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Gemeente Uithoorn

Bokkentocht in 
Uithoorn
Uithoorn - Op 19 november 
vind de tweede bokkentocht 
weer plaats in Uithoorn, van-
af 14.00, er doen verschillen-
de kroegen aan mee, Bar  het 
Fort ,Hotel Hengelsport,Cafe 
Anderz, Drinken & Zo, De Her-
bergh, Cafe  Onze Vrijheid, Ca-
fe de Gevel, KDO. Overal zijn 
verschillende bock biertjes te 
verkrijgenbaar of een lekker 
glaasje wijntje voor de geiten-
tocht met een kleine amuse.

Gezellige avond 
bij Inner-Art
Uithoorn - Woensdag 23 no-
vember zal er bij de zorgboer-
derij Inner Art in Uithoorn weer 
een gezellige avond worden 
georganiseerd met live optre-
den van Boxin ‘ The Vox’ . Het 
geheel zal plaats vinden tussen 
19.30 en 22.00 uur. Voor ieder-
een uit Uithoorn en/of de Kwa-
kel, die behoefte heeft aan een 
verzetje, er even tussenuit wil, 
of onder de mensen wil komen, 
geef je op voor 20 november, 
want vol is vol. Heb je probleem 
met vervoer bel Inner Art dan. 
De locatie is: Inloop De Lan-
der, Vuurlijn 36 de Kwakel: tel: 
0297-563753

Uithoorn - Hoe groot is de kans dat 
twee 10-jarigen, die in Paramari-
bo samen op het schoolplein speel-
den, nu als 88-jarigen op de derde 
etage in Het Hoge Heem wonen? De 
heren Soerel en Wijdt leerden elkaar 
kennen toen ze in de vierde klas van 
de lagere school in Paramaribo za-
ten. Ze hadden toen niet kunnen be-
denken dat hun kleinzoons zo’n ze-
ventig jaar later in Uithoorn in het-
zelfde team zouden voetballen. Ja-
ren later kwamen de jongens er bij 
toeval achter dat hun opa’s elkaar 
kenden. Begin dit jaar verhuisde de 
heer Soerel van Amstelveen naar 

een aanleunwoning in Uithoorn en 
tijdens het koersballen ontmoetten 
de oude schoolvrienden elkaar voor 
het eerst weer sinds hun vertrek uit 
Suriname in de jaren zestig. Sinds 
kort woont de heer Soerel ook in Het 
Hoge Heem. De heer Wijdt kwam er 
drie jaar geleden wonen met zijn in-
middels overleden echtgenote. De 
heren zijn nu 88 jaar oud en sinds 
kort etage- en tafelgenoten. On-
langs kwam een derde schoolge-
noot, de heer Pinas, beste vriend van 
Soerel die later zijn zwager werd, de 
mannen opzoeken in Het Hoge 
Heem. Het werd een bijzondere en 

gezellige ontmoeting waarbij de ver-
halen uit hun jeugd zonder aarze-
len werden gedeeld. Wijdt en Pinas 
zagen elkaar na 63 jaar weer terug. 
De herinneringen aan de Christelij-
ke School in Paramaribo zijn nog al-
tijd in hun geheugen gegrift. Er blij-
ken veel paralellen te zijn in hun le-
vens. Zo hebben ze bijvoorbeeld al-
le drie op een bepaald moment ge-
werkt te hebben bij de Nederlands-
Indische Gas Maatschappij, later de 
OGEM. Weliswaar op verschillende 
afdelingen. Op de foto van links naar 
rechts, De heer Soerel, de heer Wijdt 
en de heer Pinas.

Schoolvrienden uit Paramaribo 
treffen elkaar in Het Hoge Heem

De Kwakel - Zaterdagavond 29 ok-
tober vond de eerste van de twee 
Kwakelse Veilingen van dit jaar 
plaats. De avond begon om 20.00 
uur met de kinderveiling. Ruim 
125 kinderen, hun ouders en opa’s 
en oma’s waren bij de aftrap aan-
wezig. De kinderen die een kleur-
plaat ingeleverd hadden kregen een 
goodybag. De eerste koop is tradi-
tiegetrouw een levensmiddelenpak-
ket en al even traditiegetrouw werd 
deze kavel gekocht door een verte-
genwoordiger van het parochiebe-
stuur. Hierna gingen in snel tem-
po de kinderkavels onder de hamer. 
Het hoogste bod ging naar 3x 1 uur 
kartles, want was Max Verstappen 
ook niet begonnen in een kart, naar 
een jongetje. En de 2 uur paardrijles 
uiteraard naar een meisje. Zo rond 
21.30 uur verandert de samenstel-
ling van de veilingbezoeker. Gaan 
de kinderen hun bedje opzoeken en 
komen er meer volwassenen. Ook 
het kavelaanbod verandert dan. Tij-
dens de avond werd door burge-
meester Dagmar Oudshoorn een 
tussenkoop ingebracht. Een nog 
door haar te bakken “gare” taart, 
datum in overleg met haar vast te 
stellen. De koop werd gewaardeerd 

want hij ging voor � 75 onder de vei-
linghamer door. Rond 2.30 wordt 
de laatste kavel, een slagroomtaart, 
geveild en kon notaris Akkermans 
de eindstand van deze eerste vei-
lingavond opmaken. De rekenma-
chine stopte deze avond bij � 23.890, 
dat is � 2.000 minder dan in 2016, 
maar ongeveer het gemiddelde van 
de afgelopen 5 jaar. 
Zaterdag 5 november is de 2e Kwa-
kelse Veilingavond. Er wordt weer 
om 20 uur begonnen met een kin-
derveiling. De veiling wordt gehou-
den in de kantine van de sv KDO 
aan de Vuurlijn in De Kwakel. De-
ze avond kan er naast de vele pond-
je paling, feestpaketten en diensten 
ook geboden worden op een fon-
kelnieuwe damesfi ets, een stad-
wandeling in Amsterdam, een mid-
dagje poldersport met BBQ, zweef-
vliegen met 8 personen of een dagje 
sloepvaren. Er gaan weer ruim 300 
kavels onder de veilinghamer door. 
De ervaring is dat ongeveer een 
derde van de kavels voor minder 
dan � 50 geveild worden en 85% on-
der de � 100. Daarmee is de Kwakel-
se Veiling een mooi familiegebeuren 
waar voor iedereen een betaalbare 
kavel te koop is.

Eerste avond Kwakelse 
Veiling levert €23.890 op

Uithoorn – In en rondom Uithoorn 
zijn de lokale hockeyleden door het 
dolle heen. Er kunnen weer plaatjes 
gespaard worden. Ditmaal van de 
lokale helden van Hockeyclub Qui 
Vive! Vanaf 31 oktober ontvang je bij 
iedere �10,- aan boodschappen bij 
de Albert Heijn Jos van den Berg in 

Uithoorn een setje met plaatjes van 
jouw favoriete club. Je kunt kiezen 
uit de helden van Qui Vive. Naast de 
plaatjes is er voor de club ook een 
uniek verzamelalbum ontwikkeld. 
Zo heb je alle leden bij elkaar in een 
speciaal verzamelalbum en weet je 
precies wie je nog mist. Er zijn bij-

na 600.000 plaatjes gedrukt, genoeg 
om de verzamelingen van alle spaar-
ders compleet te maken. Op initia-
tief van Albert Heijn Uithoorn is de-
ze actie opgezet. Zaterdag jl konden 
de leden van Qui Vive hun eigen, op 
naam gedrukte plaatjesalbum opha-
len. En nu sparen maar...

Qui Vive, hockeyplaatjes sparen 
bij Albert Heijn Jos van den Berg

Uithoorn - In het voorjaar van 
2016 heeft het team van What’s Up 

in Uithoorn in samenwerking met 
haar partners hard gewerkt om op 

tijd de Sportimpuls-aanvragen in te 
dienen bij ZonMw. Ieder jaar krij-
gen sport – en beweegaanbieders 
door de Sportimpuls van ZonMw de 
kans om een subsidie aan te vra-
gen om inactieve en potentieel in-
actieve doelgroepen aan het bewe-
gen te krijgen. Met trots mag What’s 
Up bekend maken dat de Sportim-
puls ‘Beweegpret in en rondom se-
niorencomplexen’ is toegekend! Dit 
betekent dat er in de periode no-
vember 2016 tot november 2018 
nieuwe sport – en beweegactivi-
teiten voor senioren opgezet zullen 
gaan worden in Uithoorn. Met het 
onderdeel ‘beweegpret aan zet’ zal 
er ingestoken worden op activitei-
ten binnen de seniorencomplexen. 

Toekenning Sportimpuls beweegpret 
in en rondom seniorencomplexen

De sport – en spellessen van de mo-
biele sportbrigade zullen, naast ge-
continueerd te worden bij De Wil-
denborch en de Brug, uitgebreid 
worden naar andere locaties. Vita 
Amstelland, als hoofdaanvrager, en 
sportschool Amstelhof zullen deze 
sport – en spellessen op zich gaan 
nemen. Daarnaast zal vechtsport-
school Chung Do Kwan de weer-
baarheid en zelfstandigheid van de 
senioren vergroten door lessen Sek-
wondo en valpreventie aan te bie-
den in de seniorencomplexen.

Buitenlucht
De behoefte om in de buitenlucht te 
bewegen zal vervult worden door in 
het voorjaar van 2017 een beweeg-
tuin aan te leggen in het park tussen 
het Hoge Heem en basisschool het 
Startnest. Achter de schermen werd 
al hard gewerkt om een multifunc-
tioneel sportveld te realiseren. Met 
de toevoeging van de beweegtuin 

voor ouderen wordt er nog meer in-
gespeeld om alle doelgroepen, van 
jong tot oud! Fysiotherapiepraktijk 
Motion en atletiekvereniging AKU 
zullen een rol gaan spelen bij het 
begeleiden van de senioren op de 
beweegtoestellen in de beweegtuin. 
Stagiaires van ROC Sport & Bewe-
gen zullen opgeleid worden om de 
activiteiten te ondersteunen. Onder 
leiding van bovenstaande partijen 
zullen de senioren hun kracht kun-
nen trainen en alledaagse situaties 
kunnen oefenen om zo zelfstandig 
mogelijk te blijven. Van lopen met 
de rollator over verschillende onder-
gronden tot het trainen van traplo-
pen, alles kan in de beweegtuin!

Heeft u ideeën voor het project of 
wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Sharlon Gardeniers 
door te mailen naar sgardeniers@
sportservicehaarlemmermeer.nl of 
door te bellen naar 0616464870. 

Schuur totaal uitgebrand
Vrouwenakker – Zaterdagochtend 
29 oktober zijn rond 11:50 uur de 
hulpdiensten opgeroepen voor een 
woningbrand aan de Ruigkade in 
Vrouwenakker.
Ter plaatse bleek er een schuur in 
brand te staan. Al snel schaalde de 
hulpdiensten op naar het sein “mid-

delbrand” en kwamen meerdere 
eenheden ter plaatse. In de schuur 
zouden volgens een woordvoerder 
van de brandweer tuinmeubelen 
en twee auto’s zijn opgeslagen. De 
schuur is grotendeels uitgebrand. 

Foto AS Media



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Via 
twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Bouw- en woonrijp maken 
Campinaterrein
Vanaf 7 november 2016 begint de pro-
jectontwikkelaar en de aannemer met 
de (voorbereidende) werkzaamheden 
voor het bouw- en woonrijp maken 
van het Campinaterrein. Naast deze 
werkzaamheden beginnen zij tegelij-
kertijd met de aanleg van de riolering 
Burgemeester Van Meetelenstraat en 
de persleiding Thamerweg naar Am-
sterdamseweg in Uithoorn. 

Meer informatie
De werkzaamheden nemen onge-
veer 10 weken in beslag. Heeft u vra-
gen over dit project? Neem dan con-
tact op met de ontwikkelaar BPD, 
de heer P. Aalders van HB advies 
(072) 507 49 50 of met de aanne-
mer Bunnik, de heer M. Vollering 06-
14615132 of projectleider de heer G. 
de Vogel 06-50527974.

WAT DOE JIJ IN EEN NOODSITUATIE?

WAT ZOU JIJ DOEN?

WAT ZOU JIJ DOEN?

Onze hulpdiensten 
werken hard, maar kunnen 
niet altijd overal direct zijn. 

WAT ZOU JIJ DOEN?

3 UNIEKE WORKSHOPS
VOOR SLECHTS €5 PER WORKSHOP
Wanneer? Woensdag 7, donderdag 8 en zaterdag 10 december 2016 
Middag (16:00 - 18:30) en avond (19:00 - 21:30)
Waar? Brede School Legmeer, Randhoornweg 39, Uithoorn

Schrijf je snel in op: WWW.REDZAAM.NL  Beperkt aantal plaatsen!

© 

LEER OOK HOE TE HANDELEN!

Gemeente Uithoorn is trotse partner van WWW.REDZAAM.NL, een

initiatief om (zelf)redzaamheid onder de bevolking te versterken

en te benutten

• Ik word ’s nachts wakker en 
ruik rook.

• Ik denk dat mijn gaskraan 
lekt.

• Ik sta bij het busstation en 
iemand wordt lastiggevallen.

• Ik zie een verdacht persoon 
bij een huis naar binnen 
kijken.

Workshopppp
Handelen bij ongelukken

in en om het huis

• Mijn kind verslikt zich en 
krijgt geen lucht.

• Ik rijd iemand aan en hij/zij 
blijft liggen. Wat nu?

Workshopppp
Verlenen van Eerste Hulp

overal

Workshopppp
Zorgen voor veiligheid 

op straat

NA ELKE WORKSHOP ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT

1 2 3

Oefen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. 

BHV

PreventieALL-in

DIEMEN

Uithoorn

De gemeente Uithoorn begint een 
campagne om het scheiden van 
glas te verbeteren met het motto 
‘Glas in ’t Bakkie!’ 

Voor de Albert Heijn op het Am-
stelplein en Zijdelwaardplein is op 

woensdag 16 november een VIP-
tent ingericht. Iedere inwoner van 
onze gemeente wordt door speciaal 
Glasteam als VIP ontvangen. Ook 
wethouder Hans Bouma zal aanwe-
zig zijn om de eerste glastas uit te 
reiken en zal in gesprek gaan met 

Glas in ’t Bakkie

Een fi etsstraat is een redelijk nieuw 
begrip in Nederland. Wat is nu ei-
genlijk een fi etsstraat en wat wordt 
er van de automobilist verwacht?

Uitleg begrip fi etsstraat
Een fietsstraat is een straat die in-
gericht is als fi etsroute maar waar-
op ook auto’s zijn toegestaan. Het 
uitgangspunt is dat autoverkeer er 
te gast is. Het autogebruik wordt 
beperkt door het karakter en de in-
richting van de fi etsstraat. In Neder-
land hebben fi etsstraten geen juridi-
sche status. Het zijn feitelijk fi etspa-
den waarop alle overige categorieën 
weggebruikers zijn toegestaan. 

Fietsstraat Vuurlijn
Er zijn verschillende soorten fiets-
straten. Wij hebben er voor gekozen 
om de fi etsstraat in het midden van 
de weg aan te leggen. De fietsers 
hebben nu meer de ruimte gekre-
gen. Zij mogen in hun eigen rijrich-
ting over de volle breedte van de rij-
baan rijden. Auto’s mogen niet snel-
ler dan 30 km/h rijden. De fi etsstraat 
op de Vuurlijn herkent u aan de ro-
de kleur van het asfalt en het sym-
bool op de weg. Binnenkort plaatsen 
wij de borden die aangeven waar de 
fi etsstraat begint en eindigt. 
Het gedeelte van de Vuurlijn van-
af de Poelweg naar de Mijnsheren-

Fietsstraat De Kwakel

weg is weliswaar in rood asfalt uitge-
voerd maar is geen fi etsstraat meer. 
Hier geldt een snelheid van 60 km/u. 
Dit wordt duidelijk met borden aan-
gegeven.

Ontwikkeling De Rietkraag
De fietsstraat op de Vuurlijn is tot 
aan de parkeerplaats van KDO aan-
gelegd. Tijdens de voorbereidingen 

voor het aanleggen van de fiets-
straat is het nieuwbouwproject De 
Rietkraag tot stand gekomen. Het 
bouwverkeer rijdt straks via de Poel-
weg / Vuurlijn. Daarom kiezen we er 
nu voor het gedeelte van het par-
keerterrein KDO tot aan de Poel-
weg pas als fi etsstraat in te richten 
als het nieuwbouwplan De Rietkraag 
klaar is.

de inwoners. De belangrijkste bood-
schap is: een beetje restjes aan het 
glas is geen bezwaar, doe de dek-
sel of dop erop en breng het naar de 
glasbak. Je hoeft het glas dus niet 
eerst schoon te spoelen. Zo wordt 
glas scheiden nog makkelijker.

Waar staan we?
Op 16 november staat de VIP-tent 
van 11.00 – 14.00 uur voor de Al-
bert Heijn op het Amstelplein en van 
15.00 – 18.00 uur voor de Albert 
Heijn op Zijdelwaardplein. Wethou-
der Hans Bouma is aanwezig bij de 
opening om 11.00 uur op het Amstel-
plein en bij de afsluiting om 18.00 uur 
op Zijdelwaardplein. 

Meer informatie
Meer weten over hoe makkelijk het 

is om glas naar de glasbak te bren-
gen? Dan kunt u terecht op www.
glasscheiden.nl of www.uithoorn.nl. 
Daar staat ook uitgelegd wat wel en 
niet in de glasbak hoort en waarom 
het goed is om glas te scheiden.

Weetje
Veel mensen denken dat iedere Ne-
derlander al zijn glas naar de glas-
bak brengt. Toch verdwijnt er nog 
steeds 150 miljoen kilo in het restaf-
val, tegen 350 miljoen kilo in de glas-
bak. Glas kun je namelijk eindeloos 
blijven recyclen, en het bespaart 
veel energie. Goed voor het milieu 
en dus goed voor iedereen. Daarom 
willen we met de campagne ‘Glas in 
‘t bakkie’ het scheiden van glazen 
verpakkingen weer bij iedereen on-
der de aandacht brengen.

De eerste fi etsstraat in de gemeente Uithoorn is bijna 
klaar. U vindt de fi etsstraat op de Vuurlijn in De Kwakel 
tussen de Stelling en de Poelweg. De werkzaamheden 
aan de fi etsstraat op de Vuurlijn tussen de Stelling en 
de parkeerplaats van KDO bijna klaar

De gemeente heeft woensdag spe-
ciale borden geplaatst die laten zien 
dat er buurtpreventiegroepen ac-
tief zijn in de gemeente. Die groe-
pen houden zich bezig houden met 
de verbetering van de veiligheid in 
hun wijk. De initiatiefnemers van de 
buurtpreventieapp plaatsten geza-
menlijk het eerste WhatsApp-buurt-
preventiebord langs de Koningin 
Máximalaan, ter hoogte van de voet-
gangersoversteek naar het Amstel-
plein. 

Toejuichen van burgerinitiatief
“We juichen dit soort burgerinitiatie-
ven enorm toe, zegt burgemeester 
Dagmar Oudshoorn.” Het idee van 
de preventie-app is snel een ver-
dachte situatie met elkaar delen. Als 
iemand binnen de groep een ver-
dachte situatie of persoon ziet, belt 
hij 112 en stuurt een bericht naar de 
WhatsApp-groep. Zo ontvangt ieder-
een een melding en is hierdoor op 
de hoogte van verdachte situaties. 
Deze rol van inwoners is ontzettend 
waardevol, zegt Oudshoorn. Veilig-
heid is immers niet alleen een zaak 
van de politie en gemeente maar 
van ons allemaal. Met het plaatsen 
van de borden, hopen we dat, via 
de WhatsApp-groep, de veiligheid 
in de buurt en wijken toeneemt.” De 
tips die we krijgen, kunnen bijvoor-
beeld helpen om iemand op heter-

daad te betrappen. Ik hoop natuur-
lijk op veel deelnemers aan de What-
sApp-groep. Het is fi jn als inwoners 
oog voor elkaar hebben.”

WhatsApp en 112
WhatsApp is een snel communica-
tiemiddel, waarbij je vlot verdach-
te situaties kunt melden. Bewoners 
kunnen zo een bijdrage leveren aan 
de veiligheid in de wijk en crimina-
liteit tegengaan. Je moet wel eerst 
een 112-melding doen, geeft burge-
meester Dagmar Oudshoorn aan. 
Dat bestrijkt tegenwoordig overigens 
een wat ruimer terrein. Je kunt ook 
een melding doen als je verdachte 
personen ziet of iemand doorrijdt na 
een aanrijding.”
Voor de bewoners heeft zij nog di-
verse adviezen: “Wees concreet in 
de berichtgeving: wat is het kente-
ken, het signalement, de vluchtrou-
te? Ga niet zomaar op een verdach-
te situatie af. En vertrouw op je on-
derbuikgevoel: zie je iemand bloe-
men verkopen bij oude mensen aan 
de deur? Bel de 112 en stuur een 
WhatsApp naar de groep. Dan kun-
nen we nare situaties voor zijn.”

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aan-
melden bij de WhatsApp buurtpre-
ventie, ga je naar de website www.
buurtpreventie-uithoorn.nl 

WhatsApp Buurtpreventie in 
Uithoorn / De Kwakel



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7 

oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 okto-
ber 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 

(0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober 

2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016 
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 
513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van kas-

sen. Ontvangen 14 oktober 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportlaan 61, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Ontvangen 27 oktober 2016.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade – evenementensteiger, aanvraag evenementenvergunning 

voor het organiseren van het Winterevent: ‘Schaatsen a/d Amstel’ door de 
Winkeliersvereniging Uithoorn a/d Amstel op 25 en 26 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 25 oktober 2016.
Thamerdal
- Nolenslaan 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 17 oktober 2016.
- Zijdelveld 54-55, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een 

boom op het voorerf. Ontvangen 14 oktober 2016.

 KENNISGEVING
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar voor het openstellen van de kantine van Sport-

vereniging KDO tijdens de wandeltocht op 19 november 2016 van 13.00 tot 
22.00 uur.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar voor Qui Vive voor het organiseren 

van een AB-feest op 12 november 2016.
- Boterdijk-Kwakelsepad 26, vergunning kabels en leidingen aan N.V. PWN Wa-

terleidingbedrijf Noord-Holland voor het reconstrueren van de drinkwaterlei-
ding.Bezwaar t/m 2 december 2016.

- Iepenlaan 22, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-
zwaar: t/m 5 december 2016.

- Iepenlaan 52, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning met 
berging. Bezwaar: t/m 5 december 2016. 

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning voor het plaatsen van reclameborden aan R.K. kerk de Burght om 

bekendheid te geven aan het jubileumconcert van C.O.V. Amicitia op 18 no-
vember 2016 in Uithoorn. Bezwaar t/m 1 december 2016.

W W W . U I T H O O R N . N L

Voorstellingen Genesius
De Kwakel - Op 12, 18 en 19 no-
vember speelt Toneelvereniging 
Gensius uit De Kwakel het stuk 
“Drie kriminele zusters”. Geschre-
ven door Fred Vonk en geregisseerd 

door Sylvia Broos. Kent u de TV se-
rie uit de jaren 80, Dynasty nog? De 
serie vol rijkdom, afgunst en jaloe-
zie. Ooit weleens weggedroomd bij 
het zien en volgen van deze serie? 

Rob Overmars en Pien Fransen zijn gastouders van David

“Ik heb hier meer kansen dan in Hongarije”
Regio - Familie Overmars uit 
Mijdrecht nam vijf jaar geleden de 
15-jarige Janar uit Estland voor een 
jaar in huis. Nu hun beide eigen 
zoons zijn uitgevlogen, kozen vader 
Rob en moeder Pien wederom voor 
een uitwisselingsstudent van YFU: 
David (17) uit Hongarije. “Het emp-
ty-nest syndroom? Ja, dat speelt wel 
een beetje mee. Maar het belang-
rijkste is dat wij deze jongeren een 
kans willen geven om de Neder-
landse cultuur en het gezinsleven te 
leren kennen.”
“Waarom David hier is? Om te stof-
zuigen natuurlijk. En de hond uit 
te laten”, grapt Rob. De Hongaar-
se student is inmiddels wel gewend 
aan de streken van zijn gastvader en 
zit er ontspannen bij. Hij voelde zich 
direct thuis toen hij half augustus 
aan zijn uitwisselingsjaar in Neder-

land begon. Al ging zijn eerste fiets-
tocht door het dorp maar net goed. 
“Ik had nog nooit gefietst”, legt hij 
uit. “Ik woon in Boedapest, daar ne-
men we de bus.” 

Eigen kind
David is in het gezin opgenomen als 
een derde zoon. Het eigen kroost 
van de familie woont niet meer 
thuis: oudste zoon Nigel studeert in 
Groningen en de jongste, Yoran, is 
net vertrokken naar Rome. Zo’n on-
bekende puber in huis vraagt na-
tuurlijk wel iets van ze. “Je investeert 
in het begin tijd en levert een stukje 
van je privacy in, maar daar krijg je 
een hoop gezelligheid voor terug. En 
hij kan heel lekker koken.” De fami-
lie biedt David graag deze kans. En 
ze behandelen hem duidelijk niet als 
gast, maar als hun eigen kind. Rob: 

“Net als bij onze eigen kinderen ne-
men wij bepaalde kosten voor on-
ze rekening en helpen wij bij het le-
ren. En als hij vervelend is, trek ik 
gewoon even aan z’n oor!”

Behoorlijk woordje
Aan de keukentafel in Mijdrecht 
wordt geen woord Engels, Duits of 
Hongaars gepraat. “Alleen Neder-
lands. Dat is de beste manier om 
het snel te leren”, vinden Rob en 
Pien. En inderdaad spreekt David 
na twee maanden al een behoor-
lijk woordje in zijn nieuwe taal. Dat 
moet ook wel, want hij volgt het vol-
ledige, Nederlandstalige vwo-les-
programma op het Veenlanden Col-
lege in Mijdrecht. Alle studenten die 
via YFU naar Nederland komen – en 
dat zijn er zo’n 65 per jaar – gaan 
naar een Nederlandse school, om 

op die manier snel de taal en cul-
tuur te leren kennen en hetzelfde 
leven te leiden als hun leeftijdsge-
noten. 

Blijven
De eerste maanden zijn pittig, merkt 
David, want Nederlands is een 
moeilijke taal. “Wiskunde, schei-
kunde en aardrijkskunde zijn geen 
probleem. Maar een vak als biolo-
gie wel. Dat is heel veel tekst.” Ook 
de lessen Nederlands zijn natuur-
lijk boven zijn niveau. Maar David is 
gemotiveerd. Sterker nog, het liefst 
zou hij na dit jaar in Nederland blij-
ven om zijn vwo-diploma te halen 
en daarna te gaan studeren. “Ik heb 
hier meer kansen”, zegt hij. “En de 
moraal is veel beter dan in Honga-
rije.” Hoe hij dat precies aan wil pak-
ken, weet hij nu nog niet. In ieder 
geval zal hij gesteund worden door 
zijn gastouders. Rob: “David is er 
slim genoeg voor. Neemt niet weg 
dat hij keihard zal moeten werken.” 
De eerste stap is al gezet, want een 
oud-lerares die in de straat woont, 
is gevraagd om hem extra Neder-
landse grammaticalessen te ge-
ven. En de resultaten van zijn eer-
ste toetsweek op school zullen bin-
nenkort uitwijzen of hij op de goe-
de weg is. 

Bitterballen
In de tussentijd geniet David ook 
gewoon van Nederland. Hij is geïn-
teresseerd in cultuur en wil zoveel 
mogelijk zien. Pien: “We hebben een 
museumjaarkaart gekocht en trek-
ken er regelmatig op uit. Naar het 
Van Gogh-museum, het scheep-
vaartmuseum en zelfs naar het Nijn-
tje-museum.” De eerste bitterballen 
heeft David al geproefd, onderdeel 
van het familie-inburgeringsproces, 
en ook een Hollandse haring ging er 

goed in. Op school heeft hij het naar 
zijn zin, hoewel hij het jammer vindt 
dat hij in 4 vwo is geplaatst in plaats 
van in 5. Zijn klasgenoten zijn daar-
door jonger en dat leidt tot een iets 
mindere klik. Reden te meer om ook 
buiten school op zoek te gaan naar 
sociale contacten, vindt Pien. “Da-
vid is helaas geen balsporter, dus hij 
sluit niet zo maar aan bij een voet-
bal- of basketbalteam. Het is dus 
nog even zoeken voor hem.” In de 
tussentijd leeft hij zich regelmatig 
uit in de sportschool en hangt hij 
ook graag lui op de bank. “Neder-
land is vermoeiend”, lacht David. “Ik 
moet dus veel rusten.” 

Ook gastgezin worden?
YFU Intercultural Exchange 
Programs biedt jongeren van 
over de hele wereld de kans 
om een jaar, een semester 
of in de zomerweken op uit-
wisseling te gaan. Ook inte-
resse om gastgezin te wor-
den voor een buitenland-
se student? Of tussen de 15 
en 18 jaar en zelf zin om weg 
te gaan? Kijk op www.yfu.nl, 
bel 0297-264850 of mail naar  
info@yfu.nl. 

1 jaar Alexanderhoeve 
kaas en noten
Uithoorn - Het is alweer 1 jaar ge-
leden dat Arie en Marga van de 
Alexanderhoeve hun rolluik open-
de van hun kaas en notenwin-
kel op winkelcentrum Zijdelwaard. 
Hiermee werd Zijdelwaard weer 
een vers specialiteitenwinkel rij-
ker. Alexanderhoeve heeft een gro-
te keuze aan Hollandse- en buiten-
landse kaas, noten, wijnen, heerlij-
ke Arbequina olijfolie en Balsami-
co azijn uit Modena. Alle noten en 
mixen worden nog op ambachtelijke 
wijze gebrand in de winkel, hier is 
nog echt passie voor vers! De boe-
renkazen die men verkoopt is ech-
te boerenkaas, kaas bereidt van de 
melk afkomstig van de koeien van 

één boer, en de wrongel wordt nog 
geperst in houten vaten met linnen 
doeken en gerijpt in eigen pakhuis.
Zo tegen het einde van het jaar heb-
ben ze ook mooie en speciale ein-
dejaar pakketten voor ieder bud-
get, voor particulieren en bedrijven. 
Het team van de Alexanderhoe-
ve willen dit 1 jarig bestaan op Zij-
delwaard niet zomaar voorbij laten 
gaan, daarom hebben ze een leuke 
aktie voor ieder klant die op vrijdag 
en zaterdag a.s. in de winkel komen.
Zij kunnen dan na hun aankoop 
een enveloppe trekken en iedereen 
heeft prijs! Komt u ook? Misschien 
heeft u wel die volle bigshopper met 
allerlei heerlijkheden.

En ooit weleens stiekem gefanta-
seerd dat je er ook de hoofdrol in 
mocht spelen? Met als tegenspe-
ler een bijzonder knappe man, en 
waarmee je zowaar een diep ge-
sprek kan voeren. Een prachtig huis 
met een dienstbode en schoon-
maakster, prachtige kleding en ju-
welen, zoveel geld dat je alles kan 
kopen wat je wilt. Het is dan ook 
een rake klap als de eindtune klinkt 
en dat je wakker geschud wordt. Je 
kijkt om je heen en realiseert je dat 
broer Bertus weer om zorg vraagt 
dat er eten op tafel moet komen en 
het huis aan kant moet en de bood-
schappen gedaan moeten worden. 
Een saai leventje zonder opwinding 
en verrassingen.

Drie zusters
De drie zusters en broer Bertus zijn 
verhuisd van het platte land naar de 
grote stad om deze dromen waar te 
kunnen maken en vooral een rijker 
leven te leven. Bertus zal het alle-
maal een worst zijn en kijkt vooral 

naar de mooie dames en de hoe-
veelheid drank die ze in de serie 
gebruiken. De drie zusters realise-
ren zich dat het leven helemaal niet 
zo in elkaar zit en tot actie moeten 
overgaan om hun fantasie te reali-
seren. Er wordt een plan gesmeed 
om sneller rijk te worden. De om-
standers worden er onbewust bij 
betrokken. De voorbereidingen wor-
den getroffen en ze gaan met dol-
lartekens in hun ogen het avontuur 
aan. Conclusie: ze worden er heel 
rijk van, maar op welke manier? Ach 
ja, je moet je dromen waarmaken, 
nietwaar? De voorstellingen zijn in 
dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 
in De Kwakel. De zaal gaat open 
om 19.30, de voorstelling start om 
20.15 uur. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro en zijn te bestellen via de website 
www.genesius-dekwakel.nl of ver-
krijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 
8 De Kwakel (0297-560448), Mar-
ga Westerbos, Hooilaan 27 De Kwa-
kel (0297-532970) of bij Supermarkt 
Schalkwijk De Kwakel.



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

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Spetterend optreden van het 
Amstel Blazers Collectief!
Uithoorn - Niet verwacht, maar 
stiekem hoopten de muzikanten 
op een volle Thamerkerk tijdens 
het concert ‘Musica Sul Velluto’ af-
gelopen zondag. En dat is gelukt: 
een uitverkochte Thamerkerk tij-
dens het eerste grote concert van 
het Amstel Blazers Collectief in Uit-
hoorn. En wat is het goed ontvan-
gen! Het publiek genoot zichtbaar 
van de Italiaanse klanken van de op 
eigen wijze gearrangeerde muziek-
stukken van dirigent Richard Wortel. 
De muzikale middag werd ingeluid 
door het koper met het welbeken-
de La Marcia Trionfale Aida van Ver-
di. Vervolgens speelden de blazers 
bekende stukken van Ennio Morri-
cone, zoals The Untouchables, On-
ce Upon a Time in The West en The 
Ecstasy of Gold. Ook andere Itali-
aanse componisten, zoals Nino Rota 
(bekend van ‘The Godfather’) pas-
seerden de revue. Een paar absolu-
te hoogtepunten waren de ontroe-
rende fluitsolo door Frances Bou-
ma en de virtuoze trompetsolo’s van 
trompettist Michiel de Boer. Frances 
speelde ‘Per Le Antiche Scale’ van 
Ennio Morricone. Daarbij werd zij 
begeleid door Do Leliveld op piano. 
Michiel ging helemaal los op ‘For a 
Fistful of Dollars’ en ‘Il Triello’ (uit de 
film: The Good the Bad and the Ug-
ly), beide ook van Ennio Morricone. 
Deze solisten waren speciaal uitge-
nodigd voor dit concert. 

Uitdaging
De muzikanten van het Amstel Bla-

zers Collectief gaan een uitdaging 
niet uit de weg. Verrassend was dan 
ook het prachtige ‘Cinema Paradiso’ 
gespeeld door uitsluitend de sax-
groep. Een verpletterend slot was 
zeker het laatste stuk ‘Here’s to you’. 
Daarbij werd ook het kerkorgel van 
de Thamerkerk gebruikt. Bariton-
saxofonist Do Leliveld, die al eerder 
fluitiste Frances begeleidde op pia-
no, is een veelzijdig muzikant, want 
hij kan ook prachtig het kerkorgel 
bespelen. De muzikanten kijken te-
rug op een zeer geslaagd concert 
en gaan zich nu voorbereiden op de 
kerst. Er staan al een aantal optre-
dens gepland: op 11 december a.s. 
tijdens de kerstmarkt in De Hoef en 
op 18 december een gezellig kerst-
optreden in het Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof in Uithoorn. 
Voor de juiste tijden kijk op www.
amstelblazerscollectief.nl en/of hou 
facebookpagina (www.facebook.
com/AmstelBlazersCollectief) in de 
gaten.
Het Amstel Blazers Collectief heeft 
nog plaats voor enkele muzikanten. 
Speel jij een van de volgende instru-
menten: klarinet, fagot, bas of trom-
bone? Hou je er ook van om net 
even wat anders te spelen dan de 
traditionele harmoniemuziekstuk-
ken? Wil je ook spelen in een ge-
zellige en ongedwongen sfeer? Kom 
dan vooral een keer een kijkje ne-
men tijdens een van de repetities op 
maandagavond in het Buurtnest in 
Uithoorn. Meld je dan aan via: ab-
cuithoorn@gmail.com.

Workshop in Atelier de 
Penseelstreek
Uithoorn - Op woensdag 9 novem-
ber a.s. van 20.00 tot 22.30 uur zal 

in Atelier de Penseelstreek, Potgie-
terlaan 16 te Uithoorn een schil-
derworkshop worden gegeven met 
het thema “pompoenen” (sierfruit) 
schilderen. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij! In het atelier is het beno-
digde sierfruit aanwezig om na te 
schilderen. Er zal worden gewerkt 
met acrylverf op papier. De prijs is 
20,-. Het benodigde materiaal (verf, 
papier en gebruik penselen) is hier-
bij inbegrepen. Voor wie zin heeft 
in een gezellig avondje schilderen: 
hartelijk welkom! Men kan zich op-
geven per mail: info@atelier-pen-
seelstreek-uithoorn.nl
Voor meer info 0297540444

Wintertestdag bij
Van Kouwen

Regio - Zaterdag 5 november aan-
staande organiseert Opel Van Kou-
wen de ‘Winter Testdag’ met aan-
sluitend de Open Werkplaatsdagen. 
Van Kouwen Opel gooit de werk-
plaats open! Tijdens de Open Werk-
plaatsdagen kunt u van 5 t/m 18 no-
vember meekijken met de monteurs 
tijdens het onderhoud aan uw ei-
gen auto. Niet wachten, maar echt 
meekijken. Bijvoorbeeld als uw Opel 
APK gekeurd wordt of een gratis 18 
punten wintercheck krijgt. Als my-
Opel lid profiteert u van extra voor-
deel. Ter ere van de Open Werk-
plaatsdagen trakteert Opel op maar 
liefst 50,- korting op onderhoud of 
reparatie bij de Opel dealer.
Nog geen myOpel lid? Geen pro-
bleem! Registreer u dan eenvou-

dig bij uw Opel dealer of op myO-
pel.nl. De kortingsvoucher is van-
af 29 oktober t/m 19 november te 
downloaden op MyOpel (onder ‘Le-
denvoordeel’) en te verzilveren t/m 
31 januari 2017. U kunt op zaterdag 
5 november langskomen zonder af-
spraak voor de gratis wintercontrole 
en het Opel Winterplan aanschaffen 
voor slechts 21,95.
Maandag 7 november t/m vrijdag 11 
november en maandag 14 t/m vrij-
dag 18 november kunt u meekijken 
in onze werkplaats bij de gratis win-
tercontrole of andere werkzaamhe-
den aan uw Opel.
Van Kouwen Opel heeft vestigin-
gen in Aalsmeer, Mijdrecht, Amster-
dam en Hoofddorp. Meer informatie 
vindt u op www.vankouwen.nl.

Veel vogels zien, ga mee 
naar de Duinen!
Regio - Op zaterdag 5 november 
voert de maandelijkse vogelexcur-
sie van de Vogelwerkgroep van IVN 
naar de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Vogels die we tegen kun-
nen komen zijn; vele mezensoorten, 
vinkensoorten, inclusief de kruisbek 
en natuurlijk veel watervogels. Zul-
len de eerste wilde zwanen en zaag-
bekken al gearriveerd zijn? Horen 
we nog waterrallen of zien we mis-
schien wel een roerdomp? De vogel-
trek loopt op zijn eind, maar er zul-
len nog genoeg trekvogels in de dui-
nen aanwezig zijn. Veel lijstersoor-
ten foerageren vaak in grote groe-
pen in de aanwezige duindoorns 
op zoek naar lekkere sappige bes-
sen. De waterleidingduinen bestaan 
uit een 3400 ha groot natuurgebied 
ten zuiden van Zandvoort. Dit duin-
gebied kenmerkt zich door een af-
wisselende vegetatie. Binnenduin-
randen met grote majestueuze loof-
bomen, vakken met dennenbomen, 
duinvalleien met veel duindoorns en 
een heel stelsel van waterlopen en 
meertjes. Deze variatie in biotopen 
is zeer geschikt voor een scala aan 
vogelsoorten. Je vindt er de ech-
te bosvogels in de naald- en loof-
bossen, maar ook heel veel duinvo-

gels en door het grote aantal water-
partijen, ook veel water- en moeras-
vogels. We wandelen door het mid-
dendeel van het gebied; eerst door 
de binnenduinen en dan via enke-
le waterlopen en wat dennenbosjes 
naar de echte “kale” duingebieden. 
Een afwisselende wandeling door 
een prachtig gebied.

Kleding
Trek passende kleding aan, neem 
drinken en een lunch voor onder-
weg mee en vergeet de verrekijker 
niet. Verzamelen: parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Om 9.15 uur start de excursie 
bij pannenkoekenhuis ‘t Pannedal, 
Vogelenzangseduinweg 4 in Voge-
lenzang. Terug: rond 15:00 uur. Kos-
ten: 1,50 euro toegang en vergoe-
ding autokosten in overleg met de 
bestuurder.
Aanmelden: niet nodig. Afgelastin-
gen staan ca. 1 uur voor aanvang 
van de excursie op de website: ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn. Info en excursieleider: Walter 
Büsse (0297-562924)
Foto bron: Sunnyzandvoort.com

KnA orkest strijdt voor 
punten tijdens festival
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 
zal het KnA Orkest deelnemen aan 
een festival. Dit is een wedstrijd 
voor orkesten, waarbij in verschil-
lende divisies de orkesten worden 
beoordeeld op de manier waarop 
ze 2 muziekwerken uitvoeren. Het 
is goed voor een orkest om mee te 
doen aan dit soort activiteiten; het 
orkest wordt er beter van. Het KnA 
Orkest zal drie muziekstukken spe-

len: Pirates of the Caribbean, Story 
of Anne Frank, waarin ook een jon-
ge Uithoornse violiste van slechts 
15 jaar oud mee zal spelen en het 
zeer moeilijke stuk Lux Aurumque. 
Dit laatste stuk kenmerkt zich door 
het feit dat de noten relatief mak-
kelijk zijn maar de dynamiek (voor 
de niet-muziekkenners onder ons: 
de tegenstellingen die worden ge-
creëerd door hard en zacht spe-

len) en het luisteren naar elkaar en 
de verschillende secties zijn des te 
moeilijker. Alle orkestleden worden 
gedwongen echt ‘met hun oren’ 
te spelen. Luisteren naar de ande-
re secties in het orkest en proberen 
elkaar naadloos aan te vullen. Een 
hele kluif, ook voor dirigent Gerhart 
Drijvers, maar wel een prachtige uit-
daging.

Jury
De nummers zullen worden boor-
deeld door een jurypanel dat bestaat 
uit vakmensen met een grote staat 
van dienst. Pirates if the caribbe-
an wordt gespeeld als inspeelwerk. 

Expositie Gekleurd 
Landschap
Regio - Uithoornse kunstenaar Piet 
Oussoren exposeert vanaf 3 oktober 
j.l. in Het Groene Hart. In deze fraaie 
omgeving laat de kunstenaar u de 
herfstrust proeven. De fel gekleurde 
landschappen weergeven met acryl-
verf, kenmerkend van deze kunst-
schilder, te wedijveren met de na-
tuur. De expositie vindt plaatst bij de 
landwinkel De Lindenhorst, westzij-
de 17 in De Hoef. Een primeur is dat 

de kunstenaar de acrylverf toever-
trouwd aan polystyreen isolatiepla-
ten. De verf laat zich door het iso-
latiemateriaal opnemen waardoor, 
volgens de kunstenaar, de pracht 
van de herfst nog meer aan u wordt 
gepresenteerd. De deuren zijn open 
van 10.00 tot 17.00 uur van maan-
dag tot en met zaterdag. N.B. Bij 
verkoop is 25 % van de verkoopprijs 
voor S.O.S. kinderdorpen

Het werk telt dan niet mee voor de 
punten, maar is bedoeld om warm te 
spelen en de instrumenten goed ge-
stemd te krijgen in de ruimte waar 
wordt gespeeld. Toch laat het orkest 
al een eerste indruk achter met het 
inspeelwerk en dus moet ook dat zo 
goed mogelijk worden uitgevoerd. 
Het stuk genaamd The story of Anne 
Frank beschrijft het leven van An-
ne Frank. Het is een prachtig en te-
gelijkertijd indrukwekkend stuk dat 
ieder aspect van het leven van An-
ne Frank schitterend muzikaal uit-
beeldt. Het is duidelijk merkbaar dat 
de kwaliteit van het KnA Orkest de 
afgelopen jaren met sprongen voor-
uit gegaan is. Het aantal muzikan-
ten in het orkest groeit en de repeti-
ties worden serieus opgepakt. Door 
de afwisseling van populaire, musi-
cal, film en klassieke muziek kun-
nen alle muzikanten hun ei kwijt in 
de repetities en de concerten en 
ook het publiek waardeert de varië-
teit. Met de start van de Middelbare 
Muzikale Meesters, waarin de 40+, 
50+ en 60+ leeftijd de mogelijkheid 
krijgt een instrument te leren spe-
len, is verdere groei van het orkest 
in de toekomst ook geborgd. Ook in-
teresse in het leren spelen van een 
instrument? Of speel je al een in-
strument? Neem dan contact op 
via kna.secretariaat@gmail.com. Op 
dit moment is het orkest met name 
op zoek naar mensen de graag ko-
per instrumenten willen leren spe-
len zoals trombone, tuba, euphoni-
um en hoorn.

Expositie aan 
de Bilderdijkhof
Uithoorn - Biezenwaard Creatief is 
een groep enthousiaste kunstschil-
ders die inmiddels ruim tien jaar, el-
ke week samen komen in Uithoorn 
om met hun hobby bezig te zijn. Het 
doel is om te werken aan de indivi-
duele ontwikkeling waardoor ieder 
in zijn gekozen techniek en mate-
riaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element. De basis is aqua-
rel, maar er wordt ook getekend met 
potlood, pen, pastelkrijt en houts-
kool. Een aantal mensen hebben 
voorkeur voor acrylverf. Natuurlijk 
resulteert dit alles ook in werken die 
gemaakt zijn met gemengde tech-
nieken. En zeker een aanrader om 
een zestigtal kleurrijke werkstukken 
wat nader te gaan bezien en mis-
schien wel om iets bijzonders aan te 
willen schaffen. Vanaf heden tot en 
met vrijdag 16 december 2016 heeft 
Biezenwaard Creatief van deze wer-
ken een expositie ingericht en be-
staat voor u de mogelijkheid om op 
werkdagen van 9.30 tot 15.00 uur 
deze te bezoeken bij “VITA welzijn 
en advies” in het Wijksteunpunt aan 
de Bilderdijkhof.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





Uithoorn - Woensdag 13 oktober 
vond bij Bruna op het Amstelplein 
een kinderknutselmiddag plaats. De-
ze was georganiseerd ter gelegen-
heid van de kinderboekenweek.  Van 
14.00 tot 16.00 uur konden de kinde-
ren aan de slag om hun mooiste boe-
kenlegger zelf te ontwerpen. Knutsel-
materiaal zoals lijm, stickers, stem-
pels, stiften etc. stonden allemaal 

klaar en daar maakten de kinderen 
gretig gebruik van. Ook was er een 
grote pot met lekkers waar de kinde-
ren zich te goed aan konden doen. 
Voor deze middag hadden wij boe-
kenleggers klaar liggen die zij naar 
eigen inzicht konden versieren. Voor 
het idee hadden wij wat voorbeelden 
klaargelegd. Er zijn prachtige exem-
plaren gemaakt en van de mooiste 
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Kinderen genoten 
van radiografische 
monstertrucks bij 

Amstelplein
Uithoorn - Zaterdag jl hadden de kinderen die 
met papa, mama, opa of oma mee gingen om 
boodschappen te doen bij winkelcentrum Amstel-
plein, geen behoefte meer om mee de winkels in 
te gaan. In het centrum stond een mooi parcours 
opgesteld waar ze met radiografische monster-
trucks een parcours konden afleggen. In het  par-
cours konden ze slalommen, springschansen enz .  
De kinderen genoten….

Feestelijke publieke opening op 5 november
Annatommie mc brengt orthopedische 
zorg op maat dichtbij
Regio – Op donderdag 3 novem-
ber wordt Annatommie mc in Am-
stelveen officieel geopend door de 
heer H. Raat, wethouder in Amstel-
veen onder andere verantwoorde-
lijk voor de portefeuille Zorg en Ge-
zondheid. Aansluitend zal het cen-
trum op zaterdag 5 november voor 
het grote publiek worden open-
gesteld. De opening van deze dag 
zal feestelijk worden verzorgd door 

Marloes Keetels, speelster van het 
Nederlandse dameshockeyteam. Ie-
dereen is deze dag welkom om deel 
te nemen aan demonstraties op de 
operatiekamers of gebruik te ma-
ken van het gratis inloopspreekuur 
fysiotherapie. 
De vestiging in Amstelveen is het 
zesde medisch centrum van Anna-
tommie mc in Nederland. Sinds juni 
2016 heeft Annatommie mc het be-

heer van de medische zorg op deze 
locatie overgenomen van het Me-
disch Centrum Amstelveen. Anna-
tommie mc zal zich in Amstelveen 
voornamelijk richten op de behan-
deling van orthopedische klachten 
binnen de verzekerde zorg , waartoe 
de benodigde contracten met zorg-
verzekeraars zijn afgesloten.
Door de focus op orthopedie kan 
Annatommie mc met haar erva-
ren medische team en hoogwaar-
dige faciliteiten patiënten snel di-
agnosticeren en behandelen. Ire-
ne Groenink, algemeen Directeur 
Annatommie mc licht toe: “Bij An-
natommie mc staat de persoonlij-
ke aanpak met een individueel plan 
voor de patiënt centraal.
Door de focus op orthopedie in 
combinatie met de schaal die we 
hebben met inmiddels zes vesti-
gingen, bieden wij meerwaarde op 
zowel het medisch-specialistische 
als het organisatorische aspect van 
een behandelplan. Daardoor kun-
nen wij patiënten garanderen dat ze 
binnen drie dagen terecht kunnen 
voor een intake en is de doorloop-
tijd van de behandeling aanzienlijk 
korter dan in een regulier zieken-
huis.” In een groot deel van het cen-

trum zal de diagnose en behande-
ling van bewegingsklachten aan de 
heup, knie, schouder, rug, voet  en 
enkel centraal staan. Mensen met 
bewegingsklachten worden opge-
vangen door een team van ortho-
pedische chirurgen, fysiotherapeu-
ten en diagnostisch personeel, van 
wie ze van diagnose tot aan herstel 
een persoonlijke behandeling ont-
vangen.

Moderne operatiefaciliteiten 
De focuskliniek heeft twee grote en 
twee kleine operatiekamers en een 
verpleegafdeling.
Dagelijks vinden hier tientallen ope-
raties plaats. Bijvoorbeeld het plaat-
sen van heup- en knieprotheses. 
Het centrum zal niet alleen voor de 
patiënten lokaal zorg bieden, maar 
ook dienst doen als operatielocatie 
voor patiënten van Annatommie mc 
uit de regio Noord-Holland. 

Publieke openstelling 
Het startsein voor de publieke ope-
ning wordt om 11.00 uur verzorgd 
door Marloes Keetels, speelster van 
het Nederlands Dames hockeyelftal. 
Onder de aanwezigen worden door 
Marloes gesigneerde bidons uitge-
deeld. Jong en oud is tot 17:00 uur 
welkom om deel te nemen aan ver-
schillende demonstraties op de 
operatiekamers, verpleegafdeling, 
orthopedische afdeling en pijnpoli. 
Tevens kan men terecht op het in-
loopspreekuur fysiotherapie. Meer 
informatie over de open dag is te 
vinden op www.mc-amstelveen.nl.

Prijsuitreiking bij Bruna

Autobedrijf Rovemij viert 
aansluiting bij Autofirst
Regio - Autobedrijf Rovémij in 
Mijdrecht mag zich vanaf 1 no-
vember a.s AutoFirst Rovémij noe-
men. Dit wordt groots gevierd tij-
dens de gezellige Rovémij Winter-
check dagen 4 en 5 november a.s., 
waar klanten kosteloos onder meer 
ruitenwissers, accu en banden kun-
nen laten testen.Er staat deze da-
gen ook een real size formule 1 wa-
gen. Een simulator waar je echt in 
kan racen met kans op mooie prij-
zen. De eerste prijs is een biertap 
van Philips. Rovémij is beide check-
dagen via de normale route bereik-
baar. AutoFirst is een franchisefor-
mule van garagebedrijven die staat 
voor: waar voor uw geld, online ge-
mak, klanttevredenheid (gemiddeld 
8+ op www.klantenvertellen.nl), op-
geleid en gemotiveerd personeel en 
altijd toegang tot de laatste inno-

vaties. Bovendien behouden klan-
ten van AutoFirst bij onderhoud hun 
mobiliteitsgarantie, waardoor een 
kostbaar pechhulp abonnement van 
bijvoorbeeld de ANWB overbodig 
is. Directeur Reinier Treur: “Auto-
First past als geen ander concept bij 
ons; korte lijnen, meedenken met de 
klant en snel schakelen. Dat is waar 
ons bedrijf al jaren voor staat en dat 
is ook waar AutoFirst voor staat. Het 
huidige tijdperk eist dat garagebe-
drijven meer gaan samenwerken. 
In marketing, maar vooral om bij te 
blijven in alle technische ontwikke-
lingen in de autobranche, zodat wij 
ook in de toekomst al onze klanten 
naar behoren kunnen blijven bedie-
nen.” AutoFirst Rovémij is gevestigd 
aan Hofland 160 in Mijdrecht. 
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in deze krant. 

laten wij een originele afdruk maken, 
die in de boeken gelegd zullen wor-
den. De winnares is geworden, Ava 
Khalesi. Zij wint natuurlijk  een ge-
drukt exemplaar van haar eigen boe-
kenlegger, maar ook een cadeaubon 
van  Bruna waar een mooi boek van 
gekocht kan worden. De tweede prijs 
was voor Olivia Meijer en de derde 
prijs voor Cian van Lammeren. Voor 
de overige deelnemers was er een 
troostprijs. Het was een geslaagde 
middag met blije kinderen.

Auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van donder-
dag 27 op vrijdag 28 oktober is vanuit 
de Leopoldlaan een auto gestolen. Het 
betreft een Renault Clio uit 2015 met 
kenteken GV-363-B. De diefstal heeft 
tussen tien uur in de avond en half 
acht in de ochtend plaatsgevonden. 

Koevoet uit 
winkel weg

Uithoorn - Op zaterdag 29 oktober 
rond zes uur in de avond hebben vijf 
mannen in een doe-het-zelf zaak aan 
de Wieger Bruinlaan een koevoet ge-
stolen. Op camera werd de komst van 
de vijf mannen gezien. Ze liepen recht-
streeks naar de afdeling gereedschap. 
De diefstal is gefilmd. De politie krijgt 
de beelden. De vijf mannen reden weg 
in een lichtblauwe Rover 55 in de rich-
ting van het Zijdelwaardplein.

5 Autoinbraken 
in 4 dagen

Uithoorn - Tussen donderdag 21 en 
dinsdag 25 oktober zijn vijf autoin-
braken gepleegd. De dieven hebben 
auto’s open gebroken in Bernard 
Zweersfhof, Bieslook, Faunalaan, Ka-
rel Doormanstraat en In het Midden. 
Er zijn airbags, kleding en schoeisel 
gestolen. Twee auto’s waren van het 
merk Audi, type A3. Van deze wa-
gens zijn de sturen met toebehoren 
en airbags meegenomen. De schade 
aan beide auto’s is behoorlijk groot.

Winkeldief met 
bier betrapt

Uithoorn - Op woensdag 26 okto-
ber is een winkeldief betrapt in een 
super op het Amstelplein. Gezien 
werd dat een man de winkel wilde 
verlaten zonder een blikje bier en 
een fles olijfolie af te rekenen. Het 
ging om een 39 jarige Griek zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. Er is 
proces-verbaal opgemaakt. 

Navigatie gestolen
De Kwakel - Op donderdag 21 ok-
tober is rond middernacht ingebro-
ken in een langs de Vuurlijn gepar-
keerde auto. Uit de Fiat 500 is het 
navigatiesysteem gestolen. Om bin-
nen te komen heeft de dief een zij-
ruit ingetikt.

Overlast door 
vuurwerk melden

Uithoorn - De politie heeft alweer 
diverse meldingen gekregen van in-
woners over vuurwerk overlast. Zo-
wel vrijdag- als zaterdagavond is 
geklaagd over harde knallen, onder 
andere bij de bustunnel bij de Nico-
laas Beetslaan. De politie gaat actie 
ondernemen bij meldingen. Vuur-
werk overlast? Bel dan 0900-8844.
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...weer een 
groot succes!

De Kwakel – Het was weer volop genieten zaterdag en zondag 
jl. in en om de Kwakel met de Qua Kunst & Ambacht toer. Voor 
de 16e keer werd het kunstevenement Qua Kunst & Ambacht 
georganiseerd. Dertien ondernemingen in en om De Kwakel 
hadden van 12.00 tot 17.00 uur de poorten geopend om bezoekers 
de gelegenheid te geven te genieten van al het moois dat de regio 
op het gebied van kunstzinnige uitingen en ambachten te bieden 
heeft. En het kan gezegd worden dat het ook dit jaar weer een 
bijzondere editie is geworden, die de boeken in zal gaan als zeer 
succesvol. Hier en daar kon opgetekend worden dat het niveau 
van de kunstenaars hoog en nog steeds stijgende is. Er werden 
her en der kleine fi les opgemerkt in De Kwakel, met name in het 
centrum en overal was het een komen en gaan van veel bezoekers. 
De zaterdag is traditioneel gezien vaak de wat mindere dag qua 
bezoekersaantallen. Daar was dit jaar geen sprake van, het begon 
om 12.00 uur direct te lopen en om 17.00 uur werd tevreden de 
deur gesloten om de volgende dag de draad gewoon weer op te 
pikken. De conclusie kan gerust getrokken worden dat Qua Kunst 
& Ambacht De Kwakel zijn vaste plaats in de evenementenagenda 
gevonden heeft en een blijvertje is. Je kon heel makkelijk de 
route volgen van nummer 1 tot en met dertien. Je startte dan bij 
Hofstede Nooitgedacht aan de Boterdijk waar de kunstenaars 
Anja Spooner-Dekker haar schilderijen exposeert en Cock van 
Lulling zijn beelden die gemaakt zijn van textielverharder toonde. 
Daarna kwam je terecht bij Poldersport waar je kon genieten van 
de schilderijen gemaakt door het Aalsmeers Schildergenootschap. 
Daarna verplaatste je je naar Stelling 30 naar de Lijstenmakerij 
De Inlijsteraar. Hij kan uw kunstwerken en of borduurwerken 
opspannen of inlijsten. Hij snijd passe-partouts, heeft diverse 
glassoorten voor het opplakken van uw foto’s. Ook is hij restauratie 
deskundige. Bij hem was al veel te bekijken. Tevens toonde Sylvia 
Heeren daar haar olieverfschilderijen. Hierna ver plaatste je naar de 
Vuurlijn, voor een bezoekje aan Biezenwaard Creatief, een gezellige 
amateur schilderclub , waar deze dagen Corinne Bredemeijer 
van Atelier Van Steen Tot Beeld uit Mijdrecht met haar werk 
aanwezig was. Even het hoekje om naar Bruinsma Natuurlijk aan de 
Noorddammerweg om de werken van edelsmid Marry Samson te 
bezichtigen.

Weer terug naar de Vuurlijn
Bij Zorgboerderij Inner-Art waren de glasobjecten van Loes 
Verbrugge en de vilt creaties van Jeanette Beenen te bewonderen. 
Dan naar In de Ossewaerd kon de expositie van het duo Nicole van 
Rietschoten en Marcel Verschoor bewonderd worden. In dorpshuis 
De Quakel waren diverse werken te zien. Zoals van het Zeepatelier 
Uzepia, Hobbyclub Fantasie 83, Studio RiHo, Stichting Atelier de 
Kwakel en hier werd door Muziekvereniging Tavenue ook gezellige 
muziek ten gehore gebracht. Henriette Ouderwater en Melinda 
Rutgers exposeerde er hun schilderijen en Coby van den Boon was 
er aanwezig met sieraden, iconen en aquarellen. Ook de kinderen 
van Atelier de Kwakel toonden enkele van hun kunstwerken. Even 
een eindje rijden en je kwam aan bij Huub van Vliet Interieuradvies 
aan de Voorling 2. Carla Edenburg toonde daar haar Beadwork 
sieraden en Clara Anbeek exposeerde haar schilderijen en 
beelden. Even verderop bij Sanidrome van Scheppingen waren 
de werken van keramiek van Lonny van rijn te bewonderen. Tot 
slot naar Vrouwenakker. Bij Parkotech Living exposeerde Ria van 
Holst haar schilderijen, Stefan Sluyter toonden zijn keramiek en 
Chantal Zaat presenteerden haar sieraden gemaakt van fi moklei. 
Bij Bloemsierkunst Christa Snoek waren werken van kunstenaars 
Leanne Buskermolen, Maandagschilders, Kees Spaargarten, 
Marjon Woelders en Irma Spaargaren. Tot slot Stampei wonen waar 
Roswitha van Vliet haar foto’s exposeerden. Dus noteer gerust alvast 
het laatste volle oktoberweekend van 2017 in uw nieuwe agenda, 
voor een bezoek aan dit kunst- en ambachtenevenement.
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Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op donderdag 27 ok-
tober vond er weer een klaverjas-
avond in de Schutse plaats waaraan 
door 43 liefhebbers werd deelgeno-
men. De winnaar werd deze avond 
Jan Schuurman met een totaal van 
8001 punten na 4 gespeelde partij-
en. De tweede plaats was voor Jo 
Smit met 7374 punten en als der-
de eindigde Joke Veenhof met 6858 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Cor de Bruin met een to-
taal van 4892 punten. 

De marsen prijzen werden deze 
maal gewonnen door Hans Kas, In-
ge Maas, Willy v.d. Hilst, Joke Riet-
broek, Gijs Brosius (2x), Jan Schuur-
man (2x), Johan Zeldenthuis, Dou-
we Douwstra, Inge Maas, Anneke 
Lebesque en Gerrit Vink. 
Heeft u ook zin in een avondje ge-
zellig klaverjassen? U bent van har-
te welkom op donderdag 3 novem-
ber in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur.

Boule Union Thamen na drie 
speeldagen nog ongeslagen
De Kwakel - De derde speeldag 
van de Nationale Petanque Com-
petitie. In verband met de Kwakel-
se Kunstroute kon niet beschikt 
worden over het clubgebouw van 
HSV Thamen en werd er uitgewe-
ken voor de thuiswedstrijden naar 
de accommodatie van OSB in Bo-
degraven. Zowel het eerste als het 
tweede team speelde daar en dank-
zij het mooie weer kon er gewoon 
buiten gespeeld worden. Het eer-
ste team nam het op tegen Les Bo-
hémiens uit Amsterdam-Osdorp. Er 
werd niet echt sterk gespeeld, be-
halve dan door de twee jongste 
deelnemers, Mike (40) en Niels (22). 
Zij wisten de eerste doublettenpar-
tij te winnen. De achterstand kon in 
de triplettenronde niet omgebogen 
worden. Hoewel, Mike en Niels met 
Angèle hun partij wonnen, ging de 
tweede partij verloren, stand 2-3. De 
opdracht was nu om gelijk te spelen 
tenminste twee partijen in de twee-
de doublettenronde te winnen. Hoe-
wel de equipe Joan en Wilma al snel 
tegen een grote achterstand aan-
keken kwamen ze nog sterk terug, 
maar verloren met 13-9. De over-
winning zat er niet meer in. Een ge-

lijkspel was zeker nog mogelijk na-
dat Mike en Niels ook hun derde 
partij wonnen en de equipe Jelle/
Angèle op 11 waren aangeland. Het 
zag er naar uit dat met nog één bou-
le te spelen door Les Bohémiens de 
partij nog een werpronde kreeg. Het 
schot om het punt naar Les Bohé-
miens te brengen raakt de verkeer-
de boule en leverde twee punten op 
voor Jelle en Angèle en daarmee de 
13-9 overwinning en het 4-4 gelijk-
spel in de ontmoeting.
Door dit resultaat blijft Boule Union 
Thamen op kop in de stand, daar de 
nummer twee, Les Boules Fleuries, 
voor de tweede keer gelijkspeelde.
Het tweede team moest tegen Les 
Pointeurs 4 uitkomen. Na de dou-
blettenronde werd tegen een 1-2 
achterstand aangekeken. In de tri-
plettenronde werd dit door twee-
maal winst, waaronder een 13-0, 
omgebogen in een 3-2 voorsprong. 
Helaas kon in de tweede doublet-
tenronde geen winst gepakt worden 
en ging de ontmoeting met 3-5 ver-
loren. Het is dus in deze speelronde 
niet gelukt om de laatste plaats te 
verlaten. Dit moet dan de volgende 
speeldag maar gebeuren.

Springschans ontvangt 
wisselbeker
Uithoorn - Op 5 oktober j.l. werd 
tijdens de Klassewerk Scholieren-
veldloop voor de tiende keer (sinds 
1998) de wisselbeker gewonnen 
door basisschool de Springschans.
De kinderen van groep 6b vonden 
dit een goede reden om Wim Ver-
laan (voorzitter A.K.U.) een brief te 
schrijven met daarin de vraag of de 
Springschans na zoveel overwinnin-
gen de beker zou mogen houden. 
De voorzitter schreef in een brief 
terug dat hij het een heel goed en 
leuk initiatief vond, maar dat hier 
wel tenminste 100 handtekeningen 
voor ingezameld zouden moeten 

worden. Groep 6b ging met veel en-
thousiasme langs de klassen om zo-
veel mogelijk handtekeningen van 
kinderen te verzamelen. Uiteinde-
lijk waren dit er ruim 300, veel meer 
dan de gevraagde 100. Wim Verlaan 
kwam daarom op vrijdagochtend 
28 oktober op school om de wis-
selbeker officieel te overhandigen 
aan de school. De beker werd met 
veel trots, onder luid gejuich van ve-
le kinderen, in ontvangst genomen.
De kinderen hopen dat ze ook vol-
gend jaar weer zullen winnen en de 
‘nieuwe wisselbeker’ voor één jaar 
op school mogen houden.

Halloween kinderdisco bij 
Legmeervogels
Uithoorn - Op 29 Oktober 2016 
was de Halloween Kinderdisco in 
de kantine van de Legmeervogels. 
Het was een groot feest met wel 239 
kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Bij 
binnenkomst kregen alle gasten een 
lintje met Bloody Sports om de pols 
als bewijs van toegang. Binnenge-
komen in de grote kantine hingen er 
overal ballonnen aan het plafond en 
aan de muren. Het was echt feeste-
lijk ingericht.
De avond werd geopend door de 
Burgemeester van Uithoorn me-
vrouw Oudshoorn en de jeugdvoor-
zitter van de Legmeervogels me-
vrouw Blaisse. Na een kort ope-
ningswoord kon de disco beginnen, 
Maar een Halloween is geen Hal-
loween als er ook geen spoken en 
griezeldingen waren. In de ruimte 
die normaal als kleedkamers dient 
was een spookhuis ingericht. Som-
mige kinderen liepen rustig door de 

gang en lieten zich verrassen door 
de spoken en geesten. Andere lie-
pen er zo snel mogelijk door heen al 
dan niet elkaar stevig vasthoudend.
Voor de wat jongere kinderen was 
er ook nog een rondgang langs het 
voetbalveld en daar spookte het ook 
behoorlijk.
Na het griezelen was er de gezelli-
ge muziek van DJ Berco en konden 
de jonge gasten lekker losgaan.Ook 
alle spoken en geesten waren op de 
disco uitgenodigd en ook deze had-
den reuze lol.
Op het einde stroomden de ouders 
weer binnen om hun kroost op te 
halen. Maar de kinderen konden 
niet vertrekken zonder een cupcake 
en een klein lichtgevend spookje als 
kado. Met dank aan het Participa-
tie fonds van de gemeente Uithoorn. 
De foto’s van het feest zijn te vin-
den op de website van Halloween-
Uithoorn.nl

KDO pakt totaal onverwacht 
de 1e periode in de 3e klasse A
De Kwakel - Na vier competitie 
overwinningen op rij, mocht het eer-
ste van KDO afgelopen zondag af-
reizen naar Leidschendam voor het 
duel tegen Stompwijk. De Kwake-
laars hadden op voorhand één punt 
meer dan de ploeg uit Stompwijk en 
wilden er alles aan doen om dit ver-
schil minimaal te behouden. Met 
een schuin oog werd er nog geke-
ken naar koploper SJZ, welke bij 
een gelijkspel tegen Voorschoten 
de 1e periode binnen zou slepen, dit 
leek een formaliteit voor selectie uit 
Zoeterwoude.
In Leidschendam begonnen de 
Kwakelaars niet scherp aan de wed-
strijd. In de eerste zeven minu-
ten van de wedstrijd moest doel-
man Jesper Oudshoorn al twee keer 
handelend optreden om een vroe-
ge achterstand te voorkomen. Jes-
per, die zich in de beginfase van het 
seizoen uitstekend heeft ontwikkeld 
al vaste doelman van KDO 1, deed 
dit met verve.
Vlak hierna waren gelukkig de eer-
ste twee wapenfeiten voor KDO ook 
een feit, nadat Bart van der Tol ge-
vaarlijk werd, maar er nog niet ge-
scoord kon worden. 

Centrumspits
Stompwijk had in haar aanvoerder 
de gevaarlijkste speler in zijn team. 
De centrumspits was erg aanwe-
zig en kwam vele ballen zelf opha-
len vanaf het middenveld. Hierdoor 
kwam de thuisploeg steeds beter 
in de wedstrijd, terwijl KDO slordig 
oogde. Dit resulteerde onder ander 
in een grote kans voor de nummer 
10 van Stompwijk, maar zijn schot 
ging net voorlangs. Langs de zijlijn 
klonk er gemor van de vele, aanwe-
zige Kwakelse supporters, wat de 
Kwakelaars wakker deed schudden.
In de 28e minuut kopte Joris Korten-
horst in vrijstaande positie een bal 
op de lat. Even later omspeelde Joe-
ri Stange zijn tegenstander, gaf voor 
op Mathijs van Rijn, die zijn harde 
kopbal net naast zag gaan. KDO 
kreeg hoop na deze kansrijke situ-
aties en wist in 32e minuut zelfs op 
voorsprong te komen. Nadat Joe-
ri Stange de bal op Menno Linge-
man had aangespeeld wist laatstge-
noemde de bal hard en onhoudbaar 
in de rechterbenedenhoek te schie-
ten, 0-1.
Vlak voor rust ontsnapte KDO ech-
ter tot twee keer toe aan een ge-
lijkmaker. Wederom was het Jesper 
Oudshoorn die het Kwakelse doel 
fraai schoonhield, één keer kreeg 
hij hierbij hulp van doelpuntenma-
ker Menno Lingeman, die de bal van 
de lijn wist weg te werken.

Voorsprong
Kortom, KDO ging met een 0-1 
voorsprong de rust in en tot groot 
genoegen van de Kwakelaars stond 
SJZ inmiddels met 2-0 achter tegen 
Voorschoten. Nicolaas Boys – Al-
phen, de andere concurrenten voor 
de 1e periode speelden tegen elkaar 
en daar was de stand 0-0.
Zodra KDO zijn voorsprong wist te 
vergroten tegen Stompwijk en het 
bleef zo op de andere velden, zou 
de ploeg van trainer Raymond de 
Jong weleens de 1e periode kunnen 
gaan winnen.
Met deze achterliggende gedach-
te begon het fanatieke KDO aan de 
tweede helft. Al snel naar rust was 
Rick Kruit dichtbij de 0-2, maar de 
bal schoot voor z’n voeten weg te-
gen de keeper aan. In de 49e mi-

nuut dacht eenieder dat het 1-1 zou 
worden, maar door een prachtige 
redding van Jesper Oudshoorn ge-
beurde dit niet. De nummer tien van 
Stompwijk leek in een leeg doel bin-
nen te kunnen schieten, maar Jes-
per strekte op het juiste moment zijn 
been en voorkwam gejuich van de 
thuisploeg. De wedstrijd golfde ver-
volgens op en neer, waarbij de Kwa-
kelse middenvelders veelal op zoek 
waren naar de aanvallers, hierdoor 
ontstonden er verdedigend af en toe 
gaten.

Naarmate de tweede helft vorderde, 
kregen de voetballers Bart van der 
Tol en Joeri Stange steeds meer bal-
len in hun voeten, wat het positie-
spel van KDO positief beïnvloedde. 
In de 67e minuut wist de sterk ac-
terende Stange zijn verdediger voor 
bij te gaan en op doel te schieten. 
Zijn schot werd gered, maar in de 
rebound wist hij wel te scoren, 0-2. 
Een grote ontlading volgde aan de 
Kwakelse zijde, maar om periode-
kampioen te worden zou het doel-
saldo weleens doorslaggevend kun-
nen gaan worden. Kortom, de Kwa-
kelaars waren nog niet uitgeraasd 
en gingen op jacht naar een gro-
tere uitslag. Onder aanvoering van 
de gedreven en fanatieke begelei-
ding langs de kant vocht KDO voor 
elke bal en werd hiervoor in de 70e 
minuut beloond in de vorm van een 
derde treffer. Een voorzet van KDO 
kon de sluitpost van Stompwijk 
slecht verwerken, waarna de bal op 
de brede borstkas van Bart Hoving 
terechtkwam en de 0-3 viel. Tien mi-
nuten later wist Menno Lingeman, 
één van de uitblinkers deze mid-
dag, zijn prima optreden te bekro-
nen met een tweede treffer na een 
aanval over meerdere schijven, 0-4. 
Het slotakkoord leek voor de ener-
gieke invaller Thijs Plasmeijer te zijn, 
maar één op één met de doelman 
van Stompwijk, was laatstgenoemde 
de overwinnaar. 

Twitter
Na ruim negentig minuten spelen 
floot de scheidsrechter af en kon 
het vizier gericht worden op de vel-
den in Voorschoten en Nieuwveen. 
Al snel werd duidelijk dat Voorscho-
ten met 4-1 had gewonnen van SJZ, 
dus was Alphen de enige overge-
bleven concurrent. Na zenuwslo-
pende minuten lazen de Kwakelaars 
uiteindelijk via Twitter dat de wed-
strijd in Nieuwveen 0-0 gebleven 
was en dat KDO zich winnaar van 
de 1e periode mocht noemen.
Vol ongeloof en vreugde aan Kwa-
kelse zijde was het gevolg. Na-
dat erin de eerste drie wedstrijden 
slechts één punt werd behaald, was 
de zegereeks van vijf overwinningen 
genoeg om aan het einde van het 
seizoen in ieder geval nacompetitie 
te spelen. Rekening houdend met 
de 14 gestopte selectiespelers in 
de zomerstop mag dit een prestatie 
van formaat worden genoemd voor 
de selectie van trainer Raymond de 
Jong. In de Kwakelse kantine ont-
spon zich na afloop een zeer spon-
taan en gezellig feest. Aanstaande 
zondag gaat KDO er alles aan doen 
om haar succesreeks een passend 
vervolg te geven. Om 14:00 uur komt 
dan rode lantaarndrager MMO op 
bezoek in De Kwakel. De ploeg uit 
Hoogmade wist echter afgelopen 
zondag haar eerste wedstrijd van 
het seizoen te winnen, van gemak-
zucht mag dus geen sprake zijn!

Ans & Lia winnen bij BVU
Uithoorn - Maandag 31 oktober 
werd de tweede zitting van de twee-
de parencompetitie gespeeld in 
sporthal de Scheg. Ans Breggeman 
& Lia haalden de hoogste dagsco-
re (62,5%). Lambert Koeter & Huib 
van Geffen werden 2 (60,42%) en 
Leo Leenen & Henk van der Schin-
kel 3 (56,67%) in de A-lijn. Lambert 
& Huib gaan nog aan kop (64,47%) 
door hun eerste plaats vorige week, 
gevolgd door Ans & Lia (62,5%, 
want vorige week afwezig). Door 
een keurige vierde plaats vandaag 
staan Monique Verberkmoes & Jan 
van Beurden (vorige week 2) nu op 
de derde plaats (59,17%).
In de B-lijn wonnen Riki Spook & 
Hans Geels (62,26%). An & Bert 
Pronk werden weer 2 (61.08%) 
en Joke Morren & Ans Voogel 3 
(60,8%). De deze week afwezige 

Tineke de Roij & Rob Fasten blij-
ven met 61,91% aan de leiding, 
Vanzelfsprekend staan An & Bert 
2 (59,98%) en met een nette vier-
de plaats vandaag staan de vorige 
week afwezige Nelly Jansen & Jaap 
Bark met 59,28% op plaats 3.
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Uitslagen klaverjasfeest 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Zoals vorige week al in 
deze krant aangekondigd het is ge-
woon een feestelijke klaverjasavond 
geworden op vrijdag 28 oktober 
2016. Naast de weer vele aanwezige 
toeschouwers waren er maar liefst 
48 klaverjassers aanwezig welke om 
20.03 uur begonnen aan de ‘’strijd’’ 
om de prijzen. Tussen alle kaart be-
slommeringen door was er uiter-
aard genoeg tij om te genieten van 
de overheerlijke hapjes welke ook 
deze keer beschikbaar zijn gesteld 
door Keur Slager Bader, welke o a te 
vinden is in het winkelcentrum Zij-
delwaard in Uithoorn. Mia Kenter 
scoorde deze avond een gemiddel-
de van meer dan 1951 punten per 
spel. Leuke cijfers maar niet genoeg 
om in de prijzen te vallen. Maar met 
de 7025 punten was het wel goed 
voor een plaatsje in het rechter rij-
tje. Wat d edenken van Herman de 
Jong? Deze keer eens niet laatste. 
Zijn gemiddelde deze avond is ge-
weest ruim 1239 punten per spel. 
Geen laatste prijs maar wel geëin-
digd in het niet gewenste rechter-
rijtje. Johan Zeldenthuis is met zijn 
gemiddelde van ruim 1562 per spel 

ook geëindigd in het linkerrijtje. 
Leuk maar niet in de prijzen. Ook 
goed gespeeld maar niet in de prij-
zen Tinus Smit met een gemiddel-
de van 1384 per ronde. Dan de ech-
te prijswinnaars. De Poedelprijs Ton-
nie Röling 4706 punten. Is een ge-
middelde van ruim 1177 per spel. De 
hoogste score was deze avond voor 
Jan de Kuijer en Mia Kenter met 
2309 punten in een spel ronde van 
16 spellen. De laagste score in een 
spel Gerard Compier en Herman 
v.d.Waa 824 punten. Dan de top 3 
van deze avond. De 3e plaats was er 
voor Corrie Compier, 7187 punten. 
Met slechts 2 punten meer 7189 
punten is Gery de Kuijer 2e gewor-
den. Maar de onbetwiste winnaar is 
geworden Dora v.d.Steen met 7290 
punten. Betekent een gemiddelde 
van ruim 1826 punten per ronde.

De volgende klaverjasavond bij de 
Legmeervogels is op vrijdag 25 no-
vember aanstaande en het feestje 
begint dan om 20.02 uur. Uit goed 
ingelichte bronnen. Misschien komt 
Sint Nicolas wel even kijken deze 
avond of alles goed verloopt?

Legmeervogels pakken de 
zo brood nodige punten
Uithoorn - In een aantrekkelijk 
wedstrijd heeft Legmeervogels een 
duidelijke 4-0 overwinning behaald 
op Nieuw Utrecht dat voor dit duel 
net als Legmeervogels 7 wedstrijden 
gespeeld en 7 punten behaald. Met 
dit resultaat neemt Legmeervogels 
de 10e plaats in en Nieuw Utrecht 
de 11e plaats. Aan het eind van de 
rit zou dit betekenen dat Legmeer-
vogels veilig is en nieuw Utrecht in 
de na competitie zou belanden. Leg-
meervogels lieten vooral achterin de 
bal veelvuldig rondgaan en maakte 
niet de fout om gelijk stevig de aan-
val te kiezen. Iets wat Nieuw Utrecht 
graag wil om dan via een coun-
ter toe te slaan. Nee, Legmeervo-
gels speelde heel gedisciplineerd. 
In het begin fase was Dennis Bak-
ker dicht bij de openingstreffer. He-
laas komt zijn inzet in de handen 
van de Nieuw Utrecht doelman. Na 
15 minuten spelen komt dan toch de 
1-0 voor Legmeervogels op het sco-
re bord. Het is dan Jordy de Groot 
die met een fraaie treffer de thuis-
club op voorsprong schiet.Dan ont-
staan er nog een paar kansjes voor 
de thuisclub welke dan helaas niet 
verzilverd worden. Nieuw Utrecht is 
in de eerste 45 minuten zelden ge-
vaarlijk. Donovan Partosoebroto, de 
doelman van Legmeervogels heeft 
rustige 45 minuten. Bij het ingaan 
van de rust is het nog steeds maar 
1-0 voor de thuisclub. Te weinig voor 
een elftal dat toch een goede eerste 
helft speelt.

Tweede helft
De tweede helft is nog maar net be-
gonnen of de 2-0 komt op het score 
bord. Het is lulinho martins die aan 
een actie begint. Zijn voorzet komt 
bij Jordy de Groot deze kopt de bal 
dan op maat terug op de mee opge-
komen Stefan tichelaar en van af de 
rand van het 16-metergebied maakt 
Tichelaar de 2-0. Kort na deze 2-0 
wordt het snel 3-0. Jordy de Groot 
reageerde heel snel op een subliem 
hak balletje van Lulinho Martins. 
De groot staat dan oog in oog met 
de Nieuw Utrecht doelman en de-

ze wordt met een fraaie schijnbe-
weging van de Groot de verkeerde 
hoek in gestuurd en de 3-0 is een 
feit. Hierna krijgt Legmeervogels nog 
veel mogelijkheden om uit te lopen 
naar misschien wel de 4,5,6 of 7-0. 
Helaas worden talrijke kansen en 
kansjes niet verzilverd. Nog een keer 
in dit duel met de Nieuw Utrecht 
doelman de gang naar het net ma-
ken om de bal uit het doel te halen 
na een inzet tot twee maal toe, eerst 
zat er nog een been tussen van een 
verdediger, van Joey Sack. Het is een 
verdiende overwinning geworden 
voor Legmeervogels. Legmeervogels 
spelen gewoon een goede wedstrijd. 
Deze 4-0 overwinning is goed voor 
het zelfvertrouwen want aanstaande 
zondag staat de wedstrijd tegen de 
nummer 3 van de ranglijst, Hillegom 
op het programma.

Legmeervogels 2
Legmeervogels zo.2 kreeg bezoek 
van de FC Uitgeest zo.2. Een nieuw-
komer in deze afdeling welke goed 
presteert in deze klasse. Legmeer-
vogels 2 staat voor dit duel op een 
6e plaats met een achterstand van 
4 punten op de FC Uitgeest. Na dit 
duel is de achterstand nog maar 
1 punt. In de eerste helft wordt er 
slechts eenmaal gescoord. Op aan-
geven van Bilal el Achkar is het San-
der van Dijk om de openingstref-
fer te maken in deze wedstrijd en 
dit betekent dan dat Legmeervogels 
op een 1-0 voorsprong komt. De-
ze si dan gelijk de russtand. In het 
begin van de 2e helft neemt de FC 
Uitgeest het initiatief en heeft Leg-
meervogels het even moeilijk. Maar 
het vele balbezit van de gasten le-
vert vooralsnog geen treffer op voor 
de gasten. In de 83ste minuut is het 
Bilal el Achkar die op aangeven van 
Rinaigel Ogenio de 2-0 weet te sco-
re. Als dan 2 minuten later de rol-
len zijn omgekeerd en Rinaigel Oge-
nio op aangeven van Bilal el Ach-
kar de 3-0 scoort is voor Legmeer-
vogels zo.2 de buit binnen. Een leu-
ke wedstrijd met een verdiende win-
naar Legmeervogels 2.





 
12   Nieuwe Meerbode  •  2 november 2016

Zevenklapper brengt Hertha 
JO13-1 naar derde plek
Vinkeveen - Na de beker teleur-
stelling tegen een sterk geüp-
graded Argon JO13-2, moest de 
knop snel weer om met het oog op 
de competitie. Daarin is het erg 
spannend, met CSW aan kop met 
één wedstrijd meer gespeeld en 14 
punten, DSS en Hoofddorp 13 en 
Hertha op 12. DIOS was nog punt-
loos, maar de mannen waakten 
voor onderschatting. Ondertussen 
is Cayden Hoekman op de weg te-
rug van een blessure, maar raakten 
de mannen van Schildersbedrijf van 
Asselen wel verdediger Sander de 
Vries kwijt met een heupblessure.
De eerste helft begon stroef, me-
de door de 4-4-2-opstelling van 
DIOS en het hanteren van de lan-
ge bal op een nog langere spits. 
Mats Klinkhamer, Nick Verweij en 
Sander van Senten dekten de twee 
spitsen, aanvoerder Mees van Zijt-
veld schoof door om naast midmid 
Tijn Eekhoudt te spelen. Keeper An-
dy Theijsmeijer wist twee keer goed 
te redden in de eerste tien minu-
ten, voordat Hertha echt in zijn spel 
kwam. Het balletje ging makkelij-
ker rond en er kwamen wat kansen. 
Jay Overdijk en Kyan van Galen wa-
ren het die de keeper aan het werk 
zette. Vijf minuten voor rust soleer-
de Mees door de verdediging heen 
en schoot hard op doel, te hard voor 
de keeper die de bal niet goed kon 
verwerken waardoor spits Niels 

Schoonderbeek klaar stond om 
de 1-0 aan te tekenen. Nog geen 
twee minuten later was Jay zijn di-
recte tegenstander de baas, welke 
een overtreding moest maken. Ky-
an schoot prima de bal voor en Mats 
kopte technisch zeer fraai binnen. 
In de rust werd gehamerd op het 
snel maken van de 3-0, zodat de 
wedstrijd ‘gedaan’ zou zijn. Het 
eerste kwartier was Hertha dui-
delijk beter, maar wist dat pas la-
ter in de score uit te drukken. Nick 
passte Daan Plevier in en die twij-
felt nooit op de rand van de zestien-
meter. Met een mooie knal van af-
stand was het 3-0. De uitstekend 
spelende Tijn, beloonde zijn wed-
strijd met een goal die nog mooier 
was dan die van Daan. Van 25 meter 
schoot de kleine midmid zo de bal 
strak over de keeper. Toen was echt 
het verzet van de ploeg uit Nieuw 
Vennep gebroken. Kyan omspeel-
de heel makkelijk de verdediging 
op een pass van Niels en Jay zette 
met een steekbal Niels voor de kee-
per om de score uit te breiden naar 
6-0. Rechtsbuiten Hein Otting kreeg 
ook nog een mooie kans, maar deze 
werd gekeerd door de keeper. Het 
slotakkoord was er eentje van gro-
te schoonheid. Zaalvoetballend tikte 
Niels samen met Michel Passet, Ky-
an en Tijn door de verdediging heen 
en was het Niels die de eindstand 
van 7-0 op het bord zette.

Winst voor Basketballers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde U16 de enigste thuiswed-
strijd in sporthal De Phoenix. De Ar-
gonauten begonnen niet goed aan 
deze wedstrijd tegen het team uit 
Leerdam. Voor de rust was er veel 
onnodig balverlies, slechte passes 
en doelschoten werden niet verzil-
verd. In de rust moest coach Koen 
Mulder de Basketballers dan ook 
echt even op scherp zetten. Na de 
rust kwamen de Argonauten beter 

in hun spel en ging het team be-
ter spelen. De spelverdelers Joey 
Sluijs en Geert Jan Dierickx kon-
den hun teamgenoten beter vinden. 
Topscoorders in deze wedstrijden 
werden Ruben Rechtuijt en Ymor 
van der Heijden. De wedstrijd werd 
gefloten door Henny Voorend en 
Floris de Groot. Ondanks het matige 
spel voor de rust werd de wedstrijd 
door beter spel daarna met 63-29 
gewonnen door Argon Basketball. 

Sil Rijnbeek: Natuurlijk wil 
ik pupil van de week zijn
Mijdrecht - Natuurlijk wil ik pupil 
van de week zijn, zei Sil Rijnbeek 
toen het hem gevraagd werd. 8 jaar 
is ie en hij speel in team JO10-3. In 
dit team spelen allemaal enthousi-
aste jongens en is het ook nog eens 
super gezellig. Het plezier staat ab-
soluut voorop. Het liefst sta ik onder 
de lat, vervolgt Sil, dat vind ik nou 
eenmaal het leukst. Elke week volg 
ik 2x de voetbaltraining en 1x de 
keeperstraining bij Argon. Bij deze 
laatste training leer ik alles over o.a. 
de juiste keeperhouding, het schep-
pen van de bal, insnijden, op de juis-
te manier vallen en ga zo maar door. 
Mijn “toekomst” bij Argon is ooit be-
gonnen bij de UEFA Cup op zondag. 
Hier stond ik nog als voetballer op 
het veld. Bij de Champions League 
heb ik een keer, toevallig, op doel 

gestaan en wat was dit leuk! Vanaf 
dat moment was het duidelijk; ik wil 
keeper worden. Als ik vrij ben van 
school speel ik het liefst buiten. Met 
mijn broertje Finn en andere vrien-
den zijn wij vaak op het grasveld te 
vinden. Spelen met de bal, racen 
met de fiets of spelen in de hut is 
dan wat wij het liefst doen. Het is al-
tijd gezellig in de wijk. Verder zijn 
mijn hobby’s Lego bouwen samen 
met mijn vader. Van zijn oude lego 
maken wij graag weer iets nieuws. 
Ook ben ik dol op de filmpjes van 
Enzo Knol. Ik volg hem graag over 
de ins en outs van minecraft. Met 
veel plezier heeft Sil zijn middagje 
Pupil van de Week beleefd en na-
tuurlijk hield hij vanuit de dug out de 
keepers in de gaten.
Foto: sportinbeeld.com

Nieuwe sponsor voor 
HSV vrouwen 35 +
De Hoef - In de afgelopen tijd heeft 
het vrouwen 35+ voetbal team  
(ook wel Veterinnen genoemd) van 
HSV’69 uit De Hoef zoveel nieuwe 
leden gekregen, dat er 2 teams ge-
maakt moesten worden voor de na-
jaars- competitiereeks. Team 1 werd 
al gesponsord door Vienna Massa-
ge en Landgoed Plant. Team 2 wordt 
vanaf nu gesponsord door ReVe In-

fra en Tuinaanleg. Op dit moment 
zitten beiden teams in de najaars-
competitie samen met 2 teams van 
CSW uit Wilnis en 1 team uit Loos-
drecht. Als u de vrouwen wilt zien 
spelen in de prachtige nieuwe 
shirts, bent u van harte welkom bij 
hun thuis toernooi op vrijdagavond 
11 november in De Hoef, aanvang 
20.00 uur.

Atalante H1 raakt op stoom
Vinkeveen - Na de knappe 4-0 
zege vorige week in eigen huis, 
wachtte Atalante heren 1 weer een 
lastige uitwedstrijd op zaterdag, te-
gen Forza Hoogland H4. Niet de fa-
voriete speeldag van de Vinkeveen-
se heren, maar dit weekeinde wa-
ren ze voor het eerst van het sei-
zoen weer compleet en getooid in 
nieuwe shirts van sponsor Loyals 
(voorheen A-side Media). En dat 
betaalde uit. In een wedstrijd waar-
in Atalante nooit achter heeft ge-
staan, pakte het wederom een de-
gelijke 4-0 overwinning. Afgelopen 
weken is hard getraind op de pas-
sing en de service. Gekoppeld aan 
de juiste mentaliteit bleek dat de-
ze zaterdag te werken en nam Ata-
lante vanaf de allereerste balwisse-
ling het initiatief. Via 8-14 werd de 
eerste set met 15-25 gewonnen Met 
name door een goede servicedruk 
en een heel stabiele pass. Ook in de 
tweede set namen de gasten snel 
een ruime voorsprong die niet meer 
werd weggegeven. Een ideaal mo-
ment om de van blessures terugko-

mende spelers als Regi, Yorick, Le-
roy en Remco weer speeltijd te gun-
nen. Het mooie was, dat deze wis-
sels voor het verloop van de wed-
strijd geen enkele invloed hadden. 
Atalante bleef scherp en in alle op-
zichten de betere dan de thuisploeg. 
De tweede set werd met 20-25 ge-
wonnen, de derde met 21-25. En in 
welke opstelling dan ook, Atalante 
was oppermachtig. Met bij vlagen 
geweldige aanvallen en een ster-
ke blokkering werd in de vierde set 
met een 18-25 zege de 4-0 verwin-
ning veilig gesteld. Atalante staat 
daarmee weer op plek drie op korte 
afstand van de koplopers. Komen-
de vrijdag staat de wedstrijd tegen 
laagvlieger Alvo op het program-
ma, om 21.15 in de Boei in Vinke-
veen. Met weer een complete selec-
tie moet dat geen probleem opleve-
ren. Met een maximale score doet 
Atalante dan weer helemaal mee in 
de strijd om het kampioenschap. En 
dat is mooi, want de Vinkeveense 
heren willen weer zo snel mogelijk 
terug naar de promotieklasse.

Hoek in tweede helft 
langs Argon
Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd om de afstand op Hoek te 
verkleinen. In een boeiende wed-
strijd gaven beide ploegen elkaar de 
eerste helft weinig toe. De tweede 
helft was Hoek slimmer en scoor-
de snel de 0-1 en met nog twintig 
minuten op de klok werd het zelfs 
0-2. Argon kwam nog wel terug tot 
1-2 maar vlak tijd werd het weer 1-3 
voor Hoek. Argon bleef knokken en 
kwam in de toegevoegde tijd nog 
terug tot 2-3 maar kwam vervolgens 
toch tijd tekort om er een gelijkspel 
uit te slepen.

Alleen maar pogingen
De eerste helft waren er wel kan-
sen voor de beide doelen maar echt 
gevaarlijk werd het niet. Argondoel-
man Antonioli kreeg wel het eer-
ste schot van Clinckemaillie te ver-
werken maar verder hield Hoek zich 
nog in. Aan Argonzijde knalde Ian 
van Otterlo voorlangs na een ac-
tie over links en een vrije trap na 
een overtreding op Van Nieuwkerk 
smoorde in de muur. De mooiste 
kans was toch voor Jesse Stange 
die een hard schot door Hoekkee-
per Jordi de Jonghe in tweede in-
stantie onder controle zag krijgen. 
Daarna over en weer wat spelde 
prikjes maar echte doelkansen kon-
den niet worden genoteerd.

Vijf doelpunten
In de tweede helft vielen maar liefst 
vijf doelpunten, de eerste al naar 
nauwelijks twee minuten spelen. 
Het was een aanval van Hoek over 
rechts die door Guillaume Clinc-
kemaillie simpel kon worden in-
getikt. 0-1. Daarna kwam Argon 
meerdere malen opzetten, het be-
gon met een schot van Ian van Ot-
terlo dat door keeper De Jonghe 
werd gepakt en de mooiste kans 
was wel voor Jesse van Nieuwkerk 

die de bal op maat ontving van Jes-
se Stange maar hij kopte net over 
de lat. Daarna kwam Hoek een paar 
maal gevaarlijk opzetten, Antonio-
li maakte een vrije trap onschade-
lijk en even later kwam Argon goed 
weg toen een inzet voorlangs het 
doel schoof. Verder werd een inzet 
van Stange tot hoekschop verwerkt 
en bij een voorzet van Wouter Win-
ters was doelman De Jonghe niet 
iets eerder bij de bal. Ook Hoek zat 
niet stil, eerste knalde men op de lat 
en twee minuten later schoof men 
de bal net naast. Argon wankelde 
en Lagrou knalde Hoek na een aan-
val over links twintig minuten voor 
tijd op een comfortabele 0-2 voor-
sprong. Coach Loenen wisselde 
twee spelers, Werkhoven (gebles-
seerd) en Mulder gingen naar de 
kant en Abdelfattah Zouzou en Todd 
Acquah namen hun plaats in. Maar 
vijf minuten na het tweede doelpunt 
bracht Lorenzo Zorn Argon weer in 
de wedstrijd, een afstandsschot vel-
de doelman De Jonghe 1-2. In de-
zelfde minuut had Argon weer veel 
geluk toen bij een aanval van Hoek 
de bal via binnenkant paal het doel 
weer uit ketste. Argon probeerde 
wel door te zetten, maar een vrije 
trap van Ian van Otterlo ging na een 
scrimmage naast en Antonioli grab-
belt maar pakt toch de bal na weer 
een inzet van Hoek. Maar in minuut 
89 gaf Hoek Argon toch de gena-
deklap, Doesburg was trefzeker en 
leek de eindstand op 1-3 te bepa-
len. Argon bleef doorgaan en Jesse 
Stange zag in blessuretijd zijn har-
de werken beloond met een fraai 
doelpunt 2-3. Scheidsrechter Au-
gustin floot vlak daarna voor einde 
wedstrijd. Zaterdag ontmoet Argon 
koploper Spijkenisse, aanvang 14.30 
uur op het sportpark aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht.
Foto: sportinbeeld.com

Jong geleerd...
Wilnis - Vanaf 4 1/2 jaar al waren 
ze welkom op woensdagmiddag om 
14.00 uur bij CSW voor de minitrai-
ning van meisjes, op het hoofdveld 
nog wel! Na een aarzelend begin 
kwamen er steeds meer meisjes af 
op het minivoetbal; speels, enthou-
siast, vol verwachting en nieuws-
gierig naar wat er allemaal zou ge-
beuren. Zo meldde zich op 26 ok-
tober een achttal aandoenlijk klei-
ne meisjes voor de minitraining bij 
Nelleke Vrielink. Vol overgave stort-
ten ze zich even later op het voet-
balveld met ballen, doelen, hoedjes 
en hesjes, erg spannend allemaal! 
Een uurtje later, na veel plezier en 

toch ook weer een paar stapjes ver-
der op weg om goede voetbalsters 
te worden, was het al weer over. Op 
de volgende confrontatie met het 
voetballen moeten ze weer 7 dagen 
wachten, veel te lang natuurlijk!
CSW is er erg blij mee, dat er weer 
meer jonge meisjes bij de club ko-
men voetballen. Omdat ze zo vroeg 
beginnen, hebben ze straks al wat 
ervaring opgedaan, als ze mogen 
meedoen met het competitievoet-
bal. Nieuwe meisjes zijn nog steeds 
welkom. Minimeisjes kunnen een 
paar keer meedoen, om te kijken of 
ze het leuk vinden. Daarna trainen 
ze tegen een verlaagd tarief.

Gedeelde eerste plaats 
voor Atalante Minimix
Vinkeveen - De Atalante mini-
mix met Emily, Robin, Esmee, Rens-
ke en de jarige Jack speelden al in 
de vroege uurtjes in Haarlem hun 
tweede toernooidag. Net als vori-
ge maand was Spaarnestad een van 
hun tegenstanders. Vorige keer had-
den ze nog verloren van dit team, 
dus dat wilden ze deze minidag 
graag recht zetten. Een voorname 
reden waarom de vorige keer werd 
verloren was de moeilijke serve van 
de Haarlemse formatie. Maar afge-
lopen zaterdag hadden ze hier veel 
beter antwoord op, alerte reacties en 
ook de pass had Atalante veel beter 
onder controle. In het spel waren ze 
vorig keer al de betere en zo ook de-
ze keer. Dus werd ruim van Spaar-
nestad gewonnen, dat was rechtge-
zet! Daarna tegen VCH uit Hoofd-
dorp. Dit was een gelijkwaardige te-
genstander. Een sterk jongensteam 
(en een meisje) dat pittig speel-

de, maar soms wat slordig. Atalan-
te speelde meer solide, met ook su-
per de bovenhandse serves van Emi-
ly.  Hoewel deze opponent zich niet 
zomaar gewonnen gaf, won het soli-
de spel van Atalante de eerste set. In 
de tweede set kwamen er wat barst-
jes in het solide spel. Door wat fout-
jes lieten ze VCH langszij komen. En 
de tijd zat de Vinkeveners net tegen. 
Op moment van de zoemer was het 
16-17 voor Hoofddorp. Een dom-
per, maar na een langere wachttijd 
naar de achtergrond verdreven en 
op naar de partij tegen Velsen. Dit 
was ook een bekende van de vori-
ge toernooidag en eveneens dit keer 
was Atalante hier duidelijk de sterk-
ste. Met een paar mooie reddingen 
en slim gespeelde ballen wist Ata-
lante Minimix deze partij overtui-
gend te winnen. Zo eindigden ze sa-
men met VCH op een mooi gedeeld 
eerste plaats!





 
14   Nieuwe Meerbode  •  2 november 2016

Onrustig slot 
parencompetitie 1 b.V.K.
De Kwakel - 41 paren waren naar 
Dorpshuis De Quakel afgereisd om 
deel te nemen aan de alles bepa-
lende slotavond van de 1e parency-
clus, waarin de definitieve beslissin-
gen over promotie, handhaving en 
degradatie zouden vallen. Voor di-
verse paren was aan het begin van 
de avond nog lang niet duidelijk of 
de fel begeerde promotie dan wel de 
gevreesde degradatie aan het eind 
van de avond bewaarheid zou wor-
den, zodat de spanning in de zaal 
voelbaar was. Onduidelijkheid was 
er niet over de 1e plaats in de eind-
rangschikking in de A lijn. Volgens 
Wim Ritzen  had ik zijn echtgenote 
en bridgepartner Rita onder immen-
se druk gezet in mijn vorige verslag 
door te melden dat de 1e plaats hen 
niet meer zou ontgaan, maar Rita 
bleek daar allerminst onder gebukt 
te gaan. Terecht bleek wel, want zij 
scoorden met 59,17% een 2e plaats 
op deze slotavond en daardoor een  
gemiddelde over 5 speelavonden van 
maar liefst 59,35%, ruim 5% (gemid-
deld!) meer dan de nummers 2, Mar-
go Zuidema en Francis Terra. Het 
grootste applaus was deze avond 
echter voor de onverwachte num-
mer 1 in de A lijn. Met een zeer hoge 
69,17% troefden Bep Verleun en Ria 
van Zuylen de verblufte concurrentie 
(voor zover je daarvan kon spreken) 
volledig af en daarmee vloog hun ge-
middelde ruim 5% omhoog en ont-
stegen zij ruim de degradatiezone. 
Als ik het allemaal goed heb onthou-
den nemen reglementair afscheid 

van de A lijn de paren Leny Heems-
kerk-Agnes de Kuijer, Nel Bakker-
Hans Wagenvoort, Tiny en Adriaan 
Kooyman en ook Piet-Hein Backers 
en Huub Kamp, de laatsten op basis 
van hun eindscore. In de B lijn ont-
snapten Rees en Gerard van der Post 
aan degradatie door met 60,42% 
1e te worden. Een fraaie 2e plaats 
was er voor gelegenheidspaar El-
ly van Nieuwkoop-Toos Boelage met 
59,03%. Corrie en Ruud van der Peet 
werden 3 met 55,56% en mede daar-
door eindigden zij 1e ‘over all’. Met 
hen promoveren Jan van der Knaap-
Jaap Verhoef, Nico Koning-Jan 
Streng en Truus Langelaan-Elly van 
Nieuwkoop. Naar de C lijn gaan Em-
my en Gerard van Beek en  regle-
mentair echtpaar Mann en Eefke 
Backers en Marianne Kamp.  In de C 
lijn een gedeelde 1e plaats voor Tony 
Godefroy-Harrie Rubens en Mayke 
Dekker-Trudy Fernhout met 58,68%. 
Tiny Rijpkema en Riet Koot eindig-
den als 3e met 57,64%. Voor Mayke 
en Trudy betekent dit promotie naar 
de A lijn. Zij krijgen gezelschap van 
Cor Hendrix-Wil van der Meer en 
Addie de Zwart-Hettie Kesting. Bij 
het bekendmaken van de promoven-
di en degradanten werd het steeds 
rumoeriger in de zaal, waardoor het 
betoog van Cor grotendeels onver-
staanbaar werd. Dit getuigt van wei-
nig respect en Cor gaf er dan ook 
volledig terecht op een gegeven mo-
ment maar de brui aan. Gelukkig 
gaat het niet altijd zo, maar dit moest 
ik toch even kwijt.

Is het wel of geen slem bij 
AbC bridgeclub?
Regio - Donderdagochtend 27 ok-
tober is bij de Amstelbridgeclub de 
tweede competitieronde begonnen. 
Nadat de voorzitter aan Madelon, 
die iedereen regelmatig voorziet van 
zelfgemaakte cadeautjes, een bloe-
metje had gegeven, gingen twintig 
paren weer van start in het Buurt-
nest. In de A-lijn werd deze mor-
gen geen slem geboden. Wel werd 
een klein slem een aantal keren ge-
maakt. Het bieden van een slem is 
soms erg lastig. De tegenpartij wil 
wel eens tussenbieden (plaagbod) 
en het is niet altijd gelijk duidelijk 
hoeveel punten je partner heeft. De 
spellen 2 en 14 waren van die spel-
len. Zo kregen Ria & Joop bij deze 
spellen twee “cadeautjes”, omdat 
bij spel 2 Wies & Leny het ruim ge-
maakte manchecontract, zelfs slem-
contract, niet door hen werd uitge-
boden. Bij spel 14 stopten ook Jany 
& Hanny nadat ze 2 schoppen had-
den geboden en er 6 maakten! De 
andere paren hebben bij deze spel-
len wel de manche geboden en de 
meeste paren maakten +2 of +3. 
Ook bij spel 7 was een klein slem 
mogelijk. Addie & Jeannet, Ria & 
Joop en Aja & John boden 3 sans en 
maakten 6 sans. Hier waren Miep & 
Madelon en Jany & Hanny weer erg 
voorzichtig met hun 2 respectieve-
lijk 1 schoppencontract. Beide pa-
ren maakten gewoon vijf schoppen!
In de B-lijn werd wel bij spel 6 een 
klein slem, 6 ruiten, geboden in 
noord/zuid. Doch dit contract zat er 
echt niet in mensen en ging 3 down. 

Het beste contract bij dit spel was 
van Ciny & Herman in oost/west, die 
3 harten boden en 4 harten maak-
ten. Dit paar speelde voortreffe-
lijk tegen Joke & Gerard en scoor-
de aan die tafel drie keer 100%. Ook 
Corry & Grace scoorden goed bij 
een aantal spellen. Ze behaalden 
bij spel 21 als enig paar 3 sans en 
speelden, door goed tegenspel, het 
geboden 4 hartencontract van Ank 
& Lotte 3 down. Ze werden dan ook 
eerste in deze lijn. Spel 23 had be-
ter opnieuw geschud kunnen wor-
den. Aan één tafel werd dit spel een 
rondpas, aan de andere tafels ging 
degene die speelde steeds down. 
Geen leuk spel dus.

De uitslag
A-lijn  
1. Ria & Wim  58,33%
2. Ria & Joop  57,81% 
3. Greet & Henk  56,77%
B-lijn
1. Corrie & Grace  58,85%
2. Leny & Jos en
 Ciny & Herman 54,69%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend om 
eens niet uit te slapen maar gezel-
lig te bridgen? Onze barman Henk 
schenkt ook heerlijke koffie tus-
sen de spellen door. Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

AKU en brood- en banketbakkerij Jan 
Westerbos versterken jarenlange band

Uithoorn - Brood- en banketbak-
kerij Jan Westerbos is al jaren een 
vertrouwd gezicht tijdens de Pol-
derloop en Uithoorns Mooiste. Wes-
terbos zorgt er al meer dan 15 jaar 
voor dat elke 100e aankomende lo-
per aan de 10 kilometer en de 10 EM 
bij de finish een heerlijke slagroom-
taart ontvangt. Tijdens de Polderloop 
krijgt bovendiende snelste Kwakelse 

bridgevereniging Hartenvrouw

KDO JG1 aan kop na 
winstpartij
De Kwakel - Zaterdag mocht KDO 
JG1 het weer in de competitie pro-
beren tegen Only Friends JG2. Vo-
rig seizoen was dit een tegenstan-
der waar nog rekening mee gehou-
den moest worden maar door het 
doorschuiven van een aantal spe-
lers naar de senioren was het team 
van Only Friends behoorlijk ver-
zwakt. KDO had zijn spits afgestaan 
aan de G1 dus het scoren moest 
vandaag van andere spelers komen. 
Met Dylan in de spits was er nieuw 
aanspeelpunt die het spel zowel 
naar links als naar rechts kon ver-
plaatsen. De zijkanten zijn altijd be-
zet door Onno en Timo en daar ko-
men veel bruikbare voorzetten van-

daan. Door het goede spel van KDO 
werd een stand van 5-0 voor de rust 
gehaald. Na rust ging Only Friends 
iets beter voetballen en moest Da-
niël zo waar een paar keer goed in-
grijpen. Met zijn benen kon hij een 
paar keer een paar goede inzetten 
onschadelijk maken. Uiteindelijk 
wist Only Friends toch te scoren en 
het doelpunt werd door de suppor-
ters met luid gejuich bejubeld. Eind-
stand KDO JG1- Only Friends JG2 
8-1 door doelpunten van Luke, Ma-
nisha, Dylan, Timo en Thomas. Door 
het gelijke spel van de kHFC tegen 
Delta Sports staat KDO, met een 
beter doelgemiddelde dan DIOS, 
aan de leiding in de poule.

KDO JG2 en JG3 op 
bezoek in Avifauna
De Kwakel - Er was afgelopen za-
terdag geen toernooi gepland voor 
KDO JG2 in de Friends League. Het 
volgende toernooi staat gepland op 
12 november dus volgende week 
kan KDO JG2 zich nog voorberei-
den. Daarom werd er afgelopen za-
terdag een uitje ingelast samen met 
KDO JG3 naar Avifauna. De bege-
leiding van KDO had vrijkaarten 
gekregen en die werden natuurlijk 
goed benut. Om 9:00 uur in de och-

tend vertrok de stoet van het par-
keerterrein bij KDO richting Al-
phen aan de Rijn. In het park wer-
den heel veel vogels bekeken en 
was de groep aanwezig bij het voe-
ren van de pelikanen en ringstaart-
maki’s. Natuurlijk werden de lori’s 
in de kas ook gevoerd met nectar. 
Sommige kinderen vonden het eng 
maar ook spannend. Zeker voor de 
laatste dag in oktober een leuk uitje 
met mooi weer.

Niet altijd “mes op tafel” 
bij bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Hoewel bridgers na-
tuurlijk de tegenstander willen over-
troeven, je moet tenslotte toch weer 
thuis kunnen komen, zijn we soms 
getuige van een staaltje bijzonde-
re empathie. Dit maal zelfs twee 
maal in de C- lijn waar eerst twee 
dames zekere heren de kans ga-
ven om opnieuw te bieden en zo 
een desastreuze pas te verijdelen 
en een paar tafels later een zeer 
aardige mevrouw maar een tus-
sen bieding deed om de zaak voor 
die zelfde heren te redden! Het le-
verde de mannen twee maal 92% 
op en veroorzaakte bij hen zo on-
eindige liefde voor het andere ge-
slacht! Er werd verder natuurlijk ge-
woon door gebridged en dat bracht 
de winst in voornoemde lijn voor 
Ada van Maarseveen & Ans Voogel 
met 57,99%. Op twee Anja de Kruijf 
& Rob Bakker, die er steeds beter 
in lijken te komen, met 56,94%. De 
derde plek werd gedeeld door An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers en Mick & Sybren Frantzen die 
op 56,60% uitkwamen. Atie de Jong 
& Ria Verkerk sloten de top af met 
55,21% als vijfde.
In de B- lijn viel de hoogste score 
van de avond te bewonderen, be-
haald door Elisabeth van den Berg 
& Ineke Hilliard, die met sterk spel 
en goed lopende conventies met 

64,17% een ieder de baas waren. 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans waren ook op dreef en haal-
den 62,92% binnen. Marianne & 
Huub Kamp werden derde met 
59,58% en Marijke & Ger van Praag 
eindigden als vierde met 58,75% 
hier als laatste aan de goede kant 
van de helft. Tonny & Otto Steegstra 
bleven hier met 49,58% net onder 
maar kwamen zo toch bij de top vijf. 
In de A- lijn zat er weinig licht tus-
sen de nummers één en twee met 
61,90 en 61,61% behaald door Ni-
co v/d Zwaard & Wim Slijkoord en 
André van Herel & Cora de Vroom. 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst te-
kenden voor de derde plaats met 
58,93% en Cobie Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen volgden als vier-
de met 54,17%. De vijfde plek werd 
hier gedeeld door An & Jan van 
Schaick en Stenny & Herman Lim-
burg met 51,19% voor allen. Volgen-
de keer wordt om 19.30 uur gestart 
met de jaarvergadering, waarna de 
eerste zitting viertallen volgt. Wilt 
u ook eens komen kijken bij deze 
aardige vereniging neem dan con-
tact op met het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458. Er wordt elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur gespeeld 
in Dans & Partycentrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Wegen afgesloten voor 
zilveren turfloop
Regio - Afsluiting wegen in 
Mijdrecht en De Hoef op 6 novem-
ber. Op zondag 6 november wordt 
door Atletiekvereniging De Veenlo-
pers de Zilveren Turfloop georgani-
seerd.  Om alle lopers op tijd aan de 
start te krijgen, is ruimte nodig rond 
het start/finishgebied. De gemeente 
De Ronde Venen heeft een vergun-
ning afgegeven om het kruispunt 
Roerdomp-Hoofdweg en het deel 
van de Hoofdweg tussen de roton-
de Oosterlandweg en de C. Beer-
ninckstraat tussen 8.00 uur en 15.00 
uur af te sluiten.  Mijdrecht Zuid 
blijft bereikbaar via de Dr. v.d Haar-
laan en de Viergang. Verkeersrege-
laars zullen verkeersdeelnemers de 
richting van bovengenoemde stra-
ten wijzen.
 
Veilig
Om de deelnemers aan de ZTL vei-
lig te kunnen laten deelnemen heb-
ben wij met de gemeente afspraken 
gemaakt om een deel van het par-
cours auto- en fietsvrij te houden.
Tijdens het evenement zijn de vol-
gende wegen niet toegankelijk tus-
sen 10.30-13.00 uur:
·  De Hoofdweg vanaf rotonde 

Oosterlandweg t/m de kruising 
Molenland/Hoofdweg;

·  Westerlandweg vanaf kruising 
Molenland t/m kruising Oude 
Spoorbaan (de Hoef);

·  De Hoef-Oostzijde (route langs 
de Kromme Mijdrecht) vanaf de 
Hoofdweg t/m Oude Spoorbaan 
(brug bij de Hoef);

·  Fietspad Oude Spoorbaan (brug 
bij De Hoef) t/m Oosterlandweg;

·  De Schatterkerkerweg vanaf De 
Hoef Oostzijde t/m de Ooster-
landweg.

Ook hier zullen verkeersregelaars 
alternatieve routes kunnen toe-
lichten. Aanwonenden en bestem-
mingsverkeer houden de mogelijk-
heid hun bestemming te bereiken.
 
Start
De start van de Rabo GeZZinsloop 
is om 10.00 uur. De start van de Zil-
veren Turfloop is vanaf 11.00 uur. 
Het is mogelijk om te kiezen voor 
één van de drie afstanden: 5 km, 10 
km en 16,1 km. In de sporthal De 
Phoenix vindt de inschrijving plaats, 
er is een mogelijkheid tot omkle-
den en een bewaakte tassenop-
slag. Daarnaast is het ook mogelijk 
om online in te schrijven: www.in-
schrijven.nl De organisatie verwacht 
veel deelnemers, dus kom op tijd en 
het liefst lopend of op de fiets. Ui-
teraard kunnen deelnemers en pu-
bliek gebruik maken van de facili-
teiten die de sporthal biedt. Er is 
ook een horecavoorziening aanwe-
zig. Voor meer informatie www.zil-
verenturfloop.nl.

man en vrouw een speciale taart. Vo-
rig jaar zorgde Jan Westerbos er ook 
voor dat alle kinderen die deelnamen 
aan de kidsrun over 1 kilometer bij 
de finish een krentenbol kregen, een 
gebaar dat hij dit jaar weer zal her-
halen. AKU en Westerbos hebben 
onlangs de samenwerking versterkt, 
aangezien er sinds vorige week een 
mooi reclamebord van zijn brood- en 
banketbakkerij langs de atletiekbaan 
van AKU hangt. Dit bord laat zien dat 
Westerbos sinds een een paar jaar 
een tweede winkel heeft geopend 
in winkelcentrum de Lindenboom in 
Mijdrecht.

Inschrijvingen Quakel 
toernooi gestart
Regio - De sporthal op het schitte-
rende sportpark van SV KDO in De 
Kwakel vormt ook dit jaar weer het 
toneel voor het leukste zaalvoetbal-
toernooi uit de regio, het Quakel-
toernooi! Sinds de start in 1985 is 
het toernooi uitgegroeid tot een van 
de grootste zaalvoetbaltoernooi-
en waaraan meer dan 40 teams uit 
de wijde omtrek aan deelnemen. De 
herenteams worden ingedeeld in vijf 
poules van zes teams en spelen in 
December 2016, Januari en Febru-
ari 2017 hun voorrondes. De win-
naars van elke poule gaan door naar 
de finale-avond die aansluitend ge-
speeld wordt in februari 2017, waar-
in zij tegen elkaar strijden voor de 
eindoverwinning. 

De damesteams worden inge-
deeld in twee poules van zes teams 
en spelen 1 voorronde in decem-
ber 2016 en eentje in januari 2017. 
De nummers 1 en 2 van elke pou-
le gaan vervolgens ook door naar de 
finale-avond. Tussen de herenwed-
strijden door spelen zij tegen elkaar 
om de overwinning. 
Op de onderstaande link kun je di-
rect naar de inschrijfpagina van het 
toernooi. Hier vindt u de verschil-
lende data waarop zowel de man-
nen als de vrouwen zich kunnen in-
schrijven. Wees er dus op tijd bij om 
zoveel mogelijk kans te kunnen ma-
ken om op jouw favoriete avond te 
kunnen spelen. 
http://quakeltoernooi.nl/inschrijven/

Uithoorn - De Hartenvrouwen 
spelen in de loop van het bridge-
jaar een paren competitie in vier 
rondes van zes zittingen. De eer-
ste ronde daarvan is nu achter de 
rug. Het is een goede gewoonte 
om de parencompetitie af te wis-
selen met twee zittingen van een 
laddercompetitie en deze dins-
dagmiddag werd er voor de eer-
ste keer geladderd. 
Na deze eerste zitting staan de 
volgende dames zonder hoogte-
vrees op de bovenste vijf spor-
ten van de ladder: helemaal bo-
venaan Gerda Bosboom & Nel 
Hamelijnck met 65,42%, een ge-
deelde tweede/derde sport was 

er voor Kitty van Beem & Janny 
Streng en Lies de Bruin & Henny 
Janssen met 64,93% en een ge-
deelde vierde/vijfde sport werd 
ingenomen door Geke Ludwig 
& Margo Zuidema en Inge Dyr-
bye & Thea Stahl met 61,25 %. 
Volgende week gaan we nog 
een keer laddercompetitie spe-
len met weer een kans voor al-
le Hartenvrouwen om een stap-
je hoger te komen op de bridge-
ladder. Belangstelling voor on-
ze gezellige vrouwenbridgeclub? 
Voor informatie kunt u terecht 
bij secretaris Sandra Raadschel-
ders tel. 0297-569910 of per mail:  
Hartenvrouw2015@gmail.com
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