
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Vuurwerk
Uithoorn - Bij de politie zijn di-
verse meldingen binnen geko-
men over overlast door vuur-
werk aan de Europalei en nabij 
het Libellebos. Afgelopen vrij-
dagavond 16 oktober is door 
jongeren met vuurwerk een 
prullenbak opgeblazen. In de 
buurt laten veel mensen in de 
avond hun honden uit. Zij wor-
den gevraagd alert te blijven en 
overlast door te geven aan de 
politie. De politie gaat intensie-
vere controles houden.

Geen krant?
0297-581698
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ADVERTEREN?
IN DE

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

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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  WINTERTENNIS OP 
              BUITENBANEN

OKTOBER 2015 T/M MAART 2016
www.quivivetennis.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

Wij zijn met spoed op zoek naar twee serieuze

1 wijk van 130 kranten (in het Midden en de Zonnedauw)
1 wijk van 300 kranten (Melde en de Madelief e.o.)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar twee serieuze

1 wijk van 130 kranten (in het Midden en de Zonnedauw)

welkom

BEZORGERS/STERS

Uithoorn - Vorige week openden 
wethouder Bouma en de directeur-
bestuurder van Sympany, de heer 
Vooges, gezamenlijk één van de zes 
nieuwe ondergrondse textielcontai-
ners in Uithoorn. 
Sympany leegt de containers en 
verkoopt het textiel. De opbrengst 
gaat naar projecten die met textiel 
te maken hebben en bijdragen aan 
het welzijn van mens en milieu. Voor 

de gemeente is deze oplossing voor 
het textiel voordeliger dan verbran-
den met het restafval. Recyclen is 
ook milieuvriendelijker. Om katoen 
voor één T-shirt te telen is onder 
andere 2.500 liter water nodig en 7 
eetlepels bestrijdingsmiddel. Daar-
na volgen er nog vele bewerkingen, 
die het milieu belasten. In heel 2014 
leverden de inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel 2 kilo textiel per per-

soon in via de containers en huis-
aan-huis acties. Toch bevatte het 
restafval nog best veel textiel. Bij 
de laagbouw 16 kilo (dat is 6% van 
het restafval) en bij de hoogbouw 
10 kilo (4%) per persoon. Gebleken 
is dat gemeente Uithoorn met meer 
ondergrondse containers meer tex-
tiel inzamelt. Deze kilo’s wil de ge-
meente er uit halen door meer on-
dergrondse containers te plaatsen.

Extra textielcontainers

Regio - Al jaren lang wordt er in 
de regio door de gemeenten Uit-
hoorn, De Ronde Venen, de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland, 
maar zeker ook door de Land-
bouworganisatie LTO gezocht naar 
een oplossing voor het landbouw-
verkeer in de oversteek van de ri-
vier de Amstel. Nu de N196 door 
de Provincie aan de gemeente Uit-
hoorn is overgedragen, wil laatstge-
noemde maatregelen treffen om het 
doorgaand verkeer over de prinses 
Irenebrug een halt toe te roepen. 
Daaronder valt ook het landbouw-
verkeer. Er zijn maar weinig of geen 
alternatieven om dat verkeer ‘fat-
soenlijk dichtbij’ vice versa de Am-
stel te laten oversteken. De Irene-
brug noch de busbrug komt daar-
voor in aanmerking. Omrijden via 
Vrouwenakker is 22 km v.v.. Dat kan 
je landbouwers niet aandoen, zo is 
de uitspraak van betrokken partijen.
De enige oplossing is om het via de 
provinciale weg N201 door het Am-
stel aquaduct te laten rijden. 

Maar dat kan de Provincie niet toe-
staan omdat dit niet mag, tenzij het 
landbouwverkeer met een hogere 
snelheid dan 25 km/u kan en mag 
rijden. Maar daarvoor moe(s)t eerst 
de wet worden aangepast aange-
zien de tractoren dan een kenteken 
moeten hebben en de chauffeur in 
het bezit moet zijn van een rijbewijs.

Van 25 naar 40 km/u
Het heeft even geduurd, maar afge-
lopen vrijdag heeft de ministerraad 
ingestemd met het voorstel van mi-
nister Melanie Schultz van Haegen 
(Infrastructuur & Milieu) om land-
bouwtractoren van een kenteken 
te voorzien waarbij ze hun snel-
heid mogen aanpassen naar 40 km/
uur. Chauffeurs dienen een rijbewijs 
te hebben. Met dit zogenoemde T-
kenteken voldoet Nederland t.z.t. 
aan de Europese regels voor snel-
le tractoren. Maar roep niet te snel 
hoera, want de maatregel gaat pas 
in 2017 in! Alle nieuwe landbouw-
tractoren krijgen vanaf die datum 

verplicht een kenteken om er mee 
op de openbare weg te mogen rij-
den. Voor bestaande voertuigen 
geldt dat zij de plaat krijgen tussen 
februari 2017 en mei 2018! Gelet op 
het tijdstip van invoering kan er pas 
daarna sprake zijn van het (even-
tueel) mogen rijden door het Am-
stel aquaduct. Hier moet dan door 
de Provincie goedkeuring aan wordt 
gegeven. Vervolgens lijkt het pro-
bleem voor het landbouwverkeer te 
zijn opgelost en kan de gemeente 
Uithoorn haar plannen zonder enige 
tegenspraak uitvoeren, toch? Maar 
ja, daar gaan dus nog een paar jaar 
overheen en kan het college daar-
voor het geduld opbrengen? Dan 
toch maar eerst de tijdelijke maat-
regel uitvoeren? 
We zullen het de komende 
maand(en) vanzelf gaan horen en 
zien. Sommige landbouwers in de 
regio hebben dat geduld niet en rij-
den nu al (af en toe) door het Am-
stel aquaduct naar hun bestem-
ming. Kenteken of niet...

Oplossing landbouwverkeer 
over de Amstel stapje verder?

De Kwakel - Uit oude stukken blijkt 
dat EHBO-vereniging St. Vincenti-
us werd opgericht op 30 september 
1955, op initiatief van de Rooms-Ka-
tholieke bond van het gezin en Ome 
Jan (als iemand de EHBO-vereni-
ging zou kunnen vertellen wie Ome 
Jan was, heel graag!). Het eerste 
jaar werd er gestart met 50 deel-
nemers. Sinds die tijd heeft de ver-
eniging vele EHBO-ers zien komen 
en gaan. Op dit moment zijn er nog 
ruim 25 mensen actief voor de ver-
eniging. De vereniging merkt de 
laatste jaren wel dat door de druk-
ke agenda’s van mensen het steeds 
lastiger wordt voldoende aanmel-
dingen voor nieuwe cursussen te 
krijgen en dat het soms lastig is de 
jaarlijkse herhalingslessen te vol-
gen. Jammer, want het zijn zeer ge-
zellige en leerzame cursusavonden. 

Veel dank dus aan hun actieve le-
den! 60 jaar ook, met een speci-
aal dankwoord aan KDO! Vele jaren 
heeft KDO oefenruimte beschikbaar 
gesteld. Daar staat tegenover dat 
de mensen van EHBO-vereniging 
St. Vincentius zich (kosteloos) inzet-
ten bij de diverse evenementen bij 
KDO en bij andere (niet commerci-
ele) festiviteiten in De Kwakel. Ook 
mooi, want zonder EHBO is tegen-
woordig geen evenement meer toe-
gestaan. 
Als dank voor de inzet van alle be-
trokkenen is het jubileum gevierd 
met een kleine borrel aansluitend 
aan de ledenvergadering. Deze 
avond werd bovendien Kees Beert-
huizen, die samen met Fred Tim-
mer het lesteam van de vereniging 
vormt, in de bloemen gezet voor 25 
jaar lesgeven! 

60 jaar EHBO in De Kwakel

Feestelijke 
opening 

binnentuin

Uithoorn - Vorige week heeft wet-
houder Ria Zijlstra de prachtige 
binnentuin van de Brede School 
Legmeer feestelijk geopend. Dat 
deed zij door een paar aardappe-
len te rooien. Verder werd mevrouw 
Zijlstra rondgeleid in de binnentuin 
door kinderen van de groepen zes 
van de Kwikstaart, Toermalijn en De 
Dolfi jn. Zo kon zij alle nieuwe ge-

Uithoorn - De streekmarkt van za-
terdag 12 september op het Amstel-
plein was een groot succes, de ge-
meentekraam werd drukbezocht. 
De kraam stond in het teken van 
PMD afval. Ruim 60 inwoners heb-
ben meegedaan aan de prijsvraag 
van gemeente Uithoorn. 
De prijsvraag bestond uit twee on-
derdelen, het raden van het gewicht 
van een volle PMD afvalzak en aan-
geven of afval wel of geen PMD 
(papier, metaal en drankenkarton) 
afval was. Kijk op www.uithoorn.

nl/pmd om te zien wat wel en wat 
geen PMD is. De aanwezige PMD 
zak woog 1,2 kilo. 

Prijsuitreiking
Wethouder Hans Bouma feliciteer-
de op 12 oktober de vier prijswin-
naars met een bos bloemen en een 
cadeaubon van Kringloopcentrum 
Ceres. De eerste prijs is voor Mirjam 
ten Veldhuis en Annemieke Leeg-
water, de tweede prijs voor Sieger 
van de Klei en de derde prijs voor 
Pauline van de Does.

Prijswinnaars streekmarkt
Pauline van de Does, Annemieke Leegwater, Hans Bouma en Mirjam ten Veldhuis.

wassen zien, variërend van zelf aan-
geplante tomaten tot en met ui-
en en preitjes. Er valt een hoop te 
zien en te beleven in de binnen-
tuin, die zo mooi is aangelegd met 
hulp van veel vrijwilligers en juf Jac-
queline en haar man Marc. Het ont-
werp voor de binnentuin werd ge-

maakt door leerlingen van het Wel-
lant College in Aalsmeer. Na af-
loop werden de kinderen getrak-
teerd op een vers bakje soep, ge-
maakt met groenten uit de binnen-
tuin. Wethouder Zijlstra kreeg een 
zakje versgeplukte groenten uit de 
binnentuin mee naar huis.
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Zet uw woonduur dan om in inschrijfduur bij WoningNet

Straks (sneller) naar een 
sociale huurwoning?
Vervolg van de voorpagina. 

Uithoorn - Sinds april 2012 is de-
ze inkomensgrens versoepeld voor 
gezinnen met minimaal één volwas-
sene en een inwonend kind jon-
ger dan 18 jaar. De corporaties in 
met name de Stadsregio Amster-
dam stellen een deel van hun so-
ciale huurwoningen open voor ge-
zinnen met een inkomen tot en met 
39.465 euro. Zij kunnen dus altijd 
op deze opengestelde woningen 
reageren. Als uw inkomen hoger is 
dan 34.911 euro (voor gezinnen ho-
ger dan 39.465 euro) komt u niet in 
aanmerking voor een sociale huur-
woning. Uw inkomen wordt gecon-
troleerd op het moment dat een wo-
ning wordt toegewezen.

Voorsprong
De gewilde woning kan naar wens 
in de eigen gemeente zijn, maar 
ook in een andere woonplaats in 
de regio waarvoor u zich niet weer 
apart hoeft in te schrijven. De nood-
zaak tot inschrijving geldt zowel 
voor bewoners van een huurwo-
ning als een koopwoning! De om-
zetting van woonduur naar inschrijf-
duur kan een voorsprong beteke-
nen op andere inwoners bij de toe-
wijzing van (uitsluitend) een socia-
le huurwoning dan wel een ande-

re woning die valt binnen het wo-
ning bestand van WoningNet. Huur-
woningen die in de particuliere sec-
tor worden aangeboden doen hier-
in overigens niet mee. Inwoners van 
de gemeente Uithoorn en De Kwa-
kel kunnen zich inschrijven bij Wo-
ningNet regio Amsterdam (zie www.
woningnetregioamsterdam.nl). Op 
de website leest u er meer over.

Overgangsregeling
Om de huidige inwoners van de 
stadsregio Amsterdam – waar de 
gemeente Uithoorn onder valt - te-
gemoet te komen, is een overgangs-
regeling ingesteld. Zo kunt u de op-
gebouwde woonduur van uw zelf-
standige huur- of koopwoning bin-
nen de stadsregio of de gemeen-
te Almere na 1 juli 2015 nog vijf-
tien jaar (als inschrijfduur) gebrui-
ken wanneer u verhuist naar een 
sociale huurwoning. Die periode is 
ongeveer gelijk aan de gemiddelde 
woonduur in de regio voordat men-
sen verhuizen. Na 1 juli 2030 stopt 
de overgangsregeling en telt al-
leen nog de inschrijfduur, vanaf de 
datum dat u zich hebt ingeschre-
ven bij WoningNet. Staat u al (via 
de woningcorporatie) ingeschreven 
bij WoningNet, dan hoeft u niets te 
doen. Uw woonduur is op 1 juli 2015 
automatisch één-op-één al omge-

zet naar inschrijfduur, tenzij uw in-
schrijfduur bij WoningNet langer is 
dan de tijd die u in uw huidige wo-
ning woont! Het is dus hoe dan ook 
verstandig te controleren of uw in-
schrijfgegevens nog kloppen.
Aan de (nieuwe) inschrijving zijn 
wel enige kosten verbonden. U be-
taalt een eenmalig bedrag van on-
geveer 50 euro, daarna elk jaar 10 
euro voor de verlengingskosten. 
Stond u al eerder ingeschreven, 
maar is uw inschrijving verlopen na 
de invoering van de verlengingskos-
ten? Meldt u zich dan bij het Klant-
contactcentrum van WoningNet 
voor een herinschrijving. U hoeft 
dan niet opnieuw inschrijvingskos-
ten te betalen, alleen de gemiste 
verlengingskosten.

Woonverzekering
Uit onderzoek is gebleken dat bin-
nen de stadsregio Amsterdam, 
waartoe Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam, Beemster, Diemen, Edam-
Volendam, Haarlemmermeer, Land-
smeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Uithoorn, Waterland, 
Wormerland, Zaanstad en Zeevang 
behoren, zich al bijna 97.000 inwo-
ners hebben ingeschreven bij Wo-
ningNet. De helft van de nieuwe in-
schrijvers is 50 jaar of ouder. De cij-
fers tonen dat vooral het percentage 

inschrijvers in de leeftijd van 30 tot 
50 jaar achterblijft. Daarnaast zijn er 
relatief minder inschrijvers tussen 
25 en de 30 jaar. Voor deze men-
sen is het vaak minder noodzakelijk 
om zich in te schrijven (denken ze). 
Maar ook huiseigenaren kunnen in 
de toekomst in een situatie komen 
dat zij gebruik moeten maken van 
een sociale huurwoning. Al met al 
is de Inschrijving te vergelijken met 
een soort ‘woonverzekering’

Hoe is het bijvoorbeeld in Uithoorn 
gesteld met de inschrijvingen? Wet-
houder Hans Bouma (Wonen, Leef-
omgeving en Financiën) laat we-
ten dat er in totaal 5.240 inwoners 
van de gemeente Uithoorn staan 
ingeschreven bij WoningNet. Hier-
van zijn 1.899 inschrijvingen vanaf 
1 januari tot eind augustus dit jaar. 
Op een inwonertal van ruim 28.000 
is dat nog geen 20 procent. Een te 
klein percentage!
“Voor de vakantie hebben wij een 
brief naar alle inwoners van de ge-
meente gestuurd. Daarin stond in-
formatie over de wijzigingen die 
kort geleden zijn doorgevoerd met 
betrekking tot de toewijzing van so-
ciale huurwoningen in de diver-
se gemeenten binnen de stadsre-
gio Amsterdam,” vertelt wethou-
der Bouma. “Wij vinden het heel be-
langrijk dat onze inwoners daarvan 
op de hoogte zijn. Want zonder in-
schrijving komen ze straks te staan 
voor een wachttijd van ongeveer 9 
jaar als ze een sociale huurwoning 
willen hebben. Daarom informeren 
wij hen hoe het er nu aan toe gaat, 
ook via de media. Dit met de inten-
tie ’ga er achteraan nu het nog kan’. 
Het kan voor nagenoeg elke inwo-
ner belangrijk zijn.”

Concert Debuut:
Happy Halloween!
Uithoorn - Zaterdag 31 oktober zal 
jongerenkoor Debuut een concert 
geven in de Burght (Potgieterplein 2, 
Uithoorn). Dit concert zal om 20.30 
uur beginnen en de deuren gaan 
om 20:15 open. Tijdens dit concert 
laten leden zien dat het talent ver-
der gaat dan liederen zingen onder 
leiding van de dirigent. Zij spelen op 
hun instrument, zingen individueel 
of met een groepje een lied, vertel-
len een verhaal of doen iets anders. 
Daarnaast zingen we met het koor 
een paar (nieuwe) liedjes.  
Doordat het concert gepland is op 
een datum die bekend staat als Hal-
loween avond gaan we een klein 

beetje in deze sfeer mee! We zullen 
enkele spannende liedjes zingen en 
wie weet worden we nog op ande-
re manieren verrast! Maar wees niet 
bang want het is tenslotte ‘Happy 
Halloween’ dus zullen we met een 
lach aan het eind van de avond naar 
huis gaan.
De week na het concert start De-
buut met de repetities voor de 
Kerstviering. Iedereen die zin heeft 
om mee te zingen met Kerst is wel-
kom om vanaf vrijdag 6 november 
mee te repeteren. Wil je hierover 
meer informatie neem dan contact 
met ons op via jongerenkoorde-
buut@hotmail.com.

De Mannen van Mijdrecht 
Koopzondag 25 oktober
Regio - Zondag 25 oktober, de 
laatste zondag van de maand, zijn 
de winkels in het centrum van 
Mijdrecht weer open tussen 12.00 
uur en 17.00 uur. Deze zondag staan 
de Mannen van Mijdrecht (maar 
ook die van daarbuiten) centraal. 
Op het Raadhuisplein tonen een 5 
tal autodealers ( Van Yperen, Van 
Ekris, Berkelaar, Van Nieuwkerk en 
Stoof)  de nieuwste modellen. Ook 
de nieuwste motoren van Roké zijn 
te bewonderen. Phonehouse pre-
senteert een rallyteam van Mitsu-
bishi Lancer EVO 6 is aanwezig en 
daarbij kunt u genieten van de heer-
lijk hapjes van Poelier van Egmond.
Bij het Rechthuis kan iedereen bo-
ven de 18 jaar zelf eens proberen 

hoe het is om een biertje te tappen 
tijdens de spectaculaire Tap Chal-
lenge. Rendez Vous laat zien dat 
barbecuen niet alleen in de zomer 
mogelijk is. Bij Prego zijn de ’Hee-
ren van Hofl and’ aanwezig voor 
een heerlijke scheerbeurt. Prinse-
lijk Proeven laat de heerlijkste wij-
nen proeven. Ook in de ander win-
kels is er speciaal aandacht voor de 
man….zonder de dames te verge-
ten natuurlijk. Kortom een uitgele-
zen dag om met het hele gezin naar 
Shopping Mijdrecht te komen voor 
een gezellige zondagmiddag.

Houdt de facebookpagina van 
Shopping Mijdrecht  in de gaten 
voor meer up to date informatie.

Nationaal cross weekend 
voor de jeugd in het Noorden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag re-
den de UWTC leden Siem en Mees 
van Smoorenburg uit Leimuiden en 
Mike Derogee uit Nieuw Vennep de 
landelijke wedstrijd in Emmen. Als 
eerste moest Siem starten in de cat 
2 en al na de eerste ronde waren 
er twee koplopers en moest onze 
Siem in de achtervolging. Siem reed 
de wedstrijd keurig uit naar een 3e 
plek. Mike startte niet veel later in 
cat 4 en hij mocht pas als een van 
de laatste opstellen voor de start. 
Mike kon een paar plekken win-
nen en maar het lukte hem niet om 
nog verder naar voren te schuiven. 
Mike eindigde uiteindelijk als 20e . 
Mees stond net als Mike achteraan 
bij de start en moest zijn best doen 
om wat plaatsen goed te maken en 
elke ronde lukte het Mees om toch 
een paar plaatjes op te schuiven 
wat uiteindelijk resulteerde in een 
21e plek. 

Na Emmen starten alle drie de jon-
gens op zondag 18 okt in Hooge-

veen, daar lag een zeer technisch 
parcours. Siem doet het weer goed 
en na de eerste ronde ligt Siem op 
een mooie 4e plek en ondanks het 
zware parcours weet hij dit goed 
vast te houden en komt hij ook als 
4e over de fi nish. Dit levert Siem een 
mooie beker op ,de tweede van het 
weekend !!
Bij categorie 4 rijdt Mike na de start 
netjes in het midden van het veld 
rond de 10e plek maar eenmaal 
aangekomen bij de eerste afdaling 
is er een opstopping en kan Mike 
niet doorrijden en durft hij niet met-
een af te dalen waardoor hij meer-
dere plekken terug valt. Later in de 
wedstrijd maakt hij dit weer goed 
door in één keer van de afdaling 
te rijden en bij het klimmen kan hij 
goed blijven fi etsen ipv lopen. Mike 
komt uiteindelijk als 15e over de fi -
nish en is zeer tevreden. Mees rijdt 
bij cat 5 naar de 18e plaats. Een 
mooi maar zwaar nationaal cross 
weekend voor de jeugd van UWTC 
in het Noorden van het land.

Mooie start van ACC in 
Nieuwveen
Uithoorn - Vandaag is de ACC 
(Amsterdamse cross competi-
tie) weer begonnen met de mooie 
wedstrijd in Nieuwveen. Ieder jaar 
ligt er rondom zwembad Aarweide 
weer een uitdagend parcours opge-
bouwd door een aantal UWTC wiel-
ren leden. Honderdzesenvijftig deel-
nemers gingen de uitdaging aan. Bij 
de jeugd A was Duuk vd Haagen 
duidelijk de sterkste renner. Duuk 
al de hele zomer aan het trainen 
bij UWTC, maar nu nog rijdend in 
de kleuren van de Bataaf. Ook Teun 
Wahlen en Sen Haasbroek streden 
mee bij de jongste jeugd. Teun werd 
7e en Sen 8e. Bij de jeugd B wa-
ren er twee koplopers van de Am-
stel: Tristan Geleijn en Wessel Mou-
ris. Hierachter reed UWTC lid Dan-
ny Plasmeijer en Sven Buskermolen. 
In de laatste ronde maakte Wessel 
een foutje waardoor Tristan het be-
slissende gaatje kon slaan om de 
winst te pakken. En Danny stond 
met een 3e plaats toch ook maar 
mooi op het podium! Sven werd 4e. 
Het grootste deelnemersveld was bij 
de 40+. Hier was Hammish Morrin 
uit Amsterdam een klasse apart en 
hij wist Ron Vroom en Frank Nijssen, 
beide uit Haarlem, ruim achter zich 
te houden. De UWTC leden Frank 
Jansen en Pieter Heidema kregen 
pech en konden de koers niet uit-
rijden. Marcel Versteeg en Ben de 
Bruin deden niet zoveel voor elkaar 
onder en Marcel fi nishte 2 seconde 
voor Ben op de 29e plaats. Bij de 40- 
pakte UWTC-er Bart de Veer al snel 
de kop. Bart, pas 18 jaar, is altijd in 
zijn element als de omstandighe-

den wat moeilijker zijn, modder en 
technische stukken! Daarmee kan 
hij beter uit de voeten dan een snel-
heidsparcours. Ook de UWTC leden 
Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink, 
Dennis Moolhuijsen en Menno van 
Capel reden goed voorin mee. Met 
ruim 1 minuut voorsprong won Bart 
de wedstrijd voor Niels vd Pijl uit Al-
phen ad Rijn. Bas werd 3e, maar 
Bas had op zaterdag een run-bike-
run wedstrijd gewonnen! ACC win-
naar 2014, Tommy Oude Elferink, 
moest nu genoegen nemen met 
de 5e plaats. Maar de competitie is 
pas net begonnen dus er zullen on-
getwijfeld nog mooie wedstrijden 
volgen, want die titel wil Tommy in 
2015 graag opnieuw behalen. Men-
no van Capel maakte een mooi de-
buut bij de 40- en reed sterk naar 
de 7e plaats, net voor Dennis Mool-
huijsen. Met 5 UWTC leden in de 
top-8 van dit sterke deelnemersveld 
een mooie wedstrijd voor de UWTC 
wielren! Ondertussen was er ook 
volop strijd bij de dames/nieuwelin-
gen. Victor Broex (de Amstel) reed 
hier ook onbedreigd naar de over-
winning. En bij deze groep was de 
overmacht van de Amstel groot. Een 
heel Amstel podium: Victor, Oven 
Geleijn en Ruben vd Pijl mochten 
de bloemen in ontvangst nemen. 
UWTC dame Lorena Wiebes werd 
8e in dit veld en hiermee de tweede 
dame van de dag. Ian vd Berg moest 
met een kapotte derailleur opgeven. 
Helaas geen leuk debuut voor hem 
bij de nieuwelingen.  
Foto: podium 40- met Bart en Bas is 
gemaakt door Klaas Groot

LMV E4 wint met 11-0 
van Sporting Martinus
Uithoorn - Zaterdag 17 oktober 
9.00 speelde LMV E4 tegen Sporting 
Martinus E12. Het was een beetje 
aan het miezeren, maar een goed 
voetbaltemperatuurtje. Het begint 
al goed met in de eerste 10 minu-
ten goede aanvallen door Radja en 
Lucas. Goede passes van Mike, Kid 
en Steije en goede verdediging door 
Duco en Stan. 

Al snel is er een corner voor ons. 
Stan speelt de bal op de scheids die 
“in de weg” stond. Er zijn veel scho-
ten op doel, die helaas net achter 
of over het doel gaan en een aantal 
glijpartijen. Dan onderschept Duco 
de bal en via Steije en Lucas, kan 
Mike mooi tussen allemaal benen 
door scoren 1-0. Nog een paar aan-
vallen en dan neemt Sporting het 
een klein beetje over. Ralph staat er 
al klaar voor. Wij moeten zorgen nu 
dat de bal weer op de andere helft 
belandt. Dan gebeurt er wat leuks: 
uit een ingooi van Stan poeiert Lu-
cas de bal snoeihard langs de kee-
per. 2-0. Dan volgt al snel de 3-0. 
Een mooie boogbal door Radja aan-
gegeven door Lucas. Soms even 
gevaar van Sporting. Maar snel 
gaan we weer los. Uit een corner 
van Mike, loopt Steije op aange-
ven van Duco de bal er mooi in. 4-0. 
Vlak voor rust scoort Lucas nog 5-0. 
Even uitrusten en limonade. Rad-
ja gaat in de tweede helft gelijk in 
de aanval. Daarna een beetje gerot-
zooi bij het doel van Sporting. Steije 
onderschept de bal en bijna scoort 
Kid. Stan coacht als aanvoerder en 

Hockeyclub Qui Vive
Een vriendjes- en 
vriendinnetjesmiddag
De Kwakel - Op de woensdagmid-
dag 28 oktober, organiseert Qui Vive 
een open middag voor alle kinderen 
uit de groepen 3, 4 en 5. Alle leden 
van Qui Vive spelend in 1e jaars E, 
F en benjamins mogen dan ook een 
vriendje of vriendinnetje meenemen, 
die kennis wil maken met hockey. De 
benjamins, op school groep 3, trainen 
van 15.00-16.00 uur op veld 2. De F-
jes, op school groep 4, trainen van 
16.00-17.00 uur op veld 2. De E-tjes, 
op school groep 5, trainen van 17.00-
18.00 uur op veld 4. Kinderen uit de 
groepen 6,7 en 8 zijn welkom om mee 
trainen op vrijdagmiddag 30 oktober 
van 18.00-19.00 uur. De training is op 

het 3e veld. Trek je sportkleding aan, 
stevige sportschoenen, leen van ie-
mand scheenbeschermers (en koop 
het liefst een gebitsbeschermer). Een 
stick hebben wij voor iedereen te 
leen. Voor vragen kan je mailen naar 
jongstejeugdhockey@quivive.nl.

uit zijn corner scoort hij een mooie 
6-0 over alle hoofden heen. Weer 
een aantal doorbraken aan onze 
kant. Sporting is de draad kwijt. Nu 
komen Kid en Radja richting keeper 
en scoort Lucas via de paal, wat een 
geluk: 7-0 en een paar minuten la-
ter scoort hij de 8-0. Sporting heeft 
wel goede reddingen, maar Lucas 
scoort alweer 9-0 door een slech-
te ingooi van Sporting. Mike heeft 2 
keer een goed schot op doel en Ste-
ije scoort in de 38ste minuut de 10-
0! Een aantal overtredinkjes. Spor-
ting werkt hard maar wij blijven 
maar aanvallen. Steije schoot nog 
op de lat.. Vlak voor een blessure 
van Stan was er bijna een doelpunt 
voor Sporting, maar daar stak Ral-
ph een stokje voor. Uit een stopper 
van Duco weer een doelpunt 11/0 
door Lucas. Nog een minuut. Uit de 
vrije trap van Stan ging de bal net 
over het doel door Mike. De jon-
gens hebben een Patatje verdiend!

Koplamp-unit 
uit auto weg
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 
13 op woensdag 14 oktober is inge-
broken in een in de Prins Bernard-
laan geparkeerde auto. Een ruit aan 
de linkerzijde van de Volkswagen 
Polo is door dieven ingeslagen. Ge-
stolen is een koplamp-unit.

Auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
16 op zaterdag 17 oktober is bij de 
Coudehovenfl at een auto gestolen. 
Het betreft een Toyota Aygo, grijs 
van kleur met kenteken 73-ZGB-6. 
Er is pas 20.000 kilometer mee ge-
reden. 

Vernielingen bij voetbalclub
Uithoorn - Vrijdag 16  oktober rond 
kwart voor twaalf in de avond kreeg 
de beheerder van de Legmeervogels 
een melding van het beveiligingsbe-
drijf dat het alarm bij de club af ging. 
De deur van de kantine bleek open 
gebroken te zijn. Vandalen hebben 
lege fl essen kapot gegooid. Ook 
op het terrein zijn vernielingen ge-
pleegd. Zo is een vlaggenmast ge-
broken, is op het kunstgras een vlag 
in de brand gestoken, is een hek 
doorgeknipt en zijn op het dak van 
het clubhuis schoorsteenpijpen los 
gerukt en naar beneden gegooid. 
De schade is bijzonder groot. Eer-

der op de avond heeft de beheerder 
een groep van 10 tot 12 jongeren in 
de leeftijd van 12 tot 15 jaar wegge-
stuurd. Artikel 461 geldt hier en dat 
betekent verboden terrein. Mogelijk 
hebben deze jongeren iets te ma-
ken met deze grootschalige vernie-
lingen. Wellicht zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 
De politie en het beveiligingsbedrijf 
gaan intensievere controles houden 
rond het terrein aan de Randhoorn-
weg. Ouders worden gevraagd hun 
kinderen te manen hier niet rond te 
gaan hangen. 

Overleden in ambulance
Uithoorn - Op vrijdag 16 oktober 
om half drie in de middag zijn de 
hulpdiensten gevraagd te gaan naar 
de Albert Verweijlaan alwaar een 
bewoner onwel zou zijn geworden. 
De 76 jarige man had een hartaan-
val gehad. De buurman heeft eerste 
hulp verleend, waarna de ambulan-

ce broeders de reanimatie overge-
nomen hebben. 
De man is vervolgens met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd. Al-
le hulp heeft niet mogen baten, de 
76 jarige heeft in de ambulance een 
tweede hartaanval gehad en is he-
laas overleden.

Hennepplantage in woning
Uithoorn - Op zaterdag 17 okto-
ber om half negen in de avond is op 
de Arena Boulevard een 33 jarige 
in Uithoorn wonende man aange-
houden. Hij had harddrugs bij zich 
en 2000 euro aan contant geld. Be-
sloten werd huiszoeking te doen bij 
zijn woonadres in de Prinses Chris-
tinalaan. Hier troffen agenten een 

hennepplantage aan. Alle planten 
zijn vernietigd en de apparatuur is 
in beslag genomen. In het huis zijn 
ook twee mannen aangehouden, 
die volgens hun papieren hier wo-
nen. Het gaat om een man 30 en 
een man van 36 jaar, beide van bui-
tenlandse afkomst. Er loopt een na-
der onderzoek.

Jeugdige winkeldief betrapt
Uithoorn - Op zaterdag 17 oktober 
om half negen in de avond is in een 
supermarkt op het Amstelplein een 
15 jarige inwoner op heterdaad be-
trapt. Door personeel werd gezien 
dat de jeugdige winkeldief twee 
blikjes energiedrank in zijn jaszak-

ken stopte. Hij bleek ook vier crois-
sants gestolen te hebben. Deze had 
hij verstopt in zijn broek. De Uit-
hoornaar is aangehouden door de 
politie en de volgende dag heen ge-
zonden. Hem wacht een taakstraf 
via Halt. 

Navigatie uit 
auto gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 17 okto-
ber is tussen kwart over twaalf in 
de nacht en één uur in de middag 
ingebroken in een aan de Beellaan 
geparkeerde auto. Van de zwarte 
Volkswagen Golf is een ruit aan de 
rechterzijde ingeslagen. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met de radio 
met navigatiesysteem.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

 Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door één persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

Uw eigen afscheidsruimte (24 uur per dag)

“Uitvaart is zo individueel als het leven zelf”

Francisca Stoffels

Dag en nacht bereikbaar
06-24612180 / 020-4415366

info@uitvaartdewitteroos.nl
www.uitvaartdewitteroos.nl

UitvaartcentrUm 
BOUWenS

sinds 1927 hét adres van vertrouwen voor 
iedereen die in moeilijke dagen behoefte heeft 

aan menselijke benadering, doelmatige adviezen 
en deskundige begeleiding

UitvaartcentrUm BOUWenS 
Startbaan 7 • 1185 XP Amstelveen 

020 647 12 12
UitvaartcentrUm BOUWenS 

Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 
0297 56 34 55

crematOriUm BOUWenS 
Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 

0297 52 04 98
www.uitvaartcentrumbouwens.nl

23-10-2010    23-10-2015

Martijn Uithol

Liefde sterft niet

Wat een mensen, ontzettend veel kaarten,
vele bloemen, heel veel steun.

Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken 
van medeleven na het overlijden van onze 
(schoon)vader en opa

Cees van der Greft
hebben ons goed gedaan en geholpen het 
verlies te verwerken.

Hiervoor onze oprechte dank.

  Henk en Corina
   Bibi en Rutger
   Lars
   Jesper

Verdrietig, maar bovenal dankbaar voor haar 
liefde en zorg hebben wij  sneller dan verwacht 
afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder en oma, mijn zus

Els Fenne - de Graaf
 Amsterdam Vinkeveen
 15 maart 1937 14 oktober 2015

Uithoorn, Cor Fenne
Amsterdam, Rob Fenne
 Eveline Pronker
 Alma
 Thijs
 Siem
Amsterdam, Martin Fenne
 Mieke Marx
 Mo
 Bram
Oakville, Canada, Gerda Neuhaus - de Graaf

Jacob Reviushof 30
1422 BZ  Uithoorn

Op 20 oktober heeft de crematieplechtigheid 
plaatsgevonden in Crematorium Bouwens te 
Uithoorn.

17-10-2003   17-10-2015

Patrick de Zwart
De leegte zonder jou

is met geen pen te beschrijven.
De leegte zonder jou

zal altijd bij ons blijven.
Maar veel fijne herinneringen 

verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden 
maar altijd in ons hart.

  Hans en Henny
  Edith en Chris

“Carpe Diem” 

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, 
waarin hij er altijd voor iedereen was,  
is overleden mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa 

Henk van Sante 
* Amsterdam, † Vinkeveen, 
25 september 1930 16 oktober 2015 

Joke van Sante - Vlaar 

Marcel 

Ewout 
   Jelle 
   Morris 

Arjen en Birgit 
   Anne 

Correspondentieadres: 
Mouton 15 
3641 NL  Mijdrecht 

De crematie vindt plaats in besloten kring. 

Met alle dierbaren om je heen
was het gevecht toch voor jou alleen.

Ondanks je ongelijke strijd
raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid van dit leven

op een manier zoals alleen jou is gegeven.

Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van
mijn man, onze vader, schoonvader en trotse opa,

Hans van Eijk

* 26-10-1949 † 17-10-2015
echtgenoot van Conny van Eijk – Koeleman

Park Dolce Vita 37
2435 NS  Zevenhoven

De avondwake wordt gehouden op woensdag 21 oktober om 19.00 uur in de Parochiekerk
St. Jans Geboorte, Het Kwakelsepad 4, 1424 AZ  De Kwakel waarna gelegenheid tot condoleren.

De uitvaartplechtigheid is op donderdag 22 oktober om 10.00 uur in bovengenoemde kerk
waarna condoleren in dorpshuis “de Quakel” , Kerklaan 16,  De Kwakel.

De familie zal Hans begeleiden naar crematorium Bouwens waar om 13.00 uur in besloten
kring de crematieplechtigheid zal plaatsvinden.

Hans ligt opgebaard in de rouwkapel van de kerk.

Geen bezoek aan huis.

Conny
Claudia en René

Joëlle
Noa

Sabine en Dick
Miggy
Semmie

Dave en Diana
Finity
Steffen
Sidney

Met alle dierbaren om je heen
was het gevecht toch voor jou alleen.

Ondanks je ongelijke strijd
raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid van dit leven

op een manier zoals alleen jou is gegeven.

Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed 
is, hebben wij afscheid genomen van mijn 
man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Hans van Eijk
* 26-10-1949    † 17-10-2015

echtgenoot van Conny van Eijk-Koeleman

  Conny
  Claudia en René
   Joëlle
   Noa
  Sabine en Dick
   Miggy
   Semmie
  Dave en Diana
   Finity
   Steffen
   Sidney

Park Dolce Vita 37
2435 NS Zevenhoven

De avondwake wordt gehouden op woensdag 
21 oktober om 19.00 uur in de Parochiekerk
St. Jans Geboorte, Het Kwakelsepad 4, 1424 
AZ De Kwakel waarna gelegenheid tot con-
doleren.

De uitvaartplechtigheid is op donderdag 22 
oktober om 10.00 uur in bovengenoemde 
kerk waarna condoleren in dorpshuis “de 
Quakel”, Kerklaan 16, De Kwakel.

De familie zal Hans begeleiden naar cremato-
rium Bouwens waar om 13.00 uur in besloten
kring de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden.

Hans ligt opgebaard in de rouwkapel van 
de kerk.

Geen bezoek aan huis.

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

aanhangwagenreparatie- 
en onderhoud ga naar

Tevens verhuren wij 6 types boottrailers 
en 3 types autotransporters

Voor 

     van Walraven b.v.                  
    
         verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering  -  gas  -  dakwerk  -  duurzame energie
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 

M A R A T H O N

LONDEN
24 APRIL 2016

BERLIJN
25 SEPTEMBER 2016

NEW YORK
6 NOV 2016

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!
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Koninklijke Visio voor al 
uw vragen
Uithoorn - Op vrijdag 30 oktober 
2015 zijn medewerkers van Visio 
aanwezig in de Amstelring Het Ho-
ge Heem te Uithoorn van 14.30 tot 
16.30 uur. U kunt bij hen terecht met 
al uw vragen als uw zicht achteruit 
gaat en wat Visio dan voor u kan be-
tekenen. “Ik wil de krant blijven le-
zen, wat zijn de mogelijkheden voor 
mij? De ondertiteling op de televisie 
is steeds moeilijker te lezen, zijn hier 
oplossingen voor? Telefoneren lukt 
niet meer omdat ik de toetsen en/
of de telefoonnummers niet meer 
goed zie. Ik wil graag een spelletje 
spelen met de kleinkinderen maar ik 
kan het speelbord niet meer over-
zien. Wat is er nog voor mij?”
Tijdens het inloopspreekuur beant-
woorden de medewerkers van Visio 
deze en al uw andere vragen. Visio 

verkoopt zelf geen hulpmiddelen, 
wel krijgt u informatie mee over ver-
koopadressen en leveranciers. Ook 
doen we op het inloopspreekuur 
geen oogonderzoek/-oogmeting. 
Koninklijke Visio, expertisecentrum 
voor slechtziende en blinde mensen, 
adviseert en ondersteunt slechtzien-
de en blinde mensen van alle leeftij-
den bij hun vragen over leven, leren, 
wonen en werken. Ook belangstel-
lenden uit de professionele of soci-
ale omgeving van mensen met een 
visuele beperking kunnen met hun 
vragen bij Visio terecht. 
Kijk voor meer informatie op on-
ze website; www.visio.org. Of neem 
contact op met de afdeling advies te 
Haarlem op telefoonnummer: 088 
585 79 00 of via email haarlem@vi-
sio.org

Autobedrijf Nieuwendijk 
bestaat 35 jaar!
Uithoorn - Deze maand bestaat 
Autobedrijf Nieuwendijk 35 jaar! Het 
familiebedrijf dat zich in 1980 ves-
tigde in Aalsmeer is in 35 jaar uit-
gegroeid tot een begrip in de regio.
Het jubileum van het autobedrijf 
wordt gevierd met een groot feest, 
een jubileumkrant en 35 dagen 
feestelijk voordeel voor alle klanten. 
De aftrap wordt gegeven op 23 ok-
tober. 

Snelle groei
Na de oprichting in 1980 breid-
de Nieuwendijk zich snel uit en in-
middels heeft het bedrijf bloeiende 
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn, 
Hoofddorp, Amstelveen, Lijnden en 
Hillegom. Met de merken Renault, 
Dacia en Nissan heeft Nieuwendijk 
sterke troeven in handen en de ruim 
honderd medewerkers zorgen voor 
een optimale dienstverlening.

Trots op het succes
Kees Nieuwendijk, algemeen direc-
teur, mag met recht trots zijn op het 
succes van Autobedrijf Nieuwen-
dijk. Hij zegt hierover “Dat klopt. Wij 
zijn trots dat we ons in de dynami-
sche autobranche al 35 jaar goed 
staande houden en dat wij gegroeid 
zijn naar een autobedrijf dat tot de 
vijftig grootste in Nederland be-
hoort.” Broer Sjaak is het hier mee 

eens en benadrukt het belang van 
de ruim honderd enthousiaste colle-
ga’s die er in slagen de klanten naar 
volle tevredenheid te helpen. “Dat 
we al jarenlang tot de best preste-
rende Renaultdealers van Neder-
land behoren en dat klanten onze 
dienstverlening gemiddeld met een 
9 beoordelen laat zien dat we de 
juiste keuzes maken”. 

Wie jarig is trakteert
Wie meer wil weten over Autobe-
drijf Nieuwendijk doet er goed aan 
zijn brievenbus in de gaten te hou-
den want binnenkort verschijnt de 
speciale jubileumkrant vol nieuws 
en acties. De 35-daagse actieperi-
ode wordt ingeluid met een groot 
feest voor genodigden op 23 okto-
ber. Vanaf 24 oktober profi teert ie-
dereen gedurende 35 dagen van 
voordeel, zoals 35% korting op di-
verse accessoires, een fi nanciering 
van slechts 3,5% bij aanschaf van 
een nieuwe auto en inruilvoordeel 
tot 3.000. Via prijsvraag op face-
book valt elke week een horloge te 
winnen. Van elke auto die verkocht 
wordt schenkt Nieuwendijk 35 eu-
ro aan Voedselbank Amstelveen. Ie-
dereen is van harte welkom om het 
verjaardagsfeestje van Nieuwendijk 
mee te vieren tussen 24 oktober en 
28 november.

Workshop mindfulness bij 
Yogaletta in The Beach
Regio - YogAetta zet haar deu-
ren open voor Mindfulness. In haar 
prachtige ruimte in de Beach wil 
Aletta van Oostveen, yogadocen-
te en masseuse haar centrum voor 
een breed publiek toegankelijk ma-
ken. Werken aan lichaam en geest, 
onder het motto: een happy , he-
althy, body, mind & life. Aletta geeft 
les in verschillende vormen Yoga 
-&Pilates voor kinderen en volwas-
senen. Tevens geeft zij Thaise yoga 
massage. 

Mindfulness workshop 
De workshop mindfulness wordt 
gegeven door Joke van der Zwaan, 
gecertifi ceerd mindfulnesstrainer 
van Wings & Footprints en Marian-
ne Buskermolen, psychosomaisch 
oefentherapeut van Therapeutisch 
trainingscentrum Oosteinder, waar 
o.a. de trainingen Mindfulness ge-
geven worden. Mindfulness is een 
term die je tegenwoordig overal te-
genkomt. Joke is opgeleid volgens 
de traditionele methode die Jon Ka-
bat Zinn al meer dan 30 jaar gele-
den ontwikkelde. Er wordt in een 
training gebruik gemaakt van diver-
se meditaties, yoga en/of mindful 
bewegen en cognitieve oefeningen. 
Joke en Marianne: ‘wij zijn telkens 
weer verwonderd over wat mindful-
ness bij mensen teweeg kan bren-
gen. Natuurlijk is het geen won-
dermiddel, wel zijn er veel positie-
ve resultaten te zien bij mensen 
die een training van 8 weken heb-
ben gevolgd, zoals minder pieker-
gedrag, meer concentratievermo-

gen en meer rust. Mensen geven 
aan bewuster in het leven te staan, 
waardoor bewuster keuzes gemaakt 
kunnen worden. Je hoeft niet altijd 
wat te mankeren om baat te hebben 
bij Mindfulness ”. Joke:’ mijn motto 
is: een pad volgen van moeten naar 
ont-moeten. En dat is wat ik graag 
wil overdragen in een training mind-
fulness”. Toch is het niet zo makke-
lijk om met woorden duidelijk te 
maken wat mindfulness is en hoe 
het werkt. De trainers van Wings 
and Footprints en TCO: ‘wij zijn dan 
ook blij dat Aletta van YogAletta ons 
uitnodigde om in haar prachtige 
centrum@the beach een workshop 
te komen geven. We kunnen die 
middag mensen zelf laten ervaren 
wat Mindfulness voor hen kan be-
tekenen. We gaan met elkaar prak-
tische oefeningen doen en uitleg 
geven over mindfulness a.d.h. van 
een videopresentatie. Het woord 
‘Mindfulness’ betekent ‘aandacht’ , 
dus we zullen samen wat oefenin-
gen doen om de aandacht te rich-
ten om zelf te kunnen ervaren hoe 
dit is. De workshop duurt tot 15.30 
uur. Na een korte pauze zal Aletta 
nog een kleine yogasessie aanbie-
den, voor wie dat leuk vindt. De mid-
dag wordt om 16.30 uur afgesloten. 
Aletta: ‘ik ben blij dat Joke en Ma-
rianne met mij willen samenwer-
ken. Tenslotte gaat het ons allen om 
werken aan een happy, healthy, bo-
dy, mind & life en om dit zo veel als 
we kunnen te delen met elkaar. Voor 
meer info zie advertentie elders in 
dit blad

Knotgroep Uithoorn gaat 
weer los
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 zaterdag 24 okto-
ber gaan we aan de slag bij de fam. 
Kea op Waver 37 in Ouderkerk. Op 
het boerenerf van de fam. Kea, aan 
de rond van de Ronde Hoep, staan 
8 grote esdoorns na 6 jaar te wach-
ten op een nieuwe knotbeurt. Ver-
der is er nog divers zaagwerk: ber-
ken en elzen afzetten en wilgen 
knotten. Zoals altijd starten we om 
9.00 uur en stoppen om 13.00 uur. 
Tussendoor is er een koffi estop. Aan 
het eind is er soep. Iedereen die een 

ochtend actief wil zijn in een mooi 
stukje natuur, is van harte welkom. 
Stevige schoenen of laarzen zijn 
nuttig. Neem zelf ook een beker en 
lepel mee. De knotgroep zorgt voor 
goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap, 
0297-565172 of www.knotgroepuit-
hoorn.nl.

Kaartverkoop Genesius 
gestart
De Kwakel - In november speelt to-
neelvereniging Gensius uit De Kwa-
kel weer een nieuwe voorstelling. 
Op 14, 20 en 21 november zijn de 
uitvoeringen om 20.15 uur in dorps-
huis De Quakel. De jeugd speelt za-
terdag 20 november om 15.00 uur. 
De volwassenen spelen “De laatste 
ronde in de gelukkige mandarijn”. 
Een vijftal oud medewerkers van 
restaurant De Gelukkige Mandarijn 
zijn uitgenodigd voor een reünie in 
dat zelfde restaurant. Ze hebben el-
kaar niet meer gesproken sinds het 
restaurant gedwongen moest slui-
ten. Het geheim dat schuilt achter 
de reden van sluiten maakt dat niet 
iedereen met hetzelfde enthousias-
me reageert op de uitnodiging. On-
danks dat komen ze allemaal voor 
de laatste ronde in De Gelukkige 
Mandarijn... Het stuk heeft een lach, 
een traan en koude rillingen. Een 

verscheidenheid aan karakters die 
elkaar moeten uitdagen om tot een 
‘blijvende’ oplossing komen. Deze 
theaterkomedie is geschreven door 
Frank Houtappels en geregisseerd 
door Sylvia Broos. Kaarten voor de 
voorstellingen zijn verkrijgbaar bij 
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 
0297-560448, Marga Westerbos, 
Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 0297-
532970, Supermarkt Schalkwijk De 
Kwakel of via de site www.genesi-
us-dekwakel.nl/kaartverkoop.

De jeugd speelt 
Was ik maar de eerste!
Geschreven door Rosemarijn de 
Jong en bewerkt en geregisseerd 
door Floortje Broos. Kaarten zijn al-
leen aan de deur verkrijgbaar op za-
terdag 20 november vanaf 14.15 uur. 
Ze kosten twee euro, waarvan één 
euro gaat naar Het Vergeten Kind.

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.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Ik heb als inwoner van De Kwakel 
ook mijn eigen zienswijze op het 
hele gebeuren. Het gaat hier zo-
als meestal alleen maar om geld 
!! Wanneer ik de stukken lees die 
hierover gepubliceerd worden 
gaan je haren overeind staan. Ie-
dereen is bezig om zo hard mo-
gelijk zijn eigen zaak te beharti-
gen: zowel de gemeente als KDO 
misschien begrijpelijk maar ze 
gaan toch voorbij aan wat naar 
mijn mening het meest belangrijk 
is; dat is VEILIGHEID! Hoe kun je 
zo’n plan zonder gewetenswroe-
ging presenteren, als straks een 
kind onder een auto ligt komt dan 
het berouw.?? Er worden aan al-
le kanten maatregelen genomen 

om kinderen veilig van en naar 
school te laten gaan. Ik was be-
trokken bij buurtbeheer en heb 
heel wat tijd hierin gestoken. Ik 
weet dus ook hoe het werkt! Zo 
ook mevrouw Groen als oud bur-
gemeester. Nu komt de gemeen-
te met een plan waarvan je van 
te voren weet dat gedoemd is om 
naderhand weer heel veel geld 
gaat kosten om de veiligheid 
weer terug te brengen. Bezint eer 
gij begint en veeg dit plan van ta-
fel; kom met een veilig plan of 
laat het helemaal niet door gaan. 
Geld is niet alles een mensen le-
ven is niet in geld uit te drukken.

Gertie van der Meer

De Rietkraag mooie naam 
voor een slecht plan

Bronvermelding foto Vince: www.mariellewegmanfotografi e.nl

Opening van het nieuwe 
theaterseizoen Crown Theater

Koorreis cov Amicitia 
naar Parijs
Regio - Op 21 oktober vertrekt cov 
Amicitia met 2 bussen voor een 4 
daagse reis naar Parijs. Daar zingt 
het koor op vrijdag 23 oktober in 
de Madeleine kerk het Requiem en 
Cantique de Jean Racine, beide van 
Gabriel Fauré en Psalm 150 van Cé-
sar Franck. De keuze van het Re-
quiem van Fauré in de Madeleine 
is een bewuste keuze. In de Made-
leine werd het Requiem voor de al-
lereerste keer ten gehore gebracht 
onder leiding van Fauré zelf. Nu ge-
beurt dat onder de inspirerende lei-
ding van dirigent Toon de Graaf en 
repetitor Eric Jan Joosse op het or-
gel, gebouwd door de beroemde or-
gelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. 
Het is de eerste keer dat cov Ami-
citia in Parijs zingt. Andere reizen 
gingen naar o.a.Praag, Leipzig en 
de laatste reis dateert van mei 2009 
waar in Berlijn een concert gegeven 

werd. Het werd tijd voor een nieu-
we reis en zo is gekozen voor Pa-
rijs. Het koor verheugt zich op het 
concert in de prachtige Madelei-
ne, de kerk met het uiterlijk van een 
Griekse tempel naast het gebouw 
van de Opéra. Op 20 november is 
het jaarlijkse concert van cov Ami-
citia in De Burght te Uithoorn. Het 
programma bestaat uiteraard uit het 
Requiem en Cantique de Jean Ra-
cine van G.Fauré en daarbij Ode on 
St. Cecilia’s Day van G.F. Händel. In 
2016 wordt op vrijdag 18 maart de 
Johannes Passion van Bach uitge-
voerd in de R.K.kerk Johannes de 
Doper in Mijdrecht/Wilnis, traditio-
neel een week voor Pasen. Volgend 
jaar bestaat cov Amicitia 60 jaar. Nu 
naar Parijs voor een gezellige reis 
met o.a. een boottocht en lichtjes-
tour door de stad en natuurlijk het 
prachtige concert in de Madeleine.

Regio - Afgelopen zaterdag start-
te het nieuwe seizoen in het Crown 
Theater. Nijntje, de musical mocht 
de aftrap doen. Ze was het stra-
lende middelpunt: de jarige nijn-
tje pluis. Ze vierde haar 60ste ver-
jaardag met een spetterend concert. 
Omringd door jonge fans bracht ze 
haar grootste hits en leukste avon-
turen. Honderden peuters en kleu-
ters zaten, verdeeld over twee voor-
stellingen, stuiterend op hun stoel. 
Ze zwaaiden, zongen mee en lieten 
zien dat ze met hun tenen hun neus 
konden aanraken. Een opdracht van 
nijntje, verpakt in een liedje: ,,Kind-
je, kun je met je tenen bij je neus, 
knieën bij je neus, oren bij je neus?” 
De acteurs liepen de zaal in om alle 
acrobatische toeren te bewonderen. 
Het gros van de liedjes in nijn-
tje viert feest komt uit eerdere mu-
sicals. Bruun Kuijt, de regisseur, 
maakte een aanstekelijke selec-
tie. Als rode draad gebruikte hij het 
dagboek van nijntje. Daar schrijft zij 
haar avonturen in.
Zo kan ze het ene moment op va-
kantie zijn en het andere moment 
een sneeuwpop bouwen. Dat houdt 
de vaart erin. Kleine kinderen ver-
velen zich snel. Gelukkig zag hij het 
publiek tijdens de try-outs volledig 
opgaan in het verhaal. “Een ontroe-
rend gezicht: kleintjes met konij-
nenoren op die alle gebaren mee-

doen.”, als Bruun. Na afl oop van de 
voorstelling kwam nijntje naar de 
foyer om nog wat handjes te schud-
den van de kinderen. Vince Boom, 
de kinderburgemeester was hier 
ook aanwezig. Hij kreeg van Anne-
mieke van Saarloos van het kind- en 
jeugdteam een exemplaar overhan-
digd van het Junior Crown Magazi-
ne. In dit magazine, dat net is ver-
schenen, staat alle informatie ver-
meld over de kindervoorstellingen, 
die dit seizoen in het theater te zien 
zijn. Dus naast nijntje ook informatie 
over alle andere 14 voorstellingen 
als bijvoorbeeld Spijt, Verboden voor 
ouders, Wintercirucs Martin Han-
son en Prinsessia. Bovendien zijn er 
door het magazine heen, letters ver-
stopt. Heb je alle letters gevonden 
en weet je het woord dat je hier-
van kan maken, dan maak je kans 
op twee kaartjes voor de voorstel-
ling Karel de Kok & de pakjeskluis 
van Sinterklaas. Het Junior Crown 
Magazine is verkrijgbaar bij scho-
len, kinderdagverblijven, bibliothe-
ken en bij de verkooppunten. Ook 
op www.crowntheateraalsmeer.nl is 
het magazine te downloaden.
Het theaterseizoen voor volwassen 
begint met Terry Bozio, ’s werelds 
beste solodrummer op woensdag 
28 oktober vanaf 20.00 uur.
Meer informatie op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl.

Nieuwe locatie voor de 
Admiralengroep
Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders en de Ad-
miralengroep zijn het eens gewor-
den over een nieuwe locatie voor de 
waterscouting. Na diverse onderzoe-
ken bleek de locatie tegenover de 
Uithoornse Roei en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter aan de Amstel-
dijk Zuid het meest geschikt. De ge-
meente start de planologische pro-
cedure die daarvoor nodig is. Beide 
partijen gaan op zoek naar fi nanci-
ele middelen om verplaatsing moge-
lijk te maken. 

Reden voor verplaatsing
De Admiralengroep huurt van de ge-
meente een stuk grond achter de 
Thamerkerk. Hierop staat een club-
huis dat in een vervallen staat ver-
keert. Het terrein waar de kinderen 
van de scouting nu spelen wordt met 
de ontwikkeling van de Vinckebuurt 
een parkeerterrein. De scouting 
zoekt een nieuwe locatie dichtbij de 
Amstel met een buitenspeelterrein, 
ruimte voor een clubhuis en een bo-
tenhuis, een plek voor het wacht-
schip Olympus en de lelievletten, en 
niet te ver van de bebouwing van-
wege de bereikbaarheid van de club 
voor kinderen. Voor de gemeente is 
een nieuwe locatie voor de scouting 
ook wenselijk. De vereniging ligt nu 
tegen een industriegebied aan en 
met de ontwikkeling van de Waterlijn 
komt er een jachthaven bij de Tha-
merkerk waardoor er beperkte ruim-
te is voor andere activiteiten. De ge-
meente en het bestuur van de Admi-
ralengroep zijn samen op zoek ge-
gaan naar een geschikte nieuwe lo-
catie. In totaal zijn 18 verschillende 
locaties onderzocht. Daarbij is onder 
meer gekeken naar ligging, beschik-
bare ruimte en fi nanciën. De locatie 
aan de Amsteldijk Zuid kwam daar 
als meest kansrijk uit.

De nieuwe locatie
Het parkeerterrein tegenover de 

roeivereniging aan de Amsteldijk 
Zuid biedt voldoende ruimte. Door 
aan één zijde het aantal parkeer-
plaatsen te intensiveren ontstaat 
er aan de andere zijde ruimte voor 
de scouting. Extra aandacht is no-
dig voor het veilig inrichten van de 
voetgangersoversteek en het fi ets-
pad. Ook is een zorgvuldige inrich-
ting nodig met het oog op het na-
bijgelegen het Fort aan de Amstel 
en het weidevogelleefgebied. Roei 
en Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter vereniging staat in principe posi-
tief tegenover vestiging van de scou-
ting aan de overzijde. Aandachts-
punten zijn wel voldoende parkeer-
gelegenheid en afstemming van ac-
tiviteiten op het water. Om vestiging 
op de nieuwe locatie mogelijk te ma-
ken, start de gemeente een planolo-
gische procedure.

Sponsoring en subsidies
De scouting zoekt sponsoren voor 
een nieuw clubhuis en de inrichting 
daarvan. Om sponsoren aan te kun-
nen trekken moeten zij aan kunnen 
geven dat de vereniging een haal-
bare nieuwe locatie ter beschik-
king krijgt. Planologische zekerheid 
is hierbij een vereiste. De inrich-
ting van de locatie en de aanleg van 
een veilige verkeerssituatie brengen 
kosten met zich mee. De gemeen-
te gaat hiervoor op zoek naar sub-
sidies.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
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aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
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redactieuithoorn@meerbode.nl
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Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Geheugenfitness
U bent welkom om op de 2e en 
4e dinsdag van de maand mee 
te doen met geheugenfitness. 
Dit is van 10.00 uur tot 11.30 
uur. Hierbij kunt u uw geheu-
gen op peil houden en zelf trai-
nen door te puzzelen, meedoen 
aan quizzen en spelletjes op het 
gebied van geheugentraining in 
groepsverband. Kosten €1,- ex-
clusief koffie/thee. 

Bewegen op muziek
Elke woensdag, van 13.30 – 
15.00 uur, kunt u gezellig mee 
dansen. Onder begeleiding van 
Maria Perry, worden dansen uit 
diverse landen gevarieerd in 
tempo en opstelling geleerd en 
beoefend. Heeft u zin om mee te 
komen dansen dan bent u wel-
kom om een gratis proefles bij 
te wonen. 

Koffie – Speciaal
Doel van deze activiteit is ou-
deren, onder het genot van een 
kopje koffie (of thee), in ge-
legenheid te stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leef-
tijdsgenoten. De groep komt 
wekelijks bijeen op donderdag 
van 10.15 – 11.30 uur, 4 vrijwil-
ligers begeleiden deze groep. 
Kosten: € 2,=inclusief een kopje 
koffie). In overleg met de deel-
nemers komen speciale onder-
werpen aanbod of wordt er een 
spreker uitgenodigd.

Bingo
Op woensdag 28 oktober om 
13.45 uur wordt traditioneel op 
de 4e woensdag van de maand 
een gezellige bingo georgani-
seerd in het Buurtnest. Neem 
uw vrienden en familie mee en 
win leuke prijzen! De bingoloo-
tjes kosten 0,50. 

Mijmeringen
Herfstvakantie
Het leven van een schoolkind is opgedeeld in 
logische blokken van een aantal weken naar 
school gaan, eventuele toetsen maken en 
dan vakantie. Vooral bij jonge kinderen merk 
je dat ze na 6 weken school echt toe zijn aan 
vakantie. Ze zijn kribbig, hebben sneller ruzie 
en het concentratievermogen is niet meer zo sterk, samengevat ze zijn moe. 
Niets heerlijkers dan een vakantie waarin ze even niets hoeven. Ook als ou-
der zijnde geniet ik mee. Niet in de vroege ochtend ze naar school te hoe-
ven brengen, maar ze gewoon wat langer in pyjama rond laten banjeren en 
op de dag zelf bedenken wat we kunnen gaan doen. 

Uitjes
In de schoolvakanties zijn er ontzettend veel leuke dingen die je kunt gaan 
doen. Enkel al op televisie (de kinderzenders) wordt je als jonge of oude kij-
ker continu geprikkeld voor evenementen zoals bijvoorbeeld Legoworld in 
Utrecht. Twee jaar geleden zijn wij daar geweest en hebben we ons een hele 
dag prima vermaakt. Maar dat is geen reden om nu datzelfde uitje (wat niet 
echt goedkoop is) nog een keer te gaan doen. Soms vind ik het heel fijn om 
het in de wat kleinere dingen te zoeken. Het hoeft niet altijd een museum, 
een event of de bioscoop te zijn. Met minder middelen (lees geld) kun je net 
zulke leuke dingen doen. Lekker naar het bos, of binnen spelletjes spelen en 
thuis een filmmiddag houden is ook favoriet.

Vluchtelingen
Niet alle mensen hebben de keus of de vrijheid om in een vakantie leuke 
dingen te doen met het gezin. Er moet gewerkt worden, of er is simpelweg 
geen geld voor deze luxere zaken in het leven. Dan nog hebben we het ont-
zettend goed in Nederland. Een heel ander verhaal is dat van alle vluchtelin-
gen waarover de laatste weken bericht wordt in het nieuws. De insteek van 
de journalisten is of heel negatief, het gaat dan over economische vluchte-
lingen die worden bestempeld als mensen die willen profiteren van het goe-
de leven hier. Anderzijds komen er vluchtelingen in het nieuws waarvan de 
vreselijkste verhalen naar voren worden gebracht, die van het oorlogsge-
weld en het gevaar en de trauma’s die zijn opgelopen. Als ik dan schrijf over 
de herfstvakantie en wat zullen we eens gaan doen? Dan snap ik dat er vele 
vluchtelingen zijn die dit land zien als het land van melk en honing.

Bed, bad en brood
Op dit moment lijkt er wel een tweedeling te ontstaan tussen diverse groe-
peringen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar van alle tijden. Is er geen twee-
deling op geloof, dan is het wel een tweedeling op geld en de stelling “ik 
heb recht op”. De vluchtelingen hebben recht op een bed, bad en brood en 
wat mij betreft hebben ze ook recht op hulp en ondersteuning richting de 
toekomst. Niet blijven hangen op de grondbeginselen van de drie b’s, een 
4e b moet er zeker aan toegevoegd worden en dat is een baan. Iedereen wil 
zich toch nuttig voelen en iets kunnen doen. De mensen aan het werk zetten 
waar kan en ze een toekomstperspectief kunnen geven lijkt me wenselijk. Ik 
hoop dat de politiek de juiste beslissingen gaat nemen en daadkrachtig zal 
zijn hierin. Voor nu ben ik ontzettend dankbaar dat wij het zo goed hebben 
en ons druk kunnen maken over triviale zaken als “waar boek ik de leukste 
en goedkoopste wintervakantie?” of “ wat zullen we vanavond eten?”. In Ne-
derland hebben we het goed en laten we vooral kijken naar hoe we het goe-
de kunnen delen en laten voortduren voor alle mensen.
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Geen krant?
0297-581698

Cursus Zwangerschapsyoga
Uithoorn - Zwanger zijn is een bij-
zondere tijd vol veranderingen op 
het fysieke, mentale en emotione-
le vlak. Deze reeks wekelijkse les-
sen biedt een combinatie van oe-
feningen gebaseerd op yoga, dans 
en ademhaling en verstrekt tevens 
(nuttige) informatie om een zo fijn 
mogelijke zwangerschap te kunnen 
beleven en actief, fit en vol vertrou-

wen de bevalling tegemoet te kun-
nen gaan. Er zullen ook twee bijeen-
komsten plaatsvinden waarin je je 
samen met je partner op de beval-
ling kunt voorbereiden. Ongeacht of 
je net zwanger bent of al in een la-
tere fase van je zwangerschap be-
geeft, of je voor het eerst zwanger 
bent of al kinderen hebt; deze cur-
sus is voor alle zwangeren geschikt 
en je zal ongetwijfeld plezier bele-
ven. De lessen beginnen met een 
inleidend stukje informatie, maar 
oefenen en ontspannen staan cen-
traal. Aan het eind van iedere les is 
er de gelegenheid om onder het ge-
not van een kopje thee en iets lek-
kers nog even samen te praten en 
vragen te stellen. Maandag 26 ok-
tober is er de gelegenheid om een 
proefles te volgen. Kosten proefles 
10 euro pp. Lokatie Prinses Mar-
grietlaan 86-22 (in de praktijkruim-
te van verloskundigen Uithoorn). De 
cursus start: Maandag 2 novem-
ber 2015 , Voor meer info:: Siri Amrit 
Khalsa van Empowering Birth. www.
empoweringbirth.nl  
Tel. 06 40701562 of email: sirita8@
gmail.com

Raar maar waar op de 
Vuurvogel
Het is raar maar waar

Dat een 3D printer dingen 
printen kan,
Dat je met een ballon je haren 
statisch maken kan,
Dat je bloemen in alle 
kleuren maken kan. 

Het is raar maar waar 
Dat een schrijver ook zo 
goed vertellen kan,
een meester zo leuk 
verkleden kan, 
De Vuurvogels worden 
er zo nieuwsgierig van.

Het is raar maar waar!

Uithoorn - De afgelopen weken is 
er op de Vuurvogel gewerkt in het 
thema van de Kinderboekenweek 
2015: ‘Raar maar waar’. Hierbij ston-
den vreemde dingen centraal. Hoe 
kan een bloem alle kleuren van de 
regenboog krijgen? Hoe kan je een 
3D printer programmeren zodat hij 
een robot voor je print? De kinde-
ren hebben veel ontdekt en geleerd! 
Naast alle ontdekkingen werd er na-
tuurlijk ook veel gelezen. De schrij-
ver Arend van Dam kwam op school 
om te vertellen over zijn boeken met 
ontdekkingen over de hele wereld. 
De kinderen hingen aan zijn lippen! 
Ook zijn de kinderen zelf in de huid 
van een schrijver of tekenaar gekro-

pen en hebben zij meegedaan aan 
de strijd om een gouden griffel of 
een gouden penseel te winnen. De 
jury had het heel erg moeilijk! Wat 
een mooie verhalen en tekeningen 
waren er gemaakt! Voordat de prij-
zen bekend werden gemaakt was 
er een spannende speurtocht door 
de school. De vragen waren dit keer 
echte breinkrakers! Professor Puzzel 
en Professor Test Kees liepen rond 
om de kinderen de weg te wijzen en 
als afsluiting de prijzen te overhan-
digen. Wat was het weer gezellig op 
de Vuurvogel!

Rosita Steenbeek over Rose
Uithoorn - In mei dit jaar verscheen 
Rose, de nieuwe roman van Rosi-
ta Steenbeek. Op 29 oktober komt 
Rosita naar bibliotheek Uithoorn en 
vertelt daar alles over Rose en na-
tuurlijk is er ook tijd voor het stel-
len van vragen. Rose is een familie-
geschiedenis waarin tegelijkertijd 
een dramatisch stuk wereldgeschie-
denis tot leven komt. Het schetst 
een indringend beeld van Duitsland 
in de jaren twintig en dertig en van 
de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land en Europa. Rose vertelt vooral 
het levensverhaal van Rose, doch-
ter van een joodse moeder en een 
Duitse vader. Het is een verhaal over 
een grote liefde tussen twee men-
sen, maar ook over vergeving en hoe 
moeilijk het is om de wereld in te de-
len in zwart en wit. De lezing van Ro-
sita Steenbeek is op donderdag 29 
oktober van 20.15 tot 22.00 uur in Bi-
bliotheek Uithoorn. De prijs is 12,50 
en voor bibliotheekpashouders 10,-
. In de voorverkoopkorting gaat van 
deze prijzen nog 1,- af. Kaarten zijn 

te bestellen in een van de Amstel-
land Bibliotheken of online via www.
debibliotheekamstelland.nl onder 
Activiteiten-Reserveren.

Rosita Steenbeek
Fotograaf: Mark Kohn.

Uniek in de regio: 
Paardekooper opent 
nieuwe Store in Aalsmeer
Regio - Vanaf heden heeft Paar-
dekooper een nieuwe Store in 
Aalsmeer. Kenmerkend voor de 
Paardekooper Stores is het brede 
aanbod aan verpakkingen en dispo-
sables, die overzichtelijk staan ge-
ordend per markt: industrie, food, 
luxe, hygiëne en kantoor. Klanten 
vinden op deze manier eenvoudig 
de juiste producten.
In Aalsmeer en omgeving is Paar-
dekooper één van de enige aanbie-
ders waar klanten terecht kunnen 
voor hun complete verpakkingsas-
sortiment. Dat maakt Paardekooper 
uniek in de regio. 

Compleet aanbod verpakkingen 
en disposables 
Dennis Willemsen, voormalig Sto-
re medewerker bij filiaal Beverwijk, 
treedt op als eindverantwoordelijke 
voor de nieuwe Store in Aalsmeer. 
Hij licht toe: “Er zijn wel aanbieders 
in de buurt van bijvoorbeeld tasjes 
en lintjes, maar niemand heeft zo’n 
compleet aanbod als Paardekoo-
per. Wij leveren tassen, disposables, 
foodverpakkingen, geschenkver-
pakkingen, industriële oplossingen 
en kantoor- en winkelbenodigdhe-
den. Wanneer je op onze webshop 
kijkt zie je wat wij allemaal te bieden 
hebben. Een groot deel van deze 

producten zijn direct verkrijgbaar in 
de Store. We hebben ruim 7.500 ar-
tikelen op voorraad. Daarnaast kun-
nen bedrijven ook bij ons terecht 
voor naambedrukte verpakkingen.”

Krachten bundelen
De Store bevindt zich in hetzelf-
de pand als zusterbedrijf Olsthoorn 
Verpakkingen. Beide bedrijven zijn 
onderdeel van PACOMBI GROUP. 
Een strategische keuze volgens Wil-
lemsen: “Olsthoorn verpakkingen is 
onder meer gespecialiseerd in sier-
teelt verpakkingen. Denk hierbij 
aan producten zoals bloemenhoe-
zen en –dozen. Zij krijgen regelma-
tig de vraag naar aanvullende ver-
pakkingsoplossingen, zoals draag-
tassen. Met Paardekooper naast de 
deur, biedt Olsthoorn Verpakkingen 
haar klanten in het vervolg een to-
taalpakket. En dit geldt natuurlijk 
ook andersom. Door gezamenlijk op 
te treden bieden we onze klanten 
maximale service.”
De nieuwe Store is gevestigd aan 
de Legmeerdijk 281A in Aalsmeer. 
Bezoekers profiteren van een opti-
male bereikbaarheid en voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Voor ac-
tuele openingstijden en het laatste 
nieuws verwijzen wij u naar www.
paardekooper.nl.

Oproep vrijwilligers
Uithoorn - Het Diabetes Fonds Uit-
hoorn is naarstig op zoek naar col-
lectanten die in de week van 2 t/m 7 
november genegen zijn enkele uren 
te willen collecteren. Met de op-
brengst van o.a. de landelijke col-
lecte, vindt wetenschappelijk onder-
zoek plaats ter voorkoming en be-
strijding van Diabetes (suikerziek-
te). Hoewel we in Uithoorn/ 
De Kwakel en Amstelhoek een ge-
motiveerd team hebben van ca. 110 
collectanten bestaat er in enkele 

wijken nog een tekort aan collec-
tanten. Doordat er ruim één miljoen 
diabeten in Nederland wonen en 
het collecteteam volledig op vrijwil-
ligers draait, wordt de collecte door 
vele inwoners begrepen en gewaar-
deerd! Niet alleen het collecteteam 
maar bovenal de diabeten zullen u 
heel dankbaar zijn voor uw hulp bij 
de collecte!
U kunt zich aanmelden bij Mw. Pau-
line van der Does T. 0297- 568460 E. 
pauline.vanderdoes@online.nl 

Leerlingen Riekie Klijn 
exposeren
De Kwakel - Samen met haar cur-
sisten exposeert de uit De Kwa-
kel afkomstige Riekie Klijn, zelf een 
veelzijdig kunstenares, met werken 
in diverse technieken. Onder haar 
toeziend oog en deskundige leiding 

leert zij de beginnende en gevor-
derde amateurkunstenaar de fijne 
kneepjes van het tekenen en schil-
deren. 
Dit resulteert in een bonte verzame-
ling van aquarel, olieverf, acryl, pas-

tel en tekeningen met potlood en 
kleurpotlood. Ruim negentig wer-
ken van achttien amateurkunste-
naars zijn op zaterdag 24 en zon-
dag 25 oktober te zien in de Loop-

stal van Stichting de Zevensprong 
aan de Noordenseweg 23 in Nieuw-
koop. Zowel zaterdag als zondag is 
de expositie van 12.00 tot 17.00 uur 
te bezichtigen.
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Viertallenstart Bridgeclub 
de Legmeer
Uithoorn - Met een nieuw concept 
begonnen twee en twintig viertal-
len verdeeld over vijf lijnen aan de 
strijd om de meeste imp’s. De ver-
deling in kleine groepen houdt in 
dat na drie keer spelen steeds pro-
motie en degradatie plaats vindt. De 
spanning blijft dus steeds gehand-
haafd en na een slecht rondje volgt 
snel de herkansing. In lijn A start-
te team Kenter uitstekend met 19 
punten en neemt zo de koppositie 
in. Team Egbers werd goede tweede 
met een score van 15 met als gevolg 
dat er voor de overige twee slechts 
5 en 1 punt overbleven. In de B-lijn 
presteerde team Bruine de Bruin het 
om de volle winst van 20 punten te 
pakken, natuurlijk ten koste van de 
tegenstanders die geen enkel punt 
konden bemachtigen. Team Timmer 
werd hier tweede met 15 en num-
mer drie kon dus maar 5 punten op-
schrijven. De C groep was meer aan 

elkaar gewaagd, waar team Kamp 
met 14 punten aan het langste eind 
trok. De teams van Tromp en van 
Wijk deelden de plekken twee en 
drie met voor beiden 10 punten. De 
D- lijn zat nog dichter bij elkaar met 
een eerste plaats voor team Bijlsma 
met 11 punten, op twee de teams 
van Praag en van Schaick met 10 
en team Belderink werd eervol vier-
de met 9 punten! Het sluitstuk, de E- 
lijn, bestaat uit zes groepen en hier 
was de overwinning voor team Jon-
kers met 19 punten. Op twee team 
Verrips met 16 en team de Jong 
werd keurig derde met een totaal 
van 14. De kruimels van 6, 4 en 1 
punten waren voor de rest. Belang-
stelling gekregen voor dit unieke 
gebeuren, kom dan eens langs bij 
Bridgeclub De Legmeer. Voor in-
lichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl telefoon 
0297 567458.

Sterke start dammers 
Kunst & Genoegen
De Kwakel - Het belooft dit seizoen 
weer een grote interne strijd te wor-
den tussen de teams van K&G. Na de 
goede start van het 1e team, winst 
op Haarlem, wist ook het 2e team de 
winst te grijpen. Dit team, ook wel 
damclub Nieuwveen genoemd, on-
der de bezielende leiding van Leo 
Hoogervorst, deed het zelfs ietsje be-
ter. Kopman Wim Konst, herstellende 
van een blessure, werd met zijn kruk-
ken op het kopbord gepositioneerd. 
Wim was het dammen nog niet ver-
leerd en liet zijn tegenstander strui-
kelen, 2-0. De ‘Vorst’ zelf wist een 
overmacht eindspel op het bord te 
toveren en daarmee de voorsprong 

te vergroten tot 4-0. Het werd nog 
even spannend toen Henk Springint-
veld een remise eindspel uit handen 
gaf, 4-2. Op het laatste bord werd Jos 
vervolgens onder zware druk gezet, 
maar Jos wikkelde het spel feilloos af 
naar een mooi zege, eindstand 6-2. 
Hiermee neemt het 2e team voorlo-
pig de koppositie van de eerste klas-
se in. In de hoofdklasse moet het 1e 
team aanstaande maandag weer aan 
de bak, zij spelen uit tegen Almere. 
In ’t Fort De Kwakel spelen de overi-
ge dammers gewoon hun onderlinge 
competitie, damliefhebbers zijn van-
af 19.30 uur elke maandagavond van 
harte welkom. De datum voor het do-

Legmeervogels E1 kampioen! Uithoorn - Op zondag speelde de 
LMV E1 tegen Lotus uit Hoofddorp.
Het was een zonnige frisse zondag-
morgen toen om 10.55 het fluitsig-
naal klonk en er vrijwel direct door 
Milan Meijs een  1-0 op het score-
bord kwam te staan! Al snel volg-
de de 2-0 maar ook de 2-1. Het 
team liep gesmeerd en voor de rust 
scoorde Milan zijn hattrick! 3-1 voor 
de LMV. Na een welverdiende glas 
limo en een peptalk van de coa-
ches werd de wedstrijd vol enthou-
siasme weer opgepakt. Het vooruit-
zicht om ongeslagen kampioen te 
worden lag in het vooruitzicht. Maar 
Lotus kwam in de 2e helft op dreef 
en scoorde een aantal keren. Ge-
lukkig wist Didier de Weille ook nog 
een doelpunt te scoren maar he-
laas bleek dat niet genoeg en werd 
de wedstrijd afgesloten met een 4 
-5 eindstand. Lang duurde de te-
leurstelling niet toen de E1 meiden 
en jongens van de coaches te ho-
ren kregen dat zij ondanks dit ver-
lies toch nog kampioen waren ge-
worden! Dit werd gevierd met bloe-
men, medailles en patat voor het 
hele team! Gefeliciteerd allemaal!

3e editie De Ronde Venen 
Showdown Dutch Open ‘15
Regio - Hierbij willen wij u graag in-
formeren over de voortgang van de 
3 editie van de Ronde Venen Show-
down Dutch Open 2015 deze wor-
den gehouden van 9 tot 13 decem-
ber 2015. De speeldagen zullen zijn 
op donderdag 10, vrijdag 11 en za-
terdag 12 december in de Polder-
trotsschool in Waverveen. Alle wed-
strijden beginnen om 9 uur. De af-
lopen weken hebben maar liefst 
69 sporters uit negen verschillen-
de landen zich aangemeld voor de 
derde editie van De Ronde Venen 
Showdown Dutch Open 2015. De 
landen Italië, Denemarken, Zwitser-
land, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, 
Frankrijk, Polen en Nederland zul-
len gedurende een 3-tal speeldagen 
strijden voor de hoogste eer. Vier-
entwintig vrouwen en vijfenveertig 
heren zullen tot het uiterste gaan. 
Ruim honderd gasten waaronder 
sporters, coaches en begeleiders 
zullen van 9 tot 13 december a.s. 
verblijven in het Best Western Hotel 
in Uithoorn en Hotel Marickenland 
in Mijdrecht. Op woensdagavond 
9 december zal de wethouder van 
sport Aldrik Dijkstra van de Ronde 
Venen in het Best Western – Hotel 

de opening verrichten van deze fas-
cinerende sport Showdown sport 
voor sporters met een visuele be-
perking een soort airhockey/tafel-
tennis dat in zijn geheel op gehoor 
wordt gespeeld. De organisatie laat 
weten dat men dit jaar beschikt over 
de beste sporters van Europa. Zo 
zullen bij de dames de Poolse Elz-
bieta Mielczarek en de Duitse Antje 
Samoray aanwezig zijn. Bij de heren 
komt de nummer 1 uit Italië Mar-
co Ferrigno in actie dit jaar eindigde 
hij op plaats 2 bij de WorldGames/
WK 2015 in Zuid Korea (Seoul). De 
nummer 1 van de WorldGames/WK 
2015  in (Seoul) Leanders Sachs 
mag natuurlijk niet ontbreken. Ter 
voorbereiding op dit mooie spekta-
kel in de Ronde Venen zijn de spe-
lers Helma van de Boom, Nicky Cor-
stanje en Leander Sachs uitgeno-
digd om van 19 tot 22 november 
deel te nemen aan het grote Top 12 
toernooi in Zweden. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar onze 
website www.dutchshowdownteam.
nl natuurlijk kunt u ons ook volgen 
op Facebook (Dutch Showdown 
Team). Wij zullen u eerdaags meer 
informatie verstrekken.

Alkwin Kollege 
voetbalt voor 

KWF
Uithoorn - Op zondag 18 oktober 
werd voor de eerste keer het voet-
baltoernooi “Alkwin voor KWF” ge-
speeld op de velden van v.v. Leg-
meervogels. Vier teams uit de bo-
venbouw van het Alkwin Kollege 
uit Uithoorn streden om de sportie-
ve voetbaleer en zetten zich in voor 
de goede doelen van KWF Kanker-
bestrijding. Met het toernooi zamel-
den zijn bijna 500 euro in door do-
naties van de deelnemende teams, 
sponsoren en het bezoekende pu-
bliek bij v.v. Legmeervogels. 
Het ingezamelde geld komt ge-
heel ten goede aan de genezing 
en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met kanker door KWF 
Kankerbestrijding. De winnaar van 
het voetbaltoernooi werd de ge-
legenheidsformatie ‘Grenshop-
pers’ van het Alkwin Kollege. In 
een spannende finale werd door de 
“Grenshoppers” met 3-1 gewonnen 
van het team “FC Malanda”. Organi-
sator Koen Bruning was zeer tevre-
den over het resultaat. Wat hem be-
treft wordt het voetbaltoernooi vol-
gend jaar weer gespeeld. Bijzonde-
re dank gaat uit naar de voetbalver-

De Zilveren Turfloop is jarig 
op 1 november! Kom je ook?

Bridge bij Hartenvrouw
Regio - De laatste zitting van de 1ste 
ronde van BC Hartenvrouw was op 
dinsdag 13 oktober. Het was span-
nend want wilde je in de A blijven 
of wilde je naar de A promoveren 
moest je goed scoren. Er werd dus 
hier en daar met warme wangen en 
klamme handjes gespeeld. 
In de B lijn was het paar Reina en 
Trijnie zoals iedere week bijzonder 
goed op dreef zij eindigden als eerste 
met 57,75%. Ook goed op dreef wa-
ren Froukje Kraaij en Anneke van der 
Zeeuw als tweede en ook vertrouwd 
in de top op plaats drie Ank en Son-
ja. De vier bovenaan geplaatste pa-
ren promoveren naar de A. Dat zijn 
Reina en Trijnie, Ina en Jetty, Sonja 
en Ank en als vierde paar Froukje en 
Anneke. Veel succes in de A dames. 
In de A lijn was het paar Trudy v.d. 
Assem en Refina van Meijgaar-
den de baas met de monsterscore 
van 66,96%. Gevolgd door Nel Bak-
ker en An v.d. Poel en als derde Kit-

ty van Beem en Janny Streng. In de 
competitiestand was een kleine ver-
andering door de klap die de Trudy 
en Refina vanmiddag uitdeelden. Op 
1 blijven Geke en Margot, op twee 
Kitty en Janny en de derde plaats 
werd ingenomen door Trudy en Re-
fina. Helaas konden vier paren zich 
niet staande houden in de A. Zij ver-
trekken naar de B, waar het op de 
dinsdagmiddag ook altijd heel gezel-
lig is. Bep en Hansje, Tini (die helaas 
voorlopig niet aan de bridgetafel zal 
zitten door een ongeval, wij wensen 
haar beterschap) en Paula, Mieneke 
en Hilly en als laatste Trudy F en Cis-
ca. Ongetwijfeld zult u weer uw best 
gaan doen om na de tweede ron-
de weer te promoveren. Wij dames 
zijn goed in jojoën dus dat komt vast 
wel goed. Wilt u ook op dinsdag-
middag bridgen, onze secretaresse 
zet u graag op de wachtlijst van da-
mesbridgeclub Hartenvrouw, Sandra 
Raadschelders 0297-569910.

Uithoorn - Nog anderhalve week en 
dan is het feest. Hieperdepiep hoe-
ra! De Zilveren Turfloop viert zijn 25e 
verjaardag. Het feestje voor de kin-
deren begint om 10.15 uur. Dan start 
de Rabo GeZZinsloop.
Doe je ook mee? De Rabo GeZZins-
loop is iets meer dan één kilome-
ter lang en gaat door het sportpark 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Na-
tuurlijk kun je je best doen om de 
eerste prijs te halen, maar we zijn 
trots op alle kinderen die over de fi-
nish komen na een kilometer hard-
lopen. Daarom is voor iedereen een 
aandenken. Kinderen van 4 t/m 12 
jaar kunnen meedoen. Als je het nog 
spannend vindt, om alleen te lopen, 
mag een van je ouders natuurlijk ge-
zellig met je meelopen. Direct na de 
finish van de jongste kinderen is de 
prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens 
de prijsuitreiking worden er leuke 
(sport)prijzen verloot, dus kom ze-
ker even kijken bij de prijsuitreiking. 
Je ouders kunnen ook meelopen 
met een van de langere afstanden: 
5, 10 of 16,1 km. Voor meer infor-
matie zie de website: www.zilveren-
turfloop.nl. De start is om 10.15 uur, 
maar er komen veel kinderen op ons 
feestje, dus kom iets eerder. Vraag 
je ouders de auto thuis te laten, en 
op de fiets of lopend te komen. Je 
kunt je inschrijven in sporthal de 
Phoenix of een mailtje sturen naar: 
GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. 
Dan ligt je startnummer al voor je 
klaar in de sporthal.

nateur toernooi is inmiddels geprikt, 
dat wordt op zaterdagmiddag de 12e 
december in ’t Fort gespeeld. Deze 

middag zal vooral in het teken staan 
van een toernooi voor de jeugdige 
dammertjes van De Kwakel.

Bingo bij KDO
De Kwakel - Vrijdag 23 Oktober is er weer Bingo in de kantine KDO 
aan de Vuurlijn in De Kwakel aanvang 20.00 uur. U bent van harte wel-
kom en wij zorgen weer voor mooie prijzen. De volgende bingoavond 
is veranderd van vrijdag 27 naar 20 november. Tot Vrijdag.

Vechtlust brengt KDO G1 
de winst
De Kwakel - In Amsterdam werd 
tegen Only Friends G4 nog verlo-
ren doordat er bij KDO een tekort 
aan spelers was. Afgelopen zater-
dag kreeg KDO opnieuw de kans 
om zich te bewijzen. Het gaat in de 
3e klasse C om de tweede plaats. 
KDO heeft deze positie in zijn bezit 
en Only Friends is de runner up. In 
de 1e helft bleek dat de teams ge-
lijkwaardig waren. Only Friends had 
de betere kansen en KDO zette daar 
te weinig tegenover. Only Friends 
kwam uit een afgeslagen corner 
op 0-1. KDO stelde daar direct een 
aantal aanvallen tegenover. Korte 
combinaties afgewisseld met een 
lange bal naar Daan of Stijn. Uitein-
delijk door een combinatie van Ro-
dy met Nicky en een doelpoging van 
Nicky kwam de afgeslagen bal voor 
de voeten van Daan. Zonder naden-
ken schoot hij de 1-1 binnen. Onze 

2e keeper Youssef zorgde er vervol-
gens voor dat de ruststand op 1-1 
zou blijven.

Na rust een beter combinerend 
KDO. Lars werkte zich in het zweet 
en de zijkanten van het veld werden 
beter benut. Stijn speelde zich van-
af de zijkant vrij en schoot laag in 
de hoek op doel. Door een “Cassi-
lasredding” met de grote teen hield 
de keeper van Only Friends de stand 
gelijk. Even later kwam de bal van 
de zijkant bij Jeffrey op het midden-
veld. Hij bezorgde een niet te mis-
sen kans aan Daan: 2-1. De wed-
strijd werd professioneel uitge-
speeld door KDO. De verdediging 
onder leiding van Timo en Bronwin 
liet zich niet meer passeren waar-
door de 2e positie in de poule werd 
verstevigd. Eindstand KDO G1 – On-
ly Friends G4 2-1.

eniging v.v. Legmeervogels die ge-
heel belangeloos haar medewer-
king aan het toernooi gaf met vel-
den, kleedkamers en de noodzake-
lijke ballen en hesjes. Ook de spon-
soren Trend Club en mijnhardloop-
trainer.nl deden een belangrijke duit 
in het sponsorzakje.

Strijdlust LMV C1 niet 
beloond
Uithoorn - Na het debacle van vo-
rige week stond zaterdag 17 okto-
ber een zware wedstrijd op het pro-
gramma. PVCV uit Vleuten, de num-
mer 2 op de ranglijst, kwam Uit-
hoorn bezoeken. 
De LMV-jongens stonden getergd 
aan de aftrap. Wellicht was de aan-
wezigheid in de dugout van tech-
nisch coordinator Henny Snel daar 
debet aan. PVCV kwam goed uit 
de startblokken en wist uit de eer-
ste corner, dankzij een kopbal van 
de zeer lange voorstopper meteen 
te scoren. Balverlies op het mid-
denveld leidde de tweede treffer 
van PVCV in. LMV liet zich niet im-
poneren en bleef de aanval zoe-
ken. In de 30e minuut resulteer-
de dit in een penalty, toen een ver-
dediger uitgleed in het strafschop-
gebied en de bal daarbij beroerde. 
Tim rondde de pingel koel af, waar-
na LMV op zoek ging naar de ge-
lijkmaker. Deze kwam er ook, in de 
slotminuut van de eerste helft be-
loonde Mika een fraaie soloactie 
van Davy door bij de tweede paal 
de bal het doel in te lopen. Echter 
de grensrechter van PVCV stak de 
vlag in de lucht, de scheidrechter 

honoreerde dit twijfelachtige vlag-
signaal voor buitenspel. Helaas toch 
met een achterstand de kleedkamer 
in. In de tweede helft maakte Stefan 
zijn opwarming als linksback. On-
danks het vroege tijdstip in het jaar, 
we praten over half oktober, vond hij 
het nodig om te oefenen voor Re-
genboogpiet. Met zijn zwarte hand-
schoenen aan hield hij zijn direc-
te tegenstander in bedwang. Mika 
vuurde, om maar in decembersferen 
te blijven, een vuurpijl af op het doel 
van PVCV, maar zijn inzet werd ge-
stopt. Uiteindelijk in de 57e minuut 
reageerde Jules attent op een door 
de keeper van PVCV gekeerd schot 
en schoot beheerst in de korte hoek 
de 2-2 binnen. Jules was dolblij met 
zijn eerste seizoenstreffer. Zijn va-
der reageerde gevat op de tribune: 
“Zo lang heb ik nog nooit droogge-
staan !” In de slotminuut werd bij-
na nog de volle winst gehaald. Di-
on werd in de zestien aangespeeld, 
maar zijn schot smoorde. Een gel-
jjkspel tegen een sterke tegenstan-
der is een mooi resultaat. Waar vo-
rige week sprake was van een col-
lectief falen, was er nu sprake van 
een geweldige teamprestatie. 
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Uithoorn - Van maandag 5 oktober t/m donderdag 
15 oktober stond basisonderwijs en kinderopvang 
Het Duet in Uithoorn bol van de activiteiten rond-
om de kinderboekenweek 2015. Thema dit jaar was 
‘Raar Maar Waar‘, over natuur, wetenschap en tech-
niek. De Kinderboeken Week werd geopend door 7 
wetenschappers en met de hulp van alle kinderen 
werd het openingslied in de grote hal gezongen. 
Bovendien werd de nieuwe zwerfboekkast offi cieel 
geopend. Op de groepen werd gewerkt met leesbe-
vorderende activiteiten, zoals zelf lezen, voorlezen 
door ouders en vertellen over lievelingsboeken en 
nieuwe boeken. Er werden presentaties gehouden 
over o.a biogas en water, DJ Rene liet zien hoe je 
moet mixen en er was – in het kader van de Code-
week- een 3D-printer beschikbaar. Raar, maar waar 
om te zien dat laagje voor laagje de klauw van een 
prehostorisch dier wordt opgebouwd.

Op alle groepen werd enorm geknutseld en kozen 
de kinderen in hun eigen klas de winnaars van de 
zilveren penseel en de gouden griffel. Door leer-
lingen van de praktijkschool werd voorgelezen en 
poppenkast gespeeld en ook hielpen zij de lage-
re groepen bij het doen van proefjes. Naschoolse 
activiteiten waren er in de vorm van een natuur-
herfstworkshop, raaddichten raden, robotjes ma-

ken van oude materialen uit de schuur, natuurwe-
relden creëren en een voorleesstoel maken. School 
en opvang werden bezocht door exotische dieren, 
zoals salamanders en slangen. Dit leverde heel wat 
mooie plaatjes op. Als klapstuk kwam wetenschap-
pelijk en journalistiek schrijver Govert Schilling ver-
tellen over zijn nieuwe boek over de ruimte: Onge-
loofl ijk (R)Waar! Hij eindigde zijn presentatie met 
een quiz, waarbij zijn boek kon worden gewonnen.
Zoals elk jaar werd er afgesloten met een feestelij-
ke avond, die door de ouders, kinderen en andere
familieleden druk werd bezocht. In het hele gebouw 
was een grote tentoonstelling van de projecten 
waaraan was gewerkt; er was een speurtocht geor-
ganiseerd en in de lokalen werden proefjes gedaan. 

Kinderen waren verkleed en/
of geschminkt en bij de boe-
kenkraam konden de nieuw-
ste kinderboeken worden aan-
geschaft. Alle kinderen, maar 
ook alle medewerkers van het 
Duet, hebben de afgelopen 
periode heel veel geleerd 
over natuur, wetenschap en 
techniek.

SPETTERENDE 
KINDERBOEKENWEEK 



Bridgeclub Sans Rancune!
Regio - Dinsdagmiddag 13 oktober 
speelden 24 paren de 1e parencom-
petitie van de 2e ronde. Opmerke-
lijk die middag waren de namen Nel 
en Jo. Zowel in de A-lijn als in de 
B-lijn, kwamen die twee namen bo-
venaan op de scorelijst voor. Er zit-
ten twee bridgers op de club met de 
voornaam Jo en twee met de voor-
naam Nel. Zij behaalden alle vier 
een mooie score en kwamen op res-
pectievelijk de 1e en 2e plaats. In de 
A-lijn werden Jo en Gerda 1e met 
63,33%, in de B-lijn waren het Jo en 
Nel met een hele hoge score van 
maar liefst 69,17%. Als tweede in 
de B-lijn eindigden Nel en Loes met 
ook nog een hoge score van 65,42%.
Maar even serieus, hier dan de uit-

slag met een score van boven de 
50% van die middag op een rijtje: 
In de A-lijn
1e Gerda en Jo  63.33%
2e Greet en Hetty 58.33%
3e Ary en Joop 50.83%
4e Ria en vriendin 50.42%
In de B-lijn
1e Jo en Nel 69.17%
(gefeliciteerd!)
2e Loes en Nel  65.42%
3e Mayke en Corry 62.08%
4e Rie en Wim 56.25%
5e Marja en Truus 53.33%
Met 9 paren die boven de 50% 
scoren toch weer een bijzondere 
bridgemiddag. Tot volgende week 
en pas op voor bridgers die Nel en 
Jo heten.

Veel gedeelde plaatsen bij 
de Amstel bridgeclub!
Uithoorn - Donderdagmorgen 15 
oktober startten tweeëntwintig pa-
ren een vrije bridgeronde bij de 
bridgeclub ABC in het Buurtnest. 
Bij de uitslag bleek dat acht paren 
hun plaats op de ranglijst moesten 
delen, hetgeen heel opvallend is. Is 
dit een gezellige eigenschap van de 
club misschien? In de A-lijn deelden 
Corry & Hanny de 6e plaatst met Ria 
& Joop. 

Ze behaalden een score van 49,17%. 
Aja & John moesten in die lijn de 8e 
plaats delen met Leny & Jan. Zij 
scoorden beiden 48,75%. In de B-
lijn was het al niet anders. Greet 
& Nel moesten de 4e plaats delen 
met CorryH & Netty. Ze boekten ie-
der 53,13% en ook de 7e plaats 
werd weer bezet door de twee pa-
ren Greet & Ge en Leny & Phini met 
47,40%. 

Doina en Tiny 3x aan kop
Uithoorn - In alle drie de lijnen 
scoorden afgelopen maandag de 
winnaars boven de 63% bij de BVU. 
Met 63,8% hadden Doina & Tiny in 
de C-lijn de topscore van de avond 
en dus wonnen ze die lijn en nes-
telden zich bovendien aan kop met 
een gemiddelde van meer dan 62%. 
Ploon & Fons werden tweede en Ti-
neke & Rob derde met ruim 58%. Zij 
staan nu op plaats twee met ruim 
60% en Loes & Hans zijn derde met 
56%.
De B-lijn werd gewonnen door 
Jeanette & Map (63,54%), gevolgd 
door Cees & Jos met een dikke 58% 
en Greetje & Ria met bijna 56%. Hier 
staan Thea & Marja nu aan kop met 
bijna 55%. Jeanette & Map stijgen 
naar de tweede plaats (54,4%)  en 
Greetje & Ria zijn ook derde in de 
lijn met ruim 53%.

De A-lijn werd gewonnen door Ti-
neke & Anke (net boven die 63%), 
Hans & Nico werden tweede (bijna 
61%), en Greet & Henk derde (ruim 
51%). Die plaats nemen ze ook in de 
stand in met  ruim 55% gemiddeld. 
Ans & Lia staan nu op twee met bij-
na 56% en Hans & Nico leiden de 
dans met 59,43% na de tweede zit-
ting van de tweede parencompetitie 
van de BVU.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Roda’23 winnaar in 
streekderby tegen KDO
De Kwakel - Na de fraaie 3-0 over-
winning van vorige week tegen De 
Meteoor, speelde KDO afgelopen 
zondag de streekderby tegen Ro-
da’23. In Bovenkerk wijzigde trai-
ner Raymond de Jong zijn opstelling 
op één positie ten opzichte van vori-
ge week. De geblesseerde Jim Klijn 
werd vervangen door de goed inge-
vallen Bart van der Tol. De wedstrijd 
Roda’23 – KDO begon pas om half 3 
omdat de scheidsrechter problemen 
had met zijn auto en zodoende een 
half uur later dan gepland in Boven-
kerk arriveerde.
Na drie minuten spelen was Bart 
Hoving de eerste speler op het veld 
die de openingstreffer kon maken, 
maar zijn kopbal ging net over het 
doel van Roda’23. Vijf minuten later 
wist de thuisploeg direct hun eer-
ste kans wel te verzilveren. Nadat 
de linksbuiten van Roda’23 hard en 
zuiver op het Kwakelse doel schoot, 
kon doelman Peter Onderwater de 
bal moeizaam wegstompen. De bal 
kwam vervolgens pardoes op de 
knie van Timo Kas terecht, waarna 
de Bovenkerkse spits, Lennart Rust, 
simpel binnen kon tikken, 1-0. KDO 
kreeg weinig ruimte om te voetbal-
len, doordat Roda’23 kort dekte over 
het gehele veld. Toch konden de 
Kwakelaars de opbouw redelijk ver-
zorgen, terwijl de thuisploeg er een 
aantal keer goed uitkwam via snel-
le combinaties. 

Dreiging
In het laatste gedeelte van de eerste 
helft kwam er meer dreiging in het 
spel van KDO. Na een perfect uit-
gespeelde Kwakelse aanval over vijf 
schijven, werd Mathijs van Rijn door 

Joeri Stange vrij voor de keeper van 
Roda’23 gezet. Van Rijn, in het be-
gin van het seizoen veelvuldig tref-
zeker, schoot de bal echter de tegen 
uitkomende doelman aan. Ver in de 
blessuretijd kwam Roda’23 zeer ge-
lukkig aan hun tweede treffer. Jo-
ris Kortenhorst kopte de bal weg uit 
het zestienmetergebied, waarna de 
bal voor de voeten kwam van Mel-
vin Joling, een middenvelder van 
Roda’23. Joling dribbelde vervol-
gens verder met de bal en schoot 
op het doel. De bal werd ongelukkig 
van richting veranderd, waardoor de 
bal in ene in de linkerhoek lag, 2-0. 
Een flinke domper voor KDO zo vlak 
voor de start van de rust.
In de tweede helft ging KDO met 
man en macht op jacht naar een 
aansluitingstreffer. Door snel-
ler druk te zetten op de verdedi-
ging van Roda’23 was de aanvallen-
de intentie van de Kwakelaars dui-
delijk zichtbaar. Het enige waar het 
bij de Kwakelaars aan ontbeerden 
in Bovenkerk, was het geluk in de 
afronding. Zo gingen er onder an-
dere twee vrije trappen net over en 
kreeg KDO geen penalty waar het 
wel recht op had. Ook de invallers 
Mathijs Molleman en Rick Kruit 
konden het tij niet keren, waardoor 
KDO, ondanks het bij vlagen pri-
ma verzorgde positiespel, uiteinde-
lijk met 2-0 verloor tegen een gelijk-
waardige tegenstander.
Door deze nederlaag zijn de Kwake-
laars gezakt naar de zevende positie 
op de ranglijst. Aankomende zon-
dag is KDO vrij, waarna over twee 
weken de competitie wordt hervat 
met een thuiswedstrijd tegen For-
tius.

Maar hier dan de uitslag van de drie 
winnaars op die ochtend: 
In de A-lijn: 
1  Ria & Greet  62,92%
2  Els & Alice  55,83%
3  Addie & Jeannet  54,17%
In de B-lijn:
1 Riet & Wim  66,15%
 (De beste score van de ochtend, 
 proficiat!)
2  Tonny & Janie  59,38%
3  Henny & Lucas  54,69%

Verder was het volgende nog op-
merkelijk:
-  Een slem van 6 schoppen, als 

enige geboden en +1 gehaald, 

door Tonny & Jani. (Pech voor 
hun tegenstanders!) 

-  Henny en Lucas verwierven aan 
één tafel 100% voor alle spellen. 

-  Een mooie 50% rond werd ge-
scoord door Wies en Marthe.

-  Slechts één keer is een con-
tract gedubbeld en down ge-
gaan (-3=800 punten), veel min-
der dan vorige week. Er werden 
dus minder risico’s genomen. 

Op naar de eerste zitting van de vol-
gende competitieronde volgende 
week donderdag. Wie mee wil spe-
len, meld je aan bij onze secretaris 
Corry, telefoon 0297-564729

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de 
impact van een nierziekte en vertellen 
de grootouders van de jonge nierpatiënt 
Willem wat zij hopen voor hun klein-
zoon: dat de draagbare kunstnier hem 
zijn leven terug kan geven. Ook vindt 
u meer informatie over nalaten en het 
werk van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?

Het Albert Heijn 

Jos van den Berg 

Kerstpakketten Team
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Open dames 
biljartkampioenschap
De Hoef - Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 oktober a.s. wordt voor de 
derde maal in successie het open 
De Rooij dames libre biljarttoernooi 
gehouden in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Deze keer ko-
men liefst twaalf dames aan de start, 
gelijkelijk verdeeld over vertegen-
woordigsters van biljartfederatie De 
Ronde Venen en die uit het district 
Veen- en Rijnstreek van de KNBB. 
Gespeeld zal worden in twee pou-
les van zes deelneemsters, waar-
na kruisfinales tussen de twee bes-
ten per poule de beslissing moeten 
brengen over het kampioenschap. 
Gelet op het deelnemersveld belooft 
het derhalve opnieuw een spannen-
de strijd te worden om de begeer-
de titel 2015 in de wacht te sle-

pen. Zowel de kampioen van vorig 
jaar (Petra Slimmers van Bar Adel-
hof Mijdrecht) als die van 2013 (Jo-
landa Brandse van ’t Fort De Kwa-
kel) geven acte de présence, terwijl 
ook gerenommeerde (bonds)speel-
sters als Petra Lips, Marieke Fokker, 
Gerdien Bras en Els van Tol zich niet 
onbetuigd zullen laten. Het toernooi 
start op vrijdagavond om 19.30 uur 
en op zaterdag vanaf 10.30 uur. Om-
streeks 18.00 uur zal dan de kampi-
oen bekend zijn. Dit damestoernooi 
wordt mogelijk gemaakt door zand- 
en grindhandel De Rooij uit De Hoef 
als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel, Lutis 
Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé 
Biljartmakers Portengensebrug als 
co-sponsor optreden.

Modderige teambuilding OBS Molenland
Mijdrecht - Hoe zorg je voor een 
goed geölied team? Zorg dat er ie-

mand aan het roer staat die weet 
wat er moet gebeuren, iemand die 

de juiste beslissingen neemt, ie-
mand die in de gaten houdt dat haar 

team de juiste koers blijft varen en 
bijstuurt waar nodig, iemand die 
samen met het team en de ouders 
zorgt voor de kinderen op school.
Daar hoort natuurlijk wel een stuk-
je teambuilding bij en zo gebeurde 
het, dat een aantal leerkrachten van 
OBS Molenland hebben meege-
daan aan Mud-Masters. Een hard-
loopfestijn door de modder, waarbij 
onderweg een aantal fikse obsta-
kels en hoogtes overwonnen moes-
ten worden. Teamwork stond hier-
bij voorop, net zoals we samen met 
de kinderen op school het leerpro-
ces doorlopen, heeft het team met 
elkaar de hindernissen overwonnen 
en hebben de leerkrachten samen 
de finish gehaald. Directeur Annet 
Nap stond bij de start en de finish 
klaar voor de nodige mentale aan-
moediging en om dit spektakel op 
de gevoelige plaat vast te leggen.

Staand v.l.n.r.: Lisette Bon, Sophie Carmiggelt, Tara Kentrop, Dewi van der Lij-
cke, Fleur Korver, Tatum Gassman en Sharon van Stempvoort. 
Gehurkt v.l.n.r.: Maaike Gerdes, Farah El Ghini, Monica Vukovic, Renee Land-
man en Evi Millenaar

Argon MD1 wint 3x op rij
Mijdrecht - In de week waarin de 
meisjes van de D1 via enkele spon-
soren en ouders in een hagelnieuw 
trainingspak werden gestoken en 
het nieuw teamlid Bernies werd 
verwelkomt moest men de uitwed-
strijd tegen Aalsmeer afwerken. Het 
werd een succesvolle missie. In een 
in eerste instantie gelijk opgaande 
wedstrijd vermeldde het scorebord 
door 4 goals van Dewi van der Le-

ijcke en 0-4 ruststand. Een penalty 
zorgde voor de 1-4, maar spannend 
werd het niet meer. Door doelpun-
ten van de steeds betere spelende 
Tatum Gassman en Farah El Ghini 
werd de einduitslag van 1-6 bereikt. 
De meiden hebben nu drie wed-
strijden op rij gewonnen en mogen 
daar trots op zijn. Er zal echt nog wel 
eens verloren worden, maar dit suc-
cesje neemt niemand ze meer af.

Argon houdt Neptunus 
van winst af
Mijdrecht - In Rotterdam kon Ar-
gon tegen Neptunus-Schiebroek 
niet imponeren, in een matige wed-
strijd kon het de ook nog ongesla-
gen tegenstander met moeite van 
zich afhouden. Argon kreeg mini-
male kansen en met kunst en vlieg-
werk kon het achterin de nul hou-
den. Argon had duidelijk moeite met 
het fysieke en risicoloze spel van de 
thuisploeg, veel ballen werden over 
de tribune geschoten en ver naar 
voren gejaagd. Het bleef de ook 
doelpuntloze wedstrijd.
Argon begon wel sterk aan de wed-
strijd, de eerste tien minuten ver-
scheen het vaak in de buurt van 
het doelgebied maar kansen wer-
den er niet echt gecreëerd. Doel-
man Romero Antonioli moest daar-
na veel handelend optreden en ook 
kwam Argon goed weg toen een bal 
voorlangs het doel scheerde. Ook 
bij hoekschoppen en verre ingooi-
en was de tegenstander behoorlijk 
gevaarlijk. In aanvallend opzicht kon 
Argon daar weinig tegenover stel-
len, een schot van Ian van Otterloo 
werd geblokt en leverde alleen een 
hoekschop op. Vervolgens was een 
schot van Soner Gedik een gemak-
kelijke prooi voor doelman Heijnen 
van Neptunus. Daarna beleefde Ar-
gon benauwde momenten, Antoni-
oli moest gestrekt naar de hoek en 
ook daarna kwam Argon er verde-
digend met moeite uit. De mooiste 

redding vlak voor rust was van Floris 
Mulder die hard een schot onder de 
lat vandaan kopte.
Bij het begin van tweede helft had 
Argon wel een licht veldoverwicht 
en was het de bovenliggende par-
tij, maar er viel in die fase slechts 
één goede mogelijkheid te note-
ren, Ian van Otterloo kreeg een vrije 
schietkans maar hij leverde een te 
slap schot af op aangeven van Jes-
se van Nieuwkerk. Met halver-
wege de wedstrijd Syrano Morri-
son voor Bas Pel en even later Fer-
nando Pique voor Ian van Otterloo 
probeerde coach Loenen de ba-
kens te verzetten. Maar echt resul-
taat had het niet. Een vrije trap van 
Floris Mulder verraste doelman He-
ijen wel maar de bal ging rakelings 
naast, aan de andere kant behoed-
de Antonioli Argon voor een ach-
terstand toen hij ook bij een vrije 
trap in tweede instantie de bal pak-
te. Het laatste kwartier kwam Argon 
er eigenlijk niet meer aan te pas en 
kwam het eigenlijk goed weg, Nep-
tunus schoot op de paal, een kop-
bal van dichtbij en even later een 
vrije trap werden een prooi voor An-
tonioli. Aan doelkansen voor Argon 
kon eigenlijk niets meer worden 
genoteerd.Zaterdag is Argon vrij 
van kompetitieverplichtingen, wel 
speelt het voor de beker thuis tegen 
Spaarnwoude.
Foto’s: sportinbeeld.com

Eerste winst CSW
Wilnis - CSW heeft zaterdag de 
eerste winst van dit seizoen behaald 
in de eerste klasse B. Op eigen veld 
speelde het een prima wedstrijd te-
gen Voorschoten met een 5-1 over-
winning als beloning.
De wedstrijd was nog maar nau-
welijks aan de gang en de eerste 
kansen waren al een feit. De eer-
ste kans was voor Voorschoten toen 
de bal vanaf de achterlijn werd te-
ruggetrokken maar de bal vervol-
gens voorlangs werd geschoten. De 
daaropvolgende aanval kreeg Vin-
cent van Hellemondt na een prima 
voorzet van Mike Cornelissen een 
goede kopkans maar de bal ver-
dween naast het doel. Maar na vier 
minuten spelen van het wel raak 
voor Voorschoten. Na een prima 
aanval werd de bal vanaf rand zes-
tien in de hoek gekruld. Een enor-
me domper voor CSW zo vroeg in 
de wedstrijd maar de ploeg knok-
te deze middag voor elke meter en 
dat leverde ook de gelijkmaker op. 
Bij een gewonnen duel op het mid-
denveld kwam de bal zomaar bij de 
geheel vrijstaande Dave Cornelissen 
die alleen op de keeper afging en 
beheerst scoorde. Hierna ontstond 
er een zeer levendig duel waarbij 
de achterhoede van CSW de han-
den vol had aan de behendige aan-
vallers van Voorschoten. Voorscho-
ten kreeg ook nog twee vrije trap-
pen te nemen net buiten de zestien 
maar die werden knap gekeerd door 
doelman Jordy Wens. CSW nam na 
een half uur spelen de leiding. Da-
ve Cornelissen pikte de bal af van 
de twijfelende doelman en gaf daar-

na van Hellemondt een niet te mis-
sen kans om de bal in het lege doel 
te schuiven. Het goed voetballen-
de Voorschoten kwam voor rust nog 
aardig opzetten maar gelukkig voor 
CSW zonder resultaat.

Rust
Na rust klapte CSW er weer di-
rect op en probeerde zoveel mo-
gelijk de boel vast te zetten. Dat le-
verde al vrij snel de 3-1 op. Een ge-
weldige pass van Sander Kunkeler 
kwam bij de diepgaande Mike Cor-
nelissen die knap controleerde en 
de bal panklaar lag voor van Helle-
mondt die zijn tweede van de mid-
dag liet aantekenen. Een fikse op-
steker voor CSW en het was hier-
na Voorschoten dat steeds meer 
de aanval zocht maar tevens daar-
bij achterin enorme ruimtes achter-
liet. Bij een uitval van CSW zag de 
goed leidende scheidsrechter een 
overtreding net buiten de zestien-
meter. Elroy Baas stapte achter de 
bal en krulde de bal meesterlijk in 
de kruising. De wedstrijd was ge-
speeld en CSW kreeg nu alle ruimte 
om te voetballen. Zo gebeurde het 
dat invaller Justin Blok na prachtige 
aanvallen tweemaal alleen voor de 
doelman verscheen maar het karwei 
niet af wist te maken na goed kee-
perswerk. Aan de andere kant was 
het bijna 4-2 toen een enorme kans 
niet werd benut en de bal naast het 
doel van Wens verdween. Het werd 
zelfs nog 5-1 voor CSW na wederom 
een prima aanval waarbij van Helle-
mondt de bal panklaar lag voor Blok 
die nu wel prima afrondde.

CSW MC2 schiet 
veelvuldig raak!
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
voor CSW MC2 de zesde speelron-
de in de 2de klasse KNVB op het 
programma. Haarlem Kennemer-
land MC2 was de tegensander. De 
vroege heenreis vond plaats door 
een landschap met dicht opgetrok-
ken mist en regen. Eenmaal aange-
komen in het centrum van Haarlem 
klaarde het weer op en werd het ou-
de voetbalstadion van HFC Haarlem 
zichtbaar.
Op dit voetbalcomplex zit nu Haar-
lem Kennemerland gehuisvest. Het 
oude stadion met aan weerszijde 
hoge tribunes wordt niet meer on-
derhouden, maar is desalniettemin 
een geweldig decor voor deze voet-
balmeiden voor het spelen van hun 
competitiewedstrijd. Met een op-
komst door de catacombe bereikten 
beide elftallen het veld en mochten 
zij hun voetbalkunnen laten zien. 
Met aanmoedigingen vanaf de tri-
bune door ouders en de gebles-
seerde Tessa, kon de wedstrijd be-
ginnen. Wat een leuke ervaring!
De eerste vijf minuten was het spel 
van CSW wat onrustig, maar toen 
het begon te lopen werd dit al snel 
beloond met her eerste doelpunt. 
Vanaf dat moment heerste CSW en 
kon het haar voorsprong snel uit-
bouwen. De achterhoede zette druk 
op de helft van de tegenstander en 
het middenveld behield overzicht 

en zorgde voor goede aansluiting 
met de aanvallers. Met mooie pas-
ses, goede acties en de juiste doel-
gerichtheid ging CSW met een 0-6 
voorsprong de rust in. 

Aangepast
Haarlem Kennemerland had in de 
tweede helft de opstelling enigszins 
aangepast en dat maakte het voor 
CSW lastiger om het goede combi-
natie spel in doelpunten om te zet-
ten. Een enkele keer bereikten de 
aanval van Haarlem Kennemerland 
het doel van CSW. Maar dat offen-
sief werd door CSW goed en rus-
tig afgeweerd en uiteindelijk was 
het toch CSW dat nog vier keer wist 
te scoren. Met een 0-10 overwin-
ning nam CSW weer drie punten 
mee naar Wilnis en een leuke voet-
balervaring rijker! CSW MC2 heeft 
nu 16 punten uit zes wedstrijden en 
maar liefst 31 doelpunten gemaakt 
en slechts 3 tegendoelpunten geïn-
casseerd. Hiermee staan de meiden 
in een strijd met 13 andere teams op 
een mooie tweede plaats! Zaterdag 
is er geen speelronde in verband 
met de herfstvakantie, maar op za-
terdag 31 oktober mag CSW MC2 in 
een thuiswedstrijd weer hun voetbal 
kunnen laten zien. Ook CSW MC1 & 
MC3 boekten mooie overwinningen, 
volle winst dus voor de MC meiden. 
Top gedaan!

Meisjes B2 overtroeft 
VC Allvo MB3
Vinkeveen - Vrijdag 16 oktober 
moest het tweede meisjes B team 
van Atalante aantreden tegen het 
team MB3 uit Almere. Na een goe-
de winstpartij had het team erna de 
wedstrijden met 3-1 verloren, terwijl 
het er eigenlijk wel in zat. Dit wilden 
ze niet weer laten gebeuren.  
Aangevuld door Lisanne de Graaf, 
die in viel ivm 3 afmeldingen, be-
gon het team vol enthousiasme aan 
de wedstrijd. En het ging goed. All-
vo had moeite met de serve van de 
Vinkeveners en als er toch nog wat 
spel uit kwam was het vaak Atalante 
die het dan afmaakte met een mooie 
smash of slim gespeelde bal. Een ri-
ante 25-8 verscheen op het score-
bord. Ook de tweede set hetzelf-
de beeld, een overtuigend Atalan-
te met mooie smashes van Carolien 

en Noa. In de derde set kwam een 
kentering. Allvo ging beter spelen 
en Atalante maakte onnodige fou-
ten. Het spel ging de hele set gelijk 
op, goede services van Ilse en sma-
shes van Fabienne maar dan ook 
weer een paar mindere momenten. 
Atalante leek even de set binnen te 
halen, maar door wat pech en een 
goed service bij Allvo was het toch 
Almere die aan het langste eind trok 
in de 3e set (24-26).
Nadat de coaches de meiden had-
den toegesproken begonnen ze 
weer vol overtuiging. De verloren set 
waren ze snel vergeten en  met het 
solide spel van Lisanne en Nathalie 
lieten ze de opponent weer ver ach-
ter zich. Een overtuigende 25-6 en 
een terechte overwinning in de poc-
ket voor de Vinkeveense meiden.  

Gehavend Atalante heren 
4 pakt 4 punten
Vinkeveen - Er stond voor Heren 
4, sinds kort gesponsord door Elec-
troWorld Bunschoten Abcoude, op 
woensdagavond 14 oktober een 
wedstrijd gepland tegen Spaarne-
stad HS17. Een uitgesproken kans 
om na een 3-tal (vaak nipt) verloren 
wedstrijden, deze keer de overwin-
ning te pakken! Echter ontbraken 
door school- en studieverplichtin-
genen precies de twee diagonaal-
spelers Koen en Max, en de (eni-
ge) spelverdeler Stefan kneusde tij-
dens de training zijn duim en kon, 
bleek later, ook niet spelen. Heren 
4 begon de wedstrijd erg onwennig, 
Martijn moest als invaller spelverde-
ler goed zoeken naar de buitenspe-
lers, maar gelukkig werd hier door 
Remco en Joost goed op geantici-
peerd en werden goede aanvallen 
afgewisseld met strakke prikballen. 
De eerst set stond Heren 4 constant 
steeds een punt of vijf voor en de set 
werd dan ook uiteindelijke gewon-
nen met 25-22.
De tweede set zat er al wat meer 
zelfvertrouwen in het spel en wer-
den de middenaanvallers Rob, Bas 
en Joep iets meer gezocht en ge-
vonden, al bleven deze snellere set-
ups lastig te timen. Maar ook deze 
midden-heren konden uit hun nete-
lige positie de punten blijven pak-

ken. Er werd dan ook snel uitge-
lopen en de set werd zonder ech-
te problemen gewonnen met 25-15.
Spaarnestad kwam tijdens de der-
de set wat meer in hun ritme, ter-
wijl aan de andere kant Heren 4 
even in een dip terecht kwam. Ver-
deler Martijn moest iets vaker ge-
bruik maken van de sterk diagonaal 
spelende Tim, en omdat hij de va-
riatie van Stefan qua set-ups niet 
kon evenaren, stond Spaarnestad 
iets vaker al goed klaar om te bloc-
ken. Maar gelukkig sloeg/prikte He-
ren 4 daar gewoon om- of overheen 
en kon een kleine achterstand op 
het laatste moment gekeerd wor-
den naar een 26-24 overwinning. In 
de vierde set werd er vers bloed het 
veld in gebracht in de vorm van Cor-
né. Deze set werd helaas met 25-21 
verloren, maar ook in deze set lie-
ten de heren hun veerkracht zien, 
want na een initieel redelijk grote 
achterstand wisten ze goed terug 
te knokken. Je kon merken dat ie-
dereen toch wel iets sneller last van 
vermoeidheid kreeg, omdat het spe-
len in zo’n vreemde opstelling veel 
meer van je vraagt. Echter door in-
zet en aanpassingsvermogen van 
het hele team, is dit gehavende He-
ren 4 toch maar mooi met 4 punten 
(3-1) uit Haarlem vertrokken!
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