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Uithoorn - De bekende dierenspe-
ciaalzaak Discus Van Tol met win-
kels op het Amstelplein en in win-
kelcentrum Zijdelwaardplein, heeft 
daar de langste tijd gezeten. Johan 
van Tol stopt met de winkels op die 
locaties en opent een geheel nieu-
we vestiging op de hoek van de 
Wiegerbruinlaan (nr. 83) en de Am-
sterdamseweg, naast Kwik Fit. Bo-
vendien niet meer onder dezelfde 
naam, maar straks als Van Tol Dier-
XL. Hoe dat zo ineens? “Nee, we zijn 
er al lange tijd mee bezig dit te re-
aliseren. Het heeft niets te maken 
met de toekomstige ontwikkelingen 
van de winkelcentra op het Amstel-
plein en het Zijdelwaardplein, maar 
omdat we op de nieuwe locatie veel 
meer winkelruimte krijgen waar wij 
naar onze mening de klanten be-
ter kunnen bedienen”, legt Van Tol 

uit. “De klant stelt tegenwoordig an-
dere eisen aan het assortiment, de 
presentatie en de uitstraling van de 
winkel. Men wil meer keus, maar te-
vens het aanbod zien en de sfeer 
beleven! De markt is veranderd en 
het koopgedrag van mensen is ook 
anders geworden. Door een breder 
aanbod van artikelen tegen een erg 
aantrekkelijke prijs aan te bieden 
in een veel grotere ruimte, willen 
wij op die veranderende markt in-
spelen. De nieuwe vestiging is drie 
keer groter dan beide huidige win-
kels samen. Er komt bijvoorbeeld 
een uitgebreid assortiment foera-
ge bij waaronder paardenvoer, maar 
ook de hengelsportafdeling gaat 
mee natuurlijk. We breiden uit in de 
aquaria, de siervogels en ga zo maar 
door. Alles wordt omvangrijker en 
mooier gepresenteerd. Daar heb-

ben we straks de ruimte voor. Daar-
bij gaan we ons helemaal richten 
op het onderwerp ‘dier’ en minder 
op bijvoorbeeld bestrijdingsmidde-
len. Daarnaast zijn we qua kosten 
beter uit met één winkellocatie dan 
met twee. Op de Wiegerbruinlaan 
zijn we snel en zonder problemen 
goed bereikbaar vanuit het cen-
trum van Uithoorn en de Legmeer, 
maar ook via de omgelegde N201 
en de Amsterdamseweg. We zitten 
als het ware in het midden tussen 
beide winkelcentra in. Verder is er 
een groot parkeerterrein pal voor 
de deur. De bedoeling is dat we net 
voor de feestdagen in december dit 
jaar het nieuwe pand gaan betrek-
ken”, aldus Johan van Tol die 30 jaar 
lang een winkel in winkelcentrum 
Zijdelwaardplein had en meer dan 
20 jaar op het Amstelplein.

Dierenspeciaalzaak Discus 
Van Tol gaat verhuizen

Uithoorn - Het kan iedereen over-
komen: dat je sleutelbos per onge-
luk in de afvalcontainer valt. Dan is 
het echt een panieksituatie, want 
met name de ondergrondse afval-
containers zijn behoorlijk diep. En 
zie je sleutels dan in het stikdonker 
maar te vinden. Als je al slank ge-
noeg bent om erin te kunnen klim-
men! Iets dergelijks overkwam me-
vrouw Inis Wesselius. Zij woont aan 
de Schans en wilde vlak voor het 
weekend het oud papier in de con-
tainer gooien. Daarbij had ze haar 
sleutelbos aan haar pink hangen 
en die gleed per abuis mee door de 
opening. “Stom natuurlijk”, bekende 
zij achteraf. Ze behield echter haar 
tegenwoordigheid van geest en bel-
de de gemeente. Logisch, want die 
heeft de containers ook laten plaat-
sen en ze hebben een buitendienst. 
“Daar kreeg ik nul op het rekest”, 
vertelt Inis. “Nee, wij kunnen niets 
voor u doen. We vinden het heel 
vervelend, maar nee, nee! Ik zei nog 
dat ik er wel honderd euro voor over 
had als iemand kans zag mijn sleu-
tels uit die bak te vissen. Het ant-
woord bleef nee. Als ze nu had-
den gezegd, ja dat kan wel maar 
dan moet u ervoor betalen, had ik 
er geen probleem mee gehad. Maar 
het bleef alleen maar nee, ze kon-
den niets voor mij doen. Zelfs een 
advies of voorstel waar ik dan te-
recht kon of een andere instantie 
kon bellen kwam niet over hun lip-
pen. Kennelijk staan ze op het ge-
meentehuis dan met hun mond vol 
tanden, want ze weten op dat mo-
ment helemaal niet hoe ze je als in-
woner kunnen helpen. Dat vind ik 
erg slecht. Het is onkunde. En de 
buitendienst van de gemeentewerf 
weet er dan ook niks vanaf?”

Brandweer redder in nood
Inis: “Toen heb ik de politie gebeld, 
maar ook daar hadden ze er geen 
kaas van gegeten. Intussen had ik 
wel een probleem. Mijn huis in kon 
ik dan wel, want de buurvrouw heeft 
een reservesleutel. Maar van mijn 
auto zijn er geen reservesleutels. 

Sleutels in de afvalcontainer
Gemeente liet het afweten, brandweer schoot te hulp

V.l.n.r. Gerrie, voorzitter Richard van Zanten en Corrie

Jubilarissen bij 
ehbo-vereniging De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de ledenver-
gadering van EHBO-vereniging St. 
Vincentius in De Kwakel is een aan-
tal jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Corrie Hogerwerf en Fred Timmer 
zijn respectievelijk al 40, dan wel 
25 jaar actief lid van de vereniging! 
Daarnaast is Fred betrokken bij de 
vereniging als instructeur. Fred was 
deze avond helaas afwezig, maar 

beiden hebben voor deze specia-
le jubilea een speldje en een mooie 
bos bloemen in ontvangst mogen 
nemen. Naast deze twee heeft Ger-
rie Laan een bloemetje gekregen 
voor 45 jaar inzet; De EHBO-vereni-
ging hoopt van harte dat zij de 50 
vol gaat maken! De vereniging dankt 
Corrie, Fred en Gerrie hartelijk voor 
hun inzet en enthousiasme.

Uithoorn - De Brancheorganisatie 
Kringloop Nederland (BKN) viert dit 
jaar zijn 20 jarige bestaan. En omdat 
Kringloop Ceres al vanaf het eerste 
uur aangesloten is bij deze organi-
satie, werd dit gevierd door het aan-
brengen van een emaillen plaquette 
aan de gevel. Om het ophangen van 
de plaquette nog specialer te ma-
ken, waren de heren Baud en Baas 
(van de gemeentewerf) uitgenodigd 
om deze op te hangen naast de voor-
deur van het pand aan de Industrie-
weg 33. Zij vertegenwoordigen het 
formele karakter van de daad. Als 

gemeentevertegenwoordigers on-
derstrepen ze hiermee de nood-
zaak tot hun metier: de kringloop 
van goederen. Door hun aanwezig-
heid werd dit extra geaccentueerd. 
Vandaar dat Ceres zeer vereerd was 
met hun aanwezigheid bij dit gebeu-
ren. De bestuursleden van Ceres vol-
maakten het gezelschap bij de pla-
quettebevestiging. Ceres is het eer-
ste Kringloopbedrijf in Nederland dat 
deze plaquette heeft hangen en ze 
zijn daar heel erg trots op. De BKN 
organisatie zal op de hoogte gesteld 
worden van deze gebeurtenis. 

Ceres viert 20-jarig 
jubileum mee met bKN

ernstig letsel na aanrijding

Daar heb ik er maar één van. Toen 
ik de garage belde werd mij verteld 
dat een andere sleutel gepaard ging 
met het aanpassen van de sloten en 
dat zoiets ongeveer duizend euro 
zou kosten. Een relatie van mij raad-
de me aan eens met de brandweer 
te bellen. Die halen toch ook katjes 
uit een boom? Nou, dat was het ei 
van Columbus! Een hele vriendelijke 
mijnheer zei tegen mij dat hij binnen 
een half uur met een collega naar 
mij toe zou komen. De brandweer 
heeft kennelijk een sleutel van de 
afvalcontainer. Ze kwamen binnen 
de afgesproken tijd en vroegen of ik 
een trapje had want zo’n container 
is nogal diep. De man is in de con-
tainer geklommen en vond binnen 
een minuut mijn sleutels. Geweldig! 
Ik wil de brandweer langs deze weg 
hartelijk bedanken en een compli-
ment geven voor de service en hulp. 

Ik had mij anders geen raad ge-
weten. Ik heb ze die honderd eu-
ro gegeven, te bestemmen voor het 
Brandweerfonds. De dame die mij 
op het gemeentehuis te woord heeft 
gestaan had toch ook kunnen we-
ten dat de brandweer dit zou kun-
nen? De burgemeester is nota be-
ne hoofd van de brandweer hier in 
Uithoorn.”
Het zijn maar kleine ongelukjes die 
je als inwoner kan overkomen, maar 
die grote gevolgen kunnen hebben. 
Zou het niet zinvol zijn receptieme-
dewerkers van de gemeente te in-
strueren hoe te handelen in zul-
ke gevallen? Het zal wel eens va-
ker kunnen gebeuren. Zeker bij ou-
dere mensen. Helemaal nu er over 
wordt gedacht meer ondergrondse 
afvalcontainers te plaatsen. Denk er 
eens over na zouden we tot slot wil-
len opmerken.

Uithoorn - Om twaalf uur van 
maandag 20 op dinsdag 21 oktober 
heeft een aanrijding met zwaar let-
sel plaatsgevonden op de kruising 
Legmeerdijk met de N201. Een be-
stuurder van een blauwe VW Golf 
reed over de Legmeerdijk richting 
Amstelveen. Volgens getuigen reed 
de man behoorlijk hard. Op de krui-
sing heeft de blauwe VW zich ge-
boord in de flank van een witte Golf, 
die over de N201 vanuit Uithoorn 
aan kwam rijden en rechtdoor rich-

ting Aalsmeer de Legmeerdijk over-
stak. De bijrijdster kwam klem te 
zitten en is ernstig gewond ge-
raakt. De brandweer heeft assi-
stentie verleend, ook de traumahe-
li is ter plaatse geweest. De vrouw is 
met spoed naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd. De bestuurder, een 23 ja-
rige Uithoornaar, liep licht letsel op. 
Hem is een bloedtest afgenomen in 
verband met mogelijk drugsgebruik. 
Hij bleek geen alcohol te hebben 
gedronken.











Uithoorn - In de week van 1 tot en 
met 8 november wordt in het hele 
land in musea, galeries en creatieve 
centra de Nationale Kunstweek ge-
houden. Deze kunstweek is bedoeld 
om mensen bekend te maken met 
de activiteiten, die plaatsvinden op 
deze creatieve plekken. Ook Atelier 
de Penseelstreek doet mee met de-
ze Kunstweek. Op 1 november a.s. 
zal er van 15 tot 17 uur in het Atelier 
open huis zijn en kan men informa-
tie krijgen over schildercursussen, 
workshops en verjaarspartijtjes die 
gegeven worden. Tijdens deze mid-
dag zullen enkele leerlingen aanwe-
zig zijn, die kunnen vertellen over 
het schilderen in het atelier. Het is 
mogelijk je op te geven voor de kor-
te cursussen van 5 keer, die in ja-
nuari zullen starten. Alle bezoekers 
ontvangen een set van 2 kunstkaar-

ten. Hartelijk welkom in Atelier de 
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te 
Uithoorn. Voor meer informatie: in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl zie ook: www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
Thuis
Iedereen gebruikt het woord thuis of naar 
huis veelvuldig. En allemaal verstaan we 
iets anders onder thuis of het thuisgevoel. 
Volgens de Dikke van Dale is thuis een 
plaats waar iemand zich thuis voelt. En dat kan dus eigenlijk overal zijn. 
Je kunt je thuis voelen in een land, stad, dorp, huis van jezelf of iemand 
anders of bij een persoon.

Vakantiedagen
Afgelopen week werd ik met mijn neus op mijn eigen thuisgevoel ge-
drukt. Mijn gezin ging een paar dagen weg in de herfstvakantie en ik 
bleef thuis. Mijn vrije dagen had ik al ingepland voor de kerstvakantie 
en dan blijft er niets meer over voor de herfstvakantie. Eigenlijk keek ik 
wel uit naar een paar daagjes rust en niks hoeven (behalve dan wer-
ken). Overal verkondigde ik dan ook lachend dat ik geen medelijden 
nodig had. Toen de familie dan ook daadwerkelijk de straat uitreed en 
ik de lege, stille woonkamer binnenliep, moest ik even slikken. Het was 
wel heel erg stil! Diezelfde avond nog was ik weer thuis, in mijn ouder-
lijk huis wel te verstaan.

Ouderlijk huis
Thuis is toch vaak je ouderlijk huis, of in ieder geval het huis van je 
ouder(s). Waar anders kan je weer even kind van …zijn? Waar er voor 
je wordt gezorgd, je kunt aanschuiven bij het eten en je geen reden 
nodig hebt om langs te komen. Nog geen paar uur was ik dus alleen 
geweest en toen zat ik alweer thuis. Niet alleen zijn, niet hoeven ko-
ken, maar lekker aanschuiven voor een ouderwetse maaltijd van ge-
prakte aardappelen en groente. Daarna een kopje koffi e en een potje 
rummikub spelen, om daarna weer op de fi ets te stappen en naar mijn 
eigen (t)huis te gaan. Maar niet zonder waarschuwing van mijn vader 
dat ik te koud gekleed was en dus maar een jas van hem moest lenen. 
Ik moest toch immers goed voor mezelf zorgen?

Uitspraken
Wie kent ze niet, alle quotes die je tegenwoordig kan vinden op kus-
sens, windlichten en houten borden bij alle woonwinkels? There is no 
place like home, home is not a place..it’s a feeling of home is where-
ver i’m with you. Het leuke van al die uitspraken vind ik dat ze alle-
maal waar zijn. Het thuisgevoel is niet te vangen in een uitleg of in een 
plaats. Ik kan me op heel veel plaatsen thuis voelen en daar ben ik blij 
mee. Toch kon ik deze week ook ervaren hoe stil het kan zijn als je huis 
niet gevuld is met de aanwezigheid van anderen. Om me heen zie ik 
meerdere mensen die soms best eenzaam zijn. Thuis is dan geen thuis 
omdat het niet gedeeld kan worden, thuis is ook voor een ander zor-
gen, iets betekenen, contact hebben met je omgeving. Misschien kom 
je dan toch op thuis als een gevoel, thuis zijn bij jezelf. Deze week was 
mijn thuisgevoel in ieder geval, de warme jas van mijn vader om mijn 
schouders, dank je wel Pap!

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl

ALZHEIMER CAFÉ UITHOORN
Donderdag 6 november is er weer een Alzheimer Café. Dit is een ont-
moetingsplek voor mensen met Alzheimer of een andere vorm van de-
mentie, en ook voor hun omstanders en professionals. Het thema is ‘In 
gesprek met een mantelzorger’. U bent van harte welkom donderdag-
avond 6 november in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 
1422 DT Uithoorn De inloop is vanaf 19.00 uur, start gastspreker 19.30 
uur. U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven! U woont zelfstandig en 
mocht u komen te vallen of er gebeurd iets anders dan is het fi jn als u 
hulp, dag en nacht kunt inschakelen. Het alarmtoestel van Vita biedt u 
deze veiligheid. Bel met ons 0297 567209 en wij leggen het u graag uit.

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:
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijze poes. 10 jaar. 
 Heet Gijsje en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.

Voorlichtingsavond
ooglaseren door

Sijbrants & van Olst optiek
Uithoorn - Overweegt u een oog-
laserbehandeling? Ga dan woens-
dag 29 oktober 2014 naar de voor-
lichtingsavond in Restaurant Het 
Rechthuis te Uithoorn (Schans 29-
32 Uithoorn). Samen met Eyescan - 
specialist op het gebied van brilver-
vangende chirurgie - informeert Sij-
brants & van Olst u over alles wat 
er bij een ooglaserbehandeling of 
lensimplantatie komt kijken. Denk 
aan de verschillende behandelme-
thoden, de kliniek, de behandel-
dag en de resultaten. Tevens is er 
de gelegenheid om vragen te stel-
len aan een optometrist die gespe-
cialiseerd is in refractiechirurgie. 
Aan het einde van de avond krijgt 

u foldermateriaal mee naar huis om 
thuis na te lezen. De avond is kos-
teloos en geheel vrijblijvend. U bent 
van harte welkom om 19.15 uur. Sij-
brants & van Olst optiek zorgt voor 
een hapje en een drankje. Om 21.00 
uur is de avond afgelopen. Wilt u 
zich eerst aanmelden door te bel-
len naar 0297-540777, langs te ko-
men in de winkel of te mailen naar 
info@designbril.nl?
Iedereen die vóór 15 december 2014 
een vooronderzoek inplant en vóór 
15 maart 2015 behandeld wordt, 
profi teert van 800,- korting op de 
LASIK IntraLase Superior® ooglas-
erbehandeling*.
*Vraag naar de voorwaarden.

Onze verspreiders in het 
nieuw
Regio - VerspreidNet (o.a. de ver-
spreidorganisatie van de Nieuwe 
Meerbode) heeft de nu 17e Renault 
Master afgenomen in 12 jaar tijd bij 
Renault Nieuwendijk. Waarom bij 
Nieuwendijk, zeker telt de kwaliteit/
km-prijsverhouding, een goede in-
ruilprijs is in deze tijd erg belang-
rijk. Maar natuurlijk het op de weg 

houden van deze kranten bezorg 
wagens is nog belangrijker. En dat 
doet Renault Nieuwendijk met voor 
VerspreidNet de belangrijke service 
op maat. 
Altijd inzetbaar dáár heeft Ver-
spreidNet weer voor gekozen. Een 
goede deal voor én Renault Nieu-
wendijk én VerspreidNet.

Kwakelse veiling 
historisch erfgoed
De Kwakel - Op de zaterdagen 25 
oktober en 1 november vindt in de 
kantine van de s.v. KDO voor de 55e 
keer de Kwakelse Veiling plaats. En 
als voor de 55e keer er in slaagt om 
vele honderden kavels bij de dor-
pelingen op te halen. Die vervol-
gens op twee elkaar opvolgende 
zaterdagvonden via de veilingha-
mer weer aan het dorp weet te ver-
kopen voor een bedrag van tegen-
woodig zo rond de 50.000, dan be-
hoor je toch wel tot het lokale histo-
rische erfgoed. Het is echt een actie 
voor het dorp door het dorp. En de 
actie is niet onopgemerkt gebleven 
want deze week kwam het bericht 
in De Kwakel dat een geëmigreerde 
Kwakelaar het fenomeen meegeno-
men had naar Kloosterburen ter on-
dersteuning van hun Kloosterboerse 
verenigingsleven. Goed voorbeeld 
doet goed volgen en de Kwakelse 
Veiling wenst de mensen in Kloos-
terburen dan ook veel succes.

In de Kwakel beginnen beide vei-
lingavonden om 20 uur met een kin-
derveiling. Onder het wakend oog 
van papa en mama of opa en oma 
biedne de kinderen dan op kavels 
als een vogelknutselhuisje, voetbal-
len, kruiwagens, poppen, spellen en 
kaartjes voor de kindervoorstellin-
gen Pluk en de Pettefl et en voor Mi-
noes. Zo rond 21 uur gaat de kin-
derveiling over in de veiling voor 
volwassenen.
Bij de volwassenen gaan Dorus, 
Woodstock en de Blues Brothers 
onder de hamer. Maar ook een party 
tent, een dagje met een sloep varen 
en uurtje radio maken bij Rick FM. 
Een klapper worden ongetwijfeld de 
kaartjes voor Ajax – Feijenoord op 
25 januari. Je mag dan in de busi-
ness seats de wedstrijd volgen en 
krijgt aansluitend een diner aange-
boden. De volledige veilingcatalo-
gus is te downloaden via www.kwa-
kelseveiling.nl

Nationale Kunstweek in 
Atelier de Penseelstreek

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.

 Goed geschoten...

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, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Aardige man vangt snoek
Uithoorn - Nog geen 10 minuten geleden ving “de aardige man” een 
snoek bij ons achter in de sloot. Samen met Karel de Koikarper zagen 
wij de snoek heel vaak spartelen, zwemmen en opspringen. ’s Nachts 
is er regelmatig een plons van de snoek te horen. “De aardige man” 
zien we regelmatig vissen. Of in zijn kano of gewoon langs de sloot-
kant. Eigenlijk zien we hem nooit iets spectaculairs vangen tot van-
middag. Wat een mooi beest zo’n snoek! Nog geen 2 minuten op het 
droge, wees gerust dierenvrienden, en toen weer lekker terug in zijn 
eigen sloot. Het was toch geen weer meer voor de bbq. We hopen de 
snoek nog vaak te horen plonsen!

Vriendelijke groet, Margreet Walinga
Koolmees 7, 1423 NE Uithoorn

Buurtbeheer 
zijdelwaard 
nodigt u uit!
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
28 oktober vindt het Bewonersover-
leg Zijdelwaard in de Schutse aan 
de Merodelaan 1 plaats. De aan-
vang is 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 
uur. Punten van de agenda o.a.: Jon-
gerenwerk Amir Roseburg en Omer 
Tekin (Radar)en Tympaan/De Baat.
Winkelcentrum Zijdelwaard: Joep 
Szejnoga praat ons bij, Huis van de 
buurt en Buurtbeheer over Buurt in 
Beeld. Bewoners van Zijdelwaard: 
hartelijk welkom!
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

Geen krant?
0297-581698

Najaars verkoop 
handwerk
De Kwakel - Het Rode Kruis afd. 
Uithoorn / De Kwakel houdt zater-
dag 25 oktober verkoop van een 
brede keuze van verschillende soor-
ten handwerk. Dit vindt plaats in 
winkelcentrum Amstelplein in Uit-
hoorn, van 10.00 tot 16.00 uur.

Onwel naar 
ziekenhuis
Uithoorn - Op zondag 19 oktober 
om half acht in de avond zijn poli-
tie en de ambulance verzocht naar 
een woning aan Eems te komen. Er 
kwam een melding van een onwel 
geworden persoon. De 47 jarige be-
woonster was toen zij op een keu-
kentrapje stond onwel geworden en 
met haar hoofd op het aanrecht te-
recht gekomen. Mogelijk heeft zij 
een hersenbloeding gehad. De me-
dewerkers van het Mobiel Medisch 
Team hebben de bewoonster, die 
behoorlijk in paniek was, verdoofd 
en met spoed per ambulance naar 
het ziekenhuis laten vervoeren.
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Dick en Annie Bartels
50 jaar getrouwd

De Kwakel - Gisteren, dinsdag 21 
oktober was het precies 50 jaar ge-
leden dat Dick en Annie Bartels in 
het huwelijksbootje stapten. Dick 
is een geboren Kwakelaar. Annie 
komt uit het naburige dorp Noor-
den. Ze ontmoetten elkaar tijdens 
een dansavond bij café–restaurant 
Leenders in De Kwakel, waar zij in 
1964 ook hun bruiloft vierden. Het 
jonge stel ging wonen aan de Bo-
terdijk in De Kwakel en woont daar 
nu nog steeds. Dick en Annie kre-
gen drie kinderen: Conny, Joël en 

Daan. Ook zijn ze opa en oma ge-
worden van Michiel, Noa en Ruben. 
En waar Dick zijn tijd stopte in het 
opknappen van fi etsen en het ver-
bouwen van groenten op zijn volks-
tuin, richtte Annie zich op allerhan-
de vrijwilligerswerk en creatieve 
hobbies. Ook na 50 jaar zitten Dick 
en Annie eigenlijk nooit stil. Samen 
trekken ze er graag op uit met de 
fi ets of bezoeken ze een concert in 
Schouwburg Amstelveen. Ze teke-
nen graag bij voor nog vele jaren 
samen.

Emotioneel afscheid van de drumband
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het laatste concert van de drum-
band van Tavenu. Samen met de 
Steelband en Slagwerkgroep Bo-
venkerk werd nog een keer opge-

treden met de drumband van Ta-
venu in de oude formatie. Voor dit 
laatste concert speelden ook Re-
mon Buskermolen en Sander Meijer 
nog een keer mee. Zij waren al ge-

stopt bij de drumband en spelen bij 
de steelband. De slagwerkers had-
den zelf de nummers mogen uitkie-
zen, die zij nog graag een keer wil-
den spelen. Op zijn Tavenu’s wer-

den extra effecten aan de nummers 
toegevoegd. Als hulde werd de Jan 
Vork mars gespeeld, die geschreven 
werd door de instructeur van des-
tijds Frans de Blieck en nu gediri-
geerd werd door Michiel van Put-
ten. Afgesloten werd met Trein Rit-
me. Tijdens het concert werd Jan 
Kas gehuldigd omdat hij 50 jaar 
lid is van Tavenu. Het bijbehorende 
speldje werd door Jan Vork opge-
speld. Jan Vork was in 1964 de in-
structeur die de drumband weer op 
weg hielp na een moeilijke periode 
voor Tavenu. Jan Vork hoopt ook dat 
binnen enkele maanden de drum-
band van Tavenu weer opnieuw be-
gint, net als in 1964, met een nieu-
we groep trommelaars. Hopelijk ge-
beurt dat ook want anders zal Ko-
ningsdag en de kinderoptocht van 
de Kwakelse kermis niet meer het-
zelfde zijn, zonder muziek van Ta-
venu. De slagwerkers die nog over 
zijn sluiten zich aan (of spelen al) 
bij de steelband van Tavenu. Wilt u 
meedoen met Tavenu, geef u dan 
op voor een nieuw te vormen slag-
werkgroep of voor de steelband. De 
steelband is nog op zoek naar een 
congaspeler, maar er is ook plek 
voor extra steelpanspelers. Infor-
matie is te verkrijgen bij Koos Me-
ijer, tel. 0297-286143, koos.meijer@
casema.nl.

Leden Rabobank van harte welkom op de Ledenavond in Crown

Verenigingen en Stichtingen uit Aalsmeer 
en Uithoorn in het zonnetje
Uithoorn - Op donderdagavond 
30 oktober aanstaande organiseert 
Rabobank Regio Schiphol voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar haar 
succesvolle en drukbezochte le-
denavond in het Crown Theater in 
Aalsmeer. Op basis van de ervaring 
van de afgelopen jaren is besloten 
om dit jaar twee bijeenkomsten te 
houden. Eén voor de Rabobank-le-
den uit de regio Aalsmeer-Uithoorn 
in het Crown Theater Aalsmeer en 
één voor de leden uit de regio Haar-
lemmermeer in Theater De Meerse 
in Hoofddorp. Op deze manier kan 

de bank meer bezoekers verwelko-
men dan voorgaande jaren. De lo-
kale Rabobank geeft dit jaar een 
extra feestelijk tintje aan de avond. 
Een belangrijk onderdeel van het 
programma wordt gevormd door 
de bekendmaking van de te ont-
vangen bedragen aan verenigingen 
en stichtingen uit Aalsmeer en Uit-
hoorn. 
De leden van de bank hebben hier 
in het kader van de bloeiende le-
denbankactie de afgelopen perio-
de een stem op uitgebracht. Het re-
sultaat voor de regio Aalsmeer-Uit-

hoorn ziet u deze avond. Het verde-
re programma omvat uiteraard een 
toelichting op de gang van zaken bij 
Rabobank Regio Schiphol alsmede 
een wervelende presentatie van de 
bekende trendwatcher Rob Cree-
mers. Hij gunt de bezoekers een 
kijkje in de ontwikkelingen op veler-
lei gebied waar de wereld doorheen 
gaat; variërend van techniek tot ver-
grijzing, van klimaatverandering tot 
globalisering. En natuurlijk laat de 
bank ook dit jaar weer een korte 
fi lm zien over onze lokale sponsor-
belevenissen. Tijdens het informe-

le gedeelte kunnen de leden onder 
het genot van een drankje, een hap-
je en live muziek op informele wijze 
nader kennismaken met de steeds 
vernieuwende manier waarop klan-
ten zelf hun bankzaken willen rege-
len via telefoon en internet. Leden 
van de Rabobank Regio Schiphol 
kunnen zich aanmelden via de si-
te: www.regioschiphol.rabobank.nl 
Onderaan de homepage staan twee 
aanmeldbuttons. Eén voor de avond 
in Haarlemmermeer en één voor de 
avond in de regio Aalsmeer/Uit-
hoorn.

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

Na 380 jaar sluit 
Uithoorn de doorgang 
Regio - Nog net in het Groene 
Hart, maar wel tegen de grens met 
de provincie Noord-Holland liggen 
de Ronde Venen. Een door dijken 
omgeven cirkelvormig verveend 
plassengebied met in het midden 
de dorpen Mijdrecht, Wilnis, Vinke-
veen, Waverveen, De Hoef en Am-
stelhoek. Dat dit gebied onder de 
naam Proosdijlanden vijf eeuwen 
lang onafhankelijk was, weet bijna 
niemand. Dat de dorpen Thamen, 
Uithoorn, Blokland en Kudelstaart 
daar al die tijd deel van hebben uit-
gemaakt, idem dito. Dat Mijdrecht 
toen de hoofdplaats was en er een 
hooggerecht zitting had, doet niet 
meer ter zake. Dat Uithoorn in 1636 
over de Amstel een brug krijgt om 
de ingezetenen een snelle toegang 
tot de naburige dorpen in de Proos-
dijlanden te verlenen is vergeten. 
Dat Thamen en Uithoorn in 1819 
bij de provincie Holland kwamen, is 
verleden tijd. Dat de provincie Hol-
land in 1840 vanwege machtswel-
lust gesplitst werd in Noord– en 

Zuid Holland, staat alleen in de ge-
schiedenisboeken. Zoals de plan-
nen nu liggen zal Uithoorn straks 
de verbinding met de buitenwereld 
via de Irenebrug afsluiten, waarmee 
een eind komt aan de doorgang zo-
als destijds bedoeld. Laten we eens 
kijken wat toentertijd de overwe-
gingen waren voor een brug over 
de Amstel.

Niet meer met pont en 
kleine schuytkens
Eind 13e eeuw zijn de Proosdijlan-
den grotendeels ontgonnen en be-
woond. Het gebied is dan in han-
den van de bisschop van Utrecht, 
maar die heeft het voortdurend aan 
de stok met de graaf van Holland. 
Dit vanwege de begerenswaardi-
ge hoge rechtsmacht die de proost 
van het kapittel van St Jan dan in 
handen heeft en waar de graaf een 
oogje op heeft. Wanneer eind 16e 
eeuw het gedoe rond die rechts-
macht eindelijk wat bedaard is, 
omvatten de Proosdijlanden aan 
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Amsterdam volgt even na 1636 de 
bouw van een brug “gestreckt heb-
bende van de Mijdrechtse Zuwe tot 
aan de werf van het Gerecht, of Tol-
huijs aan den Uythoorn” Een lan-
ge houten brug met een enkelklaps 
beweegbaar deel om de scheep-
vaart doorgang te verlenen.

De welvaart komt in gevaar
In 1672 blijkt de vreugde om de 
nieuwe brug van korte duur ge-
weest, want de republiek is weer 
eens in oorlog. Dit keer met Frank-
rijk en Franse troepen zijn onder-
weg naar Amsterdam om daar de 
boel te bezetten. Om te voorkomen 
dat die troepen van de brug bij Uit-
hoorn gebruik gaan maken, wordt 
deze door de omwonenden afge-
broken. Geen brug meer bij Uit-
hoorn. De klok is 35 jaar teruggezet 
en voorlopig ziet het er niet naar uit 
dat de verbinding met Utrecht snel 
zal worden opgebouwd. Dit tot af-
grijzen van de provincie. De wel-
vaart komt in gevaar, meldt octroy 
nummer 13 in het groot placaat-
boek van de Staten ‘s Lands van 
Utrecht. Geen wonder dan ook dat 
diezelfde Staten op 18 maart 1711 
besluiten bij Uithoorn een nieu-
we brug te laten bouwen en gelijk 
voorstellen de tolgelden met 33% 
te verhogen om daaruit de kosten 
te betalen. In 1781 volgt een twee-
de ramp. Grote brand in Uithoorn. 
Veel schade langs beide oevers van 
de Amstel. De brug blijft gelukkig 
gespaard. Een pentekening uit dat 
jaar toont een lange houten brug 
met een enkele beweegbare klap. 
Tekeningen uit latere jaren tonen 
diezelfde brug voorzien van twee 
beweegbare klappen. Kennelijk 
genoodzaakt door toenemend en 
zwaarder waterverkeer, waarbij turf 
een grote rol is gaan spelen. 

De Zuwe wordt provinciale weg
In 1798, na de Bataafse omwente-
ling, houden de Proosdijlanden of-
fi cieel op te bestaan. Mooie gele-
genheid de oude provinciegrenzen 
te herzien. Op 19 mei 1819 worden 
Thamen en Uithoorn geruild met 
Waverveen. Thamen en Uithoorn 
gaan van Utrecht naar Holland en 
Waverveen gaat van Holland naar 
Utrecht. Dan lange tijd rust. In sep-
tember 1939 wordt de lange brug, 
zoals die in de volksmond heet, ver-
vangen door de huidige Irenebrug. 
Dit mede omdat de Mijdrechtse Zu-
we door de provincie Utrecht is ge-
promoveerd tot provinciale weg. 
Dat een provinciale weg dan dwars 

door het hart van Uithoorn gaat lo-
pen is door het toenmalige ge-
meentebestuur kennelijk niet als 
een probleem gezien. Rond 1970 
komt de Mijdrechtse Zuwe, dan 
S21 geheten, in het nieuws. De weg 
is te druk geworden. Op hoogtijda-
gen rijden er tussen Uithoorn en 
Hilversum wel 20 auto’s per minuut. 
Verdubbeling van de banen is hard 
nodig. In Aalsmeer is de weg voor 
een deel al vierbaans gemaakt. Wat 
gebeuren moet is die weg door-
trekken naar Uithoorn en dan ver-
der naar Mijdrecht. Maar dat kan 
nog wel even duren, want dat door-
trekken is een zaak van twee pro-
vincies en Uithoorn wil echt geen 
dijklichaam met daarop een vier-
baansweg dwars door het dorp. De 
provincie Noord Holland hoort de 
protesten en neemt een afwach-
tende houding aan. De provin-
cie Utrecht ziet licht en komt met 
twee oplossingen om de kom van 
Uithoorn te ontzien. Een noordelijk 
of een zuidelijk tracé. De eerste zou 
bij Vinkeveen aansluiten, de laat-
ste bij Mijdrecht. In juni 1972 laat 
Utrecht weten de verdubbeling van 
de S21 op te schorten totdat duide-
lijk is wat Noord Holland nou echt 
wil. 

Twee oude kemphanen
Dat opschorten duurt tot 2000. De 
discussie over de S21, dan N201 
geheten, wordt door Noord Hol-
land weer opgepakt. De N201 moet 
ten noorden van Uithoorn een vier-
baansweg worden om eenmaal 
over de Amstel als tweebaansweg 
richting Hilversum verder te gaan. 
Utrecht wil niet meedoen. Dan veel 
discussie over de manier waar-
op de Amstel moet worden ge-
kruist en de aansluiting op de N201 
aan de Utrechtse kant. Omwonen-
den zien liever een aquaduct dan 

een hoge brug. Echter een aqua-
duct kost 25 miljoen, een brug 7,5 
miljoen. Bovendien moet een brug 
rekening houden met masthoog-
ten van negen meter en oprit-
ten van 15 meter hoogte. De pol-
der aan de Utrechtse kant ligt na-
melijk zes meter onder het water-
oppervlak. In 2006 komt de discus-
sie in een stroomversnelling. Als de 
gemeente De Ronde Venen twee 
miljoen ophoest gaat Noord Hol-
land akkoord met een tweebaans 
aquaduct. Utrecht betaalt niet mee 
en houdt het nog steeds op de ou-
de tweebaansweg naar Hilversum. 
Holland en Utrecht blijven kemp-
hanen, waar het grensgebieden 
betreft. Prompt weer nieuwe pro-
testen wanneer Uithoorn laat we-
ten geen doorgaand verkeer meer 
toe te laten en de oude N201 van-
uit Mijdrecht laat doodlopen in een 
parkeergarage. Inmiddels is alles 
voor een deel opgelost. Het aqua-
duct is klaar. Uithoorn is via een 
omweg vanuit Mijdrecht bereik-
baar. En wat de Irenebrug betreft is 
het wachten tot de politiek de oude 
afspraken nog eens bekijkt. 

Conclusie 
Gebaseerd op 500 jaar geschiede-
nis blijken Mijdrecht en Uithoorn 
meer met elkaar te hebben ge-
had dan de huidige politiek ons wil 
doen geloven. Bijgaande foto er-
gens uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw toont nog een deel van 
de verbondenheid. Links de be-
bouwing in Amstelhoek en rechts 
die van Uithoorn. Meer weten over 
de dorpen binnen de proosdijlan-
den? Word dan lid van de histori-
sche vereniging ‘De Proosdijlan-
den’. Kost maar 17,50 euro per jaar. 
Telnr. 0297-264095. 

Joop Frankenhuizen uit Wilnis

de westkant Nuythoorn (den Uyt-
hoorn), Tamel (Thamen met kerk), 
het Zijdelmeer, een smal stuk land 
tot aan de Legmeerdijk en een stuk 
land gemerkt Kuydelstaert tot aan 
de Drecht. Vier eeuwen later zijn 
Uithoorn en Mijdrecht nog steeds 
onderdeel van de Proosdijlan-
den. De Amstel echter blijkt steeds 
meer een struikelblok in de verbin-
ding tussen beide dorpen. Op 14 
juli 1636 komt de provincie Utrecht 
met een voorstel: “De Staten van 
den Lande van Utrecht, allen den 
geenen die deesen sullen sien of te 
hooren leesen salut, doen te weeten 
dat de opgeseetenen van de Proos-
dije aan den Uythoorn, onder synes 
vertoonders jurisdictie, mitsgaders 
de passagiers en reijsende luijden, 
soo te wagen, te paerde als te voet 
bij gebrek aan een bequame brug-
ge met ponten en kleine schuyt-
gens, den Amstel moeten werden 
overgezet, waar door tot meerma-
len gebeurt, dat de voorsz. pasa-
giers ende opgeseetenen, door het 
holle water, dat aldaar gaat, mits-
gaders door tempeest en onweder, 
het overvaren of geheel word belet.” 
Kortom, verkeer richting Utrecht is 
dan genoodzaakt andere wegen te 
zoeken, dit alles ten nadele van de 
provincie Utrecht. 

Een brug over de Amstel 
om tol te heffen
De zaak is duidelijk. Wanneer er 
een brug komt is Utrecht beter toe-
gankelijk en kan de provincie tol 
heffen waaruit het onderhoud van 
de wegen en paden in de polders 
van Uithoorn en Amstelveen deels 
kan worden bekostigd. Maar, wan-
neer Amsterdam de plannen van de 
provincie Utrecht te horen krijgt is 
Leiden in last. Want even verder-
op, bij Ouderkerk, ligt nog een brug 
over de Amstel. Een tweede brug 
betekent inkomstenderving, zeker 
nu Uithoorn dezelfde tol gaat hef-
fen als Ouderkerk. Het vervolg is 
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Legmeervogels F3 deed het 
goed bij Ajax

Meiden Legmeervogels F3

Geslaagde clinic met Gerben de Knegt bij UWTC

Uithoorn – Na een uitnodiging te 
hebben gekregen van Ajax voor 
het HETT Ajax 1e jaars F toernooi, 
heeft Legmeervogels F3 zich inge-
schreven voor het toernooi. Van de 
32 aangemeldde teams is de Leg-
meervogels F3 uiteindelijk 4e ge-
worden. De Legmeervogels F3 heeft, 
op woensdag 15 oktober 2014, mee-
gedaan met het HETT Ajax 1e jaars 
F toernooi. Een spannende dag voor 
de kids. De wedstrijdjes (15 minu-
ten) werden gespeeld op iets min-
der dan een kwart veld met totaal 6 
spelers in het veld. Ajax wil hierdoor 
bereiken dat de kinderen zich meer 
op techniek en tactiek concentreren, 
dan alleen maar op een half veld 
achter de bal aan rennen. Dit was 
beslist geen makkelijke poule. Ook 
de andere teams hebben hun bes-
te 1e jaars F kinderen uitgezocht om 
het toernooi te winnen. Legmeervo-
gels moest als eerst tegen Volendam 
wat een zware wedstrijd was voor de 
jongens. Er werd voornamelijk op de 
helft van Legmeervogels gevoetbald 
waardoor Legmeervogels geen mo-
gelijkheid had om uit te breken. Uit-
eindelijk is dat wel 1 x gelukt en ont-
stond daaruit ook het eerste en eni-
ge doelpunt voor Legmeervogels. 
Uiteindelijk 7-1 verloren. 

Zenuwen
Of het nu kwam door de zenuwen 
of door een wedstrijd te spelen op 
een kwart veld, dat was niet duide-
lijk. Wat Legmeervogels wel wist is 
dat ze de komende wedstrijden wel 
beter moesten spelen en moesten 
proberen te winnen. Dat gebeurde 
ook in de wedstrijd Legmeervogels 
tegen Buiksloot. Er werd goed over-
gespeeld en er werden veel kan-
sen gecreeerd alleen kwam de bal 
net niet tussen de doelpalen terecht. 
Dit was zo een wedstrijd waarbij het 
spel van Legmeervogels goed was 
maar de kansen niet konden benut-

ten. Eind stand 0-0. Met een stijgen-
de lijn probeerde Legmeervogels de 
3e en laatste wedstrijd van de pou-
le, tegen Koninklijke HFC, winnend 
af te sluiten. Het spel van Legmeer-
vogels was goed en er werden ook 
kansen gecreeerd waarvan er 1 de 
netten raakte. Door goed verde-
digend werk van Legmeervogels 
kreeg HFC het moeilijk maar bra-
ken toch een 4-tal keer door waar-
uit zij uiteindelijk met 4-1 hadden . 
De nummers 1 en 2 van de poul gin-
gen spelen voor plaatsen 1 en 2 in 
de winnende knockout fase en posi-
ties 3 en 4 speelde voor de plekken 
3 en 4 in de troost finale.

Troost
Legmeervogels had zich dus ge-
plaats om eventueel de troost fina-
le te spelen, maar dan moesten de 
jongens eerst wel winnen van de 
andere 3 teams tijdens de knoc-
kout fase. In de tussentijd werd er 
ook nog een groepsfoto gemaakt. 
Hierdoor hadden de scheidsrech-
ter de kans om de groepen voor de 
knock-out fase in te delen. De eer-
ste wedstrijd van de 1/8 finale in de 
knockout fase werd gespeeld tegen 
RKAVIC. Dit was een geduchte te-
genstander wat net aan met 3-0 van 
Ajax had verloren. Door de jongens 
van Legmeervogels goed en positief 
toe te spreken, gingen zij de wed-
strijd tegen RKAVIC spelen. Dit was 
een spannende wedstrijd om naar 
te kijken. Beide partijen vochten 
om de bal en probeerde belangrij-
ke doelpunten te maken om zo door 
te kunnen richting de troost fina-
le. In de eerste paar minuten werd 
het al snel 1-0 voor Legmeervogels. 
De kids van Legmeervogels werden 
steeds fanatieker omdat ze wisten 
dat ze deze wedstrijd konden win-
nen, maar in de 10e minuut scoor-
de RKAVIC toch nog een doeplunt 
waardoor het 1-1 stond. Net in de 

Uithoorn - Na 4 gewonnen wed-
strijden stonden de meiden van de 
Legmeervogels F9M gelijk in pun-
ten met Kadoelen SV F3M, alleen 
Kadoelen had een beter doelsaldo. 
Een echte zespuntenwedstrijd dus 
afgelopen zaterdag! De spanning 
zat er van tevoren dan ook goed in 
bij de meiden. Eline stond op keep, 
Luna, Jasmijn en Lieke vormden de 
verdediging, Sacha, Amber, Floor 
en Janique waren het middenveld 
en Diana stond in de spits. Helaas 
kon Maria er niet bij zijn, maar met 
z’n negenen gingen ze de uitdaging 
aan! Na een paar minuten had Dia-
na al een goede kans, helaas stond 
de keeper van Kadoelen in de weg. 
Kadoelen ging af en toe ook in de 
aanval maar de ijzeren verdediging 
van Legmeervogels loste dat heel 
goed op. Weer gingen Legmeer-

vogels in de aanval, eerst een po-
ging van Diana en vervolgens los-
te ook Janique een goed schot op 
de goal, maar ook bij haar hield de 
keeper van Kadoelen de bal tegen. 
Vervolgens was er een mooie rush 
van Diana langs de lijn, ze schoot op 
goal en het was 1-0! Voor de rust 
had Legmeervogels nog een aantal 
mooie aanvallen, goede een-twee-
tjes en corners, maar de ruststand 
bleef 1-0. Na de rust was er meer 
druk door Kadoelen, maar de verde-
diging van Legmeervogels (ook wel 
Het Instituut genoemd) bleef koel 
en werkte alles weg! Eline stond ge-
weldig te keepen, dus als Kadoelen 
langs de verdediging kwam stuitten 
ze op haar. Kadoelen schoot hard 
op de goal, maar raakte gelukkig de 
lat. Bij een ander schot maakte Eli-
ne een geweldige redding. 

Uithoorn - Bijna 30 kinderen heb-
ben donderdagmiddag 16 oktober 
meegedaan aan de clinic veldrijden 
bij UWTC georganiseerd door de 
KNWU in samenwerking met de af-
delingen Z-H/Utr/N-H. Remco Kuy-
lenburg, Gerben de Knegt, Willard 
Gerritsen en Richard Visscher heb-
ben een leuke training gegeven. Na 
een gezamenlijke warming-up wer-
den de kinderen verdeeld in 3 groe-
pen en kregen bij elke trainer een 
half uur les op een specifiek on-
derdeel. Na afloop werd er nog een 
teamcross gehouden, waar ook Ger-
ben de Knegt aan mee deed. De dag 
is afgesloten met het verhaal van 
Gerben over zijn carrière als veld-
rijder en natuurlijk was er nog tijd 
om vragen te beantwoorden. Don-
derdag 23 oktober wordt er nog een 
clinic georganiseerd bij de Vallei-
renners in Veenendaal, dan zal Lars 
van de Haar aanwezig zijn. Vanaf 
zondag 26 oktober is er ook iedere 
week weer een clubcross voor alle 
leeftijdscategorieën rondom sport-
park Randhoorn, inschrijven vanaf 
09.30 uur, start om 10.30 uur.

laatste minuut, scoorde een verde-
diger van Legmeervogels een be-
langrijk doelpunt waaruit de eind-
stand 2-1 was geworden voor Leg-
meervogels en zij door konden naar 
de ¼ finale.

Sterk
De ¼ finale werd gespeeld tegen 
Hoogland. Een team wat fisiek sterk 
is en de wil heeft om te winnen. Dit 
was ook wel te zien aan de wed-
strijd die er werd gespeeld. Beide 
partijen kregen kansen, door bei-
de partijen werd er goed gespeeld. 
Al met al een zeer spannende wed-
strijd om naar te kijken. De jongens 
van Legmeervogels waren ook echt 
in het toernooi gegroeid. Eind stand 
0-0. Alleen in de knock-out fase is 
dit niet voldoende, er moet een win-
naar uit komen, dus werd er door 
de scheidsrechter besloten dat ie-
dere team 3 penalties mocht ne-
men. De coach van Legmeervogels 
wees dan ook zijn 3 beste schutters 
aan om de klus te klaren. 1e van 
de Legmeervogels raak geschoten. 
Evenals de 1e penalty voor Hoog-
land. De 2e penalty van Legmeer-
vogels werd onderkant lat net niet 
binnen geschoten. De 2e penalty 
van Hoogland werd naast gescho-
ten. De 3e penalty van Legmeervo-
gels werd goed genomen en daar-
door kwam de druk op de keeper te 
staan. Als de keeper de laatste pe-
nalty van Hoogland hield, gingen 
ze door naar de ½ finale. De span-
ning steeg en Hoogland nam de pe-
nalty. Doordat de bal vrij hoog voor 
de keeper kwam kon de keeper de 
bal nog net aan de bal over het doel 
heen tikken waardoor Legmeervo-
gels naar de halve finale ging.

Spanning
De spanning nam toe bij de kinde-
ren en de ouders, Legmeervogels 
moest gelijk door om de ½ finale te 

spelen. Deze wedstrijd ging tussen 
Buitenveldert en Legmeervogels. De 
jongens wisten dat het geen mak-
kelijke wedstrijd ging worden. In 
de wedstrijd werd er zeer goed ge-
speeld door beide partijen. Door bei-
de ploegen werden er ook veel kan-
sen gecreeerd maar ook veel over-
tredingen gemaakt. Een zeer span-
nende wedstrijd waarbij Buitenvel-
dert 2 x het net wist te raken en Leg-
meervogels 2 x het net wist te raken. 
Eind stand 2-2. Ook deze wedstrijd 
stuitte op een penalty reeks. Dit 
keer mocht de coach 5 spelers uit-
kiezen. Zijn 5 beste schutters moch-
ten een penalty nemen. De 1e, 2e en 
3e penalty van Legmeervogels gin-
gen er in. Voor Buitenveldert ging er 
1 van de 3 in waardoor Legmeervo-
gels nog maar 1 x hoefde te scoren 
om door te gaan naar de troost fi-
nale. Voor beide partijen zeer span-
nend. De speler van Legmeervogels 
ging staan...... nam de aanloop..... en 
schoot de bal snoeihard in de krui-
sing. De ontlading was er bij de jon-
gens van Legmeervogels! Er werd 
gejuigd en feest gevierd! Zij wa-
ren door naar de (troost) finale! De 
(troost) finale werd gespeeld tegen 
Abcoude. Dit maal op het hoofdveld 
van Ajax, waar jong-Ajax ook de 
thuis wedstrijden speelt. De tribune 
zat vol en er stonden veel mensen 
langs de kant om te zien wie er uit-
eindelijk op de 3e en 4e plek gingen 
uitkomen. In het eerste deel van de 
wedstrijd waren de jongens gretig 
en speelde goed naar elkaar over. 
Zij wilden perse winnen om op de 
3e plek te komen. Er werd goed sa-
men gespeeld en ze kregen diver-
se kansen om te scoren. Helaas wa-
ren niet alle kindjes van Legmeervo-
gels meer optimaal en was Abcou-
de uiteindelijk het sterkere team. 
Eind stand: 3-0 voor Abcoude en 
Legmeervogels op de 4e plaats. Al 
met al was het een geslaagde dag 
voor Legmeervogels, zowel de trai-
ners/leiders/coaches en kinderen 
hebben veel geleerd van deze dag 
en een onvergetelijke ervaring. Wij 
bedanken daarom ook Ajax voor de 
uitnodiging en hopelijk tot volgen-
de jaar in heet HETT Ajax 2e jaars 
F toernooi!

Tweede ronde BVU
Uithoorn - Maandag 20 oktober 
werd de tweede ronde van de twee-
de parencompetitie gespeeld. Voor-
zitter Hans Wagenvoort kondigde 
echter eerst een initiatief aan om bij 
de BVU te onderzoeken of er vol-
doende belangstelling is om in 2015 
een bridgeweekend te organiseren. 
Dat wordt nu middels een enquê-
te gedaan. Ook deelde hij mee dat 
ondergetekende, Huib van Geffen, 
sinds twee weken de verslaggeving 
naar de Uithoornse media verzorgt. 
Vervolgens gingen we aan de slag 
met 12 paren zowel in de A- als in 
de B-lijn. In de A-lijn wonnen Lam-
bert en Huib met 63,33 %, precies 5 
% meer dan Tineke en Anke. Maar 
liefst 3 paren eindigden met 52,5 % 
op de derde plaats: de winnaars van 
vorige week Monique en Jan, Leo 
en Henk en gelegenheidspaar Eliza-
beth en Hans. Hierdoor staan Mo-
nique en Jan met Lambert en Huib 
op een gedeelde eerste plaats met 
57,71 %. Marijke en Ger staan op 
drie met 53,33 %, op de voet ge-
volgd door Tineke en Anke met 

53,13 %. De net gepromoveerde An 
en Bert werden weer laatste. Kom 
op, jullie kunnen veel beter!
De B-lijn werd gewonnen door de 
vorige week afwezige Greetje en Ria 
met 61,25 % en daarmee staan ze 
meteen bovenaan, want bij 1 x af-
wezig krijg je je gemiddelde score. 
Tini en Marja werden tweede met 
56,67 % en met 60,42 % gemiddeld 
staan ze dat ook in de competitie-
stand. Corry en Thea werden der-
de met 55,42 %, maar die plaats 
wordt in de stand ingenomen door 
Jeanette en Map met 55,63 %. 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 be-
kend 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 te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

Nieuwe fase Zorg en 
Zekerheid Circuit
Uithoorn - Op woensdag 15 okto-
ber hebben Ton van Houten, voor-
zitter van de Raad van Bestuur van 
Zorg en Zekerheid en Willem van 
der Krogt, voorzitter van De Stich-
ting Regionaal Wedstrijd Circuit van 
Atletiekverenigingen een nieuwe 
3-jarige overeenkomst getekend.
Hiermee is het voortbestaan van 
het Zorg en Zekerheid Circuit - een 
van de grootste loopcircuits in Ne-
derland – verzekerd. Dit jaar start 
de 20e editie van het zeer populai-
re Zorg en Zekerheid Circuit, waar 
nog steeds sprake is van groei. In 
het seizoen 2013 – 2014 werden alle 
records gebroken, zowel op kwanti-
tatief als kwalitatief niveau. 
Het Zorg en Zekerheid Circuit is 
succesvol doordat de organisatie 

zich focust op een maximale ser-
vice aan de recreatieve loper tegen 
een zo laag mogelijke prijs. Met in-
gang van dit seizoen is ook de infor-
matievoorziening verbeterd door sa-
menwerking met de community site 
voor de loper: www.HetCircuit.net. 
Naast alle informatie over het Zorg 
en Zekerheid Circuit zijn daar veel 
wetenswaardigheden te vinden over 
alles wat met hardlopen samen-
hangt. De voorinschrijving voor de 
20e editie is intussen in vollen gang 
en ter gelegenheid van dit Lustrum 
ontvangt iedere 20e voorinschrijver 
een extra korting van 20%. Informa-
tie over de locaties met gelegenheid 
tot voorinschrijving en de prijswin-
naars zijn ook te vinden op www.
HetCircuit.net.

Bromfiets gestolen
Uithoorn - Op zondag 19 oktober 
is vanuit een tuin aan Wederik een 
bromfiets gestolen. Het betreft een 
Piaggio, zwart van kleur met kente-
ken F-201-SZ. Vanaf het busstation 

in Uithoorn zijn op woensdag 15 ok-
tober twee fietsen gestolen. De af-
gelopen weken is het aantal dief-
stal van fietsen en brommers in de 
gemeente toegenomen. De politie 

Kassa opengebroken
De Kwakel - Op zondag 19 oktober 
rond vier uur in de middag is inge-
broken bij een bedrijf aan de Noord-
dammerweg. Om toegang tot het 
pand te krijgen hebben de dieven 

de onderste ruit van een toegangs-
deur ingeslagen. In het bedrijf is de 
kassa achter de bar opengebroken. 
Niet bekend is nog hoeveel geld er 
ontvreemd is.

Even later kreeg Diana de bal weer 
in bezit, ze maakte een rush naar 
voren en na een paar keer schie-
ten passeerde ze de keeper van 
Kadoelen: 2-0! Het bleef tot het 
laatst spannend doordat Kadoelen 
ook bleef aanvallen, en de scheids 

maakte het nog spannender door 
een paar minuten te laat af te flui-
ten. Toen het verlossende eindsig-
naal klonk waren de meiden blij en 
moe gestreden. Meiden, allemaal 
bedankt voor de geweldige wed-
strijd!

www.lijfengezondheid.nl

Verlanglijstje: buikspieren

Carlos Lens

Dus vol aan de bak bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Het beroep op de verlie-
zers van vorige week is niet mis ver-
staan. In alle drie lijnen namen ze 
het heft in handen en ligt de strijd 
weer helemaal open. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter namen het 
voortouw met de come back in de A- 
lijn en pakten de winst met 61,46%. 
Ger Quelle & Gijs de Ruiter waren al 
goed bezig en zo ook nu als tweede 
met 61,11% en hetzelfde geldt voor 
Joop van Delft & Frans Kaandorp, 
die nu derde werden met 60,76%. 
Jan Egbers & Ben Remmers her-
stelden zich ook keurig met 59,03% 
en werden daar vierde mee gevolgd 
door Lijnie Timmer & Rita Vromen 
die met 51,74% nog net vijfde wer-
den. 
In de B- lijn jumpten Elisabeth van 
den Berg & Ineke Hilliard fraai naar 
plek één met 57,99% en lieten zien 
dat er dus terdege rekening met 
hen moet worden gehouden. Floor 
& Theo Janssen waren al stabiel be-
zig en volgden nipt als tweede met 
57,64%. Ook Heleen & Mees van der 
Roest en Froukje Kraaij & Rini Tromp 
ontworstelden zich van de domper 
van een week eerder en werden der-
de en vierde met 54,86 en 53,13%. 
Gerda van Liemt & Els van Wijk slo-

ten de top vijf af met 52,43%, maar 
die hadden het zweitje al te pakken. 
In de C- lijn smaakte het prille kop-
pel Rob Bakker & Maarten Bregge-
man het zoet van de overwinning. 
Ze behaalden zelfs de hoogste sco-
re van de avond met hun 63,19% 
en nu maar hopen dat het beklijft! 
Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders continueerden hun 
goede start met een tweede plaats 
en 58,33%. Tini Lotgerink & Jeanet 
Vermeij hadden vorige keer een uit-
stapje in de B en staken daar ken-
nelijk zo veel van op dat ze nu der-
de werden met 56,60%. Adrie & Ko 
Bijlsma hoorden ook bij de runners 
up en werden tot hun genoegen met 
55,21% vierde, waarna Elly Belder-
ink & To van der Meer met 54,86% 
als vijfde eindigden. In de derde zit-
ting nu maar eens zien of het succes 
vast gehouden kan worden, de con-
currentie vlast vast op revanche. Wilt 
u dit ook van nabij meemaken , kom 
dan spelen bij Bridgeclub de Leg-
meer, elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secreta-
riaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458.
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Verslag 4e ronde competitie 
Bridgeclub ABC 

Helpt u Ian aan een 
kindermaatje

2 November 2014: 
Zilveren Turfloop

Regio - Op 16 oktober werd de 4e 
ronde van de eerste cyclus bij on-
ze bridgeclub gespeeld. Twee we-
ken terug bij het 25 jarig jubileum 
hadden we bijna geen afzeggingen. 
Vorige week zestien afzeggingen, 
wel wat veel bij een ledenaantal van 
zes en vijftig. Deze week negen en 
dan kan je een redelijk goede inde-
ling maken. 

In de A lijn waren tien paren inge-
deeld en in de B lijn derden, wat 
dan inhoudt dat er elk half uur een 
paar een stilstaande ronde heeft 
en wat extra tijd om een kopje kof-
fie te drinken. In de A lijn bleven Ci-
ny en Hetty het paar Corry en Ria 
nipt voor. De scores waren respec-
tievelijk 57,81% en 57,29 %. Als goe-
de derde eindigde het echtpaar Smit 
dat altijd aangeeft dat het vanoch-
tend minder gaat, maar die je dan 
toch vaak in de bovenste regionen 
in de uitslag tegenkomt. Een paar, 
en dit zijn altijd trouwe leden heb-
ben het gepresteerd om vier keer af 
te zeggen. En het moet gezegd wor-
den dat zij elke keer opnieuw een 
echt geldige reden voor de afzeg-

ging hadden. In de B lijn kwamen 
als eerste uit de bus Els en Alice. Zij 
zijn pas enkele weken lid en laten 
zien dat zij in het verleden elders het 
spelletje aardig onder de knie heb-
ben gekregen. 

Zij behaalden een niet mis te versta-
ne score van 67,5 %. Kom op groep 
leden die al langer lid zijn ga er vol-
gende week vol tegen aan, dan kun-
nen jullie laten zien dat er bij ons 
ook wel kwaliteit zit. Tweede wer-
den hier Corry Snel en Lenie Venin-
ga met 59,17 % en derde Corry Snel 
en Netty Walpot met 57,50 %. Nu dit 
jaar is gekozen voor zes ronden per 
cyclus komt er al aardig zicht op de 
plaatsen die recht geven op promo-
veren, maar daar staat altijd tegen-
over dat er ook degradanten zijn. 
Vooral in de B lijn kan er nog veel 
veranderen. Er staan vijf paren bo-
venin waarbij het gemiddelde per-
centage loopt van 54,99 % naar 
54,10%. Nog twee ronden te gaan 
en we weten wie er gaan promove-
ren en degraderen. Voor sommigen 
misschien nog even oefenen of een 
extra lesje nemen.

Regio - Op zaterdagmorgen 25 Ok-
tober wordt er een sponsor trainings 
loop georganiseerd vanuit De Hoef. 
Iedereen die daar aan mee wil doen 
is van harte welkom. De trainers van 
Amstelhof Running uit Uithoorn, en 
De Veenlopers uit Mijdrecht zijn be-
reid gevonden om verschillende 
groepen te maken. 16, 12 en 9 km 
zodat iedereen op zijn of haar ni-
veau mee kan doen. Ook voor de 
beginnende lopers 3-4 km  is er een 
trainer aanwezig. Deze groep gaat 
veel oefeningen doen en een be-
perkt aantal km lopen.
Ian en de hond Robin worden ge-
traind om samen te werken. Hond 
Robin leert hoe hij een kindermaa-
tje van Ian wordt.
Het kindermaatje zal Ian helpen om 
zelfstandigheid te krijgen in het le-
ven. Spullen aangeven, helpen met 

zijn jas, samen naar de winkel,‘s 
nachts het dekbed over hem heen 
trekken, onvoorwaardelijk maatje 
zijn. Elke week komt er een honden-
trainer aan huis om de hond Robin 
en Ian te trainen, naar de speci-
fieke wensen van Ian. De kinder-
maatjestraining wordt betaald van-
uit stichting De Hond Kan De Was 
Doen.  Uw donatie is zeer wel-
kom! Helpt u Ian aan een kinder-
maatje? Op rekeningnummer nl35 
INGB 0000 0700 06 t.n.v. Stichting 
De Hond Kan De Was Doen o.v.v. 
Ian en Robin.
Verzamelen kan bij voetbalkantine 
HSV aan de Schattekerkerweg in 
De Hoef. Training is van 9.30 uur tot 
11.00 uur.
Voor vragen en/of inlichtingen Pe-
ter v Adrichem 0612800638, email: 
adrichem74@tiscali.nl

Regio - Op 2 november 2014 organi-
seert de Atletiekvereniging De Veen-
lopers uit Mijdrecht voor de 24e keer 
De Zilveren Turfloop. Nabij sporthal 
De Phoenix kan weer op verschillen-
de afstanden worden gestart. Voor 
de jeugd is er de Rabo GeZZinsloop 
over een afstand van 1 km, waarvan 
het parcours door het sportpark voert. 
De deelname hieraan is gratis. Andere 
afstanden waaraan deelgenomen kan 
worden zijn 5 km, 10 km en 16,1 km. 
Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte 
is er een Businessloop die kan wor-
den gelopen als 5 en 10 km. De Busi-
nessloop is bedoeld voor bedrijven 
en instellingen. Men loopt in team-
verband en de gezamenlijke tijd telt 
voor het uiteindelijke resultaat. Net 
als voorgaande jaren is de belang-
stelling voor deze Businessloop heel 
groot. Het parcours voert de deelne-
mers zoals elk jaar door het polder-
landschap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Vele vrij-
willigers zullen zorgdragen voor een 
veilige route. Een deel van de inkom-
sten van de startgelden van de Zilve-
ren Turfloop wordt ieder jaar gedo-
neerd aan een goed doel. Dit jaar is 
gekozen voor het Alzheimer Café. Het 
Alzheimer Café is een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
(beginnende) dementie, hun familie-
leden, vrienden en andere belangstel-
lenden. Er staat iedere keer een ander 
thema centraal waarvoor een gast-
spreker wordt uitgenodigd. De toe-
gang is altijd gratis. Iedere 2e woens-
dag van de maand wordt in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 te 
Vinkeveen vanaf 19.00 uur een Alzhei-
mer Café georganiseerd met muziek, 
koffie en gelegenheid elkaar te ont-
moeten. Het Alzheimer Café Abcoude 
vindt plaats op woensdagmiddag van 
14.00 uur tot 15.30 uur bij Tympaan – 
De Baat Dorpszicht 22 te Abcoude. 

Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiege-

trouw de eerste loop van de 20e edi-
tie van het zeer populaire Zorg en Ze-
kerheid Circuit. Op woensdag 15 ok-
tober hebben Ton van Houten, voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van Zorg 
en Zekerheid en Willem van der Krogt, 
voorzitter van De Stichting Regionaal 
Wedstrijd Circuit van Atletiekvereni-
gingen een nieuwe 3-jarige overeen-
komst getekend. Hiermee is het voort-
bestaan van het Zorg en Zekerheid 
Circuit - een van de grootste loopcir-
cuits in Nederland – verzekerd. Het 
Zorg en Zekerheid Circuit is succes-
vol doordat de organisatie zich focust 
op een maximale service aan de re-
creatieve loper tegen een zo laag mo-
gelijke prijs. Met ingang van dit sei-
zoen is ook de informatievoorziening 
verbeterd door samenwerking met de 
community site voor de loper: www.
HetCircuit.net. Naast alle informa-
tie over het Zorg en Zekerheid Circuit 
zijn daar veel wetenswaardigheden te 
vinden over alles wat met hardlopen 
samenhangt. De voorinschrijving voor 
de 20e editie van het Zorg en Zeker-
heidcircuit is intussen in volle gang en 
ter gelegenheid van dit Lustrum ont-
vangt iedere 20e voorinschrijver een 
extra korting van 20%. Informatie over 
de locaties met gelegenheid tot voor-
inschrijving en de prijswinnaars zijn 
ook te vinden op www.HetCircuit.net.

Start en inschrijving
De start van de RABO Kinderloop is 
om 10.15 uur. De start van de Zilve-
ren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In de 
sporthal De Phoenix vindt ook de in-
schrijving plaats en is een mogelijk-
heid tot omkleden. Daarnaast is er 
een tasseninname. Uiteraard kunnen 
deelnemers en publiek gebruik ma-
ken van de faciliteiten die de sport-
hal biedt. Er is ook een horecavoor-
ziening aanwezig. Voor meer informa-
tie over de starttijd per afstand, de be-
reikbaarheid, het prijzengeld, het par-
cours etc. kijkt u op www.zilveren-
turfloop.nl 

BMX-rijders UWTC van 
start in Bussum
Uithoorn - De vijfde wedstrijd in 
de Noord-Holland Cup, en dit keer 
werd het gereden bij FC de Kom-
bocht in Bussum. De BMX baan ligt 
precies naast ’t Spant in Bussum. 
Wie kent het niet van TV?
Na wat computerproblemen, waar-
door vroege inschrijvers nog even 
moest checken of ze echt nog wel in 
de computer stonden, ging de wed-
strijd toch redelijk op tijd van start.
Wil Alec van der Mast graag in de 
krant, of wordt hij gewoon graag 
omgeroepen? In ieder geval maakt 
Alec tijdens de eerste manche een 
prachtige one footer. Hij heeft er zin 
in want ook in de derde manche en 
in de halve finale laat hij dit kunst-
je weer even zien. Helaas geen fo-
to van Alec want steeds als Olaf met 
zijn camera klaarstaat, vertoont hij 
niet zijn kunsten. Of foto-vrees?
Zoë Verhage valt in de 1e manche 
en ook Mike Treur komt ten val in 
de derde bocht die helaas nog meer 
slachtoffers eist.
Zoë kan weer verder met de wed-
strijd maar Mike kan helaas niet 
meer verder fietsen. Sterkte Mike, 
hopelijk zien we je volgende week 
wel weer bij de laatste wedstrijd in 
Langedijk!
Daan Mantel rijdt in de 3e man-
che op een mooie vierde plek met 
Jochem van der Wijngaard en Sem 
Knook voor hem. Na de 3e manche 
worden er nog twee herkansingen 
gereden. Valentijn van der Schaft, 
Charlie van Grondelle, Roy Schou-
ten en Max Bouwmeesters strijden 
voor een plek in de A of B finale. Ze 
komen uiteindelijk allemaal uit in de 
B finale.

Halve finale
Precies om 13.00 uur wordt de halve 
finale gereden. De wedstrijdleiding 
houdt het tempo er in want de zon 
is inmiddels verdwenen en donke-
re wolken komen richting Bussum.
Bo Versteeg rijdt in de halve finale 
op een 3e plek en weet zich te kwa-
lificeren voor de A finale. 
Dat klein en jong niet altijd hoeft te 
betekenen dat je als laatste eindigt 
bewijst Gino Soede. Hij rijdt in de B 
finale op een prachtige 3e plaats!
Joost Burgers komt helaas in de B 
finale ten val. Jammer, maar geluk-
kig fietst hij over de eindstreep en 

haalt zo toch nog wat punten bin-
nen. In ritje 10 is er een flinke val-
partij waardoor Max Kroon ook ten 
val komt. Hij weet toch nog als 7e in 
de A finale te eindigen. Sem Verha-
ge zet de sprint er in en schuift mooi 
op van de 3e naar de 2e plek. Net 
voor de finish weet hij in te halen en 
wordt 1e. Jasper Mols neemt in de 
B finale geen risico. Hij rijdt de baan 
netjes uit en eindigt op een 8e plek. 
Michael Schekkerman had genoeg 
energie voor de A finale. Met gemak 
laat hij alle andere rijders achter 
zich en finisht als eerste. Een wed-
strijd met aardig wat valpartijen op 
de baan in Bussum maar het mooie 
weer en een hoge eindstand voor de 
UWTC rijders maken veel goed.

De laatsen in Bussum behaald:
Cruisers: Sven Wiebes 1e, Gaby Paans 2e, 
Miriam Soede 3e , Mike Veenhof 5e in de 
A finale
Boys06/girls07: Aidan Franken 8e in de A fi-
nale.Gino Soede 3e in de B finale. 
Boys07/girls08: Misja Baron 1e, Kick Schip-
pers 4e, Bowie Baars 6e en Jessey-Joe van 
Dam 7e in de B finale.
Boys8/girls9 : Jur de Beij 2e, Jayden Bregita 
5e en Bo Versteeg 8e in de A finale. Mike de 
Haan 4e, Valentijn van der Schaft 5e, Charlie 
van Grondelle 6e in de B finale.
Boys09/girls10: Alec van der Mast 1e, Jes-
sy Soede 2e, Joel Rijneker 4e, Daan Corts 5e 
en Luuk van Diemen 8e in de A finale. Go-
vanni de Haan 2e, Jasper van Diemen 6e en 
Joost Burgers 8e in de B finale. 
Boys10/girls11 : Sander van den Bosch 3e, 
Rens Grömmel 4e, Max Kroon 7e in de A 
finale. Joa van den Berg 7e in de B finale. 
Boys11/girls12: Jochem van der Wijngaard 
2e, Jens van Diemen 3e en Sem Knook 7e in 
de A finale. Sem Verhage 1e en Daan Man-
tel 8e in de B finale.
Boys12/girls13 : Jordi den Hartog 5e en Max 
de Beij 7e in de A finale
Boys13/girls14 : Joeri Nap 3e, Jimmy van 
Woerkom 4e, Gianni Bruns 7e en Jesse van 
Hattem 8e in de A finale. Jeffrey Koeleman 
4e en Jasper Mols 8e in de B finale.
Boys15-16/girls16 : Thomas van der Wijn-
gaard 2e, Maarten van der Mast 5e in de A 
finale. Roy Schouten 3e, Bas van Kuijk 6e en 
Max Bouwmeester 7e in de B finale. 
Boys 17+/girls17+: Michael Schekkerman 
1e, Mats de Bruin 2e, Tom Brouwer 3e, Ar-
jan van Bodegraven 4e en Michiel Jansen 
7e in de A finale. Scarlett Paap 3e en Lisa 
Bouwmeester 4e in de B finale.

Hoge score bij BVK

Drukke start Cross Competitie

Dus vol aan de bak bij 
Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Een flink aantal ho-
ge scores kon afgelopen donder-
dag worden voorgelezen door Hans 
Wagenvoort en de score van hem-
zelf en partner Nel Bakker was ge-
lijk ook de hoogste van de  avond.
 In de A lijn was er een duidelijke 
kopgroep van 4 paren die de con-
currentie op behoorlijke achter-
stand zette. Voor de 2e achtereen-
volgende keer werden Geke en Jaap 
Ludwig 1e met 60,76%. Met 60,07% 
zaten Rita en Wim Ritzen hen dicht 
op de hielen en ook de nummers 3, 
Nelly Vork en Andre Verhoef nader-
den met 59,72% de 60% grens. He-
laas voor Anneke Karlas en Jaap 
Verhoef is de 4e plaats, ondanks 
59,03%, niet verslagwaardig. 

Het gat naar nummer 5 was bijna 
6,5%. Waar hoog gescoord wordt 
zien we uiteraard ook veel lage sco-
res en de laagste was deze avond 
voor Eefke en Marianne. De in de 
B lijn verdwaald geraakte Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort noteerden 
zoals hierboven al vermeld de top-
score van de avond met 67,92%. Riet 
Koot en Joop den Blanken scoor-
den evenals vorige week als gele-

genheidspaar een dikke ‘zestiger’ 
met 62,08% en Truus en Piet Lan-
gelaan completeerden met exact 
60% de top 3. In deze lijn viel een  
gat van 7,5%  tussen de nummers 5 
en 6 en ook in deze lijn was het een 
damespaar (Janny Snabl-Vrony van 
Veen) dat met een niet overdreven 
hoge score de laatste plaats van de 
12 paren ‘veroverde’. 

In de C lijn was er voor Hans Eli-
as weer eens reden op de tafel te 
klimmen om zich te laten toejuichen 
door zich met partner Lous Bak-
ker de 1e plaats toe te eigenen met 
62,5%. Jan Streng en Cor Hendrix 
verstaan elkaar steeds beter en dat 
resulteerde deze avond in een 2e 
plaats met 60,76%. Er was een ge-
deelde 3e en 4e plaats met 59,72% 
voor de echtparen Koning en van 
der Peet. Langzaam begint er wat 
tekening te komen in de totaalstan-
den in de 3 lijnen, maar omdat aan 
het eind van de cyclus van 7 speel-
avonden de laagste score vervalt is 
er nog niet veel zinnigs over te zeg-
gen. Omdat u niet op onzinnige in-
formatie zit te wachten laat ik het 
daar maar bij.

Uithoorn - Zondag 19 oktober is 
de Amsterdamse Cross Competi-
tie (ACC) van start gegaan op een 
mooi parcours rondom het zwembad 
in Nieuwveen. Leden van de UWTC 
wielren hadden hier een mooi par-
cours gemaakt. Na de start volg-
de een lange strook richting de par-
keerplaats van de golfclub. Natuurlijk 
zaten er een aantal slingers in over 
het talud, werden de bomen gebruikt 
als slalom en haalde een S-bocht de 
snelheid er flink uit. De bocht vlak 
voor de finish was verraderlijk glad 
en diverse renners hebben hier bo-
demonderzoek gedaan. Ook het net 
gestorte zand van het beachvolleybal 
veld werd flink getest en vertoonde 
gedurende de wedstrijd steeds die-
pere sporen. Sommige renners re-
den er door of er geen zand lag.... an-
dere showde prachtige salto’s voor-
over (met fiets) en sommige testte 
de veerkracht van het zand en lieten 
zich spontaan omvallen, oftewel het 
publiek kon hier genieten! 
De jongste jeugd reed een korter 
parcours. Met 25 jeugdrenners was 
er een mooie opkomst. De medail-
les gingen bij de jongste jeugd naar: 
Nienke Veenhoven (DTS), Christia-
no Wilhaus (Swift) en Duuk van der 
Haagen (de Bataaf) en bij de oud-
ste jeugd naar: Niek Voogt (de Am-
stel), Bob Gerritsen (de Bollestreek) 
en Sergingho Wilhaus (Swift). 
Hierna stonden maar liefst 58 
40+-renners te trappelen van on-
geduld. De 40+ groep is al jaren 
een sterk startveld in de ACC en de 
van de 40- naar 40+ ‘gepromoveer-
de’ renners stonden dus enigszins 

gespannen aan de startstreep. Ron 
Vroom (Excelsior) ging vandaag weer 
door wat hij vorig jaar ook veel deed 
bij de ACC, en dat is winnen! Op het 
niet aanwezige podium werd hij ge-
flankeerd door Hamish Morrin (Gaul) 
en Peter Reitsma (de Bollestreek). 
Met een mooie gieter met bloemen 
mochten zij weer huiswaarts gaan. 
Bij de 40- was de overmacht van 
thuisrijder Bas de Bruin erg groot, 
bij de eerste doorkomst had hij de 
koppositie al te pakken en zijn voor-
sprong werd ook steeds groter. Maar 
8 renners werden niet door hem ge-
dubbeld! Hierachter ontspon zich een 
leuke wedstrijd. Etienne Lenting ging 
de eerste rondes onderuit, maar ge-
durende de wedstrijd wist hij zich 
weer goed naar voren te rijden. Zo-
doende streden de UWTC-ers Etien-
ne, Luuk van Vliet en Tommy Oude El-
ferink voor de overige ‘podiumplaat-
sen’. Tommy 2e en Etienne 3e. Ach-
ter dit geweld kwamen 2 junior rijders 
in zicht. Teun Mouris (de Amstel) wist 
Bart de Veer (UWTC) voor te blijven.
Ook bij de nieuwelingen/dames klas-
se was er één renner oppermach-
tig. Victor Broex (de Amstel) meng-
de zich al gauw onder de 40- ren-
ners en reed overtuigend naar de 
winst. Was het 40- podium groen ge-
kleurd, het podium bij de nieuwelin-
gen was in Amstel kleuren want Koen 
Warnier en tweelingbroer Menno 
Broex  mochten ook een gieter bloe-
men in ontvangst nemen. De bes-
te dame finishte op plaats 8. Lorena 
Wiebes (UWTC) rijdt nationaal ook 
goed mee en was vandaag de snel-
ste dame van het veld.

Uithoorn - Het beroep op de ver-
liezers van vorige week is niet mis 
verstaan. In alle drie lijnen namen ze 
het heft in handen en ligt de strijd 
weer helemaal open. 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter namen het voortouw met de co-
me back in de A- lijn en pakten de 
winst met 61,46%. Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter waren al goed bezig en zo 
ook nu als tweede met 61,11% en 
hetzelfde geldt voor Joop van Delft & 
Frans Kaandorp, die nu derde wer-
den met 60,76%. Jan Egbers & Ben 
Remmers herstelden zich ook keu-
rig met 59,03% en werden daar vier-
de mee gevolgd door Lijnie Timmer 
& Rita Vromen die met 51,74% nog 
net vijfde werden. In de B- lijn jump-
ten Elisabeth van den Berg & Ine-
ke Hilliard fraai naar plek één met 
57,99% en lieten zien dat er dus ter-
dege rekening met hen moet wor-
den gehouden. Floor & Theo Jans-
sen waren al stabiel bezig en volg-
den nipt als tweede met 57,64%. 
Ook Heleen & Mees van der Roest 
en Froukje Kraaij & Rini Tromp ont-
worstelden zich van de domper van 
een week eerder en werden derde 
en vierde met 54,86 en 53,13%. Ger-
da van Liemt & Els van Wijk sloten 
de top vijf af met 52,43%, maar die 
hadden het zweitje al te pakken. In 

de C- lijn smaakte het prille koppel 
Rob Bakker & Maarten Breggeman 
het zoet van de overwinning. Ze be-
haalden zelfs de hoogste score van 
de avond met hun 63,19% en nu 
maar hopen dat het beklijft! Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders continueerden hun goe-
de start met een tweede plaats en 
58,33%. 

Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij had-
den vorige keer een uitstapje in de 
B en staken daar kennelijk zo veel 
van op dat ze nu derde werden met 
56,60%. Adrie & Ko Bijlsma hoorden 
ook bij de runners up en werden 
tot hun genoegen met 55,21% vier-
de, waarna Elly Belderink & To van 
der Meer met 54,86% als vijfde ein-
digden. In de derde zitting nu maar 
eens zien of het succes vast gehou-
den kan worden, de concurrentie 
vlast vast op revanche. 

Wilt u dit ook van nabij meema-
ken , kom dan spelen bij Bridge-
club de Legmeer, elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.
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Marathonkaarten klaverjas 
in Amstelhoek!
Amstelhoek – Buurtvereniging 
Amstelhoek houdt zaterdag 8 no-
vember weer een klaverjasmara-
thon. Er wordt gekaart van 10 uur 
ochtends tot 22 uur, waarbij er leu-
ke prijzen zijn te winnen. De zaal is 
open vanaf ca. 9.30 uur. Ook vindt 
er een verloting plaats met allerlei 
prijsjes. De entree bedraagt slechts 

€E8,- waarbij inbegrepen een kop-
je koffie, ’s middags een broodje en 
’s avonds een heerlijke kop soep 
met een broodje. Om deze kaart-
dag vloeiend te kunnen laten ver-
lopen, dient u zich uiterlijk woens-
dag de 5 de op te geven bij me-
vrouw Leny Jansen tel: 06-52075517.  
Email: jansenleny@hotmail.com. 

F1 Handbal Legmeervogels Najaarskampioen!

Goede prestatie Team 
Judo Ryu Kensui

SAS’70 MC1 neemt 
revanche op Oradi Omnia

Qui Vive speelt gelijk 
tegen mede-promovendus

Uithoorn - Het was de laatste out-
door wedstrijd van de F1. Terwijl de 
herfst nog even op zich liet wach-
ten en de zon ruimschoots aanwe-
zig was, liep de F1 zich warm om 
te gaan spelen tegen Lotus F2 in 
Hoofddorp op zondag 19 oktober. 

Dat het een belangrijke wedstrijd 
zou zijn, dat wist iedereen wel. Bei-
de ploegen hadden alle buiten-
wedstrijden immers met winst af-
gesloten. Nadat de scheidsrech-
ter de wedstrijd liet starten was het 
eerste doelpunt van de tegenpar-
tij snel gemaakt. Gelukkig liet de F1 
dit niet zomaar over zich heen ko-
men; inmiddels is het team goed op 
elkaar ingespeeld. Zodoende werd 
het al snel 1-1, en volgden er nog 
2 punten van de Legmeervogels. Na 
15 minuten spannend spel, waar-
in ook de tegenstander behoor-
lijk scherp kon gooien, maar keep-
ster Eloisa deze ballen goed wist te-
gen te houden, was de stand in de 
rust 3-1 voor de Legmeervogels. Na 
het bespreken van de tactiek in de 
pauze en de 2 punten voorsprong, 
kon de tweede helft beginnen. Op-
vallend in de tweede helft was dat 
Lotus het betere verdedigwerk wat 

liet liggen. Hierdoor konden Fleur, 
Sanne en Merlijn het doelsaldo flink 
opschroeven. Lotus scoorde ook 
nog wat doelpunten, maar dankzij 

de ijzersterke verdediging van Lie-
ke, Chantal, Kyra en Sophie wist de 
F1 dit flink te beperken, waarbij ook 
hier de keepster Eloisa een glansrol 

speelde! De wedstrijd eindigde met 
een ruime overwinning op Lotus 
met 12-6. Hiermee werden de Leg-
meervogels F1 najaarskampioen!

Uithoorn - Afgelopen zondag 19 
oktober was de tweede ronde van 
de Westfriesejeugdjudocompetitie. 
In deze competitie strijden 5 judo-
scholen over 5 competitiedagen. 
Voor deze tweede ronde moes-
ten we vroeg naar Anna Paulowna. 
Het team bestaat uit 9 judoka’s in-
gedeeld op gewicht van -27 tot -60 
kilogram. Er was nog iets recht te 
zetten want de eerste ronde verliep 
niet goed! We waren zichtbaar ge-
spannen maar wat was ik wederom 
trots toen ons team voor het eerst 
de tatami betrad! We moesten op 
deze eerste dag tegen 3 andere ju-
doscholen strijden. De eerste par-
tij was pittig maar het harde wer-
ken van afgelopen weken wierp zijn 
vruchten af! Deze partij werd dan 
ook met 5-4 verdiend gewonnen! 
De tweede partij was er veel strijd 
maar we kwamen in bijna elke par-
tij net te kort. Met 7-2 werd deze 

partij net verloren. De laatste partij 
moest er nog wat recht gezet wor-
den! Het ging lang gelijk op maar 
uiteindelijk wonnen we dik verdiend 
met 5-4! Een goede dag en we heb-
ben bewezen dat we in deze klas-
se thuis horen. Mart, Finn, Roel, Bel-
le, Fabian, Tim, Ties, Boaz & Dennis 
jullie zijn kanjers! We hebben veel 
mooie punten van jullie gezien en ik 
heb weer erg genoten van jullie in-
zet. Met een zeer goed gevoel ver-
trokken we uit Anna Paulowna. Bei-
de leraren John de Rijk en Ruud van 
Zwieten waren in ieder geval enorm 
trots en zeer te spreken over hun 
pupillen. Op www.judoryukensui.
nl kunt u de uitslagen en alle infor-
matie over onze judoschool vinden. 
U kunt ons ook vinden op Facebook. 
De volgende ronde van deze leuke 
competitie is op 30 november! Zoals 
u kunt lezen is er voor een ieder ju-
do op maat bij Judo Ryu Kensui 

Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 18 
oktober 2014, stonden SAS’70 MC1 
en Oradi/Omnia MC1 opnieuw te-
gen over elkaar. Precies 1 week 
ervoor ontving SAS’70 het team 
van Oradi/Omnia uit Kudelstaart/
Aalsmeer in de Scheg en speelde 
uiteindelijk 2-2 gelijk, door twee net 
aan verloren sets. SAS’70 ging nu 
naar Kudelstaart voor een revanche. 
Geconcentreerd werd er begonnen 
aan de wedstrijd en Oradi bood aar-
dig weerstand in de eerste set. De 
set ging uiteindelijk naar SAS’70 met 
een 25-22 eindstand. De meiden 
van SAS’70 waren gewaarschuwd, 

voor een overwinning moest er hard 
gewerkt worden. Nou, en dat de-
den ze. Set 2 en 3 gingen met res-
pectievelijk 25-09 en 25-11 gemak-
kelijk naar SAS’70. De 4e set vroeg 
extra concentratie omdat de eer-
ste winst van het seizoen al binnen 
was. Maar ook deze wisten de mei-
den van SAS’70 MC1 binnen te sle-
pen door de set met 25-18 te win-
nen. Met deze 4-0 zege behaalden 
ze 4 punten winst in de competi-
tie. Na 3 wedstrijden staan de mei-
den van SAS’70 met 7 punten op de 
derde plaats in de competitie met 1 
punt achterstand op de nummer 2.

Uithoorn - Deze zondag speel-
den de dames van Qui Vive tegen 
Athena, die net als zij vorig jaar ge-
promoveerd is uit de Tweede Klas-
se. Een treffen tussen deze twee 
teams staat altijd garant voor een 
zinderende partij. Ook nu was de 
wedstrijd superspannend. Een ple-
zier om naar te kijken voor het pu-
bliek dat alleen voor deze wedstrijd 
naar Qui Vive was gekomen.  Qui Vi-
ve was de hele wedstrijd sterker en 
domineerde de wedstrijd vanaf het 
eerste fluitsignaal. Ze speelde ener-
giek en overtuigend en kreeg veel 
kansen. Ook de achterhoede was 
goed op dreef. Vooral Simone Ro-
denburg speelde sterk. Qui Vive 
ging overtuigend van start. Dit re-
sulteerde direct in een aantal straf-
corners. Bij de derde strafcorner in 
de 20e minuut lukte het Barbara 
Schmidt de bal links naast de kee-

per in de doel te krijgen. De straf-
corners van Athena werden telkens 
vakkundig gestopt door Moon Zet-
hoven, die een superwedstrijd keep-
te. In de tweede helft bleef Qui Vive 
ook de bovenliggende partij, maar 
het leek of de bal er niet in mocht. 
Een doelpunt in de 17e minuut na 
een doorbraak door Willemijn de 
Bruin werd afgekeurd. Ondanks de-
ze teleurstelling bleef Qui Vive ja-
gen op een tweede doelpunt, maar 
tevergeefs. Een klein onachtzaam-
heidje van Qui Vive in de laatste mi-
nuten van de wedstrijd waardoor 
een aanvaller van Athena vrij bij de 
paal kon staan, resulteerde uitein-
delijk in een 1-1 uitslag. Sven Hel-
wes, coach van Qui Vive: ‘Het team 
liet vandaag eindelijk zien waar het 
toe in staat was. Ze speelde ener-
giek en sterk. Dat was de winst van 
vandaag.‘

Veel kinderen genoten 
van KDO Active
De Kwakel - Donderdag vond er 
op het sportcomplex van KDO een 
groots sportevenement plaats voor 
de jeugd van 6 tot en met 14 jaar, 
georganiseerd door sportvereniging 
KDO in samenwerking met What’s 
Up Uithoorn. De kinderen konden 
zich in de grote sporthal vermaken 
met een stormbaan, een smashball-
clinic onder leiding van een instruc-
teur van de volleybalbond, tjoek-
bal (de bal in een soort trampoline 
gooien en weer opvangen), hand-
bal, rolstoelbasketbal en met het af-
leggen van een turnparcours on-
der leiding van de afdeling DAG 
van KDO. In de kleine sporthal wer-
den danceclinics gegeven en kon 
er worden getennist. In de kanti-
ne, waar ook gezorgd was voor ge-
zonde snacks en water, konden de 
kinderen hun energie kwijt op di-
verse E-games, maar konden ook 

knutsels worden gemaakt en kleur-
platen ingekleurd. Gelukkig waren 
de weergoden ons goed gezind en 
konden de geplande buitenactivi-
teiten gewoon doorgaan. Zo was 
een deel van het handbalveld om-
getoverd tot een BMX-parcours en 
stond op de andere helft een inter-
actieve voetbalmuur, een SUTU. Op 
het kunstgrasveld was een Bossa-
ball geïnstalleerd, een opblaasveld 
waar elementen van voetbal, volley-
bal en turnen konden worden ge-
bruikt in het spel. Ook op het kunst-
grasveld kon er een wedstrijd bum-
pervoetbal worden gespeeld. De 
kinderen hebben zichtbaar geno-
ten van deze dag. Met een opkomst 
van zo’n 200 kinderen was het een 
zeer geslaagde dag voor alle kinde-
ren, die vermoeid en blij huiswaarts 
keerden. Allen die deze dag moge-
lijk hebben gemaakt, veel dank!

Belangrijke periode voor 
Legmeervogels

Voortreffelijk keeperswerk kan 
nederlaag niet voorkomen 

KDO G1 nog ongeslagen 
in de competitie

Uithoorn - Voor de trainer Jack 
Honsbeek en de spelers van de zon-
dagselectie van Legmeervogels kun-
nen de komende drie wedstrijden 
wel eens gaan bepalen hoe de rest 
van het seizoen er gaat uitzien; kijken 
naar beneden of naar boven? Leg-
meervogels beginnen deze compe-
titie met een 3-tal nederlagen op rij. 
De eerste thuiswedstrijd wordt een 
nederlaag tegen NVC. De eerste uit-
wedstrijd wordt ook afgesloten met 
een verlies. Houten wint thuis met 3-2 
van Legmeervogels. Dan is er weer al-
le hoop in de derde competitiewed-
strijd, de tweede thuiswedstrijd, maar 
ook deze levert geen punt op. Kam-
pong wint met 2-3. Dan lacht het ge-
luk Legmeervogels eindelijk toe. In 
Abcoude wordt met liefst 1-4 gewon-
nen, van de huidige koploper, Abcou-
de. Dan is er een week later ook de 
eerste thuisoverwinning van dit sei-
zoen te vieren. DCG wordt met een 
1-0 nederlaag naar huis gestuurd. Af-
gelopen week was er dan de fraaie 
overwinning in en tegen Hoofddorp 
met 0-2. Met dus 9 punten uit 6 duels 
staat Legmeervogels op een gedeelde 
7e plaats. Deze 7e plaats wordt ge-
deeld met Hoofddorp en Houten. 

Ranglijst
Al kijkend naar de ranglijst zien wij 
dat Buiksloot op de 14e en laatste 
staat met 1 punt uit 6 duels. Voor-
laatste en 13e is dan Wasmeer met 3 
punten uit 6 duels en daarboven dan 
weer
12e Meteoor met 4 punten uit 6 du-
els. En laten dit nu ook nog eens de 
drie volgende tegenstanders zijn van 
Legmeervogels en ook nog in deze 

volgorde. Zondag om 14.00 uur speelt 
Legmeervogels thuis tegen Buiksloot. 
De zondag daarop, zondag 2 novem-
ber, uit naar het altijd bijzonder las-
tige Wasmeer. En dan op zondag 9 
november thuis tegen promovendus 
Meteoor. Op papier, maar dan uitslui-
tend op papier, moeten deze drie du-
els toch goed zijn voor 9 punten? Als 
je dan inderdaad zoals het hoort de 9 
punten binnen weet te halen dan zou 
je wel eens hele goede zaken kunnen 
gaan doen in deze competitie. 

Tellen
In komende periode gaan ook de ge-
le kaarten opgelopen in voorgaande 
duels tellen. Daar heeft uiteraard niet 
alleen Legmeervogels maar ook de 
komende tegenstanders last van. Bij 
Legmeervogels zijn er toch een aan-
tal, dat al op twee gele kaarten staat. 
Zodra er vier van deze kaarten op 
jouw naam staan genoteerd volgt een 
week schorsing. Bij een eventuele 5, 
6 enz. kaart levert dan elke keer weer 
een schorsing op van een duel. 
Ranglijst op dit moment in de 2e klas-
se B, en alle elftallen hebben 6 duels 
gespeeld.

1. Abcoude 13 pnt. Op de 2e plaats 
staan gedeeld. Quick 1890. Zeebur-
gia en Pancratius met 12 pnt. De 5e 
plaats is nu in handen van Kampong 
met 11 pnt. 6e is DCG 10 pnt. Op een 
gedeelde 7e plaats dus Legmeervo-
gels, Hoofddorp en Houten met 9 pnt. 
De 10e plaats wordt gedeeld door FC 
Weesp en NVC met 8 pnt. 12e Me-
teoor 4 pnt. Voorlaatste is Wasmeer 
3 pnt en de rij wordt gesloten door 
Buiksloot met 1 pnt. 

De Kwakel - Voor de junioren van 
KDO JG1 stond er een zware wed-
strijd op het programma tegen On-
ly Friends JG4. De selectie van KDO 
JG1 is al niet groot en dat gaf pro-
blemen in deze vakantieperiode. 
Kinderen met een beperking tussen 
6-17 jaar kunnen blijven instromen 
in onze teams zie www.kdo.nl. Ge-
lukkig wilde Kelly en Sarah Lee het 
team aanvullen in deze wedstrijd. 
Vanaf de aftrap was het al snel dui-
delijk dat het eenrichtingsverkeer 
zou gaan worden vandaag op het 
doel van Nino. 
De spelers van Only Friends wa-
ren allemaal net iets groter en stevi-
ger dan de spelers van KDO. Van de 
achterhoede samengesteld uit aan-
voerder Mark, Harm, Kelly werd de-
ze middag een grote inspanning ge-
vraagd. Er werd door Only Friends 
flink op doel geschoten maar de 

kleinste man van het veld: Nino ran-
selde de een na de andere bal uit 
het doel. De storm op het doel van 
Nino was niet helemaal te keren en 
met de rust stond het 0-3. 

Na de rust was het beeld iets an-
ders KDO kwam meer uit de verde-
diging en Sarah Lee, Dylan en Timo 
konden de verdediging meer rust 
geven. Ook Mark had voldoende 
lucht om mee naar voren te rennen. 
Er werd een aantal keren voortreffe-
lijk samengespeeld op het midden-
veld waardoor ze zo door konden lo-
pen langs de verdediging van On-
ly Friends. Resultaat in een schot op 
de paal van Timo en een doelpunt 
van Mark. Eindstand KDO JG1- On-
ly Friends JG4 1-7. Door voortreffe-
lijk keeperswerk van Nino (zie foto) 
werd het verschil in sterkte niet in 
dubbele cijfers uitgedrukt. 

De Kwakel - Voor de senioren KDO 
G1 stond op het wedstrijdprogram-
ma de slag bij Waterloo. De start 
was een beetje spannend want we 
moesten het in eerste instantie zon-
der keeper Beau doen die in de file 
stond. Daardoor moesten we even 
een andere keeper op doel zetten, 
zonder tenue en zonder handschoe-
nen. Youssef bood zich hier spon-
taan voor aan en hij deed het pri-
ma. Het spel ging de eerste 10 mi-
nuten gelijk op, maar na een paar 
mooie reddingen van keeper Yous-
sef kwam Jeffrey aan de bal en 
schoot zuiver binnen: 0-1. Na de af-
trap werd Waterloo gevaarlijker en 
bleef druk zetten op de verdedi-
ging van KDO, en maakte de gelijk-

maker: 1-1. Daarna probeerde KDO 
de voorsprong weer terug te krijgen 
en na een paar snelle combinaties 
was het weer 2 keer Jeffrey die KDO 
op 1-3 ruststand zette. Snel na de 
rust wist Waterloo de stand op 2-3 
te zetten. Met aanwijzingen vanaf 
de kant kwam KDO weer een beetje 
tot goede combinaties, waaruit Jef-
frey 2-4 scoorde en bovendien nog 
wat mooie passes op Stijn kon ge-
ven, die helaas niet benut werden 
maar wel goed samenspel gaven. 
Door een lange bal van Omar kwam 
Jeffrey één op één met de keeper te 
staan en scoorde nogmaals: het was 
2-5. Waterloo kwam nog één keer 
terug en zorgde voor de eindstand: 
Waterloo G2 – KDO JG1 3-5.





Uithoorn - Amicitia bereidt zich 
voor op de jaarlijkse uitvoering 21 
november 2014  in de Burght kerk 
te Uithoorn. Ditmaal is de uitvoering 
het oratorium “Paulus” van Men-
delssohn naar een bijbel verhaal in 
de Handelingen der Apostelen. Het 
oratorium “Paulus”van Felix Men-
delssohn Bartholdy is een avondvul-
lend werk voor koor, orkest en solis-
ten. Het bevat machtige melodieuze 
koren, maar ook prachtige verstil-
de aria’s. Het eerste deel  beschrijft 
Paulus (Saulus) vervolging van de 
christen gemeenschap in Jeruza-
lem en zijn bekering tijdens zijn reis 
naar Damascus. Het tweede deel 
gaat over zijn zendingsreizen naar 
klein Azië en Griekenland. Solisti-
sche medewerking medewerking 
wordt verleend door de sopraan 
Marjorie Ginczinger, de alt Guusta 
Mathlener die het recitatief en ari-
oso nr 13 zal zingen, de tenor Jean 
Léon Klostermann en de bas-bari-
ton Frans Fiselier. Koor en solisten 
worden ondersteund door het pro-
menade orkest. De algehele leiding 
is in handen van Toon de Graaf die 
al sinds 1985 als vaste dirigent aan 
het koor is verbonden.  Toegangs-

prijs is 23.00 (t/m 17 jaar 10.00). In 
de voorverkoop zijn kaarten ver-
krijgbaar bij Bruna Amstelplein en 
ten Hoope Zijdelwaardplein in Uit-
hoorn. Evt. ook bij de koorleden, zie 
raambiljetten, en aan de kerk. Voor 
in formatie 0297 567257/566377 en 
www. amicitia-uithoorn.nl.

Uithoorn - Op zondag 26 oktober, is 
er Jazz aan de Amstel met een gro-
te bandbezetting. Onder leiding van 
singer/songwriter Shyla Zoet van 
Sweet & Co kunt u genieten van ei-
gen stukken, evergreens en beken-
de jazz/pop songs, uitgevoerd door 
o.a. de talentvolle gastzangers Mike 
Silk en Ayesha. Jazz aan de Am-
stel is een initiatief van Shyla Zoet 
en Sjiek aan de Amstel. Tot nu toe 
een succesvolle formule waarbij er 
2 keer maand op zondagmiddag 
lustig wordt gemusiceerd op hoog-
staand niveau. Door de variatie van 
artiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. Zangeres en presen-
tatrice Shyla Zoet werkte reeds met 
vele nationale en internationale ar-
tiesten samen. Haar stem herkent 
u misschien wel van verschillende 
commercials op radio en televisie. 
Onder de naam Sweet & Co bracht 
zij de EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop 
5 eigen songs in een easy jazz/pop 
stijl. Emoties en ervaringen uit het 
dagelijks leven vormen de inspiratie 
voor de liedjes. De EP ‘Listen 2 me’ 
kwam tot stand door samenwer-
king met producer Joos van Leeu-
wen (Edison nominatie album Sa-
ra Kroos) en andere zeer gerenom-

meerde binnen- en buitenlands mu-
zikanten, waaronder Jochem Fluits-
ma (15 miljoen mensen). Zoet treedt 
26 oktober op met Arthur Rom-
bouts (toetsen),  Ruud Baron (bas), 
Ian Boelens (gitaar) en Bob Schim-
scheimer (drums). De talentvolle 
zanger/producer Mike Silk bekend 
van  ‘Sunset, Silk & Lace’  en ‘Song 
for Freedom’ in de jaren tachtig en 
jazzangeres/autodidact Ayesha met 
prachtige stemgeluid zijn deze mid-
dag te gast. U kunt elke 2e en 4e 
zondag genieten van muziek met 
vele gezichten. Van Jazz tot Pop, van 
hedendaags tot evergreens. Locatie 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 
Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. De 
entree is gratis.
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Oratorium “Paulus” in 
Uithoorn

Het Franse chanson is bij 
Philippe Elan nog springlevend
Uithoorn - Het publiek van de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) kon zondagmid-
dag de chansonnier Philippe Elan 
op het podium van de Thamerkerk 
horen en zien zingen. De in Frank-
rijk geboren Elan woont in Amster-
dam en treedt al ruim vijfentwintig 
jaar in Nederland op. Maar de rou-
tine heeft nog allerminst vat op hem 
gekregen, want enthousiast en vol 
vuur presenteerde hij bij de SCAU 
zijn  gevarieerde programma “Chan-
sons toujours”. Niet alleen klonken 
nummers die in het Europese Song-
festival hoog op de lijst van suc-
cesnummers waren geëindigd, zo-
als liedjes van Frida Bocara en Vicky 
Leandros. Ook genoot het publiek in 
de goed gevulde zaal van uitstapjes 
naar bekende nummers van Ramses 
Shaffy (“Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk!”)  en van al wat oudere, maar  
nog springlevende liedjes van gro-

te chansonniers als Charles Trenet 
en Charles Aznavour. Voor veel lief-
hebbers in de zaal werd de middag 
daardoor ook een feest der herken-
ning, zoals aan het meeklappen en 
meebewegen nu en dan wel was te 
merken. Dat zijn publiek  aandach-
tig en met plezier luisterde en keek, 
daar zorgde Elan wel voor met zijn 
dynamische  podiumuitstraling, zijn 
mooie stem, zijn beweeglijkheid en 
zijn vlotte toelichtingen bij de diver-
se nummers. Aan de piano en op de 
gitaar werd hij met eersteklas muzi-
kaal vakmanschap bijgestaan door 
Reyer Zwart, die tevens zijn pro-
ducer en arrangeur is. Pas na twee 
toegiften mochten de beide muzi-
kanten weg. Op zondag 23 novem-
ber, om 14.30 uur, speelt het Gau-
di Kwartet in de Thamerkerk strijk-
kwartetten van Mozart, Dvorak en 
Ravel. Informatie daarover vindt 
men op  www.scau.nl.  

Huisvrouwmonologen 
herkenbaar vrouwengemuts
Regio - Zaterdag 1 november staat 
er een grappige, herkenbare ko-
medie op de planken uit de stal 
van Rick Engelkes. Een voorstel-
ling gebaseerd op de verhalen van 
schrijfster en columniste Sylvia Wit-
teman. De hoofdrolspeelsters An-
ne-Mieke Ruyten (bekend gewor-
den van onder andere televisieserie 
Sam Sam), Sophie van Oers (voet-
balvrouwen) en Miryanna van Ree-
den (speelfilm Liever Verliefd) ma-
ken een verhaal met een kop en 
een staart en betrekken het pu-
bliek daarin zoveel mogelijk. Jolan-
da de Kruijf, vrijwilligster in het mar-
ketingteam van het Crown Theater 
is bij de première geweest in Am-
stelveen, omdat zij de promotie doet 
voor de voorstelling, en vertelt en-
thousiast haar bevindingen aan de-
ze krant: “Als decor is er gekozen 
voor stapels wasgoed, drie strijk-
planken en een waslijn, maar de da-
mes komen er in het begin eigenlijk 
vrij snel achter, via interactie met de 
zaal, dat de huisvrouw helemaal niet 
meer bestaat. Ze spelen een moe-
der met dochter en een nichtje die 
alle drie totaal verschillend in het le-
ven staan. Ze vinden dat het huis-
houden net als het leven is: als je 
het aan de ene kant eindelijk op or-
de hebt, is het aan de andere kant 
alweer een zooitje. Herkenbaarheid 
komt naar voren in de verschillen-
de commercials die door het publiek 
vrolijk aangevuld worden. Wie kent 
er niet de tune van de Omo recla-
me van vroeger? Precies! Het zijn in 
ieder geval drie hittepetitjes die de 
ene na de andere anekdotes voor-
bij laten komen. Om nu niet de in-
houd prijs te geven wil ik wel zeg-
gen dat het voornamelijk grappig 
en luchtig is met hier en daar pittige 

grappen. Ook werd ik ontroerd door 
een aantal liedjes die vertolkt wor-
den.” Voor wie de voorstelling vooral 
toegankelijk is, daarover zegt Jolan-
da: “Het is voor vriendinnengroepen 
heel erg leuk. Laten we zeggen van-
af de leeftijd dat mensen op zichzelf 
gaan wonen tot een jaar of zeven-
tig. Voor iets ouderen zal de herken-
ning ver te zoeken zijn denk ik. Wat 
opviel is dat de aanwezige mannen 
in de zaal juist op sommige momen-
ten het hardst moesten lachen, dus 
neem ze gezellig mee.”
 
Theaterarrangementen 
Huisvrouwmonologen speelt op za-
terdag 1 november en begint om 
20:00 uur. Voorafgaand aan de 
voorstelling biedt het Crown The-
ater samen met de restaurants in 
de Crown Studio’s, drie zeer voor-
delige theater arrangementen aan, 
te weten bij Eetze voor 45,00 en bij 
Downtown Diner een twee- en een 
driegangendiner voor respectieve-
lijk 35,00 en 43,00, uiteraard inclu-
sief een toegangskaart die normaal 
23,50 kost. Nu nog tegen sprint-
prijs van slechts 19,50 waarbij geldt 
op=op. Kijk op www.crowntheate-
raalsmeer.nl voor informatie of re-
serveer telefonisch via See Tickets 
0900-1353 Kaarten zijn ook een uur 
voor aanvang van iedere voorstel-
ling te verkrijgen aan de kassa van 
het theater aan de Van Cleeffkade 
15. Jolanda de Kruijf tot slot: “Er zit 
geen pauze in, maar na afloop kun 
je nog gezellig een borrel drinken 
in één van de bars in het theater. Ik 
garandeer je een leuk ontspannen 
avondje uit met heerlijk over de top 
vrouwengemuts. Aan het enthousi-
asme van de speelsters zal het niet 
liggen. Jij komt toch ook?”

Voorstelling De Jantjes 
door Maskerade succesvol
Uithoorn - Een gewaagde keu-
ze voor een amateur toneelvereni-
ging. Niet in de minste plaats om-
dat toneelspel moet worden aan-
gevuld met zang en dans. Ook een 
stuk techniek is daarbij belangrijk. 
De Jantjes is een muzikale voorstel-
ling met liedjes van Louis Davids en 
Margie Morris en speelt zich af in 
de Jordaan in en om het café van 
Tante Pietje en Ome Gerrit. Op don-
derdagavond bleek het geluid he-
laas erg slecht en dat verdiende de 
groep niet. Want met veel enthou-
siasme en inzet, ondanks weigeren-
de en steigerende microfoontjes en 
geluid, liep de voorstelling als een 
trein. Dit jubileumstuk (Toneelgroep 
Maskerade bestaat dit jaar 50 jaar) 
werd gespeeld door de ‘oude rot-
ten’ en de nieuwe jonge leden sa-
men. Niveau verschil in spel was 
dus te merken, maar het mengde 
verrassend goed. Dankzij de regie 
van Evert de Vries, de zangbegelei-
ding van Sylvia Alberts, aangevuld 
met choreografieën van Zoë Botte-
lier stond er een strakke productie. 
Goed op elkaar afgestemd, even-

wichtig zonder chaos. Met regel-
matig prachtige plaatjes en aanste-
kelijke liedjes. O.a. Sabine van Keu-
len, Ans de Meulmeester, Bas van 
Dijk, Jasper den Duijff en Vincent de 
Mol waren geweldig en zelfs Marij-
ke Visser speelde mee, na jarenlan-
ge afwezigheid op het toneel. Maar 
er waren toch een paar bijzon-
der mooie rollen weggelegd voor 
duo Tonny Jansen en Michel Rahn 
(Na Druppel en de Mop) en Clau-
dio Schoorstra en Wietske Buur-
ma (Dolle Dries en Jansie) die res-
pectievelijk hun ervaring en hun ta-
lent volledig lieten zien. Om de voor-
stelling zo vol te maken qua spel en 
zang was er een ensemble nodig en 
dat was samengesteld met de ande-
re leden van de groep. Toneelgroep 
Maskerade maakte van dit 2e jubi-
leumstuk een ‘feessie’ voor zowel de 
leden als het publiek.
 
Een feestelijke en mooie afsluiting 
van hun jubileumjaar. En met al die 
talentvolle nieuwe leden kijk ik al-
weer uit naar de volgende voorstel-
ling!

Knotgroep start het knotseizoen

Uithoorn - Eindelijk kan er weer 
geknot worden. Liefhebbers van een 
ochtend stevig zagen om de bomen 
weer in het gareel te krijgen, heb-
ben hier naar uitgekeken. De zaag 
kan uit het vet.
De takkenschaar is geslepen. De 
Knotgroep Uithoorn is er klaar voor.
Op 3 opeenvolgende zaterdagen 
gaan we aan de slag:
-  Zaterdag 25 oktober bij de fam. 

Kea op Waver 37  in Ouderkerk,
-  Zaterdag 1 november bij fam. 

Renes, Holendrechterweg 39,  in 
Ouderkerk,

-  Zaterdag 8 november op het Fort 
aan de Drecht, Grevelingen in 
Uithoorn. 

De ochtenden van 25 oktober en 8 
november waren al gepland, maar 
de dag van 1 november is erbij ge-
komen omdat de Beschermers Am-
stelland én het IVN in Ouderkerk 

graag mee wilden doen in de lan-
delijke Natuurwerkdag. Het werk 
verschilt: Op het boerenerf van de 
fam. Kea knotten we 4 stevige wil-
gen en zetten we veel elzen af. Ze 
zijn te hoog geworden. Bij de fam. 
Renes staat een lange rij knotwil-
gen, die een degelijke behande-
ling nodig hebben. Op het Fort a/d 
Drecht moet weer gehooid worden 
om het talud rond het fort schraal 
te houden. Elke werkochtend star-
ten we om 9.00 uur en stoppen om 
13.00 uur. Tussendoor is er een kof-
fiestop. Aan het eind is er soep. Ie-
dereen die een ochtend actief wil 
zijn in een mooi stukje natuur, is van 
harte welkom. Stevige schoenen of 
laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn. 
Neem zelf ook een beker en lepel 
mee. De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap. Voor meer informatie: 
Bert Schaap, 0297-565172 of  www.
knotgroepuithoorn.nl .

Proeverijen, sushi, cocktails en fruitversieren voor kinderen
Zaterdag Zijdelwaard Culinair in WC Zijdelwaard 

Uithoorn - Zaterdag 25 oktober 
vinden er allerlei culinaire activitei-
ten plaats in winkelcentrum Zijdel-
waard!
De verswinkels van winkelcentrum 
Zijdelwaard maken deze dag aller-
lei heerlijke hapjes en hebben spe-
ciale aanbiedingen. Gastvrouwen 
delen hapjes uit van Jamin, Bakke-
rij Hulleman, De Goudreinet, Keur-
slagerij Bader, C1000 en Perlopla-
za. Bij Gall & Gall kunt u heerlijke 
wijnen proeven. Perloplaza heeft in 
samenwerking met het Uithoorn-
se bedrijf van Stella Webber een 
nieuw product: raw chocolate, cho-

colade van uitsluitend gezonde en 
natuurlijk ingredienten! Natuurlijk 
kunt u deze chocolade ook proeven 
bij Perloplaza! Bij Zeevishandel Vo-
lendam kunt u heerlijk sushi proe-
ven! Een Japanse sushimaker geeft 
een demonstratie hoe je sushi kunt 
maken en laat zien hoe u zelf sushi 
kunt maken. De tropische cocktail-
bar staat weer in het winkelcentrum. 
U kunt er gratis een heerlijke gezon-
de cocktail halen!
Voor de kinderen is er een knutsel-
terras waar ze onder begeleiding 
fruit kunnen versieren en mee naar 
huis kunnen nemen!

Jazz aan de Amstel met 
veel talent

Paddenstoelen excursie 
voor kinderen
Regio - Op 1 november organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een paddenstoelenexcursie 
voor de jeugd van 8-12 jaar. Het is 
weer herfst, dus paddenstoelentijd. 
Met elkaar gaan we het Libellebos 
in om deze wonderlijke “bosvruch-
ten” te vinden.  
Elfenbankjes, zwavelkopjes, inkt-
zwammen enz. Wie gaat ermee? We 
verzamelen om 14.00 uur op de par-
keerplaats van het Libellebos op de 
Hollandsedijk in Uithoorn. Ouders 
kunnen hun kinderen hier om 16.00 
uur weer ophalen. Advies: trek war-
me kleding en stevige schoenen of 
laarzen aan. Neem een klein spie-
geltje en een loepje mee als je de-
ze hebt. De excursie is voor IVN-ge-
zinsleden gratis. Niet-leden betalen 
2.50 euro. Graag aanmelden vóór 28 

oktober per e-mail naar cindy-raap-
horst@hotmail.com

Boekenactie op herhaling
Uithoorn - In navolging van de vo-
rige boekenactie, waarbij vele gretig 
hebben ingeslagen, komt Ceres op-
nieuw met de actie ‘5 boeken voor 
2,50’. Deze actie begint op maan-
dag 3 november en zal tot en met 
zaterdag 15 november hopelijk veel 
mensen blij maken en de boeken-
kasten thuis weer vullen. Heerlijk 
even snuffelen tussen de binnenge-
brachte boeken. Ceres vraagt ieder-
een om de boekenkast thuis gron-
dig na te lopen, ruimte te maken 

voor ‘nieuwe’ boeken en de oude 
boeken in te leveren bij Ceres, zo-
dat er andere mensen weer geluk-
kig gemaakt kunnen worden tijdens 
deze twee speciale actieweken.   
Niet alleen de boekenactie staat in 
de planning; het is bijna Halloween. 
Kom dus vanaf donderdag 23 okto-
ber langs bij Ceres voor ideeën en 
middelen voor Halloween! Ze heb-
ben speciale attributen verzameld 
die tijdens dit evenement de stem-
ming zullen verhogen.

De Kwakel - Op maandag 20 okto-
ber om half acht in de avond is een 
inbraak in een woning aan het Fort 
ontdekt. Twee ramen van de voor-
deur zijn door de dieven ingesla-
gen. Ook hebben de inbrekers zich 
toegang verschaft tot de schuur. Uit 

deze ruimte is een accuboor mee-
genomen, die weer aangetroffen is 
in de serre van het huis. Niet be-
kend is wat vooralsnog ontvreemd 
is. De bewoners waren op het mo-
ment van de inbraak op vakantie en 
gaan nu inventariseren.

Ramen ingeslagen voor inbraak

www.lijfengezondheid.nl

Eet je 
warm!






	43_ED3_PAG02
	43_ED3_PAG03
	43_ED3_PAG04
	43_ED3_PAG05
	43_ED3_PAG07
	43_ED3_PAG09
	43_ED3_PAG11
	43_ED3_PAG13
	43_ED3_PAG15
	43_ED3_PAG17
	43_ED3_PAG18



