maar voor een klein gedeelte vergoed. Daarom is Stichting Haarwensen opgericht. Zij leveren gratis
haarwerken van hoge kwaliteit aan
deze kinderen. De Stichting Haarwensen zal op 4 november aanwezig zijn in en bij sporthal De Phoenix. Het is dan mogelijk de mascotte van de Stichting aan te schaffen.
Saartje kost slechts 7,95 en de gehele opbrengst komt bij de productie en de verzorging van de pruiken
terecht. De pruiken van de Stichting Haarwensen worden gemaakt
van echt haar. Hiervoor is de Stichting afhankelijk van mensen die hun
afgeknipte haar willen doneren. Wilt
u uw haar afknippen of heeft u nog
een staart in de kast liggen? Dan
ontvangt de Stichting Haarwensen
die heel graag! Voor meer informatie, zie www.haarwensen.nl
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Vorige week dinsdag, 16
oktober, werd de laatste zitting van
de eerste competitie gespeeld en zo
kwam daarmee een einde aan de
strijd om de eerste, tweede of derde plaats.
In de A-lijn blijft het verrassend: Niet
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar werden deze keer eerste. Nee,
het combipaar Kitty van Beem/Tini
Geling, samen met Refina van Meijgaarden en Trudy van den Assem
plaatsten zich als eerste met 58.33%.
Elly en Jessie moesten tevreden zijn
met de tweede plek (56.85%). Als
derde meldden zich nieuwe sterren en wel Thecla Maarschalk en
Rees van der Post met 55.95%. Dan
de competitie: Als eerste komen, jawel, Elly van Nieuwkoop en Jessie
Piekaar uit de bus met 55.36%. Met
een klein verschil volgen Nel Bakker en An van der Poel, 54.35%. Derde staan in deze eindstrijd Trudy van
den Assem en Refina van Meijgaarden, met 53.46%. Voor de paren José Möller/Ank Reems, Trudy Fernhout/Ciska Goudsmit, Trees Eller-

broek/Mita Maas en Vera van Wessem/Elly van Brakel is een plaats
gereserveerd in de B-lijn.
In de B-lijn, met eveneens zestien
paren, toonden Gertrude Doodkorte en Floor Janssen zich uiteindelijk
superieur en werden met 61.31%
eerste. Als tweede volgden Annet
Roosendaal/Rini Tromp met 60.12%.
Derde deze keer Ria Bulters/Riet
Wesselingh die uit onverwachte hoek kwamen opdraven: geweldig dames, ga zo door en u bereikt
ooit de A. De competitie B ziet er
als volgt uit: Gertrude Doodkorte
en Floor Janssen eerste, zij versloegen uiteindelijk Ploon Roelofsma en
Marja Slinger die tweede zijn geworden. Derde zijn Alice Oostendorp en Ted Brand. Voornoemde paren, met toevoeging van Marja van
Holst Pellekaan/Sandra Raadschelders als vierde, hebben zich een
plaats in de A verworven. Proficiat
dames!
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke
Jongsma, tel.0297-565756.

BMX Noord Holland Cup
verreden in Uithoorn

Jeu de boules spelen naast
‘t Buurtnest
Uithoorn - Op maandag 15 oktober is een groepje mensen begonnen met elkaar op de nieuwe jeu de
boules baan naast wijkcentrum ‘t
Buurtnest te spelen.
Er werd even ingespeeld om de
baan op de proef te stellen en toen
begon er een ware sportieve strijd
tussen twee ploegen. Het enthou-

siasme was groot en het werd nog
heel spannend. Na een lekker kopje
thee of koffie werd de strijd beslist:
stand 13-12.Dus een nipte overwinning, maar verdiend. Met plezier,
een stralend zonnetje en een baan,
die net op tijd droog werd na alle regen. De eerste speeldag werd een
groot succes.

Bij de oudste jeugd ontstond een
kopgroep van 3 renners. Victor
Broex (de Amstel) reed lang op kop
totdat hij een lekke band kreeg.
Owen Geleijn nam de koppositie
over. Het werd nog erg spannend
toen de sterke Victor in de laatste ronde Owen weer bij wist te halen. Victor 1e en op een kleine achterstand Owen Geleijn naar de 2e
plaats. Menno van Capel 9e en Ian
van den Berg 12e. Lorena Wiebes
moest helaas opgeven door materiaalpech. Na de jeugd, hardlopers,
steppers en mountainbikers mochten om 15.00 uur eindelijk de overige veldrijders hun wedstrijd rijden
in Nieuwveen. En na alle regen van
afgelopen week betekende dit modder, modder en nog eens modder.

Voorsprong
Veel UWTC-ers stonden aan de
start. Bij de nieuwelingen/dames
had winnaar van vorige week Brendan Berendse gelijk pech bij de
start toen zijn ketting brak. Brendan
terug naar de jury waar hij op Bart’s
reservefiets aan een inhaalrace begon. Ondertussen was Gijs Jorna (de Amstel) er vandoor gegaan
en streed Bart de Veer (UWTC) met
Marco Mook (Avanti) om de tweede plaats. Op het moment dat Bart
loskwam gaf Marco er de brui aan.
Sonny van der Linden reed naar de
derde plaats en Brendan Berendse na een lange achtervolging toch
nog vierde. Na zijn twee tweede
plaatsen gaat Bart momenteel aan
de leiding in het tussenklassement.
Bij de 40- stond er op Dylan Groenewegen geen maat. Als in de eerste ronde pakte hij een flinke voorsprong. En uiteindelijk gaf hij maar
6 mederijders geen rondje lap. Op
ruim 2.5 minuut volgde Nils van
Kooij en UWTC rijder Bas de Bruin
reed naar de derde plaats op het
podium. 4 Luuk van Vliet, 10 Dennis Moolhuijsen, 11 Joost Springintveld, 13 Erwin Roubal, DNF Edwin
de Graaf, Michael van Meerland en
Rein Akerboom. De 40+ en 50+ gingen samen van start, waarbij de 50+
in de meerderheid was. 7 Gerard
Keijzer, DNF Rene Wiebes, Coen de
Groot, Henk van Laar en Gijs Kostman.Een heel geslaagde dag waar
weer veel vrijwilligers geholpen
hebben. Dank jullie wel!.

Regio - Zondag 21 oktober was
UWTC gastheer van de Noord-Holland Cup voor de BMX-ers uit deze provincie. Een groepje vrijwilligers heeft heel hard gewerkt om
ervoor te zorgen dat de baan wedstrijd-klaar was.
Gelukkig had het ’s nachts niet
geregend zodat niet al het werk
voor niets geweest is. Ondanks de
herfstvakantie die de kinderen aankomende week hebben waren er
162 inschrijvingen. In de leeftijdsklasse Boys 10-Girls 11 en Boys
11-Girls 12 waren er zoveel rijders
dat er zelfs een halve finale gereden moest worden. Maarten van
der Mast moest deze wedstrijd laten schieten vanwege een polsblessure, maar over 2 weken bij de laatste BWC is hij er zeker weer bij. Na
een jaartje te hebben gevoetbald is
Donne van Spankeren toch weer te-

rug bij de BMX. En rijdt gelijk in de
A-finale! Bij de cruisers reed Kevin
de Jong weer mee, na een hele tijd
geblesseerd te zijn geweest aan zijn
arm. Wouter Plaisant van der Wal
stopte na de 1e manche vanwege
materiaalpech. Gelukkig zag men
ook Arjan van Bodegraven weer op
de fiets bij de Boys 14, nadat hij in
Oud Beijerland lelijk gevallen was.
Deze wedstrijd verliep soepeltjes en
werd voor hem beloond met een 1e
plaats in de finale. Doordat er zoveel
UWTC-ers meedoen aan de NoordHolland Cup lijkt het in sommige
klassen wel een clubwedstrijd.
Deze wedstrijd heeft geresulteerd in
62 finaleplaatsen voor UWTC. Goed
gedaan!
Hierna nog 1 wedstrijd voor de
Noord-Holland Cup op 18 november in Langedijk waarna de kampioenen bekend zijn.

Vliegende kiep bij
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 18 oktober
was de vierde competitieronde bij
bridgeclub ABC. De start was wat
hectisch, een persoon kwam niet
opdagen, waarschijnlijk een vergissing en een dame was de weg
kwijt geraakt. Ondanks dat de partner van de afwezige alleen was, besloot het wedstrijdsecretariaat toch
met de wedstrijd te starten. Dit
hield in dat er steeds een invaller
de plaats moest innemen van de afwezige bridger, dit heet in voetbaljargon een vliegende kiep. Als iemand dummie was moest hij of zij
snel starten met bieden van het incomplete paar. Een en ander hield
in dat hij met verschillende partners moest spelen en als je dan nog
een score van 53,54 % behaalt, getuigt dit van grote bridgekwaliteiten
of veel geluk. Degene die de weg
kwijt geraakt was kwam een half
uur te laat zodat alleen voor de eerste zittingsronde een oplossing gezocht moest worden. Het wedstrijdsecretariaat, sinds kort aangevuld
met een wel zeer competente medewerker, heeft dit zeer vakkundig en tot volle tevredenheid opgelost. Ook kon de voorzitter weer
twee nieuwe leden introduceren. Dit
keer niet gestoken in zijn zondagse
pak, anders slijt dat pak teveel met
zo’n grote toeloop, maar toch netjes
gekleed. Er werd aan 13 tafels gebridged. Zeven in de A-lijn en zes in
de B-lijn. In de A-lijn was de eerste
plaats voor het paar Miep v.d. Hoek
en Nel v.d. Neut met 64,86 %, een
goede score van dit paar, zij stijgen
dan ook flink in de competitieranglijst. Tweede werd het echtpaar Addie de Zwart en Jeannet Vermey met
59,90%, dit paar speelt een bikkelharde strijd om de eerste plaats met
degene die nu derde geworden is.

Derde werd het echtpaar Leny en
Jan v.d. Schot met 56,53%.
B-lijn
In de B-lijn werd het gelegenheidspaar CorryH Snel en Nel Groven
eerste met 67,08, hieruit blijkt dat
het wedstrijdsecretariaat met zorg
en deskundigheid de paren samenstelt. Tweede werd het paar Bert
Morshuis met partner met 60,42%.
Zij hadden de eerste ronde vrij,
maar iedereen kon horen dat zij
zeer degelijk hun biedsysteem nog
eens doornamen en niet zonder gevolg zoals blijkt. Derde is het paar
Nel van Bemmel en Jos Walkers met
58,33 %.
Competitiestand
A-lijn
Eerste is het echtpaar Leny en Jan
v.d. Schot met een gemiddelde score van 58,54%. Tweede is het paar
Addie de Zwart en Jeannet Vermey
met 57,04% en derde het paar Ada
Groenewegen en Roelie v.d. Voorden met 55,15%. De verschillen zijn
al vrij groot, maar er moeten nog
vier ronden gespeeld worden en
eerste gewin is vaak kattengespin.
B-lijn
Eerste is hier het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met een gemiddelde score van 59,86%. Tweede is het paar Beb Soppe en Ria wezenberg met 57,19%, deze twee paren hebben de capaciteit om in de
A-lijn te spelen. Derde is hier het
paar Corry Snel en Leny Veninga
met 54,37%.
Volgende week wordt de vijfde competitieronde gespeeld, maar voor
nieuwe leden haalt hun voorzitter
graag zijn zondagse pak nog een
keer uit de mottenballen.

