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Diamanten bruiloft Elsje
Visser en Dirk Hoogendoorn
Uithoorn - Het echtpaar Hoogendoorn-Visser uit Uithoorn werd op
2-11-2016, hun trouwdag, blij verrast door een brief van de koning en
de koningin met de felicitaties. Els
en Dirk zijn 60 jaar getrouwd!
Het huis stond al snel vol met mooie
boeketten bloemen. Helaas kon de

burgemeester wegens ziekte niet
aanwezig zijn, maar de locoburgemeester, M.D. Polak nam de honneurs waar. Het werd een gezellige
middag waarbij het echtpaar veel
wist te vertellen. Dirk heeft vroeger bij Vettewinkel, de Cindu en later bij Sigma Coatings gewerkt. Els
was huisvrouw maar toen de kinde-

ren wat groter werden heeft ze veel
in de mode gewerkt. Samen hebben
ze heel veel mooie vakanties gehad
en genoten van hun (sta)caravan.
Het lijf wordt wel iets minder maar
Els is nog steeds actief als vrijwilligster in het Hoge Heem en Dirk mag
graag in de omgeving een stuk fietsen.

Opbrengst 57e Kwakelse
Veiling weer een succes

Elke dag het laatste
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Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Uithoorn - Van 9 tot en met
15 oktober is in Uithoorn en de
Kwakel gecollecteerd voor de
Brandwondenstichting.
Hierbij is in totaal 4936,36 euro opgehaald. Een heel mooi resultaat. Hartelijk dank aan alle gulle gevers! Begin oktober 2017
is de volgende collecte voor de
Brandwondenstichting. In alle
wijken van Uithoorn en de Kwakel kunnen we nog collectanten
gebruiken. Wilt u zich inzetten
voor dit mooie doel? Met een
uurtje hulp (bijvoorbeeld collecteren in uw eigen straat) zijn we
al heel blij! U kunt zich opgeven bij Ireen van Bijnen via 0650445100.

Uithoorn - Op donderdag 3 november rond vier uur in de middag is brand ontstaan op de zolder van een woning langs Aan
de Zoom. Een 34 jarige bromfietser uit Uithoorn zag dikke rookpluimen uit het dak komen en heeft direct alarm geslagen. Ook is hij de bewoners
gaan waarschuwen. Moeder en
dochter hebben het huis ongedeerd kunnen verlaten. Op de
zolder had de wasdroger vlam
gevat. De brandweer had het
vuur snel onder controle. De
woning heeft veel rook- en waterschade.
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als chauffeur?

Opbrengst
collectie

Brand op zolder
door droger

DE

JE AL 128
IE

!

128

Sint Nicolaas meldt zich
in Uithoorn en De Kwakel
Uithoorn-De Kwakel - Het is weer
zover. Menig kinderhartje zal weer
sneller gaan kloppen. Sinterklaas
en zijn Pieten komen weer traditiegetrouw naar Nederland en.... Uithoorn heeft het weer voor elkaar,
voor de officiele aankomst in Nederland zal de Sint weer eerst Uithoorn
aandoen. Hij wordt rond de klok van
10 uur verwacht aan de Wilhelminakade, maar zoals u van de organisatie gewend bent, is er vanaf half tien
al veel gezelligheid aan de kade en
zo heeft u alle tijd om met hun (klein)
kind, nichtje of neefje, een goede
plaats te vinden. Voor ieder kind is
er echter tijd en gelegenheid om de
Sint en zijn gevolg te zien en/of een
handje te geven. Natuurlijk wordt
de Goedheiligman weer verwelkomt
door de burgemeester. Hierna gaat
de Sint te voet naar winkelcentrum
Amstelplein en tijdens zijn wande-

ling neemt hij alle tijd om een praatje
te maken met de kinderen.
Amstelplein
Bij winkelcentrum Amstelplein is
vanaf 10.15 zal het Pietenorkest de
sfeer brengen en zal dansschool Elleswijk optredens verzorgen. Rond
11.00 uur komt de Sint aan op het
Amstelplein waar hij ook weer alle
tijd zal nemen voor de kinderen. Om
12.00 uur vertrekt de Sint en zal hij
gaan lunchen.
Zijdelwaard
Na het middagmaal zal de Sint, onder begeleiding van muziekvereniging Triviant naar winkelcentrum Zijdelwaard vertrekken, waar hij om
half twee aankomt. Ook hier blijft hij
een uurtje , waarna hij met spoed
vertrek om elders in Nederland zijn
opwachting te maken.

De Kwakel
Zaterdagavond 12 november zal de
Sint zijn opwachting maken in De
Kwakel en de Sint-Nicolaastijd feestelijk inluiden. Om 17.45 zal hij zich
in gezelschap van zijn Pieten melden op het speelveldje aan de Pastoor J. van Dijklaan. Gezeten op een
feestelijk versierde kar zal hij vervolgens onder begeleiding van eigentijdse muziek en in gezelschap van
de burgermeester vertrekken via de
Oker richting dorpscentrum, waar
hij de kinderen zal toespreken. ‘Ik
heb er enorme zin in dit jaar’, aldus
een uitgelaten Sint Nicolaas op de
skype. ‘Niet dat ik dat andere jaren
niet had, maar deze keer gewoon
extra veel. Het kan me niet snel genoeg 12 november zijn.’ Op de vraag
met wat voor Pieten hij komt wordt
het even stil. ‘Met mijn eigen Pieten
natuurlijk!’, schatert hij dan.

De Kwakel - Zaterdag 5 november
was de tweede veilingavond en ook
deze keer werd er weer begonnen
met de kinderveiling. Het is nu voor
het zesde jaar dat de grote veiling
vooraf wordt gegaan door een kinderveiling en ze is daarmee onderdeel geworden van de traditie van
de Kwakelse Veiling. Er waren deze
keer veel meer meisjes van jongens
en dat kwam goed uit, want toevalligerwijs stonden er ook veel meisjeskavels op de biedingslijst, zoals
haarextensions en make-up setjes.
De Kwakelse toneelvereniging had
voor deze avond een extra premie
beschikbaar gesteld. Bij het passeren van de 1.000 grens kreeg de
winnende bieder 2 kaartjes voor
de sinterklaasvoorstelling van de
jeugdtheatergroep van Genesius.
Ook de jongste producer van Nederland, de Kwakelaar Jesse Bleekemolen had kaartjes beschikbaar
gesteld voor zijn film “Fataal” over
zinloos geweld. Het bleek een gewilde kavel want ze gingen telkens
voor 60 tot 70 euro de twee onder
de hamer door.
Grote mensen
Na 21 uur gaat de kinderveiling
over in de grote mensen veiling.

Trainer Raymond de Jong, die de
zondag hiervoor periodekampioen
was geworden met KDO, bleek gewild. Hij gaat voor 320 euro een training voor een lager elftal verzorgen. Een toptrainer is wat waard
moet dat team gedacht hebben. Het
kerkkoor De Bridges uit De Kwakel werd opgekocht door de parochie uit Mijdrecht en zal daar een
keer moeten gaan zingen. Ze weten
de weg, want vorig jaar werden ze
ook al door de Mijdrechtenaren opgekocht. Uiteindelijk gingen er deze
tweede avond 318 kopen onder veilinghamer door. Ongeveer een derde van de kopen gingen weg voor
minder dan 50 euro en bijna de
helft voor minder dan 100 euro. Dat
is ook het karakter van de Kwakelse
Veiling. Het is de bedoeling dat iedereen mee moet kunnen doen aan
een gezellige avond. De grote winnaar van de Kwakelse Veiling is ook
dit jaar het Kwakels verenigingsleven. Vrijdag 25 november horen zij
van het veilingcomité welke bijdrage zij dit jaar uit de veilingopbrengsten krijgen. De eerste avond was de
opbrengst 23.890 euro. Op de tweede avond werd er 30.113 euro toegevoegd, zodat de totale opbrengst
in 2016 uitkwam op 54.003 euro.

Glas scheiden wordt nog makkelijker
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 Amstelplein en
Zijdelwaardplein is op woensdag
16 november een VIP-tent ingericht.
Iedere inwoner van onze gemeente
die zijn glas naar de glasbak komt
brengen, wordt door een speciaal
Glasteam als VIP ontvangen. Ook

wethouder Hans Bouma zal zijn glas
komen brengen en in gesprek gaan
met de inwoners.
De belangrijkste boodschap is: dat
er meer glas gerecycled moet worden en niet in de restafvalcontainer terecht moet komen! Een beetje restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel 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.
Op 16 november staat de VIP-tent
van 11.00 – 14.00 uur voor de Albert Heijn op het Amstelplein en
van 15.00 – 18.00 uur voor de Albert Heijn op Zijdelwaardplein. Wethouder Hans Bouma is aanwezig
bij de opening om 11.00 uur op het
Amstelplein en bij de afsluiting om
18.00 uur op Zijdelwaardplein.

Tractor gekanteld op Zijdelweg
Uithoorn - Op de Zijdelweg bij Uithoorn is vanmorgen een aanhanger
van een tractor gekanteld. De traktor zelf staat daardoor helemaal omhoog.Dit gebeurde bij de rotonde bij
een van de afritten van de N201.

Er raakte niemand gewond. Inmiddels is gestart met een bergingsactie. Een kraan is daarvoor ter plaatse gekomen.
Foto: KaWijKo Media /
Nickelas Kok
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 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 UithoornAalsmeer, 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 Eerstelijnspsychologie 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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Van Zaal Transport maakt
kinderen bewust van dode hoek
De Kwakel - Transportbedrijf Van
Zaal Transport uit De Kwakel start
een actie om leerlingen van basisscholen uit de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn bewust te maken van
de dode hoek bij vrachtwagens. Dit
doen zij door middel van een kleurplatenactie waarbij de winnaars een
les over de dode hoek voor hun hele klas kunnen winnen.
Van Zaal Transport heeft recent alle basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel
een e-mail gestuurd met een uitnodiging voor de actie.
Van de scholen die willen deelnemen, mogen de leerlingen uit groep
7 een kleurplaat inkleuren. “Er is gekozen voor groep 7 in verband met
de moeilijkheidsgraad van de kleurplaat. Op de kleurplaat is, heel toepasselijk, een van onze vrachtwagens afgebeeld”, vertelt Denise van
Vliet, communicatiemedewerker bij
Van Zaal Transport. De leerlingen
met de mooiste kleurplaten winnen
een gratis les over de dode hoek
voor hun hele klas. Er zijn in totaal
twee winnaars: één uit gemeente Aalsmeer en één uit gemeente
Uithoorn. De winnaars worden gekozen door een jury, bestaande uit
drie werknemers van het transportbedrijf.

Jubileumconcert van Amicita
met Martine Straesser
Uithoorn - Alt en mezzosopraan
Martine Straesser is een van de solisten op het concert van cov Amicitia, dat 60 jaar bestaat. Het 60 jarig jubileum wordt gevierd op vrijdag 18 november met een concert
in de RK kerk De Burght, Potgieterplein te Uithoorn, aanvang 20.15
uur. Het programma bestaat uit: Mis
nr. 5 in as van Franz Schubert, Psalm
150 van César Franck en het indrukwekkende Te Deum van Anton
Bruckner. De 4 solisten zijn: Heleen
Koele -sopraan, Martine Straesseralt/mezzo, Peter Vos-tenor, Frans Fi-

COLOFON

selier-bas/bariton, op het orgel Eric
Jan Joosse. Het Promenade Orkest
zorgt voor de muzikale begeleiding,
de algehele leiding heeft dirigent
Toon de Graaf. De toegangsprijs, inclusief tekstboekje bedraagt 25 euro, t/m 17 jaar 10 euro. Kaarten zijn
bij de leden verkrijgbaar, in Uithoorn
bij: Bruna- Amstelplein, Ten HoopeZijdelwaardplein en indien voorradig aan de zaal vanaf 19.15 uur. Telefonische informatie wordt verkregen op 0297 567257/566377. Voor
de ware muziekliefhebber een indrukwekkend programma met 4 uitstekende solisten. Cov Amicitia nodigt u van harte uit om van dit bijzondere concert te genieten.

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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CreaForce
Intuïtief tekenen/
schilderen
Uithoorn - Om kennis te maken
met de werkwijze van de cursus Intuïtief Beeldend Werken, die in januari 2017 start, geeft Renée Loos,
beeldend therapeut, in november
drie introductie-workshops. Iedere sessie begint met een ontspanning-, meditatie of mindfulness oefening om helemaal in het hier en
nu te komen. Daarna wordt je creativiteit opgewekt door bijvoorbeeld
muziek, visualisatie, een gedicht of
een creatieve oefening en ga je aan
de slag met verschillende materialen zoals verf, krijt en klei. Er is geen
goed of fout! Iedereen kan het! En
hoewel de beelden die intuïtief ontstaan je eigen persoonlijke vertolking zijn, zullen deze je dikwijls verrassen en doen verbazen. Ervaar
zelf deze mix van creativiteit, ontspanning en mindfulness.

Bijzondere les
Het bedrijf organiseert de actie, omdat zij het belangrijk vindt om mensen bewust te maken van het gevaar van de zogenoemde dode
hoek. “Als transportbedrijf beseffen
wij dat de dode hoek een risico is
in het verkeer. Daarom maken wij
mensen, in het bijzonder kinderen,
graag bewust hiervan”, aldus Denise. Veel basisscholen geven al les
over de dode hoek. Het bijzondere
aan de les van Van Zaal Transport
is echter dat naast een stukje theorie, de kinderen de dode hoek ook
in de praktijk gaan ervaren. “Wij nemen een vrachtwagen mee. Zo kunnen leerlingen door zelf in de wagen te gaan zitten, heel duidelijk
zien wat de dode hoek nu echt is.”
Vorig jaar gaf Van Zaal Transport, in
samenwerking met Hortus Supplies,
al een dergelijke les aan leerlingen
van de Jozefschool, welke enthousiast is ontvangen. De actie loopt nog
tot 1 december 2016. Basisscholen die zich nog willen aanmelden
of die onverhoopt de mail niet hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met Van Zaal Transport via:
nieuws@vzt.nl. De winnaars worden bekend gemaakt op de website en social media van het Kwakelse
transportbedrijf.

NATUUR
DICHT
NATUUR
BIJ HUIS
DICHT
BIJ HUIS

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

Tingelende hangsnorren
in het riet
Je kunt het dezer dagen weer horen in de ons omringende polders: metalig getingel in het ruisende riet. Alsof iemand met belletjes staat te rinkelen. Maar dan
beweegt er iets tussen de stengels en verschijnt een opvallend oranjeachtig vogeltje, formaat huismus, lange staart, met
een blauwgrijze kop en zwarte
vegen rond de snavel. Een beetje excentriek, dat wel. Baardmannetje heet deze vogel, ook al hebben de zwarte vegen meer weg
van een hangsnor dan een baard.
De vrouwtjes hebben dat allemaal niet, maar die noemen we
toch gewoon baardmannetjes. Eigenlijk moeten we sinds een recente herziening van de vogelnamen ‘baardman’ zeggen en dat
klinkt wellicht stoerder, maar het
roept bij mij toch eerder het beeld
op van een hipster achter laptop en caffè latte. Baardmannetje past gewoon beter bij dit vogeltje. Lange tijd ging het slecht
met ze in Nederland, maar zoals
de panda staat voor bedreigde
diersoorten, is het baardmannetje
een positief symbool voor soorten
waar het wat beter mee gaat. Dat
was in eerste instantie te danken aan de inpoldering van het
IJsselmeer, want daar ontstonden na de drooglegging eindeloze rietvelden en van riet moet het
baardmannetje het hebben. Ze
nestelen erin, vinden er in de zo-

mer insecten en ’s winters leven
ze van het rietzaad. Maar het IJsselmeer was niet ingepolderd om
er eeuwige rietvelden van te maken, dus al gauw zagen we veel
minder baardmannetjes. Gelukkig bleef een klein deel van de
polders, de Oostvaardersplassen,
verdere inrichting bespaard en
daar zit nu een kwart tot de helft
van de ongeveer duizend Nederlandse broedparen. Ook elders in
Nederland zijn er moerasgebieden bijgekomen, zoals bijvoorbeeld Waverhoek in De Ronde
Venen. En de winters worden iets
minder streng. Daarom groeit, na
een jarenlange afname, het aantal baardmannetjes het laatste
decennium weer. Want kwetsbaar zijn ze wel, die hangsnorren,
een winter met veel vorst en weinig rietzaad is rampzalig voor ze.
In Uithoorn of de Ronde Venen
broeden ze (nog) niet, maar ze
brengen er wel de herfst en winter door, gezellig in groepjes. Jongeren zitten er ook tussen, zonder
snor of baard, maar wel weer met
oogschaduw en een soort zwarte rug‘beharing’. Ga eens naar
plekken in de buurt met veel riet,
Botshol of dat onvolprezen nieuwe moerasgebied Waverhoek, en
luister goed. Gerede kans dat je
belletjes hoort tingelen...
Jaap Kranenborg
Foto’s © Marianne Wustenhoff

Zentekenen dinsdag 22 november
10.3 -12.30 uur Bibliotheek Uithoorn
Chakra’s in Beeld donderdag 24
november 19.30 - 21.30 uur Atelier
Pr. Margrietlaan 86 Uithoorn
Pseudo-Portret zaterdag 26 november 14.00-16.00 uur Wijkcentrum Bilderdijkhof 1 Uithoorn
Voor informatie en opgave:
06-41585403

Lezing NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk
organiseert een LEZING door Gert
de Vries op vrijdag 18 november
van 14.00-16.00 uur in de Schutse
over de Voedselbank. Een interessante lezing over de organisatie, de
doelstellingen en de structuur van
de Voedselbank. Zij willen tijdelijke ondersteuning bieden aan huishoudens in financiële nood door het
verstrekken van pakketten ter dekking van de eerste levensbehoeften.
Leden gratis, niet-leden 3 euro.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer

02 Nieuwe Meerbode

Wettig én overtuigend bewijs?
Stelt u voor: de buurt wordt sinds
een aantal weken geplaagd door
inbraken en diefstallen. Dat leidt
tot grote onrust. Inmiddels heeft
de politie aangiftes ontvangen
van drie woninginbraken, een
fietsendiefstal en een diefstal
van een scooter. Alle misdrijven
zijn binnen één week gepleegd.
Sommige buren hebben een dader gezien en ze geven hetzelfde signalement door aan de politie. Aan de hand van dat signalement en DNA-sporen heeft de politie op een gegeven moment een
‘hit’ en houdt de verdachte aan.
Als de zaak vervolgens bij de rechter komt, behandelt de rechter alleen de drie woninginbraken en
de fietsendiefstal, maar niet de
diefstal van de scooter. Hoe kan
dat? Is het OM de scooterdiefstal
vergeten?
Als de officier van justitie besluit
om een zaak naar de rechter te
brengen, dan stuurt hij een dagvaarding naar de verdachte. In de
dagvaarding staan alle misdrijven
die hem verweten worden: in dit
geval een inbraak op adres A op
23 oktober, een fietsendiefstal in
straat B op 24 oktober en nog een
inbraak op de adressen C en D op
26 oktober. De officier van justitie moet de rechter vervolgens
met bewijs overtuigen dat de verdachte de misdrijven ook heeft
gepleegd. Bewijs is er voldoende: in de woningen heeft de verdachte vingerafdrukken achtergelaten, de verdachte wordt door
twee buren herkend en de weggenomen spullen uit de woningen blijken bij de verdachte thuis
te liggen. Verder is er op camerabeelden te zien dat de verdachte de fiets heeft gestolen. Maar
de scooter, die op 24 oktober is

gestolen, is nergens gevonden.
En niemand heeft gezien dat de
verdachte de scooter heeft meegenomen. De officier kan er dan
voor kiezen om de diefstal van de
scooter niet verder te vervolgen
wegens onvoldoende bewijs.
Dat is een lastige keuze, want u
zou ook kunnen denken: “Er is
een verdachte ‘gepakt’, de stroom
van inbraken en diefstallen in de
buurt is gestopt. Eén en één is
twee: het kan haast niet anders
dan dat deze verdachte ook schuldig is aan de diefstal van de scooter.” In de juridische praktijk ligt
dat wat ingewikkelder: de rechter
zal niet iemand veroordelen voor
een misdrijf, als hij er niet van
overtuigd is dat hij dat misdrijf
ook heeft gepleegd. Ook al vindt
de rechter dat de verdachte wel
schuldig is aan de andere delicten, dan hoeft het nog niet vast te
staan dat die ene verdachte ook
de scooter heeft gestolen. Het is
namelijk niet uit te sluiten dat iemand anders de scooter heeft gestolen.
Het betekent overigens niet dat
de officier de aangever niet gelooft of de aangifte niet belangrijk
vindt, maar dat hij niet genoeg bewijs heeft om die verdenking hard
te maken. Dat maakt de taak van
de officier ook ingewikkeld: je wilt
dat er recht wordt gedaan aan alle slachtoffers, die als gevolg van
inbraken en diefstallen hun spullen kwijt zijn en – misschien nog
wel erger – wiens gevoel van veiligheid is aangetast. Maar aan de
andere kant heb je ook rekening
te houden met het recht van de
verdachte om niet schuldig bevonden te worden van een misdrijf dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Fluit-piano recital in de
Thamerkerk
Uithoorn – De bekende, Nederlandse fluitiste Eleonore Pameijer verzorgt op zondag 20 november in de Thamerkerk aan de Amstel een bijzonder fluit-pianorecital, samen met haar begeleider Andrei Banciu. Rondom een fluitsonate van de ‘vergeten’ componist Leo
Smit heeft zij een aantal kleurrijke
werken voor fluit en piano gekozen
van Donizetti, Schumann, Debussy, Fauré, Enescu, met als muzikale
uitsmijter de wervelende fluitsonate
van Poulenc. Liefhebbers van klassieke kamermuziek mogen dit optreden niet missen! Het is het derde concert van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
van dit seizoen. Eleonore Pameijer
is reeds op jonge leeftijd prijswinnares van verscheidene jeugdconcoursen, in 1984 maakt ze haar debuut in het Amsterdamse Concertgebouw. Van 1985 tot 2000 is ze
eerste fluitiste van het ASKO Ensemble, later ook van het Schönberg Ensemble. Ze heeft ruim dertig
CD’s op haar naam staan. Voor haar
werden meer dan honderd nieuwe
composities geschreven. Zij treedt
o.a. op met harpist Remy van Kesteren, tenor Marcel Beekman en pianist Marcel Worms. Eleonore is artistiek leider en programmeur van
de Leo Smit Stichting en de Amsterdamse serie Uilenburger Concerten.
Zij richt in 1996 de Leo Smit Stichting op, genoemd naar de Nederlandse componist Leo Smit (1900-

1943). De stichting brengt werken
van componisten, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden vervolgd, weer onder de aandacht van
het publiek en heeft zich ontwikkeld
tot een internationaal kenniscentrum op dit gebied.
Andrei Banciu is in 1985 geboren in
Roemenië. Zijn talent voor pianospel wordt al op jonge leeftijd ontdekt en hij volgt masterclasses bij
o.a. Paul Badura-Skoda en Menahem Pressler. Hij is prijswinnaar van
verschillende nationale en internationale concoursen. In 2010 is hij één
van de oprichters van het Jacques
Thibaud Ensemble, samen met fluitiste Eleonore Pameijer, violist Burkhard Maiss en cellist Bogdan Jianu.
Met dit ensemble treedt hij veelvuldig op in Nederland en Duitsland.
Kaartverkoop
Ongeveer tien dagen voor het concert opent de voorverkoop van toegangskaarten bij boekhandel The
Read Shop Express (winkelcentrum
Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). Kaarten kosten
13 euro per stuk; jongeren onder
de zestien jaar betalen slechts 7 euro. Vanaf 14.00 uur gaan de deuren
van de Thamerkerk open en worden de resterende kaarten verkocht.
De aanvangstijd van dit fluit-pianorecital op zondag 20 november a.s.
is 14.30 uur. Op de website van de
SCAU is alle informatie te vinden:
www.scau.nl
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Thea & Mirjam pakken
dagprijs en kop bij BVU

Kledingsponsor
voor de MD2
van Qui Vive

Uithoorn - De topscore van de
dag viel vandaag in de B-lijn: Thea
Slot & Mirjam Nieuwenhuizen haalden 69,1% en daarmee schoten ze
van de vijfde naar de eerste plaats
(60,83%). Ellen Hengeveld & Yvonne
Splinter werden tweede met 59,31%
en gelegenheidspaar Rolf Rahn &
Rob Fasten werden 3 met 56% rond.
Tineke de Roij & Rob Fasten zakken naar de tweede plaats (59,88%)
en op plek 3 vinden we An & Bert
Pronk (55,32%) na drie van de vijf
ronden.
De A-lijn werd weer eens gewonnen door Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden met ook weer een
ronde 65%. Ook hier scoorde een
gelegenheidspaar goed: Ger van
Praag & Huib van Geffen werden 2
(59,58%) en Tineke van der Sluijs &

De Kwakel - Vol trots tonen de dames en coach van de MD2 van Qui
Vive de gesponsorde kleding. Frank
Rinkel, van Maarse en Rinkel uit
Aalsmeer, heeft de dames en de
coach in mooie vesten, een uittenue
en de keeper in een mooi keepersshirt gestoken. Het team bestaande uit Lot Bijwaard, Myla van Halteren, Ella Heemskerk, Freeke Josephi, Anna Kooij, Kim Korzelius, Maud
Mathijsen, Morgan Noordam, Tara Ozinga, Mara Roosendaal, Merel
Smit en Maybritt Rinkel, de dochter van Frank, zijn in de voorcompetitie 4e geworden in hun poule en
staan nu na 2 gewonnen wedstrijden 2e in de poule. De dames worden gecoacht door Stan Josephi, de
vader van Freeke. Sinds dit seizoen
spelen de dames samen en behalve
hockeyen, hebben zij ook veel plezier samen.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Koud en regen tijdens de 5e
BMX Noord Holland Cup
Uithoorn - Zondag 6 november was
het tijd voor de 5e wedstrijd in de
strijd om de BMX Noord Holland
Cup. Dit keer was de wedstrijd op
het vernieuwde circuit van De KleyDrivers in Langedijk. Helaas voor de
organisatie en UWTC rijders waren
de weergoden ons niet gunstig gezind. Het was een koude en vooral
regenachtige zondag waardoor het
voor de rijders extra zwaar en moeilijk was om een goede tijd neer te
zetten. Maar uiteraard werd er geknokt om de punten want volgende
week zondag 13 november is alweer
de laatste wedstrijd van dit BMX
seizoen die in Schagen gereden
zal worden. Veel, vooral beginnen-

Anke Reems eindigden met 57,5%
op plaats 3. Lambert Koeter & Huib
staan nog steeds eerste (61,27%),
maar Monique & Jan hebben
slechts 0,16% minder. Ans Breggeman & Lia zakken naar plaats 3 met
57,29%.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven 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 Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

de, BMX rijders doen het hartstikke goed in de Noord Holland Cup
dus we zijn benieuwd wie volgende
week met de felbegeerde beker in
de trailer staat.
De volgende plaatsen zijn door
de UWTC rijders behaald:
Boys 06/girls 07: Sem Kroon 1e en
Jens Lang 2e in de B finale
Boys 07/girls 08: Noud van Dijk 1e,
Bouke Trienes 6e, Mitch van der
Steegt 8e in de A finale.
Boys 8/girls 9: Vigo Klijn 4e, in de B
finale.
Boys 09/girls 10: Bowie Baars 3e,
Sjoerd Zwerver 4e in de B finale.
Boys 10/girls11: Mika Klijn 7e in de A

finale. Bo Versteeg 2e in de B finale
Boys 11/girls12: Mika Lang 2e, Jennifer Maerten 3e, Joel Rijneker 4e,
Seth van Dijk 5e in de A finale. Luuk
van Diemen 1e, Jasper van Diemen
2e, Joost Burgers 4e, Thijs Voorn 6e
in de B finale.
Boys 12/girls 13: Alec van der Mast
3e, Max Kroon 4e, Sophie Kortekaas
8e in de A finale. Rico van Saase 1e
in de B finale.
Boys 13/girls 14: Jens van Diemen 1e
in de A finale.
Boys 14/girls 15: Jeffrey Maerten 1e,
Jordi den Hartog 4e, Thor Hartman
7e in de A finale. Jesse Versteeg 1e,
Raoul van Zijl 3e in de B finale.
Boys 15-16/girls 16: Flip van Walraven 1e, Jimmy van Woerkom 3e, Jesse van Hattem 4e in de A finale. Jeffrey Koeleman 1e, Jasper Mols 4e in
de B finale.
Boys 17+/girls 17+: Maarten van der
Mast 1e, Bas van Kuijk 2e in de A fi-

Regio - En zo is het alweer november geworden. De wintertijd is ingegaan, de blaadjes vallen, kortom het
ideale seizoen om op dinsdagmiddag
lekker te bridgen. Bij Hartenvrouw
ging het om de tweede zitting van de
laddercompetitie en iedereen had er
weer zin in. Omdat je niet per definitie wordt ingedeeld in de lijn waarin je gewoonlijk speelt is het ook een
mooie gelegenheid om eens andere dames aan de bridgetafel tegen te
komen. In de A-lijn waren deze zitting Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck veruit het sterkst met 62,15%
gevolgd door Guus Pielage & Renske
Visser met 55,21%. De derde plaats
was voor Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit met 54,86%. Ondanks
haar langdurige afwezigheid is Corry overduidelijk het bridgen niet verleerd.
nale
Cruisers 13+: Mike Veenhof 1e,
Bas van Kuijk 2e en Willem van der
Steegt 7e in de A finale.

Top vijf
In de B-lijn was de eerste plaats voor
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen met
60,66%, tweede waren Sonja Reeders
& Ank Reems met 59,47% en derde

eindigden Riet Beijer & Thea Samsom met 55,83%. In de top-vijf van
het ladderklassement na twee gespeelde rondes staan Kitty van Beem
& Janny Streng bovenaan. Op twee
staan Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck, op drie Inge Dyrbye & Thea
Stahl, Reina Slijkoord & Trijnie Jansen
op vier en Geke Ludwig & Margo Zuidema eindigden op de vijfde plaats.
Dat niet iedereen in zijn gebruikelijke lijn speelde leidde ertoe dat in
een moment van onoplettendheid
spellen van een deeltafel uit de verkeerde lijn op tafel kwamen. En dat
kwam pas na twee gespeelde spellen aan het licht. Alle lof voor de relaxte manier waarop de wedstrijdleiding ook deze hobbel wist te nemen.
Wat doen die dames het goed! Het
mag wel eens gezegd worden: Chapeau! voor Renske, Hans, Ria en Tina, die er voor zorgen dat het bridgen wekelijks soepel en gezellig verloopt. Voor informatie over Hartenvrouw belt u secretaris Sandra Raadschelders 0297-569910 of mail naar
Hartenvrouw2015@gmail.com

Zilveren Turfloop ondanks fikse regenbuien een druk bezocht evenement
Mijdrecht - Afgelopen zondag
stond bij veel hardlopers de Zilveren Turfloop op de agenda, traditiegetrouw op de eerste zondag in
november. De weersvoorspelling
gaf voor het weekend herfstweer
aan, en helaas kwam deze voorspelling uit: een enorme bui zorgde voor een waterballet tijdens
de Rabo GeZZinsloop. De organisatie probeert elk jaar de Zilveren Turfloop professioneler te
maken. Dit jaar was het parcours
het speerpunt. Dit kan veiliger en
in overleg met de gemeente was
besloten grote delen van het parcours verkeersvrij te maken. Dit
bleek een groot succes: de lopers genoten van de rust langs de
Kromme Mijdrecht. Ontspannen
hardlopen, niet hoeven letten op
wielrenners of motoren.
Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het startschot
voor de Rabo GeZZinsloop. Langs
het parcours stond een lang lint
toeschouwers met paraplu’s, want
de regen kwam met bakken uit
de lucht. Maar de kinderen stonden enthousiast te trappelen om
de kilometer door het park te rennen. Ze trotseerden de regen en
de kou. Bij de finish kregen ze een
prachtige medaille en een goedgevulde goodie-bag. De Windroos
mag zich de sportiefste school van
De Ronde Venen noemen, er deden 144 leerlingen van de school
mee. Ook kinderen van de Fontein,
de Driehuisschool en de Antoniusschool hadden zich ingeschreven. De deelnemers kwamen uit
heel Nederland: Den Haag, Berkel en Rodenrijs en zelfs Arnhem.
Uitreiking cheque aan stichting
Jongeren Actief
De organisatie van de ZTL doneert
elk jaar een deel van de startgelden aan een goed doel. Dit jaar is
de cheque uitgereikt aan de stichting Jongeren Actief. Deze stichting wil kinderen en jongeren in
de gelegenheid stellen te sporten,
als de financiële situatie in een gezin dit niet toelaat.
G-run
De organisatie is trots dat ook dit
jaar de G-run is toegevoegd aan
de Zilveren Turfloop. Om 10.20 uur
loste Amber Sprengers het startschot en gingen 33 deelnemers
met begeleiders van start. Wat een
plezier hadden de G-runners, dit
was van hun gezichten af te lezen!
Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achter-

eenvolgens de 10, de 5 en de 16,1
kilometer van start. Inmiddels was
het weer droog
geworden, maar op het natte parcours en de gevallen bladeren was
het oppassen geblazen. De deelnemers hadden in
ieder geval geen last van verkeer
op de polderweggetjes. Het parcours loopt al 25 jaar grotendeels
door de polders rondom Mijdrecht
en langs het riviertje De Kromme Mijdrecht. Maar voor het eerst
verkeersvrij! Na iets meer dan 15
minuten was de eerste 5 km loper al weer bij de finish. De voorfietser had grote moeite hem voor
te blijven in de glibberige bochten.
De 5 kilometer werd bij de heren
gewonnen door Marc Cinjee en
bij de dames door Judy Middelburg. De dames van AV Olympus
’70 deden goede zaken met een 1e
en 2e plaats op de 5 km en op de
10 km. De 10 km werd gewonnen
door Sven Strijk en bij de dames
was Marlies Jongerius de snelste.
Wilfred Verhagen liep de 16,1 km
in 56 minuten en 21
seconden. De winnaar bij de dames was Nanda Clariesse.

:
Jongens t/m 12 jaar
eek
Niels Schoonderb
:
Meisjes t/m 12 jaar
s
Jasmijn Wiegman

ar:
Jongens 7 t/m 9 ja
Koen Verbruggen
:
Meisjes 7 t/m 9 jaar
Elin van Dijken

ar:
Jongens 4 t/m 6 ja
k
Jort Schoonderbee
ar:
Meisjes 4 t/m 6 ja
Noa Boutkan

Scholierenchallenge
Aan de scholierenchallenge deden dit jaar het Veenlanden College en basisschool De Windroos mee. Het VLC stond met vier
teams aan de start, en de Windroos had twee teams ingeschreven. De uitslag van de scholenbattle was bij het schrijven van dit
bericht nog niet bekend. De winnende school krijgt de wisselbeker komende week overhandigd.
Daarnaast was er voor elk team
een beker. De organisatie hoopt
dat meerdere scholen in de toekomst zich gaan mengen in de
scholenstrijd.
Business loop
Bij de voorbereidingen van de Zilveren Turfloop werd al duidelijk
dat er een record aantal teams
deel zou nemen aan de businessloop. Veel bekende namen,
maar ook nieuwe bedrijven waren de uitdaging aangegaan met
een businessteam aan de start te
staan. Voorafgaand aan het startschot werd er eerst een teamfoto
gemaakt. Daarna begon de strijd
op de 5 km. Multifill 2 en Groenwest steden om de eerste plaats.
De wisselbeker gaat dit jaar naar
Multifill 2. Bij de 10 km was VOKU het snelste team. Ons Tweede
Thuis had dit jaar zes teams aan
de start staan, daarnaast namen
ze deel aan de G-run.

Alle uitslagen van de 5 km,
10 km en 16,1 km staan vermeld
op:
www.zilverenturfloop.nl
Prachtige foto’s van de start, en
van de Rabo GeZZinsloop kunt
u terugvinden op:
www.sportinbeeld.com

De 26e editie van de Zilveren
Turfloop was een groot sportief
succes. Met hulp van alle
sponsoren is het weer gelukt,
het grootste sportevenement van
De Ronde Venen te organiseren.
Op naar volgend jaar:
zondag 5 november 2017.
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Hillegom troeft
Legmeervogels af

Fraaie overwinning
Legmeervogels onder de 17

Uithoorn - In het duel tegen FC Hillegom is Legmeervogels er niet in
geslaagd om het duel naar zijn hand
te zetten. In de eerste helft kan Legmeervogels het nog wel bijhouden
maar in de tweede helft heeft Legmeervogels geen enkele scoringskans weten te creëren. Of het moet
zijn een afgekeurde treffer, wegens
buitenspel, van Jordy de Groot diep
in de tweede helft?
De eerste kans voor Legmeervogels
om op voorsprong te komen doet
zich al binnen de minuut voor. Jordy de Groot speelt Lulinho Martins
aan op maat. Deze haalt vervolgens
de achterlijn. Passeert dan nog een
verdediger van Hillegom komt in een
onmogelijke hoek om zelf te score
maar probeert het onmogelijk waar
te maken Vrij voor het doel staan
dan Jordy de Groot en Damien de
Vegt maar daar gaat de bal niet naar
toe. Nu, verdwijnt de bal achter het
doel van Hillegom. Weg kans. Aan
de andere kant moet Legmeervogels
Donovan Partosoebroto in actie komen om daar een treffer te voorkomen. Dan golft het spel op en neer
en zien de meer dan 500 aanwezige toeschouwers een aantrekkelijk
duel. Toch is het al snel duidelijk dat
FC Hillegom toch wel een duidelijk
veldoverwicht weet te creeren. Zo
nu en dan lukt het Legmeervogels
toch wel om in de buurt van het doel
van de gastheren te komen. Na een
fraaie steekpas van Sebastiaan van
Dijke op Dennis Bakker heeft deze
onvoldoende controle over de bal en
is de doelman van Hillegom niet iets
eerder bij de bal dan Dennis Bakker. Vlak voor de rust komt Hillegom
dan toch nog op voorsprong. Het is
dan Jeroen Bakker van Hillegom die
zich door de verdediging van Legmeervogels worstelt en van dicht
bij de bal in het doel kan tikken 1-0
voor de FC Hillegom. Dit is ook de

Uithoorn - De maand november is
de maand met louter zware wedstrijden. Enerzijds tegen directe concurrenten Overbos en HBC, en anderzijds de beslissende bekerwedstrijd
tegen Angstgegner Aalsmeer. Eerst
maar eens op naar Hoofddorp om
tegen Overbos aan te treden.
Al snel bleek de tactiek van de
coach prima te werken, Overbos
was onmachtig een aanval op te
bouwen en LMV kon naar hartenlust aanvallen. Na 10 minuten veroverde Stan de bal op eigen helft
en stuurde meteen David de diepte in. David bleef goed kijken naar
de keeper en schoot de bal perfect
in de verre hoek voor de 0-1. De volgende goal viel snel, toen een speler van Overbos op rand van eigen strafschopgebied de bal met
de hand toucheerde. De LMV specialist Luuk schoot de bal langs de
muur, de keeper zag pas weer de
bal toen die het net beroerde. Helaas daarna een klein ongeval met
Tommie, die noodgedwongen het

stand bij het ingaan van de rust. In
de rust probeert trainer Jack honsbeek wakker te schudden. Wil Legmeervogels hier een goed resultaat
behalen dan zal men scherper moeten spelen. Nu gingen nog te veel
duels verloren.
Niet aangekomen
Na afloop van dit duel kun je wel
stellen dat de woorden van Jack
Honsbeek niet zijn aangekomen. In
de tweede helft komt Legmeervogels er eigenlijk niet aan te pas. Niet
Legmeervogels maar Hillegom was
het die er schepje boven op doet.
Dan krijgt Legmeervogels het nog
moeilijker. Het is een bekend iets
dat als de tegenstander scherper de
duels ingaan en niet bang is Legmeervogels het laat afweten. In de
tweede helft weet Legmeervogels
nog maar nauwelijks in de buurt van
het 16 meter gebied te komen van
de FC Hillegom. Een keer lukt het
nog wel maar de treffer van Jordy
de groot wordt wegens buitenspel
afgekeurd. Inmiddels was het wel al
3-0 geworden voor de thuisclub. In
de 55ste minuut weet Nick van Staveren de 2-0 te score en in de 68ste
minuut verschijnt de 3-0 op het score bord. Dit doelpunt komt op naam
van Mitchell v.d.Paard.
Donovan Partosoebroto na afloop
van dit duel: In de eerste helt, gaat
het wel gelijk op. Je moet eigenlijk al in de eerste minuut score. In
de tweede helft worden wij op alle
fronten afgetroefd en hebben niets
in te brengen.
Legmeervogels zo.2 heeft het ook
niet kunnen redden in Heemskerk.
Het duel ADO’20 zo.2 tegen Legmeervogels zo.2 is geëindigd in een
3-0 nederlaag voor Legmeervogels
Een stand die bij het ingaan van de
rust al op het scorebord staat.

Soms krijg je cadeautjes
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 3 november is door de ABC-bridgers de
tweede zitting van de tweede competitieronde in het Buurtnest gespeeld. Helaas een stilzit in de Alijn, maar veel mensen gebruiken
zo’n half uurtje om lekker bij te praten onder het genot van een kopje koffie, cappuccino of thee van
onze barman Henk. Ook ligt er de
Nieuwe Meerbode om de stukjes
te lezen. In de A-lijn hebben Greet
& Henk bij spel 7 een klein slem (6
schoppen) geboden en een groot
slem gemaakt. De kaartverdeling bij
dit spel was heel apart. Jammer dat
de andere paren dit contract niet
hebben uitgeboden, want het zat er
duidelijk in. Dit zijn dan leuke cadeautjes voor de paren van de tegenpartij die hiervoor steeds 67%
scoorden. Twee paren gingen nog
wel naar 5 schoppen, maar omdat
er één aas buitenboord was durfden
ze blijkbaar geen klein slem te bieden. Bovendien was dat klaveraas,
de kleur waarin het noord/zuid paar
een renonce had. Maar hoe bied je
dat uit mensen? Tja controlebiedingen, maar dan moet je met je partner wel hele goede afspraken hebben. In spel 20 lieten de noord/zuid
paren zich opdrijven naar 4 schoppen, omdat ze een lange en schitterende schoppenkaart hadden. Maar
Els & Alice in oost/west gunden Ria
& Wim geen “cadeautje” en met
slechts één stop in die kleur gingen ze toch naar 3 sans. Ze maakten zelfs +2, wat hen een 100% score opleverden.
B lijn
In de B-lijn werd het hoogste percentage van deze morgen behaald
door Greet & Nel. Met 66,25% kwa-

men ze op de eerste plaats. Bij spel 1
werd wisselend gespeeld. Er is twee
keer 4 schoppen +1 gemaakt, één
keer 4 schoppen, maar de andere
paren gingen bij dit contract 1 down.
Goed gespeeld, goed tegenspel of
cadeautjes? Arna en Gerda hadden er vandaag echt zin in. Aan tafel 4 mochten ze alle spellen spelen
en daar behaalden zij een gemiddelde van 80%. Bij spel 13 werd twee
keer 5 harten gehaald. Helaas boden
Corry & Grace 3 harten en maakten
er +2. Te voorzichtig? Niet helemaal,
want Greet & Corrie gingen bij het 4
hartencontract 1 down. Dat was natuurlijk weer wel een klein cadeautje (80%) voor de tegenspelers Joke
& Gerard en een groot cadeau voor
Greet & Nel (100%). Bij spel 18 werd
vier keer een niet geboden klein
slem gehaald. Bij goed tegenspel zat
een 6 hartencontract er net niet in.
Twee paren maakten namelijk 4 harten +1.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Aja & John
2. Ria & Wim
3. Greet & Henk
B-lijn
1. Greet & Nel
2. Arna & Gerda
3. Leny & Phini

62,50%
59,38%
57,29%
66,25%
65,83%
58,75%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

UWTC doet het goed bij
de cyclocross
Uithoorn - Zaterdag 5 november zijn de regiokampioenschappen veldrijden gehouden op de Nedereindseberg in Nieuwegein. Waar
andere jaren alle afdelingen een eigen kampioenschap hielden, met
meestal heel weinig deelnemers,
was dit jaar gekozen voor drie regiokampioenschappen in heel Nederland. Met als gevolg veel grotere
startvelden en dus leukere en spannende wedstrijden. In Nieuwegein
stonden dus de renners van clubs
uit Utrecht, Noord-Holland en ZuidHolland aan de start.
De dag begon met ruim 60 amateurs/sportklasse renners, waaronder 5 UWTC leden. Bas, Tommy en
Bart staan vrij hoog in het klassement door een aantal goede klasseringen in nationale wedstrijden,
en hadden hierdoor een gunstige
startpositie. Met de regen van vrijdagavond was het parcours glibberig. In de eerste ronde reden Tommy,
Bas en Bart vlak achter elkaar. Een
valpartij van Bas zorgde ervoor dat
Bart erover heen viel. Zo snel mogelijk overeind om weer verder te
koersen, maar de valpartij was voor
Bas niet zonder schade gebleven,
zijn schakelhendel deed het niet
meer (een spaak van Bart had hier
tussen gezeten). Na een paar rondes wist Bart steeds verder naar voren te komen en in de een na laatste ronde wist hij zelfs aan te sluiten bij het groepje van Tommy. Dit
groepje reed voor de derde plaats,
want in het begin van de wedstrijd
waren Eddy van IJzendoorn (uit Tiel)
en Kees van Noppen (uit Ridderkerk) al samen weg gereden.
Demarage
Door een tempoversnelling bleven
Bart, Tommy en Jordy Beuker over
in de achtervolgende groep. De
19-jarige Bart de Veer uit Vreeland
plaatste nog een demarrage en wist
een beslissend gaatje te pakken en
zo de derde plaats veilig te stellen.
Op de streep had hij nog 15 seconde voorsprong.
Tommy Oude Elferink wist met
een sterk gereden wedstrijd vijfde te worden, helaas voor Tommy
ook schade aan zijn fiets. Een gescheurde velg verklaarde waarom
het laatste stuk van de wedstrijd zo
zwaar ging! Bas de Bruin werd ondanks de problemen met zijn fiets
nog 12e en Luuk van Vliet werd 14e.
Vier renners van UWTC bij de top15, sterk gereden mannen! Dennis
Moolhuijsen mocht de laatste ronde niet meer rijden van de jury en
werd 45e.
Verder reden Ian van de Berg bij de
nieuwelingen en Sjon vd Berg bij de
masters. Ian startte in een sterk veld
zijn eerste nationale cross en dan
meteen het DK. Dertig minuten door
de bagger. Vooral de laatste ronde
verloor Ian een aantal plaatsen door
glijpartijen. Ian werd 31 ste. Sjon
stond aan de start bij de 50 plussers
en werd 27e.

Clubcross
Zondag 6 november zorgde de regen ervoor dat de deelnemers
mondjes maat binnen kwamen
druppelen bij de clubcross van
UWTC. Maar het weer werkte goed
mee, want de wedstrijd werd zo
goed als droog verreden. Roberto
Blom ging er als een speer vandoor
met Marcel Versteeg in zijn achterwiel. Helaas bleek de rem van Marcel niet goed te werken en na een
paar afdalingen die maar net aan
goed gingen besloot Marcel maar
te stoppen. Roberto liet na een sterk
bmx seizoen zien ook op de cyclocrosser goed uit de voeten te kunnen want hij won met overmacht bij
de 40- groep. De 40+ werd door Gerard de Veer gewonnen en de winst
bij de jeugd ging naar bmx-lid Sem
Knook.
Modder, modder en
koeienvlaaien bij de ACC
in Nes ad Amstel
Bij de jeugd waren weer lekker veel
UWTC leden die aan de start stonden. Aan het eind waren ze enigszins onherkenbaar geworden maar
door de wekelijkse strijd bij de Amsterdamse Cross competitie worden ze sterker en sterker. Siem van
Smoorenburg pakte wederom een
tweede plaats bij de jongste jeugd
en staat ook in het tussenklassement stevig op de tweede plaats.
En op de 9e plaats zagen we Nees
Wahlen in de uitslag. Uitslagen oudste jeugd: 7 Mike Derogee, 11 Mees
van Smoorenburg, 16 Lars Hopman,
17 Teun Wahlen. Duuk had een kapotte derailleur gekregen bij het inrijden en kon hierdoor helaas niet
aan de wedstrijd meedoen.
Bij de 40+ was wederom een flink
deelnemersveld. Marcel Plasmeijer
maakte zijn debuut en zo zien we
weer een vader-zoon combinatie in
het veld. De volgende combinaties
rijden mee bij de ACC: Marcel-Danny, Sjon-Ian, Ivo-Duuk en VincentMike. De UWTC 40+ mannen rijden
nog niet in de kop van de wedstrijd
mee, maar het is iedere week weer
spannend wie de beste UWTC-er
van de dag is. Bij de 40- peddelde Bart de Veer samen met Victor
Broex (WTC de Amstel) aan kop van
de wedstrijd, totdat Victor problemen kreeg met een afgelopen tube.
Zo kon Bart op zijn gemak uitfietsen na de zware koers van gisteren
op de Nedereindse berg en toch de
zege pakken. Niels Kramer reed ook
mee, maar zijn uitslag is onbekend.
Bij de nieuwelingen-dames streden
Ian vd Berg en Danny Plasmeijer
weer zij aan zij. Zij laten wekelijks
zien aardig aan elkaar gewaagd te
zijn. Ian had de wedstrijd van gisteren nog in de benen zitten en zakte
in het laatste deel van de wedstrijd
wat naar achteren. Danny 4e en Ian
8e. Deborah van Ark reed nu in het
UWTC tenue, maar van het mooie
groen was na afloop van de wedstrijd niet zoveel meer over.

Volleybaltoernooi ‘Winteredition’
Mijdrecht - Volleybalvereniging Unitas organiseert op vrijdagavond 18
november in sporthal de Phoenix aan
de hoofdweg in Mijdrecht een volleybaltoernooi in winterse sferen. Met
schaatsen, sleeen, sneeuw en winterse klanken strijden de teams om de
“scheve schaats trofee”. De start van
dit spektakel begint om 19.00 en zal

om ongeveer 22.30 een winnaar opleveren. Er is nog plaats voor de laatste paar teams. Mocht u een team op
de been kunnen brengen en u wilt
op recreatief niveau meespelen deze
avond dan kunt u zich aanmelden op
onze site: www.Unitas-mijdrecht.nl.
De inschrijving sluit op 11 november
en er spelen maximaal 16 teams mee.

Klaverjasnomaden

de Gijs Brosius met 7106 punten. De
poedelprijs was deze week voor Douwe Douwstra met een totaal van 4864
punten. De marsen prijzen waren deze avond voor Krijn Voorn(2x), Richard v.d. Berg, Jaap den Butter, Gijs
Brosius, Louis Franken, Gerrie Ruimschoots, Gaby Abdesselem (3x), Marian van Gestel, Tinus Smit, Jan de
Kuijer en Jozef Lebesque. U bent van
harte welkom op woensdag 9 november in de Schutse aan de Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Uithoorn – Op donderdag 3 november werd er weer geklaverjast in de
Schutse waaraan door 39 liefhebbers werd deelgenomen. De winnaar
werd deze avond Jan de Kuijer met
een totaal van 7678 punten. De tweede plaats was voor Herman de Jong
met 7226 punten en als derde eindig-

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Zaterdag 12 november
weer een gezellige kaartavond in De
Hoef. De Biljartclub “De Hoef” organiseert in Dorpshuis De Springbok
klaverjasavonden. Iedereen die van
een gezellige kaartavond houdt is
van harte welkom. Er zijn weer leuke en lekkere prijzen te winnen. De

avonden dit seizoen zijn nog op 12
november en 10 december en volgend jaar op 14 januari, 11 februari,
11 maart en 8 april. Het kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is open om
19.30 uur De kaartavionden worden
gehouden in de Springbok aan de
oostzijde 61 a in De Hoef.

veld moest verlaten. Tim nam zijn
plek over achterin en Krijtje nam
Tims plek in, zonder dat dit problemen leidde. Oftewel onze bank is
goed bezet. De tweede helft liet hetzelfde beeld zien, Overbos wilde wel
maar kon niet, LMV keek het aan
en zocht de aanval wanneer mogelijk. Na 20 minuten onderschepte de jongste speler Benjamin de bal
en trok op naar het doel. Hij schoot
eenvoudig langs de keeper voor de
0-3. Vijf minuten later mocht Luuk
weer aantreden voor een vrije trap
op de hoek van het strafschopgebied. De Hoofddorpse keeper dacht
maar eens geen muur neer te zetten, zag inderdaad de bal nu wel
komen maar kon deze niet vasthouden. Djomy was er als de kippen
bij (uitgeslapen !) en schoot de rebound in. Wederom een fraaie overwinning en een echte teamprestatie. Met een solide keeper, sterke
defensie, gesloten middenveld en
een alerte voorhoede een prachtig
resultaat behaald.

Knappe zege van
damviertal K&G
Uithoorn - Ondanks alle tegenslag bij damclub Kunst en Genoegen, hebben de resterende leden
zich niet uit het veld laten slaan.
Het team van Leo Hoogervorst vertrok afgelopen maandagavond naar
Diemen voor de eerste bondswedstrijd in de 1e klasse van de NoordHollandse dambond. Ook dit team
had al problemen om volledig aan
de start te verschijnen, er werd een
beroep gedaan op de clubkampioen
Adrie Voorn om de gelederen van
het 2e team te komen versterken.
Misschien niet helemaal tot genoegen van Diemen, maar nood breekt
wetten. Voor de wedstrijd werd eerst
Wim Konst nog door de bond van
een beker voorzien omdat Wim het
verleden seizoen de topscoorder
van zijn klasse was. Mede hierdoor
viel ook zijn team in de prijzen, Leo
ontving nog een beker voor het behalen van het kampioenschap. Bijna
al de prijzen al binnen voor er een
schijf was aangeraakt! Leo, de tachtig jarige, ging zijn team weer voor
in de strijd en won na tweeëneenhalf uur dammen de eerste pun-

ten, 0-2. Het werd spannend doordat Jos Harte zich lelijk liet verrassen, 2-2. Maar Wim blijkt ook dit jaar
bijna niet te houden, in de onderlinge staat hij al bovenaan en ook deze
avond won hij weer, 2-4. Inmiddels
had Adrie al een voordelige stand
opgebouwd die hij kort na de overwinning van Wim wist te verzilveren,
eindstand 2-6. Ook Andijk wist met
deze cijfers te winnen, zodat zij nu
met K&G 2 samen aan kop gaan. De
oproep van K&G blijft echter staan,
zij zitten te springen om nieuwe
damleden! Kom gerust eens kijken
op de maandagavond in ’t Fort De
Kwakel.
De leden van K&G komen overigens de komende week met de donateurskaarten aan de deur, naast
de drie euro hopen zij ook nog nieuwe leden te vangen. Wees gewaarschuwd!
DDV 2 - K&G 2
R. Bolhuis - A. Voorn
M. Alberto - W Konst
G. v.d. Werff - L. Hoogervorst
F. Stoelwinder - J. Harte

2-6
0-2
0-2
0-2
2-0

Bingo in Amstelhoek
Amstelhoek - De eerstvolgende bingoavond van de Buurtvereniging
Amstelhoek vindt komende zaterdag 12 november plaats en begint
om 20.00uur; de zaal is open vanaf ca. 19.00uur. Er worden 10 ronden
gespeeld met vele mooie prijzen. Adres: Engellaan 3a Amstelhoek.

Viertallen van start bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Waarschijnlijk als enige in de regio houdt De Legmeer
er een viertallen competitie op na
waaraan vrijwel alle leden deelnemen. Ploegjes van vier bridgers bestrijden elkaar op totaal zes avonden verspreid over het seizoen met
een enigszins aangepaste tactiek
waarbij upjes minder en de manche bieden meer belangrijk is. Deze eerste avond werd, zoals al jaren de gewoonte, vooraf gegaan
door een geanimeerde jaarvergadering waar de zeer geslaagde zomerdrives van dit jaar op grote voldoening konden bogen. Die worden dus
zeker voortgezet. De viertallen competitie bestaat uit zes lijnen waar bij
de A, team Egbers gelijk de hoogst
mogelijke score van allen pakte van
20 punten, dat punt is dus gemaakt.
Team de Vroom werd hier tweede
met 17. Bij de B moest team Timmer
het met één punt minder doen, maar
deze 19 liet natuurlijk voor de tegen partij ook heel weinig over. Hier
hield nummer twee, team Terra met
13 punten de tegenstanders achter

zich. In de C- lijn ging de winst nipt
naar team Steegstra dat met 15 om
14 punten team van Schaick net aftroefde. Bij de D groep trok team
van Praag aan het langste eind met
14 punten tegenover de 13 punten
van team van Wijk als tweede. In de
E- lijn een prima score voor team
Belderink met 18 punten en daar
hield team Verrips met 12 punten
een tweede plek aan over. Tenslotte was bij de F-jes team de Jong het
beste met 15 punten en deelden de
teams van Breggeman en van Zantwijk de tweede en derde plaats met
voor ieder 10. Volgende keer zitting
vier van de parencompetitie en een
week daarna volgt ronde twee van
het viertallen.
Wilt u ook eens uw licht opsteken
bij het viertallen, neem dan contact
op met het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon
0297567458. Bridgeclub De Legmeer speelt elk woensdagavond
vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn.
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Jazz aan de Amstel

Loterijclub “Kapan Menang”
viert 65-jarig bestaan
De Kwakel - Zaterdag 5 november
vierde de loterijclub Kapan Menang
(betekenis is “wanneer winnen wij”)
haar 65-jarig bestaan op de Boterdijk bij secretaris Marga Kouw. Na
het nuttigen van een lekker bakkie
troost en een heerlijk door bakkerij Westerbos geschonken petit four,
werd de door Willem de Hertog ontworpen logo, welke is gemaakt uit
een bedankbrief die ooit door de indiegangers was gestuurd naar het
thuisfront, onthuld door de voorzitter Joop van Diemen. Daarna ging
de groep naar het Haarlemmermeermuseum. Zo dichtbij, zo een
leuk museum en niemand was er
ooit geweest. Bij thuiskomst volgde
er weer een verrassing. Deze was
voor Co Plasmeijer. Hij kreeg vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap een
oorkonde, placemat en mok voorzien van het nieuwe logo overhandigd. Daarna werd er flink gegeten van een Indisch buffet en duurde het feest, welke opgeluisterd
werd door duo Cor en Ben nog tot
in de late uurtjes. Kapan Menang is
in 1951 opgericht door 22 Kwakelse
militairen die na de 2de wereldoorlog tijdens de politionele acties in

het toenmalige Ned. Indië dienden.
Het maximum aantal leden werd op
25 gesteld en was alleen toegankelijk voor heren. De laatste oorspronkelijke deelnemer Jan van Kessel is
ons in 2015 ontvallen. Het doel was
om contact met elkaar te houden en
hun opgedane ervaringen in Indië
uit te wisselen. Natuurlijk werden
er ook loten gekocht met de hoop
dat er wat over zou blijven, zodat de
feestavonden kostendekkend konden zijn. Dit was en is nog steeds
een ijdele hoop want er moest altijd bijbetaald worden. Ondanks de
slechte resultaten bleven de leden
zeer trouw en was het haast niet
mogelijk om lid te worden. De club
heeft een keer een uitzending van
de Staatsloterijshow bij mogen wonen en tot nu toe is het enige resultaat dat de groep een fiets gewonnen heeft. Door een natuurlijk
verloop zakte het ledental. In 2014
was het ledental vijftien. Er moest
weer nieuw leven in de club geblazen worden. Er werd voorgesteld om
ook dames toe te laten. Dit heeft ertoe geleid dat de club weer voltallig is en er weer een wachtlijst is om
toe te mogen treden tot de club.

Nieuw in Uithoorn : Jenny’s Toko

De lekkerste Surinaamse
broodjes en maaltijden
Uithoorn - Sinds ruim een week
hebben Jenny en Theodorus , Jenny’s Toko geopend aan het Legmeerplein 30 in Uithoorn. Een toko
waar je de heerlijkste maaltijden en/
of Surinaamse broodjes kunt kopen.
Het is de eerste zaak die Jenny en
Theodorus samen beginnen en dat
het Surinaams is geworden is niet
zo gek gezien de roets van Jenny en
smaak van Theodorus. Ze zijn allebei gek van de Surinaamse keuken
“ en zo vertellen ze, “ dit had je nog
niet hier in Uithoorn. We wonen nu
vier jaar in Uithoorn en als je Surinaams wilt eten, moet je naar Amsterdam. Dat hoorden we ook om
ons heen. We houden allebei ook
nog eens van koken, dus toen wij
dit pandje leeg zagen staan, dachten we, waarom niet. We liepen al
met het idee om bijvoorbeeld een
bedrijfje op te starten met Surinaamse producten maar dit vinden
we nog veel leuker. We maken alles
zelf, alles vers. Jenny: “ Hollanders
zijn verzot op bijvoorbeeld Roti, mar
ook Pom een authentiek Surinaamse wortelksoort. Heerlijk met rijst en
kip uit de oven. Als je Pom eet be-

leef je een smaakexplosie. Steeds
een andere smaak, je moet het echt
geproefd hebben”. Jenny en Theodorus hebben al wel vaker projecten met elkaar gedaan voor gezinnen in Amsterdam die het financieel moeilijk hebben. Met Kerst werd
er dan met een hele groep vrijwilligers gezorgd dat deze gezinnen ook
een fijne kerst hadden. Veel bedrijven schonken kleding, speelgoed,
eten enz. Gaandeweg het gesprek
was duidelijk dat Jenny en Theodorus vaak samen bezig zijn om andere te helpen, Dienstig te zijn. En
daar past een afhaalrestaurant helemaal bij.
Jenny’s Toko is geopend van dinsdag t/m zondag. di t/m vrijdag van
12.00 tot 20.00 uur en zaterdag en
zondag van 16.00 tot 20.00 uur. Ze
hebben 25 soorten belegde Surinaamse broodjes, Heerlijke maaltijden met kip ( alle kipgerechten zijn
halal Varkensvlees, rundvlees, lamsvlees, visgerechten, vegetarisch en
roti.
Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Techniekdag Springschans
in stijl geopend!
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 4 november stond alles in het teken van
techniek op basisschool de Springschans. Voor het tweede jaar op rij
werd voor alle groepen een techniekdag georganiseerd, dit jaar met
als thema Constructie.
Om kwart over 8 werden de schooldeuren geopend door een team van
bouwvakkers, metselaars en timmermannen. De juffen hadden zich
weer mooi in stijl uitgedost. Er werden straatjes gelegd, er werd gemeten en getimmerd en er werd bekeken of alles en iedereen wel waterpas was. De kinderen, de juffen
en de vele belangstellende ouders
waren klaar voor de Techniekdag: “
Kunnen wij het maken? Nou en of!”
In alle klassen werd veel geleerd
over én gewerkt aan constructie.
De ochtend bestond uit twee verschillende onderdelen: het eerste
was een informatieve les over constructie waarbij de kinderen van alles leerden over o.a. verbindingen,
tandwielen en hefbomen. Het tweede onderdeel stond in het teken van
proefjes. In kleine groepjes mochten de kinderen gaan ontdekken én
doen.
In de onderbouw werden de proefjes begeleid door een groot aantal
enthousiaste vaders en moeders en
werden de kinderen uitgedaagd om
nieuwe dingen te leren en te ontdekken. In de bovenbouw deden de
kinderen dit zelf aan de hand van
een lesbeschrijving.
Handpop
De middag stond bij alle groepen in
het teken van de productles. Bij de
groepen 1-2 had handpop Chiko de
Indiaan ´s ochtends al een introductie gegeven over zijn woning, de tipi.

De Knotgroep knot

Muziekvereniging KNA doet mee aan streekfestival
ring van deze stukken. Het orkest
heeft daar dan ook de laatse weken
zeer hard aan gewerkt. De beoordeling van de vakkundige jury was een
ruim voldoende. Wellicht had het orkest op iets meer gehoopt maar de
jury had een uitgebreide verklaring
en verbeterpuntjes meegegeven bij
de beoordeling. En daar gaat het
om; het orkest kan alleen maar beter
worden door dit soort beoordelingen. Daarnaast zijn dit soort activiteiten ook belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel tussen de orkestleden. Het was een gezellige, geslaagde middag welke afgesloten
werd in de plaatselijke Pizzeria. Het
is duidelijk merkbaar dat de kwaliteit

elke keer weer verrassend en zeer
toegankelijk voor een breed publiek. 13 november bestaat de band
uit Joos van Leeuwen (piano), Ruud
Baron (bas), Jai Jai Vos (drums),
Bastiaan Mulder (gitaar/zang), Simone Honijk (zang) en Shyla Zoet
(zang). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Wintersport-occasionbeurs bij Intersport DUO
Uithoorn -Vele Nederlanders zullen ook deze winter weer gaan genieten van een welverdiende wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden de diverse bestemmingen met
elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apresski, aantal kilometers piste etc. Echter wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het laatste moment
geregeld. Om optimaal te kunnen
genieten en om blessures te voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te
verkeren. De medewerkers van Intersport DUO staan voor u klaar om
de technische staat van uw materiaal vrijblijvend te beoordelen. Van
donderdag 17 november t/m zaterdag 26 november a.s. organiseert
Intersport DUO wederom de jaarlijkse ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedurende
deze dagen wordt een groot aantal
gebruikte ski’s, skischoenen, snow-

boards en snowboardschoenen te
koop aangeboden. Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op
deze beurs te koop aan te bieden.
Alleen technisch veilig materiaal
(geen kleding) wordt geaccepteerd
Na controle op veiligheid van het
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal
worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport DUO brengt geen
provisie in rekening. Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen. Zo kunt u tijdens de occasionbeurs nog gebruik
maken van laagseizoen voordeel op
ski- en snowboard onderhoud. Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-560329)
Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Hond bijt vrouw in arm

Regio - Ieder doet zijn eigen ding.
Een knotter knot. In ons polderlandschap meestal wilgen. Vroeger
waardeerden boeren de snelgroeiende wilgen om het nut van de dikke staken en om hun warmte in de
kachel. Nu is de zaagkracht van een
knotgroep nodig om de karakteristieke vorm van een knotwilg in het
landschap terug te vinden. Daarom gaat de Knotgroep Uithoorn in
de maand november twee keer wilgen knotten. Zaterdag 12 november
knotten we bij de familie van Blaaderen op de Bovenkerkerweg nr 100.
Op het erf staan een flink stel oude
wilgen die na drie jaar weer geknot
moeten worden. Ook bij de familie

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
heeft het KnA Orkest deelgenomen
aan het Streekfestival 2016. Dit is
een wedstrijd voor orkesten, waarbij in verschillende divisies de orkesten worden beoordeeld op de
manier waarop ze 2 muziekwerken uitvoeren. Er werden drie stukken gespeeld; The Pirates, om in te
spelen maar waarbij het orkest natuurlijk wel haar visitekaartje afgeeft, het prachtige ingetogen Lux
Aurumque en het mooie, verhalende stuk van Anne Frank waarin ook
nog een prachtige solo zat voor een
violiste; een 16 jarige uit Uithoorn.
Dirigent Gerhart Drijvers was na afloop zeer te spreken over de uivoe-

Hij vertelde de kinderen hoe zij zelf
een tipi konden maken van stokjes
en papier. In de productles hebben
de kinderen hier , samen met opnieuw de fijne hulp van ouders, heel
hard aan gewerkt. Het resultaat was
geweldig.
De hulp van ouders werd ook in de
groepen 3 en 4 weer ingezet. In deze
groepen speelden Hans en Grietje
een rol. Met suikerklontjes, snoepjes, koekjes en andere lekkernij
werden de meest prachtige snoephuisjes gemaakt. Vol trots werden
de werkjes mee naar huis genomen.
‘Een brug in het oerwoud’ was het
onderwerp voor de groepen 5 en 6.
Met o.a. ijslollystokjes, elastiekjes,
satéprikkers en touw mochten de
kinderen in groepjes een brugconstructie ontwerpen en bevestigen
op een stuk piepschuim. Met veel
enthousiasme en creativiteit werden
de stukken piepschuim omgetoverd
tot de meest mooie oerwouden.
In de groepen 7 en 8 konden de kinderen hun creativiteit kwijt bij het
maken van een speeltuin. Met art
straws mochten de kinderen individueel of in tweetallen een onderdeel uit de speeltuin maken. Er werden schommels, wippen, glij- en kabelbanen ontworpen waarbij de geleerde kennis over constructies en
verbindingen werd toegepast De
mooie en stevige toestellen werden uiteindelijk als een groepswerk
in elkaar gezet. Een volgende stap
is wellicht om de prachtige speeltuinen aan burgemeester Dagmar
Oudshoorn te presenteren.
Al met al was ook dit jaar deze techniekdag een zeer geslaagde dag
waar zowel de kinderen als de juffen met veel trots en plezier op terug zullen kijken.

Uithoorn - Zondag 13 november
zijn Simone Honijk en Bastiaan Mulder speciaal te gast bij Jazz aan de
Amstel.. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunnen jong en oud genieten van echte Jazz standards, eigen songs, maar ook evergreens en
bewerkingen van bestaande nummers. Bastiaan Mulder begeleidde reeds vele artiesten, waaronder
Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en
Willeke Alberti. Momenteel speelt
hij met Mathilde Santing in diverse theaters. Simone Honijk maakte op 38 jarige leeftijd een ‘carriere switch’ en gaf haar baan als personeelsfunctionaris op om haar hart
te volgen en een studie zang aan
het conservatorium te volgen. Zangeres Shyla Zoet, onder andere te
horen in de KPN commercial ‘Begin Gemist’ op radio en televisie met
de standard ‘Dream a little Dream’,
werkte reeds met vele nationale en
internationale artiesten samen. Jazz
aan de Amstel is een initiatief van
Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel.
Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het

van het KnA Orkest de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan
is. Het aantal muzikanten in het orkest groeit en de repetities worden
serieus opgepakt. Door de afwisseling van populaire, musical, film en
klassieke muziek kunnen alle muzikanten hun ei kwijt in de repetities
en de concerten en ook het publiek
waardeert de variëteit. Ook interesse
in het leren spelen van een instrument? Of speel je al een instrument?
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com. Op dit moment
is het orkest met name op zoek naar
mensen de graag koper instrumenten willen leren spelen zoals trombone, tuba, euphonium en hoorn.

de Boer op nr 96 knotten we nog 20
wilgen. Zaterdag 26 november knotten we op de Liniedijk bij Fort Nigtevecht. Daar staan prachtige, zeer
oude wilgen, die daarom voorzichtig genot moeten worden. De takken worden gebost om in Botshol
als waterkering te dienen.
Op beide dagen starten we om 9.00
uur en we stoppen om 13.00 uur. De
knotgroep zorgt voor goed gereedschap, en voor koffie en koek. En
voor soep tot slot. Zorg zelf voor een
mok met lepel, voor werkkleding en
waterdicht schoeisel.
Voor meer info: Bert Schaap 0297565172 of de website www.knotgroepuithoorn.nl .

Uithoorn - Op dinsdag 1 november rond kwart voor negen in de
ochtend is een inwoonster meerdere malen in haar arm gebeten
door een loslopende hond. Dit is

gebeurd in het parkje bij de Admiraal de Ruijterlaan. Het enige wat de
Uithoornse weet is dat de hond Pinto heeft. De politie doet verder onderzoek.

Poging inbraak in woning
Uithoorn - Op vrijdag 4 november
tussen kwart voor elf in de ochtend
en acht uur ‘s avonds is geprobeerd
in te breken in een woning aan de
Admiraal van Ghentlaan. Aan de

achterzijde hebben de dieven getracht een raam te forceren. Waarschijnlijk zijn de daders op de vlucht
geslagen bij thuiskomst van de bewoners. Er loopt een onderzoek.

Vuurwerk af voor feestje
Uithoorn - Even na middernacht
van zaterdag 5 op zondag 6 november kreeg de politie een melding
dat vuurwerk afgestoken werd in
de Proosdijstraat. Een bewoonster
was haar hond aan het uitlaten en
het dier was hevig geschrokken van

de knallen. Agenten zijn een kijkje
gaan nemen. Het vuurwerk werd ter
ere van een feestje afgestoken voor
de woning. De bewoners hebben
een waarschuwing gekregen. Vuurwerk afsteken mag alleen met oud
en nieuw.

