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KORT NIEUWS:

Collectanten
bedankt

Uithoorn - De Nierstichting bedankt alle collectanten voor hun vrijwillige inzet en de donateurs in Uithoorn voor hun financiële bijdrage tijdens de collecte voor
de Nierstichting in de week
van 16 t/m 22 september jl. In
totaal is in Uithoorn 4.934,70
euro opgehaald. Een prachtig
bedrag. Elke bijdrage helpt
om nierpatiënten hun leven
terug te geven.

Inclus
eindeja ief
arsk
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze aartjes

BEZORGERS/STERS

Kawasaki
gestolen
Uithoorn - In de avond of
nacht van dinsdag 16 op
woensdag 17 oktober is een
motorfiets van het merk Kawasaki gestolen vanaf Bruine
Lijster. De motor, type Z900
ABS, is uit het bouwjaar 2017
en het kenteken is 67-MH-LX.
De diefstal heeft tussen kwart
over elf donderdagavond en
kwart voor elf vrijdagochtend
plaatsgevonden.
Mogelijk
zijn er inwoners die meer informatie hebben. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Bromﬁets uit
voortuin weg
De Kwakel - Op dinsdag 16
oktober is tussen zeven en
tien uur in de ochtend een
bromfiets uit een voortuin
in de Rooslaan gestolen. De
brommer is van het merk
Piaggio, type C38 en wit van
kleur. Het kenteken is FV508-K.

Kwakelse Veiling start
zaterdag 27 oktober
De Kwakel - Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 3 november is de
59e editie van de Kwakelse Veiling. Afgelopen maanden zijn vrijwilligers huis-aan-huis in De Kwakel langs geweest om bij de bewoners en bedrijven te vragen wat men in zou willen brengen op
de veiling.

Hierin zitten veel kopen die met
eten en drinken te maken, zoals
kisten groen te fruit, kaaspakketten en pondje paling. En ook dit
jaar zijn er weer veel kavels rond
het thema uitgaan, zoals diners in
restaurants in de omgeving, kaartjes voor Feijenoord, golf flights en
een bezoek aan de Mercedesfabrieken. De hobbyist komt ook
aan zijn trekken, want er is weer
allerlei gereedschap te koop. Nu
is de rode draad kavel. Op 27 oktober is dat een 3 gangdiner voor

4 personen op 17 januari 2019 bij
restaurant Zaai, Kweek en Eet ins
Aalsmeer. Deze kavel gaat op 27
oktober 7 keer onder de veilinghamer. Alle ingebrachte goederen en diensten zijn gecombineerd tot 300 kavels per avond. Ze
staan in de veilingcatalogus die
afgelopen week huis-aan-huis in
De Kwakel is verspreid. De catalogus is ook te bekijken op de website www.kwakelseveiling.nl/veiling/catalogus. De veiling begint
beide zaterdagen om 20 uur met

de kinderveiling. Hierin mogen
kinderen onder begeleiding van
een volwassenen zelf bieden op
kinderkavels, zoals entreekaartjes
voor kinderattracties, kinderpartijtjes en een spelletje Duo gamen
tegen de Uithoornse gamer Royalistic, De veiling wordt gehouden
in de kantine van de s.v. KDO aan
de Vuurlijn in De Kwakel. De opbrengst van De Kwakelse Veiling
wordt 100% verdeeld onder het
Kwakels verenigingsleven. Afgelopen jaar was dat € 67.023 en in
totaal ging er zo de afgelopen 58
jaar € 2.361.114 naar het bruisende Kwakels verenigingsleven. Eén
van de redenen waarom het goed
toeven is in De Kwakel.
Foto Jesse Habels
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Halloween kinderfeest
Uithoorn - Vrijdagavond 2 november wordt weer het jaarlijkse Halloween Uithoorn gehouden op Sportpark De Randhoorn.

weer één groot feest te worden, dus het is aan te raden uw
kaartjes van tevoren te kopen
of te bestellen. Kaartjes zijn alleen te bestellen via de website (www.halloween-uithoorn.
Dit jaar is het thema Scooby nl) en kosten €3,- per stuk. Per
Doo en de spokenjagers. Het emailadres kunnen maximaal
feest is voor alle kinderen van 6 twee kaarten besteld worden.
t/m 13 jaar, en duurt van 19:00 Wel zijn de kaartjes zijn van tetot 21:30. De locatie is volledig voren op zaterdag en zondag
versierd, er is een kinderdisco te koop bij Legmeervogels. We
en een levend spookhuis, ook hopen weer veel kinderen te
is er de mogelijkheid om ge- mogen ontvangen en zien u
schmikt te worden. Het belooft dan ook graag op 2 november!

Zorgverzekering voor
inwoners met laag inkomen
Uithoorn – Voor mensen met een
laag inkomen heeft de gemeente
een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Zorg &
Zekerheid. Inwoners met een inkomen tot 130 procent van de
bijstandsnorm kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering. Het pakket van de
collectieve zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen
voor kosten zoals bijvoorbeeld
brillen, fysiotherapie of de tandarts. Zorg & Zekerheid geeft een
korting en de gemeente betaalt
een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis mee
worden verzekerd. Er is een keus
tussen AV- Standaard en AV-top.
Bij beide pakketten is het eigen
risico meeverzekerd. Het meeverzekeren van het eigen risico
zorgt ervoor dat er gedurende
het jaar geen extra nota’s worden
gestuurd. De eventuele eigen bijdrage blijft wel van kracht.

Hartelust

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL
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Nieuwe Meerbode

Preventietraining (winkel-)diefstal
en agressie voor ondernemers
Uithoorn – Vorige week organiseerde de gemeente Uithoorn samen met Allerto op het gemeentehuis een preventietraining
(winkel-)diefstal en agressie. De training werd gegeven in het kader van de Week van de Veiligheid en werd gesubsidieerd door
het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Amsterdam Amstelland
De preventietraining op het gemeentehuis is druk bezocht door
meerdere winkeliers en hun personeelsleden; in totaal volgden
51 personen de training. Door het

nabootsen van diverse praktijksituaties (die middels filmpjes werden getoond) werden de aanwezige personen getraind in zaken
als hoe herken je het gedrag van

een dief, het toepassen van kalmeringstechnieken en hoe benader je een klant die hinderlijk gedrag vertoont. Ook werd volop
aandacht besteed aan de theorie
zoals welke vormen van diefstal er
zijn, hoe kan je overlast of agressie
voorkomen en wat zijn de rechten
en plichten van winkeliers.
Ondernemers: denk mee!
De gemeente en het RPCAA roe-

Inkomen): ,,Als je medische zorg
nodig hebt, moet je die krijgen.
De financiën mogen geen belemmering zijn om goede zorg te krijgen. Daarom hebben we ervoor
gekozen om voor onze inwoners die met een minimum inkomen moeten rondkomen de collectieve verzekering af te sluiten.”
Op de website www.gezondverzekerd.nl is terug te vinden welke vergoedingen in de pakketten
zijn opgenomen. De premies die
op dit moment getoond worden
op de website zijn de premies van
2018. Uiterlijk 12 november 2018
worden de premies voor 2019 getoond. Overstappen op de collectieve verzekering is tot eind november mogelijk. Meer informatie via www.gezondverzekerd.nl.
Voor nadere informatie over de
inhoud van de collectieve verzekering kan ook gebeld worden
met Zorg & Zekerheid via: 0715825825.
Vragen kunnen ook gesteld wor‘Financiën mogen geen
den via het Sociaal Loket van de
belemmering zijn’
gemeente: 513111 (van 9.00 tot
Wethouder Ria Zijlstra (Werk en 10.30 uur).
pen ondernemers op om mee te
denken over de inhoud van mogelijke trainingen die ingegeven
zijn door hun eigen praktijk. Het
RPCAA stelt daarvoor in het kader
Veilig Ondernemen subsidie beschikbaar.
Deze trainingen vinden dan
plaats in of rondom de week van
de veiligheid. Ondernemers kunnen hun ideeën hierover mailen naar ingrid.raadschelders@
uithoorn.nl
(beleidsmedewerker Veilig Ondernemen gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn wint
motivatieprijs RPCAA
Tijdens een evenement in het kader van de Week van de Veiligheid heeft de gemeente Uithoorn
namens de RPCAA (op 11 oktober 2018) een motivatieprijs ontvangen. De motivatieprijs wordt
uitgereikt aan regiogemeenten
die hun inwoners en ondernemers ondersteunen in het kader
van veiligheid. Deze ondersteuning vindt onder andere plaats
middels de training en het geven
van voorlichting aan inwoners.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

In memoriam:

Ton Engelman
1935 – 2018,
schepper van natuur
Uithoorn - Op 6 oktober jl. overleed Ton Engelman. Ton was voor
veel mensen een inspirerende
man. Ton maakte in 1973 kennis
met de plek waar nu De Heimanshof ligt die toen nog niet De Heimanshof heette. Er waren plannen om daar onder aanvoering
van Frits Darlang een plek voor
natuuronderwijs voor de Haarlemmermeerse scholen te vinden. Door de gemeente was er al
een tuin aangelegd naar een plan
van Watze de Vries.
In 1975 werd Ton Engelman beheerder van de tuin en heeft hij
de tuin verder vormgegeven met
de hulp van vele vrijwilligers. Hij
bleef tot 2000 beheerder waarna
Henk Nijenhuis hem opvolgde.
Ton wilde zijn ervaring van zijn eigen tuin en die van de natuurtuin
bij het Mendelcollege in Haarlem
inzetten voor het maken van een
soortenrijke natuurtuin met verrassende elementen zoals de vele verschillende paden. Daarvoor
moest hij de tuin met een enorm
ruige begroeiing van onder meer
paardenbloemen, brandnetels,
akkerdistel en smeerwortel beetje bij beetje veranderen in kleine soortenrijke plantengemeenschappen. In 1980 was dit voor
het midden van de tuin gelukt en
kreeg de tuin de naam ‘De Heimanshof,” vernoemd naar Eli Heimans. Ton wilde dat de Heimanshof als voorbeeld diende voor de
groengebieden in Haarlemmermeer. In 2008 ontving Ton Engelman samen met Jan Wartena de
Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) vanwege hun grote verdiensten op het gebied van
natuureducatie. Ton bleef zich tot
2008 actief als vrijwilliger inzetten.
Helaas zijn veel vrijwilligers met

wie Ton werkte ook overleden.
Toch zijn er nog genoeg mensen
die zich de fijne tijd dat hij beheerder was kunnen herinneren.
Ton en Jack Vonk waren het gezicht van De Heimanshof. Zij verwelkomden nieuwe leden en vrijwilligers op een heel aanstekelijke manier. Enkele hoogtepunten die in ons geheugen staan:
Ton deed een oproep aan ons om
hem te helpen kikkers te “evacueren” van een bouwterrein op
Schiphol. Als je met hem in de
tuin werkte vergat je soms dat het
regende. De brug die hij eigenhandig bouwde vergeten wij ook
niet. Net als het opmetselen van
de kloostermuur, waarvoor speciale specie is gebruikt om muurplanten een kans te geven zich
tussen de stenen te settelen. En
het werkte, de muur staat er nog
steeds prachtig bij.
Hij maakte vele uitstapjes met
overnachtingen door heel Nederland om de natuur en de bijzondere planten te ontdekken.
Zo zijn alle eilanden bezocht. Het
was altijd een heel gedoe om met
20 a 30 man op de fiets en wandelend bij elkaar te blijven. Ton
en Jack gingen voorop, Horst achteraan die voor de achterblijvers
zorgde. Altijd!
Zelf heb ik als vrijwilliger veel aan
Ton gehad als leermeester van
wie ik vaak in een uur meer leerde dan weken op school:
Ton, je hield mij menig plantje voor
Tussen alle wandelpassen door
Soms kwam er nog geen naam
En ik zocht dan heel bedachtzaam
In het “gidsje” van mij
Jij pakte de Heukels erbij,
Maar de echte gids, die was jij!
Jeroen Warmerdam

den: ‘October’ van Eric Whitacre.
Een prachtig, meeslepend stuk
waarbij vooral de dynamiek en
het samenspel van het orkest van
belang is. ‘Ireland: of legend and
lore’ van Robert W. Smith. Een
stuk wat doet denken aan de vervlogen tijden in Ierland en Schotland, historisch en folkloristisch.
Als laatse de ‘Suite of old american dances’. Een suite die bestaat
uit 5 stukken welke de verschillende amerikaanse dansen vertegenwoordigen; de cakewalk,
schotse dans, de western one
step, wallflower waltz en als laatste de vrolijke rag.
Sursum Corda zal spelen: ‘Where
the Eagels soar’ van Steven Reineke, ‘the Duk of Albany’ van Jacob de Haan en ‘Dances of Innocence’ van Jan van der Roost. Een
zeer gevarieerd programma dus.
U bent van harte welkom tijdens
dit concert! Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Op de foto
het orkest is ‘gegroeid’ en wat de ziet u beide orkesten in actie tijverbeterpunten zijn.
dens AmstelProms 2018.

KnA orkest en sursum
corda geven gratis concert
Uithoorn - Op zaterdag 3 november a.s. zal het KnA Orkest samen
met Surum Corda, het harmonieorkest uit Aalsmeer, een concert
verzorgen in het Muziekgebouw
aan het Legmeerplein. Dit concert is gratis toegankelijk.
Voor het KnA Orkest is het con-

cert de laatste fase in de voorbereiding naar deelname aan het
festival in Hoofddorp. Tijdens dit
festival zal het orkest worden beoordeeld door een vakkundige jury. Dit soort aktiviteiten zijn
van belang voor het orkest; het
is goed om te weten in hoeverre

Festival
Tijdens het concert op 3 november zal het KnA Orkest de stukken
ten gehore brengen die ook op
het festival gespeeld zullen wor-

Tentoonstelling kleindiervereniging
“Onze Langoren”
Regio - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober a.s. houdt kleindiervereniging “Onze Langoren” weer voor de 83ste keer
haar jaarlijkse tentoonstelling.
En net zo als afgelopen jaren zal
er weer een grote diversiteit aan
dieren zijn. Er zullen dieren geshowd worden door leden uit de
wijde omtrek zoals b.v. De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer,
De Kwakel en zelfs Amsterdam.
Ook dit jaar zijn we opnieuw te
gast bij Fam. De Graaff, Oosterlandweg 3a in Mijdrecht. Er zullen ruim 200 dieren tentoongesteld worden en dit zijn konijnen, grote- en dwerghoenders,
sier- en watervogels en cavia’s.
De leden, waaronder ook jeugdleden, brengen veel dieren van
verschillende rassen en kleurslagen in de kooien.. Op vrijdag zullen er 5 nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn alle dieren te keuren op hun specifieke
eigenschappen.
In de loop van de middag zullen de keurmeesters de prijswinnaars aanwijzen.
Voor de liefhebber van kleindieren is een bezoek aan deze tentoonstelling zeer zeker de moeite waard. Als u interesse heeft
voor bepaalde rassen of erover
denkt b.v. een konijn of cavia aan
te schaffen dan lopen er mensen rond die u antwoordt kunnen geven op uw vragen. Ook

Zangers
gevraagd
Uithoorn - De Time Out Singers
is een meerstemmig gemengd
koor. We zingen met veel plezier popliederen en dadelijk ook
kerstliederen. Het geheel staat
onder leiding van dirigent en pianist Peter van Marle.
En we hebben ook een basgitarist als begeleider. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is
ongeveer 45 jaar. Er is nog ruimte voor zangers om mee te zingen en wie weet...mee te doen
aan het kort kerstoptreden in
december. Wie dit wil kan, zonder verplichting, naar onze repetitie op woensdagavond 31 oktober komen. We repeteren van
20.15 uur tot 21.45 met een kleine en gezellige koffiepauze.
Trap op naar 1e etage en we zingen in de vergaderruimte. Als je
op tijd bent (20.15 uur), loop je
met ons mee naar boven
Nadere informatie: tel.: 0644018557 of vanma014@gmail.
com of kom woensdag 31 oktober gewoon langs. Brede School
Legmeer, Randhoornweg 39,
1422 WX Uithoorn.

nu is er weer voor de kinderen
een knuffelhoekje ingericht waar
ze met een aantal dieren kunnen
spelen en knuffelen en deze dieren zijn ook te koop. En de enveloppenstand met leuke prijzen is
natuurlijk ook weer aanwezig.

Laat u verrassen en kom even kijken. De toegang is natuurlijk zoals altijd gratis!! De tentoonstelling is geopend op vrijdag 26 oktober van 15.00 tot 22.00 uur en
op zaterdag 27 oktober van 10.00
tot 16.00 uur.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183

Haat en liefde in
de polder

De veenmol is niet zo lief
De veenmol is een insect van
ongeveer 4,5 cm lang, het
mannetje iets kleiner dan het
vrouwtje.
Ze leven onder de grond in
holletjes en gangen. Ze hebben voorpoten met stevige
klauwen zodat ze snel kunnen
graven, net als de grote mol.
Ze kunnen heel makkelijk achteruit lopen door hun gangen,
want ze hebben niet alleen
voelsprieten op hun hoofd
maar ook op hun achterwerk.
Echt appetijtelijk ziet hij er niet
uit. Toch moeten we van hem
houden. De veenmol heeft een
hele tijd op de rode lijst gestaan als bedreigde diersoort.
Zijn aantallen liepen ernstig
terug. Daarna was hij “kwetsbaar”. Nu hoeven we alleen
nog op hem te passen, van
hem te houden dus.
Maar waarom doet hij dan alles om zich gehaat te maken?
Hij heeft zich gevestigd in mijn
gras. En niet alleen. Met tientallen. En daar doet hij zich tegoed aan de wortels van mijn
gras. Heerlijk vinden ze dat.
Na de droge periode zag ik
wel 10 grote bruine plekken in
mijn gazon. Ik dacht: een paar
regenbuitjes en alles is weer
groen. Maar nee, de plekken
bleven en werden bruiner en
bruiner. Daar zijn veenmollen
actief zei de hovenier.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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Nu gaan de veenmollen binnenkort in winterslaap. Maar
wat gebeurt er volgend jaar?
De mannetjes maken een holletje en gaan daar hun trilzang
laten horen om vrouwtjes te
lokken. Als dat lukt maakt het
vrouwtje een kraamkamer en
daarin legt ze tenminste 250
eitjes. Na drie weken zijn het
nimfen, ze vervellen 10 keer,
houden twee jaar een winterslaap. En daarna heb ik er per
vrouwtje 250 veenmollen bij.
Stel nu eens dat ik nu 20
vrouwtjes veenmol heb, dan
zijn er over twee jaar 5000
veenmollen. De veenmollen
die nu bij mij wonen zijn er dan
niet meer maar 5000 veenmollen vind ik wel erg veel.
Ik hoop dat de veenmollen
nu snel in winterslaap gaan.
En dat het gras dan nog even
groeit. Dan heb ik een winter
om na te denken….
Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Voor de lekkere trek is
Alexanderhoeve de juiste plek!
Uithoorn - Dit was de slogan waarmee Rita Bouwman die mooie
transportfiets won bij Alexanderhoeve kaas & noten op winkelcentrum Zijdelwaard. De Alexanderhoeve had afgelopen anderhalve
maand een aktie met verzin een
leuke slogan. De klanten kregen
een deelnemerskaart mee waarmee ze een zo’n origineel mogelijke slogan moesten verzinnen.

Uithoorn - In de avond of
nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober is een scooter
van het Kymco gestolen bij de
Gasperiflat. De scooter is grijs
van kleur en het kenteken is
F-053-ZR.

De deelname was enorm, daardoor werd het voor Arie en Marga ook erg moeilijk om een winnaar te kiezen. Zo verscheen er op
de Facebook pagina een poll met
de 6 leukste slogans, en konden de
klanten van winkelcentrum Zijdelwaard hun stem éénmalig uitbrengen op één van slogans. Hiermee
werd de slogan van Rita met 48%
van de stemmen de winnares.

Zonnebloem, jong, iets
ouder en nog ouder verenigd
Regio - De Kwakel - De Zonnebloem afdeling De Kwakel /
Vrouwenakker had in één week
tijd, twee activiteiten waarbij
jonge mensen betrokken waren tezamen met onze gasten.

Scooter
ontvreemd

Op dinsdagmorgen om 9.00 uur
werd er in ‘In den Ossenwaerd’
een ontbijt verzorgd door de
MBOplus opleiding Hospitality
Managment. De gasten werden
ontvangen door de studenten,

er was een korte uitleg aan de
mensen over een nieuw concept
van ontbijten in meerdere etappes en daarna mocht er heerlijk
geproefd worden. Een drie gangen ontbijt werd er ter plekke

bereid en opgediend. Er werd
heerlijk gegeten, lekkere koffie,
thee en sapjes gedronken en de
gasten hebben even uitgebreid
bij gekletst. Dat is weer eens iets
anders dan een kopje thee met
een sneetje brood.
Nieuw
Op vrijdag was er ook iets
nieuws. In samenwerking met BS
De Zon, groep 7, was er op initiatief van de RIKI stichting een in-

teractieve creatieve middag georganiseerd. In de ontmoetingsruimte bij de kerk waren schilder spullen en gezelschapspelletjes neergezet waar de gasten zich samen met de kinderen mee konden vermaken. De
vrijwilligers hadden geen drukke middag, de schoolkinderen
waren goed voorbereid op deze middag en zo vond het gezelschap elkaar heel makkelijk
en was daarna druk in de weer.

Er zijn portretten geschilderd, er
waren gezellige spelletjes en gesprekken met de kinderen, leuke dingen werden er gemaakt
en natuurlijk was er tijd voor een
kopje koffie, thee of limonade
met wat lekkers erbij. Een zeer
geslaagde middag wat wij zeker
nog een keer zullen herhalen. En
zo hebben jonge mensen ook
kennis gemaakt met de Zonnebloem, en wie weet is ’jong geleerd, oud gedaan’.
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Hofstede Nooitgedacht
Boterdijk 77,
1424 ND De Kwakel

2

Vrouwenakker 10A
1428 RZ Vrouwenakker
Tel. 0297-533889

Blokland 56
2441 GG Nieuwveen
Tel. 0297-526591
WWW.RIGARANCH.NL

Tel. 0297-568566
WWW.HOFSTEDENOOITGEDACHT.NL

(Airbrush) schilderijen van
Nicolette Oosterhof-Heemskerk
Schilderijen en tekeningen van
Linda van den Bergh

14 Bloemsierkunst Christa Snoek

15 Riga Ranch Paardenmelkerij

Chocolade en marsepein maken door
Carien van Wees
Fabergé-eieren van Edith Veenhof
Schilderijen van Jaap Roggeveen
Fabergé-eieren van Riëtta van der Kolk

Bloemobjecten van Christa Snoek
Beelden van Cock van Luling
Schilderijen van Gerda Cornelissen
Schilderijen van “Must We Unite”:
Nicole van Rietschoten en Marcel Verschoor

Boterdijk 91
1424 ND De Kwakel
Tel. 0297-563679
WWW.POLDERSPORT.COM

Keramiek van Lonny van Rijn
Keramiek van Annemieke
Rozenberg

11 Dorpshuis De Quakel

Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Tel. 0297-531528
WWW.FACEBOOK.COM/

Boterdijk 135
1424 NE De Kwakel
Tel. 06-53225000

Boterdijk 146
1424 NK De Kwakel
Tel. 06-24562258

Beelden, tekeningen en zeefdrukken
van Andy & Rex Team Kunst
Schilderijen van Jos Verheugen
Schilderijen van Narcisse
Schilderijen van Serge Verheugen

5

Beelden van Joke van der Maat-Arnts
Schilderijen en giclées van Amanda Poortvliet
Schilderijen en art prints van Anna Feer
Schilderijen van Sanne Bavelaar
Sieraden van edelsmid Mieke Preijde-Meijer
Textieltechnieken van Sonja van Kapel van Kessel

Drechtdijk 9, 1424 RA De Kwakel
Tel. 0297-222868
WWW.BISTRO9.NU/
BISTRO-9-NEXT-DOOR

WEKO Souvenirs

Fam. Meijer/Beentjes

WWW.CININWONEN.NL

12 Bistro 9 Next Door

Poldersport De Kwakel

DORPSHUISDEQUAKEL

Schilderijen van Nico van Oosten
Schilderijen, keramiek en
Raku-stook van Ton Bocxe
Schilderijen van Atelier
De Kwakel

Schilderijen van
DAFAZ.ART:
Diane Zeegers en
Frans te Spenke

4

Vrouwenakker 4
1428 RZ Vrouwenakker
Tel. 06-81941688

WWW.CHRISTASNOEK.NL

Schilderijen van het Aalsmeers Schilders
Genootschap

3

13 Cin in Wonen

27 + 28
oktober 2018
12.00-17.00 uur
12.00-17.00 uur
8
9

Biezenwaard Creatief

10

Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
WWW.BIEZENWAARDCREATIEF.
WORDPRESS.COM

1112

7
6
5
4
3

2

10 Zorgboerderij Inner-art
Vuurlijn 36
1424 NS De Kwakel
Tel. 0297-563753

WWW.INNER-ART.NL

Aquarellen van
Maarten Abrahamsen
Beelden van
Angelique Streefkerk

9
1

In den Ossewaerd

Vuurlijn 50
1424 NS De Kwakel
Tel. 06-22234952 / 06-22276638

WWW.INDENOSSEWAERD.NL

13
14
Schilderijen van Schilderclub
Biezenwaard Creatief
Haakwerk van Lucy Buzing
Haakwerk van Elma Huibregtsen

6

Lijstenmakerij & Restauratie
De Inlijsteraar
Stelling 30, 1424 EL De Kwakel
Telnr. 0297-523797
WWW.DEINLIJSTERAAR.NL

Waren we voorheen een zelfstandige
locatie in de kunstroute, dit jaar heeft
De Inlijsteraar besloten u - inpandig bij locatie 7. Bruinsma Natuurlijk! - van advies te dienen m.b.t. inlijsten en restauratie van kunstwerken. Er zijn voorbeeldinlijstingen te zien en u
kunt een kijkje in de keuken
nemen bij het restaureren
van een schilderij. En voor
de kleintjes is er de schilderijcarrousel. Maak in 2 minuten je eigen schilderij!

15
Schilderijen van Evelyn Citroen/Clown Bijouxxx

7

Bruinsma Natuurlijk!

Noorddammerweg 1 AIS
1424 NV De Kwakel
Tel. 0297-325709

WWW.BRUINSMANATUURLIJK.NL

8

Theetuin/Bamboelabyrint
‘Het Nirwana’

Mede mogelijk gemaakt door:

Steenwycklaan 16
1424 NL De Kwakel
Tel. 06-29775397

Sponsor:
Schilderijen van Henk Reijken
Schilderijen van Anja Verbruggen
Beelden van Tonneke Iwema-van Harten

Sieraden van Nicoline van den Broeck

Beelden van Femke Kempkes
Beelden van Het Beeldeneiland
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Leerlingen bouwen
draaiende kermisattracties
Regio - Bouw een draaiende kermisattractie. Dat is de opdracht
die TechNet Amstel & Venen
heeft uitgeschreven onder basisscholen en middelbare scholen
in de gemeenten De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn. Een
vakkundige jury inspecteert alle bouwwerken en kiest op donderdag 8 november een winnaar
tijdens de Open Avond van de
Techniek Driedaagse. Leerlingen
van groep 7 en 8 van de Paulusschool besteden elk vrij uur aan
het bouwen van hun draaiende
kermisattracties, waarbij zij hun
inspiratie haalden van de kermis

bij de Feestweek in Abcoude. ,,Wij
bouwen de Polyp’’, vertelt Guusje,
die samen met Indra, Jonathan,
Sweder en Philip een team vormt.
,,Dat is een soort paal met octopus-armen, waaraan bakjes zitten die ronddraaien.’’ Ieder team
kreeg een motortje met stroomdraadjes en een batterij.
Rolverdeling
Daarnaast kregen we ook nog
een zakje met wat satéprikkers,
doppen van flessen en oude cd’s’’,
legt Indra uit. ,,Deze onderdelen mag je gebruiken, maar dat
hoeft niet persé. De rolverdeling

in de groep is traditioneel. ,,De
jongens zorgen ervoor dat alles
draait en Indra en ik doen de decoratie’’, lacht Guusje. ,,Daar zijn
meisjes gewoon beter in.’’ Elk vrij
uur wordt gebruikt om verder te
bouwen, want na de herfstvakantie wacht het bezoek van de jury.
,,Donderdag gaat de hele school
op schoolreisje, maar omdat wij
in groep 8 zitten, mogen wij niet
mee’’, legt Indra uit. ,,Eigenlijk zijn
wij dus vrij, maar wij komen terug
naar school om onze attractie af
te maken. Dan is het hier lekker
rustig.’’
Space Jam
Verderop werken Roel, Ruben en
Duco uit groep 7 aan hun ‘Space
Jam’, de miniatuur versie van een
metershoge zweefmolen. ,,Ons
eerste idee was dat deze zweefmolen niet alleen rondjes zou
draaien, maar ook nog omhoog
en omlaag kon’’, legt Roel uit. ,,Dat
bleek toch een beetje te moeilijk.
Nu kan hij alleen nog maar rond.
Het verzinnen van een kermisattractie is niet zo moeilijk, maar
hoe laat je hem draaien?’’
Alle bouwwerken worden door
een jury beoordeeld. Tijdens de
Open Avond van de Techniek
Driedaagse op donderdag 8 november worden de winnaars bekend gemaakt. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn van
17.00 tot 20.30 uur in de loods
van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht.

Scholengemeenschap Thamen
milieubewust met Waste Away
Regio - Op dinsdag 16 en donderdag 18 oktober hebben de
leerlingen van de tweede klassen
van Scholengemeenschap Thamen meegedaan aan het project
Waste Away. Dit project wordt
uitgevoerd door Stichting Technotrend, in samenwerking met
JMA (Jongeren Milieu Actief ). Tijdens dit project werden de leerlingen in vier lessen bewust gemaakt van de gevolgen en im-

pact van (zwerf-)afval op het milieu. Naast het werken aan een
collage met gevonden zwerfafval en het maken van papier,
stond ook een bezoek aan het afvalscheidingsdepot aan de Industrieweg op het programma. Onder leiding van twee enthousiaste medewerkers kregen de leerlingen uitleg over het aanleveren
en verwerken van diverse soorten afval. Daarna volgde nog een

kwis. De leerlingen vonden het
project een leuke en interessante afwisseling met de gebruikelijke lessen op school. Zowel voor
de kwis, als de collage, als het
beste idee voor een duurzaam
Uithoorn wordt nog een winnaar
aangewezen.
Begin november komt de wethouder van Uithoorn naar Thamen om de winnaar bekend te
maken.

Parkeren is mogelijk bij ’t Fort in
Amstelhoek en Dr. Van der Haarlaan in Mijdrecht. Er rijden pendelbussen naar de Techniek Driedaagse.
Foto Rosanne Kok.

Cupcakes versieren bij AH Jos v.d. Berg
Uithoorn - De afgelopen weken
stond het thema bakken centraal
bij AH Jos v.d. Berg en konden
klanten koekjes uitstekers sparen. In verband hiermee, gaan wij
geen koekjes bakken, maar organiseert AH Jos v.d. Berg op 31 oktober een cupcakes versier dag
voor ouderen in de ochtend en
voor kinderen in de middag. De
ouderen kunnen ochtends na ei-

gen inzicht 4 cupcakes versieren. dag 30 oktober. Er is ruimte voor
De versierde cupcakes kunnen 48 ouderen en 60 kinderen, dus
dan onder het genot van een kop- wees er snel bij Vol=Vol.
je koffie of thee opgegeten, of na
afloop mee naar huis genomen
worden. Kinderen kunnen in de
middag 2 Hamburger cupcakes
maken. Ook hier staat iets lekkers
te drinken klaar. Inschrijven is verplicht, dat kan bij de servicebalie
bij AH Jos van den Berg t/m dinsUithoorn –‘Het conceptbeleidsplan voor de aanpak van Armoede en Schulden 2019 – 2022 ligt
ter inzage‘. De gemeente Uithoorn actualiseert haar armoede- en schuldenbeleid. Op verschillende manieren zijn inwoners gevraagd om inbreng; via
een
klantbelevingsonderzoek,
een enquête en in gesprek met
inwoners. Het concept beleidsplan is nu gereed. Op grond van
de Inspraakverordening 2004 en
afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht krijgen inwoners van Uithoorn de gelegenheid om het concept beleid in te
zien. Ook worden twee concept
verordeningen ter inzage gelegd.

Armoede- en schuldenbeleid ter inzage
Dat zijn:
- de concept verordening maatschappelijke participatie en;
- de conceptverordening individuele inkomens- en studietoeslag.
Inwoners kunnen reageren op
de documenten via een mail, per
brief of telefonisch. De documenten liggen vanaf 18 oktober tot
en met 5 december 2018 ter inzage bij de gemeentelijke balie. De
documenten staan ook op www.
uithoorn.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Robert Wesselink of Karin Woltering
van de gemeente Uithoorn, telefoon (0297) 513111 of gemeente@uithoorn.nl

Halloween
feest bij
De Olievaar
Uithoorn - Op zondag 28
oktober vieren we Halloween bij de Kinderboerderij
De Olievaar. Van 14.00-16.00
uur worden allerlei spelletjes gedaan, kinderen kunnen worden geschminkt,
ze kunnen koekjes versieren en er worden spannende verhalen voorgelezen.
Inloop is gratis. Tot zondag!

‘Een ander
een beter leven
geven, daar
word ik
warm van.’

‘Mijn kinderen
zijn het er volledig
mee eens.’

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven.

08

24 oktober 2018

Verbouwing AH Jos van
den Berg op schema
Uithoorn - De verbouwing en
uitbreiding van de winkelruimte van Albert Heijn Jos van den
Berg in winkelcentrum Amstelplein gaat naar wens. Augustus
dit jaar werd er een begin mee
gemaakt. “Het eerste gedeelte
van de uitbreiding wordt woensdag 24 oktober opgeleverd. Dat
is het stuk langs de Schans vanaf
waar tot voor kort Gall & Gall zat
– die nu gevestigd is in de vroegere Blokker winkel - tot en met
de ruimte van Bakker Bart aan de
Koningin Máximalaan. Dan is de
casco ruwbouw daarvan klaar,
maar vanzelfsprekend nog niet

is AH Jos van den Berg de eerste
in Nederland die dit laat doen.
Dat houdt tevens in dat het blauwe scherm rond de bouwplaats
deze week ook verdwijnt. Dat
ziet het er voor het aanzien van
de gevel alweer een stuk mooier uit, zeker met het oog op de
feestdagen. “Nogmaals, in de bestaande winkel is en blijft iederingericht als winkel,” laat Jos van dat tijdstip gaan sluiten. We heb- een van harte welkom. Jammer
den Berg ons desgevraagd we- ben veertien dagen nodig om dat we voor de feestdagen onten hoe de verbouwing er nu ons opnieuw in te richten. Ko- ze klanten niet een geheel vervoor staat. “Het definitieve in- mende weken gaan we de ruim- nieuwde en uitgebreide super
richten gebeurt pas begin vol- ten voor onze kantoren, kantine kunnen presenteren, maar dat
gend jaar. Voor het einde van dit en opslag alvast in orde maken gaat helaas niet eerder. Ik wil wel
jaar hopen we dat stuk wel klaar op de nieuwe locatie achter Gall verklappen dat nieuwe super
hebben in die zin dat eind janu- & Gall.” Aan de buitenkant valt 2.000 vierkante meter netto winari de scheidingsmuur tussen er deze week wel al wat te zien kel oppervlak krijgt. Tel daarbij
het nieuwe deel en de bestaan- van de verandering. De nieuwe 600 vierkante meter op aan extra
de winkel er tussenuit kan. Tot raampartijen aan de Schans en gebruiksruimte voor kantoren,
dan blijft onze bestaande super- de Máximalaan worden voorzien kantine en opslag. In totaal dus
markt gewoon draaien. Uiteinde- van een folie waarop men het in- 2.600 vierkante meter bruto en
lijk gaan we de nieuwe winkel op terieur van de nieuwe winkel kan daar zijn we heel blij mee,” aldus
13 februari 2019 feestelijk ope- bewonderen. Dan is het net als- Jos van den Berg die zijn wens
nen. Dat houdt in dat we 28 ja- of je van buiten naar binnen de voor een ‘Large super AH’ eindenuari de huidige winkel tot aan nieuwe winkel inkijkt. Daarmee lijk in vervulling ziet gaan.
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Legmeervogels meiden
MO13-1 bekert verder

KDO vergeet zichzelf te
belonen in Rijpwetering
De Kwakel - Na het teleurstellende verlies van vorige week in eigen huis tegen GDA, mocht KDO
afgelopen zondag aantreden tegen ROAC. In Rijpwetering wijzigde trainer Raymond de Jong
zijn elftal op een drietal verdedigende posities. Jesper Oudshoorn keerde namelijk terug onder de lat en Erik Verbruggen begon daarnaast als linksback. Het
meest opvallende was echter de
basisplaats voor de 36-jarige Mathijs Molleman centraal achterin.
Hij verving Roy Verkaik, die op vakantie was. Gekoppeld aan een
sterke bank met o.a. Jesse Stange en Sven Vlasman (terug uit Bali), wilde KDO vooral de zure nasmaak van vorige week wegspoelen.
Open strijd
In de eerste helft ontspon zich
een gelijk opgaande en open
wedstrijd tussen ROAC en KDO. In
de achtste minuut waren de Kwakelaars dichtbij een openingstreffer, toen een kopbal van Bart Hoving van de lijn werd gehaald.
ROAC, nog steeds onder leiding
van de fanatieke trainer Hein Leliveld, had vooral verdedigend zijn
zaken goed op orde. De wedstrijd
golfde op en neer, zonder dat beide ploegen echt gevaar wisten te
creëren. Bart Hoving was in de
39e minuut wel dichtbij de 0-1,
maar zijn schot ging net naast
de linkerpaal. Met een 0-0 stand
werd even later de rust bereikt.
Pech
Na de rust nam KDO steeds meer
het heft in handen en had het
in de 51e minuut pech toen een

schot van Joeri Stange op de
paal belandde. In de 71e minuut
kwam ROAC echter ‘uit het niets’
op voorsprong uit een vrije trap.
Op vijf meter van het zestienmetergebied schoot ROAC-speler
Rudolf Bax de bal, over de Kwakelse muur, heen de 1-0 binnen.
Nog twintig minuten had KDO
om deze achterstand ongedaan
te maken.
De Kwakelaars kregen een paar
kleine mogelijkheden om de gelijkmaker te maken, echter zonder resultaat. In de blessuretijd
kreeg KDO de ultieme mogelijkheid om de 1-1 te maken, toen
het een strafschop kreeg. Invaller Jesse Stange ging achter de
bal staan, maar hij schoot de bal
in de handen van de sluitpost
van ROAC. Vlak hierna floot de
scheidsrechter af en was de tweede nederlaag op rij een feit.
Nederlaag
Op basis van deze onverdiende
nederlaag blijft KDO steken op
vier punten uit vier wedstrijden.
Het spel van vandaag (met name in de tweede helft) was gelukkig beduidend beter dan vorige week en biedt genoeg aanknopingspunten voor de komende wedstrijden.
Morgen (lees: dinsdag 23 oktober) om 20:00 uur spelen de Kwakelaars voor de beker thuis tegen
MSV’19 uit Montfoort.
Vervolgens hervat KDO a.s. zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen koploper HVV.
Van deze Haagse tegenstander
werd vorig seizoen twee keer verloren, dus er zal alles aangedaan
worden om dit nu te voorkomen.

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 26 oktober
aanstaande is het alweer de laatste vrijdag van de maand oktober en dit betekent dan Klaverjassen bij Legmeervogels. De organisatie hoopt uiteraard op
net zo grote opkomst als de eerste keer. Iedereen die van klaverjassen houdt is op deze vrijdagavond van harte welkom bij Legmeervogels.
Je hoeft geen lid te zijn van Legmeervogels om mee te spelen.
Nee, iedereen is van harte welkom. Het is ook zo dat je deze avond met jouw auto, scooter, motor, snorfiets, mountainbike, e-bike of de gewone fiets,

maar ook met paard en wagen of autoped mag doorrijden
naar het clubhuis. De klaverjasavond bij Legmeervogels begint
om 20.07 uur precies. Er worden
4 rondes gespeeld van 16 partijen. Elke avond staat op zichzelf. Er is geen competitie. U kunt
dan ook deze avond gewoon komen, Ook wel handig om te weten, er is geen tombola en op deze avond is er dan ook nog eens
na afloop direct de prijsuitreiking.
O ja, de kosten. Nu, die vallen reuze mee. €3,- per persoon. Dit is
dan inclusief een kopje koffie of
thee. Mooier kan de organisatie
het niet voor u maken.

Goede prestatie Team
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag
21 oktober was de tweede ronde
van de Westfriese jeugdjudocompetitie. In deze competitie strijden 5 judoscholen over 5 competitiedagen. Voor deze tweede ronde moesten we vroeg naar
Grootebroek.
Het team bestaat uit 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van
-24 tot -55 kilogram. Er was nog
iets recht te zetten want de eerste ronde verliep niet goed! Ze
moesten op deze eerste dag tegen 3 andere judoscholen strijden. De eerste partij was gelijk
pittig tegen de koploper. Niet helemaal wakker en toch onder de
indruk verloren we met 7-2. De
tweede partij was er veel meer

strijd en werd er enorm geknokt.
Waar ze vorige wedstrijd nog verloren wonnen ze nu met 8-1!! De
laatste partij tegen een club uit
Zaandam waar ze nog niet eerder van gewonnen hadden, maar
met hetzelfde strijdplan en inzet
moest het goed komen. Na gemeen spannende wedstrijden
wonnen ze uiteindelijk met 5-4!
Een top prestatie!!! Een goede
dag en ze hebben bewezen dat
ze in deze klasse thuis horen. Diego, Devin, Kacper, Rens, Lucas,
Kian, Morris en Jasper jullie zijn
kanjers! Op www.judoryukensui.
nl kunt u de uitslagen en alle informatie over onze judoschool
vinden. U kunt ons ook vinden op
Facebook.

Supermarkt De Quakel sponsor
van het derde Jeu de Boules
De Kwakel - Deze week organiseerde de plaatselijke Jeu de
Boules club” Het Wilgenhofje”’
De Kwakel, het derde jeu de Boules Toernooi in 2018, dat gesponsord word door een Kwakelse ondernemer. Deze keer was het Supermarkt de Quakel. Schonk deze middag een mooie hoofdprijs, een tas vol met waardevolle boodschappen, en waardebonnen die bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen worden. Twintig
leden kwamen deze middag om
drie gezellige partijen te spelen,
onder mooie omstandigheden,
het was goed weer. Na twee ronden waren er een aantal die beide

partijen hadden gewonnen, de
derde ronden moest uit eindelijk
de beslissing brengen. Het was
deze middag Thera Winter die de
hoofdprijs wist te winnen 3+20.
De waardebonnen werden gewonnen door 2e Mien Breuren
3+16, 3e Ben Koeleman 3+15,
4e Jan Bartels 3+10, 5e Koos
van Leeuwen 2+13, 6e Andre de
Jong 2+6, 7e Tiny Wijnkoop 2+5,
8e Wout Verlaan 2+4, 9e Anneke
Koeleman 2+3.
De Jeu de Boulesclub Het Wilgenhofje De Kwakel kan weer terug kijken op een zeer geslaagd
toernooi, het volgenden toernooi
is 15 november 2018.

Uithoorn - Zaterdag 20 oktober
was het dan zover. De beslissende wedstrijd voor Legmeervogels
MO13-1 om de 1e plaats vast te
houden in de eerste ronde van de
KNVB Beker.
We moesten thuis tegen de nummer 2, Victoria uit Loosdrecht.
Het verschil was 2 punten dus er
moest minimaal gelijk gespeeld
worden. De tegenpartij wist ook
dat ze moesten winnen om nummer 1 te worden. Na goed checken door de scheids van de spelerspassen werd de wedstrijd 5
minuten later dan gepland afgetrapt.
De meiden waren gebrand om te
winnen maar stonden in de eerste paar minuten wel gelijk onder druk. De bal werd in de 4e minuut goed opgevangen op het
middenveld en door onze linkshalf Yasmin via midden mid Luna naar voren gespeeld richting
rechtsbuiten Juli. Zij ging op snelheid langs de verdediging en met
een mooie voorzet werd de 1-0
gemaakt door Kiki (ingevallen uit
MO15). Binnen 3 minuten werd er
weer door ons gescoord maar helaas afgekeurd voor buitenspel.
Snelle score
Dit lieten de meiden niet op zich

zitten en ze scoorden al snel via
een uitbraak van onze spits Rodaina, in de 6e minuut, de 2-0.
Dit was al een beetje de mokerslag voor de tegenstander. Ze
probeerden dit op te vangen
door vaker te wisselen maar helaas hielp dat niet. Ze hadden wel
2 snelle spitsen, maar door onze
vaste verdedigers Bernice, Maddy, Janique en Nathalie kwamen
ze er mooi niet door. Vlak voor
rust kwam uit een goede voorzet
van Fleur de 3-0 binnen.
Ruststand 4-0. Na flink wat limonade gedronken te hebben werd
het binnen 6 minuten in de tweede helft al snel 6-0. Vervolgens
werd uit een corner via Luna de
bal erin getikt voor de 7-0. 9 minuten voor tijd zag onze linksbuiten Sacha een bal van de keeper
terugkomen en tikte hem mooi in
de linkerhoek. Dit was natuurlijk
de aanzet om voor de 10 te gaan
en in de laatste minuten werd er
nog even druk gezet door onze
middenvelders Lieke, Nina en Elise richting de spitsen waardoor
de einduitslag 10-0 werd. Inderdaad wéér de 0 gehouden door
onze keepster Tessa.
Ongeslagen in de poule gaan we
nu op naar de tweede ronde in de
KNVB beker.

UWTC presteert goed bij
uiterwaardencross
Uithoorn - Zaterdag 20 oktober
is de tweede uiterwaardencross
in Zaltbommel verreden en er deden weer verschillende UWTC leden aan mee. Deze Uiterwaardencross is een afwisselend parcours op een fantastische locatie. Strakke organisatie, veel ruimte en leuk voor het publiek! Na
het inrijden is Ian’s eerste reactie:
“Dat is een mooi rondje, maar wel
zwaar.” Het is al snel duidelijk dat
er veel korte loopstukjes in zitten,
een aantal schuine kanten, klimmetjes en een mooie trap. Bij de
junioren werd Ian vd Berg 23e,
trainingslid Owen Geleijn pakte
de 2e plaats.
Bij de dames had Elleke Claessen in de 1e ronde problemen
met haar fiets en kwam zo ongeveer als laatste door. Gelukkig
had ze een fiets van teamgenoot
Judith mee als reservefiets en na
de fietswissel ging ze werkelijk als
een speer aan een inhaalrace beginnen. Renner na renner werd
gepasseerd en Elleke wist er nog
een prachtige 2e plaats uit te slepen. Laura Gorter werd 4e en Lorena Wiebes 6e. Lorena werd hiermee eerste bij de belofte dames!
De amateurs/sportklasse ging
gelijk met de elite/belofte en
masters 40+ van start. Een snelle koers volgde waarbij sommige
amateurs zich helemaal ‘opbliezen’ en hierdoor heel wat plaatsen terugvielen. Een uur koers
viel sommige ook zwaar. Bart finishte als 8e en werd hiermee
2e bij de amateurs. Bas werd 10e
en was hiermee 4e bij de ama-

teurs. Een 50e plek voor Maarten Postma en Dennis Moolhuijsen werd 56e.
Veldritcompetitie bij UWTC
Op zondag 21 oktober is ook de
veldritcompetitie bij UWTC weer
begonnen. Iedere zondag om
10.30 uur is er de mogelijkheid
om een uurtje lekker te koersen in het veld. Uitslagen 40+: 1
Louis Oude Elferink, 2 Maarten
de Jong, 3 Gerard de Veer, 4 Peter
Wiebes, 5 Robert Wiebes, 6 Rene
Wiebes, 7 Leen Blom, 8 Bart van
Montfoort, 9 Gijs Kostman, 10 Rene Oudshoorn, 11 Joop Winter,
12 Marcel Versteeg. Uitslag 40-: 1
Lars Wiebes
ACC bij HSV de Kampioen
Zondag 21 oktober is de tweede
wedstrijd van de Amsterdamse
Cross competitie (ACC) verreden.
Deze vond plaats bij H.S.V. de
Kampioen. Hier ook weer veel
UWTC deelnemers, Ian, Menno, Sven en Romy zijn present
in een groot startveld bij de 40en dames&nieuwelingen. Bij de
jeugd zijn Jari, Tom, Lars, Mike en
Rens al in actie gekomen. Ze strijden voor wat ze waard zijn en er
worden ook weer leuke uitslagen
gereden: 5 Rens Grömmel, 9 Ian
vd Berg, 11 Mike Derogee, 17 Tom
Derogee, 19 Lars Hopman, 25 Peter van Capel, 26 Sven Buskermolen, 27 Wilfred Zeijerveld, 28 Romy Snel, 30 Jari Buskermolen, 30
Peter vd Aar, 34 Wilfried Burgmeijer, 45 Frank Jansen( foto’s: familie Buskermolen)

Herfsttoernooi
petanque zonovergoten
Uithoorn - Een dag vervroegd
wegens de start van de wintercompetitie doubletten van het
District West, vond het jaarlijkse
Herfsttoernooi dit jaar plaats op
zaterdag.
Tweeëntwintig leden maakte gebruik van het mooie nazomerse
weer om de krachten te meten.
Zoals gebruikelijk bij de clubtoernooien van Boule Union Thamen
werd er à la mêlee gespeeld. Dat
wil zeggen dat in elke speelronde
men met een andere maat en tegen andere spelers speelt. Ook is
het gebruikelijk bij de clubtoernooien dat er drie ronden gespeeld worden. De eindstand
word dan bepaald door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde punten en tegenpunten. De verschillen waren dit keer niet groot. Uiteindelijk bleven slechts twee deelnemers ongeslagen. Er waren ook
twee deelnemers, die niet tot
winst gekomen waren. Tien deelnemers wisten tweemaal te winnen en acht deelnemers wonnen
eenmaal. De overwinning ging
naar Mijdrechtenaar Hans v/d De
Wal, die de door de Drinkhut beschikbaar gestelde prijs in ontvangst nam. Als tweede eindigde
Eef Krijtenberg.
De top tien werd door de volgende deelnemers gevormd, die allen met een prijs naar huis gingen.
1 Hans v/d Wal
3 • 27
2 Eef Krijtenberg
3 • 16
3 Ria van Beek
2 • 18
4 Henk van Rekum
2 • 15
5 Ina Hoekstra
2 - 10
6 Jannie van Kooten
2•8
7 Nel Bloemers
2•5
8 Tom Simonis
2 • -1
9 Marja de Ru
2 • -2
10 Harry v/d Dungen
2 • -4

Wintercompetitie doubletten District West. Na het kwalificatietoernooi in 2017 ging de wintercompetitie doubletten nu echt van
start met een eerste klasse, een
tweede klasse bestaande uit twee
poules, een derde klasse met vier
poules en een vierde klasse met
een poule van acht equipes. In
totaal nemen 118 equipes deel.
Boule Union Thamen neem met
twee equipes deel in de tweede
klasse en een in de derde klasse. De start was niet flitsend. Zowel equipe 1 als equipe twee wisten slechts een van de vijf partijen te winnen. Dat wordt dus trainen om in de resterende tien partijen beter te scoren. De volgende speeldis op 2 december een
dag na het traditionele surprisetoernooi.
Aanstaande zaterdag vindt de
derde speeldag van de Nationale
Petanque Competitie plaats. BUT
speelt dan thuis tegen Badhoevedorp 2. Bij droog weer is dat aan
de Vuurlijn ij slecht weer overdekt
in Bodegraven. BUT 2 heeft een
uitwedstrijd tegen Grand Cru ’82
in Leidschendam. De NPC start
om 12.00 uur.
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Enige aftekening in
biljartcompetitie
Regio - Na de vijfde competitieronde komt er enige aftekening in de tussenstand. In beide divisies zijn er drie teams die
gemiddeld meer dan 40 punten
per wedstrijd binnenhalen. In Café De Merel was het druk. De Merel/Heerenlux 1 boekte met 42 tegen 34 matchpunten een solide
overwinning tegen het vernieuwde team van DIO. John Vrielink,
Bert Fokker en Walter van Kouwen wonnen, alleen Kees Griffioen moest de overwinning laten aan DIO’s teamleider Jan Koridon. De Merel/Heerenlux 3 wist
op het biljart ernaast geen enkele
partij te winnen tegen koploper
Bar Adelhof 1. Richard Schreurs
en Anne Beeker wonnen respectievelijk van Dorus van der Meer
en Wim Berkelaar. Eric Verlaan en
Caty Jansen legden een keurige
remise op het laken in 24 beurten. Maar de absolute uitschieter
van deze wedstrijd en deze hele
speelronde was de prestatie van
Bob van Kolck tegen Cor van Wijk.
Bob maakte zijn 33 caramboles
in 11 beurten, een zogenaamd
“drietje”. Zijn reactie na deze
overwinning was ook opmerkelijk: “Ik baal van die enige poedel”. Het kan volgens profsporter Bob dus nog beter. The Peanut Bar 2 heeft het zwaar als promovendus. Lutis ging er met 45
punten vandoor, The Peanut Bar
met 26 punten beduusd achterlatend. John Beets, Ger Ruimschoot
en Allan Knightly wonnen, Peter
Stam redde het op 2 caramboles
na niet tegen Said Metalsi. De Biljartmakers behaalde dit keer 44
punten tegen Stieva/De Kuiper
1 die 34 punten bijeen sprokkelden. Bert Loogman, Nick van de
Veerdonk en Jan van Kranenburg
wonnen, alleen Bart Dirks kon het
niet bolwerken tegen Michael de
Kuiper, die deze competitie elke
wedstrijd boven zijn aanvangsmoyenne presteert. Bar Adelhof
1 staat bovenaan met 213 matchpunten op de voet gevolgd door
Lutis met 211 punten. Stieva/De
Kuiper 1 heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat op 162 uit 4
wedstrijden.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 1 – DI 42-34

De Merel/Heerenlux 3 –
Bar Adelhof 1
The Peanut Bar 2 –
Lutis Ventilatietechniek
De Biljartmakers –
Stieva/De Kuiper 1

Stoelgym en Line-dance
in “Het Buurtnest”
32-47
26-45
44-34

In 2e divisie eerste verlies ASM
Twee teams behaalden de maximale score van 48 punten. De
Kromme Mijdrecht 1 moest er
nog hard voor werken tegen De
Merel/Heerenlux 2, die 29 punten
op het wedstrijdformulier mocht
noteren. CenS schoot uit hun slof
tegen De Springbok 2. De Springbokkers verlieten Café CenS met
hun staart tussen de benen door
slechts 18 punten te vergaren.
Joop Luthart wist van alle spelers
het meest te imponeren met 19
beurten.
In De Kromme Mijdrecht was het
ook een klein feestje, omdat het
tweede team ook zowaar won
van koploper ASM met 43-35. Miguel van Nieuwkerk wist de eer
van ASM hoog te houden door
te winnen van Egon van der Heijden. Frans Versteeg, Ronald
Gunther en Jos Vermeij speelden
gedegen naar winst. Tot slot eindigde de confrontatie tussen Bar
Adelhof 2 en The Peanut Bar 1 in
een 41-34 overwinning voor de
thuisclub. Erik Spiering, Jos van
Wijk en Jeffrey Cornelisse gaven
hun tegenstanders weinig kans.
Wiebe Elzinga liet echter 7 punten liggen tegen Hans van Rossum.
ASM staat aan kop met 205 punten, Bar Adelhof 2 staat er vier
punten achter. CenS heeft een
wedstrijd minder gespeeld, maar
heeft met 160 uit 4 veel kans de
kopposities te bedreigen.
Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 –
De Merel/Heerenlux 2
De Kromme Mijdrecht 2 –
ASM
CenS – De Springbok 2
Bar Adelhof 2 –
The Peanut Bar 1

48-29
43-35
48-18
41-34

De kortste partij is van Bob van
Kolck in 11 beurten, de hoogste
serie van Toine Doeze met 10 caramboles (28,6 %). Beide proficiat.

Derde handje bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op de tweede avond van
de parencompetitie werd duidelijk dat er soms alles aan gedaan wordt om verloren terrein
terug te winnen of je naar boven te werken. In de B-lijn verraste Wim Slijkoord de tegenpartij door na twee passen als derde met slechts negen punten,
bleek achteraf, te openen. Speler vier ging uit van een normale
opening en werd dus op het verkeerde been gezet. Thuis in het
grote Acol boek een en ander uitgezocht en inderdaad, na twee
voorgaande passen biedt het zogenaamde derde handje de mogelijkheid om met een vijfkaart
en een paar punten minder dan
bij een normale opening toch te
openen. Met slechts negen punten wordt dan echter wel een behoorlijk groot risico genomen en
is het verschil met gokken toch
wel erg dun, toch? Edoch, de
volgende tegenstanders zijn nu
dus gewaarschuwd! Het bracht
Wim en partner Johan Le Febre
wel mede de overwinning met
62,36%. Ook paar twee deed de
trukendoos open, Anja de Kruijf
maar in het bijzonder Rob Bakker
kielhaalde met een vierschoppen
sprong bod en maar zes punten
het geheide vier hartencontract
van de tegenstander.

met 57,64% en An van Schaick
& Ria Verkerk sloten deze hectische lijn als vijfde van de 15 paren met 56,04% af. In de C- lijn
was de zestiger voor An Greven &
Joyce Udema met 62,67%, waarna Ria Wezenberg & Evert Wevers
met 59,05% als tweede finishten. Adrie & Ko Bijlsma blijven het
goed doen en hun 58,51% bracht
ze op de derde plaats. Debora van
Zantwijk & Wim Harding kwamen
weer eens verrassend goed voor
de dag door met 56,76% vierde te
worden en ook Map Kleingeld &
Mieke Peeters deden het als vijfde van de hier zeventien paren
met 55,98% erg goed. De zege in
de hoogste lijn viel deze keer toe
aan Joop van Delft & Frans Kaandorp die met 60,42% hier tevens
de enige zestiger scoorden. Als
tweede kwamen Cora de Vroom
& André van Herel door met
57,81% en Ruud Lesmeister en
Ger Quelle volgden als derde met
56,51%. Op vier vinden we Lijnie
Timmer & Ben ten Brink terug met
56,25% en Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter werden vijfde van de
achttien paren met 53,65%. Goede rekenaars kunnen nu vaststellen dat de vijftig paren inmiddels al na de tweede week zijn
bereikt. Wilt u zich hier ook nog
bij voegen neem dan contact op
met het secretariaat: e- mail gerHectisch
daschavemaker@live.nl, telefoon
Ze hielden uiteindelijk aan deze 06-83371540. Bridgeclub De Legavond 62,15% over, dat wel na- meer speelt op de woensdagtuurlijk. Op drie en vier eindigden avond vanaf 19.45 uur in Dans &
Tonny & Otto Steegstra en An- Partycentrum Colijn aan de Induton Berkelaar & Anton van Senten strieweg 20 te Uithoorn.

Schrijf je in voor De
Ronde Venen Marathon!
Regio - Het lijkt nog ver weg,
maar over 3,5 week is het al zover:
de tweede editie van de Hafkamp
Groenewegen De Ronde Venen
Marathon. Je kunt je nog inschrijven t/m 5 november voor de Hafkamp Groenewegen marathon
(42.195 meter), Regiobank duomarathon (met z’n tweeën afwisselend lopen en fietsen) en M’s
Fitness 10 km.
Al bijna 500 lopers hebben zich
ingeschreven voor de 2e editie
van zondag 18 november 2018.
Het belooft daarmee weer een
spektakel te worden, met een
doorkomst door alle 8 dorpen
van De Ronde Venen! Organisator Michael Woerden: “We hopen weer op veel publiek langs

het parkoers, net als vorig jaar. Dit
was voor de lopers een enorme
stimulans. En we hopen op nog
meer inschrijvingen van Ronde
Veners. Het is extra leuk om bekenden aan te moedigen.”
De marathon en de duomarathon
doen alle 8 dorpen aan, maar ook
de M’s Fitness 10 km heeft een
mooie ronde. Parkoersbouwer
Frans Woerden: “De start is ook bij
De Eendracht in Abcoude. De lopers gaan via de Horn naar Baambrugge en via het fietspad van
de Vinkenkade weer terug. Een
mooie en snelle route.”
Kijk voor alle info op de website
www.derondevenenmarathon.nl
(met een link om in te schrijven)
en op de Facebookpagina.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Eerst even een dienstmededeling: we gaan verhuizen! Per
november aanstaande wordt onze nieuwe speellocatie de zaal
van Sporthal De Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100A in Uithoorn. De eerste keer dat we er
zullen bridgen is op dinsdagmiddag 6 november. Terug naar de orde van de dag. Op een zonovergoten dinsdag 16 oktober speelden
we de laatste zitting van de eerste ronde parencompetitie. Buiten
was het 23 graden, binnen zag of
merkte je daar niets van. Het was
natuurlijk wel even een spannende
middag want promotie/degradatie hing voor een aantal paren in de
lucht. De hoogste score viel in de
A-lijn bij Janny Streng & Sonja Reeders: 61,46%. Op de tweede plaats
eindigden Gerda Bosboom & Nel
Hamelijnck met 56,11% en Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot werden drie met 55,76%. De B-lijn werd
aangevoerd door Marianne Jonkers & invaller Greet van Diemen
met 58,65% op de voet gevolgd

door Willie Woerden & Ellen Boeringa met 58,33%, de derde plaats
was voor Cobie Bruine de Bruin &
Ada Maarsseveen met 55,21%.
Uur van de waarheid
En toen was het uur der waarheid
aangebroken: de eindstand van de
competitie. Vier paren uit de B-lijn
promoveren naar de A. Op één waren dat de hierboven genoemde
Cobie & Ada, op twee Mattie Overwater & Loes Wijland, op drie Willie & Ellen en tenslotte op vier Marianne Jonkers & Anneke de Weerdt.
Proficiat! Voor hen maken plaats
Kokkie & Corry, Tina & Cora, Annet
& Rini en Eugenie & Riet. De eindstand van de competitie in de Alijn levert een overwinning op voor
Refina van Meijgaarden & Cathy
Troost, op twee Janny & Sonja, op
drie Gerda & Nel en een gedeelde
vierde plaats voor Ina Melkman &
Jetty Weening en Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar. Volgende
week de eerste ronde laddercompetitie.

Nel Bakker & Lia Guijt in topvorm
Regio - Maandag 22 oktober 2018
werd met 34 paren de 2e ronde
van de 2e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U)
gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze 2e ronde
ging in de A-lijn de 1e plaats naar
Jan v. Beurden & Henk v/d Schinkel met 59,58% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door Greet
& Henk Stolwijk met 55,83% de
3e plaats werd gedeeld door de
paren Wies Gloudemans & Marcel Dekker en Theo Vermeij & Rob
Fasten met 53,75% op de laatste
plaats eindigde Marijke & Ger v.
Praag die in een herfstdip zaten
met 38,33%. In de de B-lijn ging

de 1e plaats naar Nel Bakker & Lia
Guijt met de hoogste score van
de avond 68,75% op de 2e plaats
Riet & Wim Beijer met 59,22% en
op de 3e plaats Riki Spook & Hans
Geels met 57,71% op de laatste
plaats eindigde Corry v. Tol & Kees
Geerlings met 37,66%. In de C-lijn
ging de gedeelde 1e plaats met
een mooie score van 60,42% naar
Joke v/d Berg & Yvonne de Mare en Til v. Etten & Bets Romkema
op de 3e plaats werd beslag gelegd door het gelegenheidspaar
Jeanette Das & Joop de Haas met
57,29% op de laatste plaats eindigde Marja Baris & Tini Lotgerink
met 35,94%

KDO JG1 wint derde wedstrijd op rij
De Kwakel - De verschillen tussen
de teams waarin jeugd met een beperking speelt is moeilijk te stroomlijnen. Een aantal jaren terug was
het KDO dat met grote cijfers werd
verslagen. Nu krijgen de tegenstanders van KDO veel doelpunten te
verwerken. Onze tegenstander NVC
JG2 van afgelopen zaterdag kreeg
al snel te maken met een behoorlijke overmacht van KDO. In de 1e

minuut had Niels het 1e doelpunt
al binnengeschoten. Halverwege
de 1e helft besloot KDO al om met
een man minder te gaan spelen om
de krachtsverhouding wat gelijk te
trekken. Ondertussen was de stand
al behoorlijk opgelopen en met de
rust was de stand 2-8 door doelpunten van Feroz, Thomas, Masin
en Dylan. In de 2e helft was de veldverhouding NVC- KDO 10-8 spelers.

Uithoorn - “Rust Roest” is een
oud spreekwoord. Daar zit veel
waarheid in! Blijven bewegen is
dus – op elke leeftijd – belangrijk. En het kán ook op elke leeftijd. Zin in beweging en gezelligheid kom dan naar Het Buurtnest,
iedere woensdagochtend. Stoelgym van 10.30-11.30 uur.
Dit biedt de mogelijkheid voor de
minder mobiele senioren tot bewegen, met een reeks eenvoudige bewegingsoefeningen op
en of rond de stoel. Ideaal om de
spieren en gewrichten te onderhouden. U heeft geen specifieke conditie nodig, iedereen werkt

naar eigen kunnen. En bovendien
nog gezellig ook. Dit o.l.v. Henny
Aafjes 06-546 356 10. Line-dance
van 10.30-12.00 uur. Line -dance
is voor iedereen, die zelf graag wil
dansen op countrymuziek én moderne top 40-nummers. Van tango tot wals en cha, cha, cha, alle vormen van dans zijn tegenwoordig terug te vinden in het line-dance ! Gevorderde dansers,
maar ook beginnende line-dansers zijn welkom, o.l.v. Anneke de
Jong, 06-524 648 77. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met
één van deze dames of kom gewoon een keer meedoen.

Primeur voor sportschool Chung do Kwan
Regio - Chung Do Kwan gaat
een unieke samenwerking aan
met grootmeester shihan Semmy Schilt; de meest succesvolle zwaargewicht kickboksen aller tijden. Deze vriendelijke reus
van 2,12 meter werd vier keer wereldkampioen K1 kickboksen en
is voormalig Nederlands kampioen Ashihara-karateka. Chung
Do Kwan is de eerste sportschool
in Nederland die kickbokslessen
aanbiedt volgens zijn systeem.

taekwondo, zwaardvechten en
boogschieten en clinics voor diverse doelgroepen. Vechtsport is
niet alleen goed voor je fysieke lichaam maar ook om mentaal te
groeien.
Het motto van de school is dat
vechtsport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit is ongeacht of
je al veel of weinig ervaring hebt
als vechtsporter, en of dat je superfit bent of dat juist weer probeert te worden. Ook mensen
met een uitdaging verdienen deHoofdinstructeur David Chung: ze kans;
“Ik ben heel dankbaar dat ik door Juist om die reden heeft David
Schilt word opgeleid. Hij is inter- Chung buiten zijn school om de
nationaal echt een begrip in de Stichting Special Needs Nedervechtsport. Ik was op zoek naar land opgericht, welke zich inaanvullende trainingen en ver- zet voor deze specifieke special
dieping voor mijn school. Het was needs doelgroepen.
moeilijk om iemand te vinden die
mijn Koreaanse meester Kim kon
evenaren. Ik had gelijk een enorme klik met grootmeester Semmy. Net als ik ziet hij vechtsport als
basis voor persoonlijke ontwikkeling. Grootmeester Kim is blij met
onze samenwerking. Zijn manier
van lesgeven vertoont veel overkomsten met die van Semmy. Uiteraard blijven wij trouw aan zijn
lessen maar onze kickbokslessen
en themagerichte lessen worden
verrijkt met de visie en methodieken van grootmeester Semmy. Ik
vind het een eer dat beide grootmeesters tijdens onze seminars
aanwezig zijn.
Naast kickboksen verzorgt sportschool Chung do Kwan lessen in

Slagveld bij BVK
De Kwakel - In alle 3 de lijnen
bij de BVK was er sprake van een
slagveld. Toen aan het eind van
de speelavond de kruitdampen
waren opgetrokken konden tientallen paren alleen maar bewonderend toezien hoe zij waren gedeclasseerd door de winnaars
van de diverse lijnen. In de A lijn
scoorden Christa Leuven en Rita Ritzen een degelijke maar toch
niet echt spectaculaire 61,11%,
maar zij waren daarmee wel bijna 5% hoger dan de nummers 2
van deze avond Agnes de Kuijer
en Ans Nieuwendijk, die 56,25%
scoorden. Op deze ‘ladies night’
in de A-lijn completeerden Truus
Langelaan en Elly van Nieuwkoop
met 54,51% de top 3. Loes en Anneke waren tegen al dit geweld
niet opgewassen en zij moesten
dan ook genoegen nemen met
de ondankbare 14e plaats in een
veld van 14 paren. In de totaalstand gaan, met nog 2 ronden
voor de boeg, Geke en Jaap Ludwig aan kop met 55,44% gemiddeld.

Machtsveretoon
Met groot machtsvertoon eisten
Wim Röling en Adrie Voorn in de
B-lijn de 1e plaats op met maar
liefst 68,15%. Het verrassend
goed presterende paar Sjaak
Koeleman - Wil van der Meer
deed met 60,12% ook zeer goede zaken. Op een gedeelde 3e/4e
plaats eindigden met 52,08% Rie
Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt samen met Rees en Gerard
van der Post. Corrie en Ruud eindigden als 16e van de 16. In de
strijd om promotie staan Sjaak
en Wil met meer dan 60% gemiddeld stijf bovenaan. De huidige nummers 2 en 3 noteren ruim
57% gemiddeld en dan komt er
een hele tijd ‘niets’.

C-lijn
In de C-lijn helemaal een gapend
gat tussen de top 2 en de overige 10 paren. Ria Verkerk en Gerard de Kuijer waren hier met
66,67% niet in te halen door de
achtervolgers, al deden Toos
Boerlage en Annie Lauwers met
65,42% een zeer aardige poging
daartoe. Ook in deze lijn een geDat hielp de eerste 15 minuten van deelde 3e/4e plaats op zeer grode 2e helft. NVC kreeg weer zin in te achterstand van de kopgroep.
het spelletje. In die periode kwam Zowel Marjan en Ben v.d. Broek
KDO niet tot scoren. Aan het eind als Addie de Zwart en Hettie Kesvan de wedstrijd kwam de doelpun- ting lieten 52,92% aan hun totaal
tenproductie weer op gang. Waar toevoegen. Toos en Annie staan
een schot van Odette er niet in ging met 59,58% gemiddeld boventekende Kelly voor het laatste wa- aan in de totaalstand. Na volgenpenfeit door een harde schuiver de week is er weer veel meer duiin de verre hoek te plaatsen. Eind- delijk wat betreft promotie en destand NVC JG2-KDO JG1 2-13.
gradatie.
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De Vinkeveense Plassen zijn weer schoon!
De Ronde Venen - Zaterdag 20
oktober organiseerden Vinkeveen Haven en NME Centrum De
Woudreus het evenement ‘Plassenjutten’. Dertig enthousiaste
deelnemers gingen het water op
in kano’s, eigen boten en zelfs op
SUPs. Ook te voet werd er zwerfafval langs de straten weggehaald. Maar liefst 6 grote kliko’s
vol afval is verzameld. Deze actie was dus hard nodig! Het water
gaf een aantal bijzondere vondsten prijs: stootkussens, onderdelen van zeilboten en heel veel verpakkingen van etenswaren. Naast
de bekende groene vuilniszakken

van Supporter van Schoon, werd
gebruik gemaakt van de Juttas.
Een tas die bij diverse restaurants
in heel Nederland op te halen is
en -eenmaal gevuld met zwerfafval- goed is voor een gratis kop
koffie of thee. Overigens werd er
tegelijkertijd in de grachten van
Utrecht door het WNF een vergelijkbare actie georganiseerd: plastic vissen vanuit boten gemaakt
van grachtenafval. Dit geeft wel
aan dat het zwerfafval-probleem
echt leeft in de maatschappij. De
Vinkeveense Plassen behoren tot
het schoonste water van Nederland, laten we dat ook zo houden.

