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Rondje Nederland om 
kinderkanker uit te roeien

Vuil richtte samen met een aantal 
anderen KiKaRow op in 2004, vlak 
nadat zijn kleinzoon Vinnie op 
9-jarige leeftijd aan leukemie was 
overleden. Een speciale roeiboot 
kreeg de naam ‘The Vin’ en werd 
de Noordzee overgevaren. Die-
zelfde boot doorkruist volgend 
jaar van 13 april tot en met 14 ju-
li het hele land. Van Uithoorn naar 
Den Haag, en dan onder meer via 
Middelburg en Den Bosch naar 

Groningen en Alkmaar, om uit-
eindelijk aan te meren in Utrecht. 
Want daar staat sinds dit voorjaar 
het Prinses Maxima Centrum. “Dit 
centrum heeft tot doel, door bun-
deling van kennis en kunde, nog 
meer kinderen te genezen”, legt 
Vuil uit. “Een van de researchpro-
jecten die deze stichting heeft is 
de ‘Later-studie.’ Hierbij onder-
zoeken ze de langetermijneff ec-
ten van de behandeling van kin-

derkanker. Dit project is ons spon-
sordoel.” KiKaRow is een zelfstan-
dige stichting, waardoor de volle-
dige opbrengt - na aftrek van de 
kosten - naar de Later-studie kan. 
De tocht wordt niet alleen onder-
steund door het Prinses Maxima 
Centrum, maar ook door de KNRB, 
KNRM en het Nationaal Reddings-
museum Dorus Rijkers. Er varen 
Kikaroeiers mee die als kind van 
kanker zijn genezen, steeds met 
een groep ervaren roeiers. Maar, 
zo benadrukt Vuil: “we zijn nog op 
zoek naar medewerkers met een 
groot pr-netwerk, die samen met 
ons hier een groot landelijk suc-
ces van weten te maken. Bent u of 
kent u die iemand, neem dan con-
tact op via albertvuil@caiway.nl.”
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Zaterdag opent Plein 57
Uithoorn – Zaterdag is het zo-
ver. Na een intensieve verbou-
wing van ruim 6 weken, opent 
Plein 57 haar deuren. Plein 57, 
gevestigd in winkelcentrum Am-
stelplein (voorheen het Theehuis) 
heeft een metamorfose onder-
gaan. U herkent het niet meer te-
rug . De nieuwe eigenaar Mickel 

Spiering heeft er iets prachtigst 
van gemaakt. De redactie heeft 
het al (bijna) af gezien en het ziet 
er werkelijk prachtig uit. Zaterdag 
a.s. kunt u hen met een bezoek 
vereren. 
Zie voor een speciale openings-
actie de advertentie elders in 
dit blad.

Uithoorn - Veertien weekenden, 1400 kilometer. In april beginnen 
roeiers in ons land aan een monstertraject in de strijd tegen kin-
derkanker. En dat werkt. Aalsmeerder Albert Vuil, mede-oprich-
ter van KiKaRow, zag dertien jaar geleden hoe er 285.000 euro bij 
elkaar werd geroeid. Ditmaal is zijn eigen club, het Uithoornse Mi-
chiel de Ruyter, de startplek voor een tocht die door heel Neder-
land zal gaan.

Eerste regionale 
crosswedstrijd bij AKU
Uithoorn - De winter is weer be-
gonnen en dat betekent ook de 
start van het crossseizoen voor 
de jeugd van AKU. Zaterdag 10 
november organiseert AKU de 
eerste regionale crosswedstrijd 
waar atleten van ongeveer 20 at-
letiekverenigingen uit de regio 
aan meedoen.

Het enthousiasme voor het cros-
sen wordt steeds groter en ze ver-
wachten tussen de 800-900 deel-
nemers aan de startstreep. Tus-
sen 11.00u. – 15.00u. wordt er in 

meer dan 15 leeftijdscategorie-
en gestreden op en vooral rond 
de atletiekbaan en sportpark de 
Randhoorn. De oudste jeugd van 
A- en B-junioren bijten de spits af 
om 11.00u. en de jongste pupil-
len van 5/6 jaar lopen hun wed-
strijd rond 15.00u. Uiteraard zijn 
de afstanden per leeftijdscatego-
rie heel verschillend. Zo lopen de 
A-junioren een afstand van 3500 
meter, onze jongste pupillen leg-
gen een parcours van 600 meter 
af en de andere groepen lopen 
een afstand daartussen. Parcours-

bouwer Kees Verkerk heeft voor 
alle leeftijdscategorieën een in-
teressant parcours gemaakt. Voor 
een klein deel wordt de atletiek-
baan gebouwd maar het grootste 
deel van de cross gaat over gras 
en onderweg zijn er hindernissen 
in het parcours opgenomen zoals 
hooibalen, heuvels, trappen, etc.
Alle starts vinden plaats op de at-
letiekaccommodatie van AKU op 
Sportpark de Randhoorn en ie-
dereen is van harte welkom om 
naar deze speciale tak van de at-
letieksport te komen kijken.

Uithoorn – Afgelopen week ont-
vingen 15 cursisten uit handen 
van wethouder Ria Zijlstra een cer-
tifi caat voor het succesvol volgen 
van de cursus Mental Health First 
Aid (MHFA). Na vier intensieve cur-
susmiddagen zijn zij in staat bij an-
deren de signalen van psychische 
nood te herkennen en daardoor in 
een vroeg stadium passende hulp 
te zoeken en te vinden. De ge-
meente organiseerde de cursus in 
samenwerking met GGZ in Geest. 

Steeds meer noodzaak 
Als iemand zich in z’n vingers 
snijdt, is het probleem duidelijk. 
Je pakt de EHBO-koff er en plakt 
een pleister. Maar wat doe je als 
een geliefde, een leerling of col-
lega een paniekaanval krijgt, z’n 
bed niet meer uitkomt en steeds 
somberder wordt? De cursus MH-
FA biedt in dit geval handvatten 
om deze persoon in een vroeg sta-
dium te helpen om passende hulp 
te zoeken. 

Vervolg in de toekomst 
De cursus is speciaal bedoeld voor 
professionals en vrijwilligers die 

beroepsmatig niet op dit gebied 
zijn opgeleid. Aan de cursus na-
men -naast medewerkers van de 
gemeente Uithoorn- ook een aan-
tal vrijwilligers van de Voedsel-
bank en Mantelzorg en Meer deel. 
Deelnemers aan de cursus -die 
plaatsvond in het gemeentehuis 
van Uithoorn- waren enthousiast. 
Maar niet alleen enthousiasme is 
van doorslaggevend belang. Gelet 
op de cijfers krijgt iedereen vroeg 
of laat in zijn of haar omgeving te 
maken met mensen met psychi-
sche problemen. 

Internationaal erkend 
De cursus Eerste hulp bij psychi-
sche problemen is een internatio-
naal erkende cursus. Cursisten le-
ren hoe ze eerste hulp kunnen bie-
den een mensen met (beginnen-
de) psychische problemen of aan 
mensen die in een crisis verkeren. 
Na afronding van de cursus zijn 
de cursisten offi  cieel ‘fi rst respon-
der’ MHFA. Het bijbehorende cer-
tifi caat is drie jaar geldig. Na 3 jaar 
is bijscholing verplicht om geldig-
heid van het certifi caat te garan-
deren.

“Eerste hulpverleners bij 
ps c isc e noo  gecerti  ceer

Woning gesloten 
na vondst 

hennepplantage
Uithoorn - Vrijdag 2 novem-
ber is op last van burgemees-
ter Heiliegers een woning 
gesloten vanwege de vondst 
van een hennepplantage. De 
woning -gelegen aan de Zil-
verschoon in Uithoorn- is op 
last van de burgemeester ge-
sloten voor een periode van 
3 maanden. Tijdens een huis-
zoeking in oktober is in de 
woning een hennepplanta-
ge ontdekt. Ook werd illegaal 
stroom afgetapt. De burge-
meester heeft de bevoegd-
heid om een woning te slui-
ten op basis van de Opium-
wet, ook wel genoemd de 
wet Damocles. Met de slui-
ting wil de gemeente een 
duidelijk signaal afgeven dat 
de teelt van en de handel in 
verdovende middelen op 
geen enkele manier wordt 
getolereerd. 

Bingo
Uithoorn - Op zaterdag-
avond 10 november organi-
seert stichting Serviam weer 
een gezellige bingoavond in 
het KNA gebouw Legmeer-
plein.. De zaal is open van-
af 19.00 uur en ze beginnen 
om 20.00 uur Op deze avond 
kunt u weer vele mooie prij-
zen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende 
enveloppen. Of in elke ron-
de een tas met boodschap-
pen, ons groente winkeltje 
en nog veel meer leuke prij-
zen. De opbrengst van deze 
avond is bestemd voor klein-
schalig ontwikkelingswerk in 
Kameroun en Pakistan.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Afgelopen winter streken er 
op een dag twee gaaien in on-
ze tuin neer. Ze plukten aan de 
vetbollen en stuntelden vóór 
de pindakaaspot om er voed-
sel uit te pulken. Ze  fladder-
den nog even rond en verdwe-
nen weer even plotseling als 
ze gekomen waren. Wat zijn 
ze mooi: roze-bruin met zwart-
witte vleugels waarop een hel-
derblauw vlak, felle ogen, een 
dikke donkere snavel en een 
ravenzwarte druipsnor.   
De gaai is een schuwe bosbe-
woner die je eerder hoort dan 
ziet. Zijn geluid is een hard, 
schor krassen. Kleinere vogels 
worden erdoor attent gemaakt 
op verstoringen door roofvo-
gels of de mens.  Aan het eind 
van de zomer begint hij eikels  
en noten te hamsteren voor de 
winter en verstopt ze op spe-
ciale plekjes in de grond. Hij 
vliegt af en aan met een krop 
vol eikels. Hij spiedt voortdu-
rend rond of er geen kapers 
op de kust zijn. Dan moet hij 
ze opnieuw verstoppen. Dank-
zij een bepaald gebied in zijn 
hersenen, de  hippocampus, 
kan hij zich die plaatsen goed 
inprenten, bv naast een ho-
ge spar, een hek en een groep 
stenen. Maanden later kan hij 
de eikels feilloos terug vinden. 
Gelukkig niet alle 8000. Meer-
dere verstopte eikels groeien 
in de lente uit tot kleine eik-
jes. Dankzij de gaai hebben we 
prachtige eikenbossen in Euro-
pa. Hij is een ware bosbouwer.
In het voorjaar spelen de hor-
monen op. De jonge gaaien 
verzamelen zich in de bossen 
voor een ceremoniële groeps-
balts. Ze vliegen steeds snel-

ler achter elkaar tot er een wil-
de jacht ontstaat tussen de 
boomtakken, waarbij ze  luide 
kreten uitstoten. Vindt hij háár, 
dan veranderen zijn  schorre 
kreten in een  liefelijke fluis-
terzang; zacht, warm, met be-
vende rollertjes, fluittoontjes 
en geklik. Daarmee verleidt hij 
zijn lief.
In de broedperiode tonen de 
gaaien een akelig trekje. Bang 
als ze zijn dat hun jongen on-
voldoende eiwitten binnen 
krijgen, roven ze eieren en jon-
gen uit andere nesten. Dat na-
re gedrag stopt als de jongen 
uitgevlogen zijn. Gelukkig 
hebben ze maar één broedsel 
per jaar. Hierna staan er weer 
zaden, insecten en vruchten 
op het menu.
Naast veren poetsen gaan 
gaaien  ook  “mieren”. Ze stop-
pen mieren onder hun vleu-
gels of ze laten  zich met ge-
spreide vleugels op  een mie-
rennest zakken. De verstoor-
de mieren spuiten mierenzuur 
tussen de veren; dat doodt de 
luizen en “als dank” eten de 
gaaien de mieren op.
Zorg daarom In de winter voor 
een rijk gedekte voedertafel 
om deze fraaie vogels te lok-
ken.

Gerda Veth,
IVN-natuurgids

De Gaai, Voortdurend 
Krassende Eikelzoeker

 (Garrulus Glandarius)

Amicitia zingt Bach en Mozart
Regio - Op vrijdag 23 novem-
ber houdt c.o.v. Amicitia haar 
jaarlijkse concert in de r.k. kerk 
de Burght, Potgieterplein te Uit-
hoorn. Het programma bestaat 
uit Magnificat van C.Ph. E. Bach 
en Requiem van W.A. Mozart. Het 
concert begint om 20.15 uur, de 
kerk is vanaf 19.15 uur geopend.
Aan het concert werken mee: de 
Nieuw-Zeelandse Lauren Armis-
haw, sopraan, Martine Straes-
ser, alt-mezzosopraan, Falco van 
Loon, tenor, Berend Eijkhout, bas-
bariton, Eric Jan Joosse, orgel en 
Het Promenade Orkest . Het ge-
heel staat onder leiding van diri-
gent Toon de Graaf. Voor de pau-

ze wordt het Magnificat van Carl 
Philipp Emanuel Bach vertolkt. 
C.Ph.E. Bach is de tweede zoon 
van Johann Sebastian Bach en 
componeerde zijn eigen Mag-
nficat in 1749. Deze zoon van 
Bach overtrof in zijn tijd zijn va-
der in bekendheid. Het slot met 
de schitterende fuga’s getuigt 
van grote klasse. Het Requiem 
van Wolfgang Amadeus Mozart 
vormt het tweede deel van het 
concert. Op zijn sterfbed schreef 
Mozart nog zelfstandig de eerste 
8 maten van Lacrimosa. Zijn leer-
ling Franz Xavier Süssmayer vol-
tooide op verzoek van Mozarts 
vrouw het werk. Inmiddels be-

hoort het Requiem tot een van 
de hoogtepunten van Mozarts 
oeuvre. Kaarten à € 25,-( t/m/ 17 
jaar €10,) zijn verkrijgbaar via de 
website www.amicitia-uithoorn.
nl , Bruna, Amstelplein Uithoorn, 
The Read Shop, Zijdelwaardplein 
Uithoorn en aan de zaal vanaf 
19.15 uur. Voor informatie: 0297-
567257/566377.
C.o.v. Amicitia heeft het hele jaar 
onder de bezielende leiding van 
Toon de Graaf en Eric Jan Joosse 
als repetitor hard geoefend om 
ook dit jaar een prachtig concert 
ten gehore te brengen. Van har-
te aanbevolen op 23 november in 
de Burght te Uithoorn!

Toekomst Ziekenhuis Amstelland verzekerd
Regio - Recentelijk heeft Zieken-
huis Amstelland toekomstbe-
stendige financiële afspraken ge-
maakt met de zorgverzekeraars 
en de bank. Daarmee is het voort-
bestaan van Ziekenhuis Amstel-
land verzekerd en kunnen patiën-
ten ook de komende jaren ver-
trouwen op de ziekenhuiszorg 
van het Amstelveense ziekenhuis. 
Ziekenhuis Amstelland heeft op 
financieel gebied een moeilijke 
tijd doorgemaakt. Met de nu ge-
maakte afspraken, kan het zie-
kenhuis in drie jaar tijd toegroei-
en naar een financieel gezonde 
situatie. Zorgverzekeraars Zorg 
en Zekerheid en Zilveren Kruis 
geven aan dat Ziekenhuis Am-
stelland in de regio absoluut van 
belang is. In een gezamenlijke 

verklaring zeggen zij: “Het zie-
kenhuis heeft tijdig en proactief 
contact met ons gezocht, waar-
door wij gezamenlijk een toe-
komststrategie konden bepa-
len. Bestuurder en medische staf 
trekken echt samen hierin op. We 
hebben met elkaar een intensief 
traject doorlopen. Positief is dat 
Ziekenhuis Amstelland met con-
structieve plannen goed op weg 
is met de reorganisatie. In overleg 
met de banken en andere stake-
holders zijn inmiddels afspraken 
met Ziekenhuis Amstelland ge-
maakt voor de komende drie jaar.”
Voorzitter Raad van Bestuur van 
Ziekenhuis Amstelland, Esther 
Agterdenbos zegt: “Wij zijn blij 
met de steun van-  en de con-
structieve samenwerking met de 

zorgverzekeraars. Bij mijn aantre-
den vorig jaar trof ik een zieken-
huis aan dat het moeilijk had. Van 
meet af aan was duidelijk dat we 
aan de bak moesten om het tij te 
keren. Een reorganisatie hoorde 
daarbij. De eerste positieve effec-
ten van de reorganisatie zijn in-
middels zichtbaar. Met de financi-
ele steun van de zorgverzekeraars 
kunnen onze patiënten en mede-
werkers de toekomst met ver-
trouwen tegemoet zien. Onze pa-
tiënten kunnen blijven rekenen 
op goede en vertrouwde zorg, nu 
en in de toekomst.”
Nu deze afspraken er zijn kan het 
ziekenhuis tot een afronding ko-
men van de jaarrekening 2017, en 
deze naar verwachting eind de-
cember publiceren.

Concert in Janskerk 
door Peter Eilander
Regio - Zaterdag 10 november 
komt Peter Eilander het mooie 
Bätz orgel in de Janskerk bespe-
len. Hij heeft hiervoor een geva-
rieerd programma samengesteld. 
Zo speelt hij werken van J.S. Bach, 
Herman van Vliet, Felix Mendels-
sohn en Jan Zwart.
Maar ook eigen improvisaties ko-
men aan bod. U bent van harte 
uitgenodigd om dit concert mee 
te maken. Peter Eilander is orga-
nist van de Eben-Haëzerkerk te 
Apeldoorn. Hij begon zijn orga-
nisten loopbaan op tienjarige 
leeftijd in de Tabernakelkerk te 
Vaassen. In 1974 werd hij organist 
van de Rehobothkerk te Heerde. 

Vanaf 1981 is hij organist van de 
Eben-Haëzergemeente te Apel-
doorn, welke in 1995 de nieuwe 
kerk en in 1997 het nieuwe Steen-
damorgel in gebruik
nam. Hij studeerde op het conser-
vatorium te Zwolle bij Dorthy de 
Rooy (orgel) en Epke de Jong (pi-
ano). Daarna volgde hij interpre-
tatielessen bij Nico Waasdorp en 
Jan Bonefaas. Peter Eilander geeft 
concerten in Nederland maar ook 
regelmatig in het buitenland. Zo 
concerteerde hij in Amerika, Bel-
gië, Duitsland, Engeland, Frank-
rijk, Hongarije, Ierland
(Dublin), Letland (Riga), Rusland 
(St. Petersburg) en Spanje.

Naast organist is Peter Eilan-
der ook dirigent van verschillen-
de koren. Verder is Peter als do-
cent verbonden aan het Muziek 
Onderwijs Centrum te Holten 
en heeft hij een uitgebreide les-

Groene Hart spirituele beurs
Regio - Bezoekers kunnen van 
11.00 tot 17.00 uur op een ont-
spannen manier kennis maken 
met diverse kanten van spiritua-
liteit. Heb je een bepaalde klacht 
of loop je met een bepaalde le-
vensvraag rond, kom dan naar 
deze warme beurs.
Er zijn verschillende mediums, 
waarbij je een kaartlegging/tarot 
kan doen of je laat je handen le-
zen. Er zijn ook mensen die een 
zielentekening of een levenspad-
tekening voor je kunnen maken.
Ook kun je op deze beurs terecht 
voor aankoop van essentiële oli-

en, wierook, en andere spirituele 
artikelen. Je kunt zelfs een klank 
en/of piramide healing doen op 
deze beurs.
De 1e 50 bezoekers krijgen een 
gratis goed gevulde goody bag. 
In de goodybag maak je o.a. kans 
op 1 van de 5 gratis nek/schou-
der/rug massage van Massage-
praktijk “De Witte Roos” uit Ze-
venhoven. Verder zitten er nog 
vele andere leuke aanbiedingen 

en hebbedingetjes in de goody 
bag. De toegangsprijs voor de-
ze mooie beurs is slechts €5,- een 
consult kost maximaal €15,-
Een overzicht van alle standhou-
ders kan je vinden op www.groe-
nehartspirituelebeurzen.nl  on-
der het kopje “Nieuwkoop” of op 
de Facebookpagina van Groene 
Hart spirituele beurzen.
Parkeren is gratis, rondom het ge-
bouw.
Graag tot ziens op zondag 11 no-
vember, de Kaleidoskoop, de Ver-
binding 2 in Nieuwkoop.

praktijk. Deze veelzijdige organist 
komt in de Janskerk te Mijdrecht 
een concert verzorgen.
De concertcommissie Bätz-or-
gel Mijdrecht is bijzonder inge-
nomen met zijn komst. U kunt 
dit allemaal meemaken op zater-
dag 10 november 20.00 uur in de 
Janskerk.De kerk is open vanaf 
19.30 uur en de toegang is €10.- 
incl. koffie of thee in de pauze.





Uithoorn – Woensdag 21 novem-
ber is het feest bij de Wereldkeu-
ken. Zij vieren dan hun vierde ver-
jaardag. Deze dag is er weer een 
Wereldkeuken in t Buurtnest, 
maar deze keer niet met een be-
paalde keuken of cultuur als the-
ma maar, vanwege het 4 jarig be-
staan, diverse kleine gerechten 

en hapjes. Wilt u er dit keer ook 
(weer) bij zijn, dan kunt u vast de 
datum noteren: woensdag 21 no-
vember om 18.00 uur in de Scheg. 
Opgeven kan via e-mail op we-
reldkeukeneuroparei@gmail.
com. of door een berichtje achter 
te laten op onze facebookpagina 
Wereledkeuken Europarei. Let op: 
we zitten met een maximaal aan-
tal mensen, dus als u weet dat u 
wilt komen, en met hoeveel, geef 
dit dan z.s.m. door. De kosten 
zijn €5,-, voor eventuele drankjes 
wordt dan nog een kleine vergoe-
ding gevraagd. Welke keukens en 
gerechten er op het menu staan 
is nog een verrassing!
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KOFFIE SPECIAAL 
Heeft u zin in een gezellige 
donderdag ochtend bij de Bil-
derdijkhof, dan is de koffie spe-
ciaal iets voor u. Dit is een laag-
drempelige kleine groepsac-
tiviteit (maximaal 12 deelne-
mers) zodat er voor iedereen 
aandacht is tijdens deze och-
tend. De groep wordt onder-
steund door 3 enthousiaste 
vrijwilligers. Deze donderdag 
ochtenden staan vooral in het 
teken van gezelligheid met el-
kaar. Er worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd, 
denk hierbij aan spelletjes, ui-
tjes en 1 x per maand wordt 
er met de hele groep een war-
me maaltijd gegeten, bereid 
door de vrijwilligers en een 
medewerker van AH Zijdel-
waard. Uiteraard is de activiteit 
niet compleet zonder een bak-
je koffie of kopje thee en een 
praatje. Heeft u interesse neem 
dan contact op voor een ken-
nismakingsgesprek.

KOERSBALLEN IN DE
BILDERDIJKHOF
Elke vrijdagochtend, van 10:00 

tot 12:00 uur, spelen we koers-
bal in de Bilderdijkhof. Koers-
bal is van oorsprong een Au-
stralische sport en lijkt enigs-
zins op “jeu de boules”.
Koersbal is een balspel dat bin-
nen wordt gespeeld op een 
mat van 8 bij 2 meter.
De bedoeling van het spel is , 
net als bij “jeu de boules ” om 
de ballen zo dicht mogelijk 
te rollen bij de jack, het witte 
doelballetje.
De ballen rollen echter niet in 
een rechte baan, maar in een 
boog.
Dit komt omdat het zwaarte-
punt van de koersballen niet in 
het midden zit.
Daardoor is koersbal leuk , 
maar zeker in het begin ook 
moeilijk.
Iedereen kan het leren en zal 
gauw ervaren dat koersbal 
vooral een gezellig maar ook 
een verrassend spel is. 
Er is geen kracht voor nodig, 
zodat iedereen gelijke kan-
sen heeft. Er is nog plaats voor 
meer deelnemers, komt u een 
keer kijken en vrijblijvend 
meedoen?

Wereldkeuken viert
4 jarig bestaan!

Supermarktactie Voedsel-
bank i.s.m. Jumbo geslaagd
Uithoorn - De inzamelingsac-
tie van de Voedselbank in sa-
menwerking met Jumbo Peter 
de Jong in winkelcentrum Zijdel-
waard heeft afgelopen zaterdag 
een zeer goed resultaat opgele-
verd van maar liefst 85 kratten en 
218,65 euro in de collectebus. Het 
geld in de collectebus zal volledig 
ten goede komen aan de voed-
selbank. Zowel de doorgewinter-
de vrijwilligers van de Voedsel-
bank, als ook de nieuwe vrijwilli-
gers hebben aan klanten van de 
Jumbo boodschappenlijstjes uit-
gereikt, waarop te zien was welke 
producten zij zoal konden done-
ren bij de goederenkraam. Zij kre-

gen veel positieve reacties op de-
ze supermarktactie. In Uithoorn 
en de Kwakel zijn momenteel 52 
huishoudens afhankelijk van de 
voedselbank. Dankzij deze actie 
is het mogelijk de wekelijkse pak-
ketten weer een beetje uit te brei-
den. Naast voedsel zijn ook duur-
dere artikelen als wasmiddelen 
zeer welkom. Op zaterdag 15 de-
cember zal er een nieuwe super-
marktactie georganiseerd wor-
den, ditmaal bij AH Jos van den 
Berg. Belangstellenden die het 
leuk vinden om een keer mee te 
doen met de supermarktactie 
kunnen mailen naar: vrijwilliger@
voedselbankuithoorn.nl.

Trotse winnaar Waste op 
Away op Thamen!
Uithoorn - In de week voor de 
herfstvakantie deden alle twee-
deklassers op Thamen mee aan 
het project Waste Away. In dit 
leerzame project werden de leer-
lingen bewust gemaakt van de 
invloed van de mens op de na-
tuur en het milieu. Zo zijn de leer-
lingen naar het afvalscheidings-
depot geweest, waar ze een rond-
leiding kregen en in een quiz vra-
gen moesten beantwoorden. 
Ook hebben ze op school posters 
gemaakt met daarop tips, een 
slogan én afval dat ze buiten de 
school hadden gevonden. Afge-
lopen donderdag werden de win-

naars van de quiz en de poster-
wedstrijd bekend gemaakt: klas 
2m1 bleek bij beide onderdelen 
de beste.
De prijzen, waaronder een lek-
kere slagroomtaart, werden uit-
gereikt door Hans Bouma, die als 
wethouder onder andere verant-
woordelijk is voor de leefomge-
ving en duurzaamheid in de ge-
meente Uithoorn. Een aantal van 
de gemaakte werken zal op ter-
mijn tijdelijk in het gemeentehuis 
komen te hangen.
Op de foto’s een aantal posters en 
een trotse klas 2m1 met wethou-
der Bouwma.

Opbrengst Kwakelse Veiling 
naar een nieuw record
De Kwakel - De 2e avond van de 
Kwakelse Veiling op zaterdag 3 
november begon met een feest-
je en eindigde met een feestje. 
Het startfeestje was het feestje 
van notaris Akkermans. Zij houdt 
al 22 jaar toezicht of de Kwakel-
se Veiling wel volgens de regels 
verloopt. Op zaterdag 3 novem-
ber bestond ook het Koninklijk 
Genootschap van Notarissen 175 
jaar en dat was voor notaris Ak-
kermans aanleiding om alle be-
zoekers aan de Kwakelse Veiling 
te trakteren op een gebakje bij 
de koffi  e (of biertje als je wat later 
binnen kwam). 
Al meteen bij de kinderronde was 
het redelijk druk in de kantine van 
de s.v KDO en dat werd in de loop 
van de avond alleen maar meer. 
En dat is een goed teken voor een 
goeden doelen veiling, zoals de 
Kwakelse Veiling is. Ook het col-
lege was via burgemeester Hei-
liegers en wethouder Zijlstra op 

deze tweede veilingavond ver-
tegenwoordigd. Dat was aanlei-
ding voor snelle associaties toen 
de wethouder een dagje sloepva-
ren van Amstel Boating kocht, zo-
als “het college gaat de boot in”. 
Maar dat zijn gebruikelijke tafre-
len op de Kwakelse Veiling. Moet 
je ook tegen kunnen en voor-
al hard om mee kunnen lachen, 
want er was weer veel pret op de-
ze avond. Met de toom kippen, 
waarvan nou nooit iemand weet 
of er nu 7 of 8 kippen inzetten. En 
bij het gereedschap dat gekocht 
wordt, waarbij bij voorkeur de 
buurman roept “Piet, je moet hier 
nu wel eens een keer mee werken 
hoor!”.

Rode draad
De rode draad kavel van deze 
tweede avond was een 11 gan-
gendiner voor 4 personen inclu-
sief een wijn-,bier- of frisdrankar-
rangement bij restaurant Jones 

in Kudelstaart. Het veilingcomi-
té heeft voor vrijdag 7 december 
het hele restaurant afgehuurd, 
dus wordt een gezellig avond-
je daar in Kudelstaart. De kavel 
werd in totaal 7 keren geveild 
en bracht tussen de €580 en de 
€680 per koop op. De hoogst op-
brengst bracht een feestje voor 
60 personen bij Kweek, Zaai en 
Eet in Aalsmeer op. De hoogste 
bieder moest er na een lang ge-
vecht uiteindelijk €2.050 voor 
neer tellen. 
Om kwart voor een ’s nachts was 
er een tweede feestje. Op dat mo-
ment werd het oude record uit 
1992 van in totaal €67.873 ge-
broken. Met een polonaise op 
het podium en veel gejuich werd 
dit record gevierd met een gra-
tis drankje van het Veilingcomi-
té. Maar het allergrootste feest 
was ’s nacht om half drie toen de 
laatste koop onder de hamer ge-
weest was. De opbrengst van de 

tweede avond was €44.231 en sa-
men met de €38.764 van de eer-
ste avond geeft dat een totaal op-
brengst van €82.995. Het oude 
record werd dus met maar liefst 
€15.000 gebroken.

Gouwe Ouwe in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 10 Novem-
ber organiseren de (G)ouwe hap 
T.N.O een geweldige Gouwe Ou-
we avond, in het kader van de 
Bar Challenge in Cafe Cobus in de 
Kwakel. Ze gaan weer even terug 
in de tijd naar de zestiger en ze-
ventiger jaren. Voor deze avond 
hebben ze een tweetal geweldi-
ge acts uit die tijd vast kunnen 
leggen: D.J Gerrino en ‘n Mistery 
Guest, waarvan we de naam nog 
niet gaan prijsgeven. Het optre-
den van de Mistery Guest staat 
tussen 23-24.00 uur, dus zorg dat 
je tijdig aanwezig bent. U hoeft 
voor deze avond geen kaarten te 
kopen, toegang is gratis, maar vol 
is vol. 

De muziek brengt u terug naar de 
zestiger en zeventiger jaren, dus 
aangepaste kleding vanuit die 
tijd zal de sfeer verhogen, als is 
dit geen must. Voor deze avond 
zullen alle zalen van Café Cobus 
geheel rookvrij zijn. Indien je van 
de muziek en gezelligheid wil ge-
nieten, hoef je geen18 jaar te zijn 
om deze avond mee te kunnen 
maken, maar er kan en mag geen 
drank worden geschonken aan 
personen onder de 18 jaar. Daar-
naast zullen alle algemene huis-
regels van Café Cobus ook op de-
ze avond van toepassing zijn. De 
aanvang van de avond is 21.00 
uur, Café Cobus zal de deuren 
openen om 20.30 uur.

Heeft u ook een leuke foto?
Stuur hem op. Schrijf er een klein tekstje bij over wie, wat en 
hoe en wie weet wordt deze geplaatst in: Goed geschoten.
Stuur de foto als een JPG en de tekst gewoon in een Word 
document. Naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

 Goed geschoten...

In de prachtige avondzon
Uithoorn – Deze foto werd ons gestuurd door Marja Kruijswijk 
uit Uithoorn. Zij maakte deze foto van haar Puppy Tibby in avond 
zon in Meerwijk West.

Uithoorn - Met vaderlijke trots 
zie ik regelmatig hoe behendig, 
moedig en vlot mijn kind langs 
knipperende fout geparkeer-
de auto’s slalomt. Onderweg 
naar school leert ze steeds be-
ter hoe je met lastige obstakels 
om moet gaan. Dat geeft zelf-
vertrouwen en maakt je weer-
baar. Een buitje is allang niet 
meer haar grootste uitdaging. 
Vanzelfsprekend is het verleide-
lijk om je kind comfortabel, vei-
lig en droog voor de deur af te 
zetten met de auto. Je gunt je 
kind immers het beste. Bijko-
mend voordeel is dat je daar-
na snel door naar kantoor kunt 
rijden. Ideaal. Jammer genoeg 

gaat dat niet altijd even vlekke-
loos. Toen een bestuurder haas-
tig achteruit reed, richting mijn 
dochter, zag ze het gevaar net 
op tijd. Dankzij haar snelle re-
actievermogen en stuurmans-
kunst, ontweek ze de auto met 
fl air. Ik zal dat beeld nooit ver-
geten. Naast trots rijst bij mij nu 
twijfel over de verkeerssituatie 
bij de scholen aan de Eendracht. 
Misschien is het toch een goed 
idee om het stopverbod wat 
meer te respecteren. Het zou zo 
jammer zijn als er eerst iets ergs 
moet gebeuren. Dat is inmid-
dels zo’n cliché.

Arthur Heine

LEZERSPOST

Gevaarlijke situatie bij school

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.
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Jazz aan de Amstel start 
7e seizoen
Regio - Zondag 11 november zijn 
o.a. Lucette Snellenburg en Loet 
van der Lee speciaal te gast bij 
de 1e Jazz aan de Amstel tijdens 
het 7e seizoen. Het wordt fantas-
tische muzikale middag met een 
bijzondere mix van jazz, soul en 
popmuziek. Onder leiding van 
singer/songwriter en presenta-
trice Shyla Zoet kunt u genieten 
van echte Jazz standards, eigen 
songs, maar ook soul, pop en be-
werkingen van bestaande num-
mers. Lucette Snellenburg is een 
ervaren en veelzijdige zangeres 
die met haar soulvolle stem en 
innemende persoonlijkheid op 
verschillende manieren invulling 
geeft aan haar passie. Loet van 
der Lee is trompettist, bandleider, 
componist en organisator. Hij stu-
deerde in 1993 af aan het Conser-
vatorium te Hilversum. Hij kreeg 
hier les van o.a. Ack van Rooyen, 
Cees Smal en Ruud Breuls. In de 
VS studeerde hij met Brian Lynch 
en Bobby Shew en kreeg lessen 
van Joe Magnarelly, Wynton Mar-
salis, Jim Rotondi en Gary Grant. 

Veelzijdig
Na zijn studie heeft Loet zich snel 
ontwikkeld tot een zeer veelzij-
dig musicus en hij raakte geïnte-
resseerd in verschillende muziek-
stijlen waaronder jazz, salsa, pop, 
bigband, blues en funk. Uw gast-
vrouw, presentatrice en zangeres 
Shyla Zoet, onder andere te ho-
ren in verschillende commercials 
op radio en televisie, werkte reeds 
met vele nationale en internatio-
nale artiesten samen. Onder haar 
eigen naam bracht zij het album 
‘Come Listen to me’ uit en onder 
de naam Sweet & Co, de EP ‘Listen 
2 me’. Aan de EP werkte onder an-
dere Amerikaanse toetsenist Da-
vid Garfi eld en saxofonist Eric Ma-

rienthal mee. Zij schreef en pro-
duceerde dit album samen met 
Joos van Leeuwen. Van Leeuwen 
zal ook dit seizoen weer een aan-
tal keren te beluisteren zijn op de 
piano en is daarnaast bekend als 
producer en toetsenist van vele 
artiesten en tv programma’s, zo-
als Holland zing Hazes, It Takes 
Two, Dance, Dance, Dance, The 
Passion en vele andere. 

Uitnodiging
Tijdens, al weer, het 7e seizoen 
van Jazz aan de Amstel, nodigt 
Shyla elke 2e en zondag van de 
maand verschillende artiesten 
uit binnen- en buitenland uit, om 
met haar te musiceren. 
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van 
artiesten, muziekkeuze en pret-
tige sfeer is het elke keer weer 
verrassend en zeer toegankelijk 
voor een breed publiek. 11 no-
vember bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Mark Dek-
kers (bas), Olaf Keus (drums), Loet 
van der Lee (trompet), Lucette 
Snellenburg (zang) en Shyla Zoet 
(zang/presentatie). Locatie: Sjiek 
aan de Amstel, Marktplein 11 Uit-
hoorn tussen 15.30-17.30 uur. En-
tree €4,-.

Jubileumconcert 40 jarig bestaan 
Christelijk Mannenkoor “Immanuel”
Regio - Hoe mooi kan het zijn om 
je als koor te mogen laten horen 
in een bom volle kerk. Dit over-
kwam het Christelijk mannen-
koor “Immanuel” afgelopen za-
terdag 3 november in de prach-
tige Johannes de Doper kerk te 
Mijdrecht/Wilnis tijdens het Ju-
bileumconcert ter ere van haar 
40 jarig bestaan. Na een gedegen 
voorbereiding waren alle dingen 
klaar en betrad om 20.00 uur het 
koor het podium. De meewerken-
de musici zaten klaar achter hun 
instrumenten en het koor begon 
met het mooie ingetogen “Ado-
ramus” van Th. Dubois. Een hele 
mooie binnenkomer wat a capel-
la werd uitgevoerd.

Hierna verzorgde de voorzitter 
het openingswoord, heette al-
len hartelijk welkom en sprak de 
hoop uit dat iedereen een mooie 
muzikale avond zou beleven. En 
dat hebben we gekregen.
Het koor zette haar beste beentje 
voor in de uitvoering van “God zij 
met ons” een zegenbede van R.V. 
Williams, gearrangeerd door Pe-
ter Eilander.
Al snel klonk ook de prachtige 
stem van de jeugdige sopraan 
Sterre van Boxtel waarmee zij op 
een bijzondere manier het ´“Lasia 
ch’io Panga”, van G.F. Handel, ver-
tolkte, heel mooi en ingetogen, 
begeleid door het Arkovsky strijk-
kwartet.

Prachtig
Jolanda den Houter vertolkte met 
haar hobo het prachtige stuk 
“Gabriels Oboe”, gearrangeerd 
door Jan Verhoef, met een mooi 
neuriënd koor op de achter-
grond. Hierna zong het mannen-
koor de mooi in het gehoor lig-
gende liederen “Ik ben er bij” van 
H. van der Maten en “U tilt mij op” 
naar een arrangement van Andre 
van Vliet.
“Ich folge Dir Gleichfalls” van 
J.S.Bach werd op een bijzondere 
manier vertolkt door sopraan Pia 
Schütz, begeleid op piano door 
Mark Brandwijk.
Sterre van Boxtel liet met haar 
prachtige stem het “O Mio Babbi-
no caro” van Puccini horen. Geza-
menlijk met “Immanuel” zong zij 
ook het “Lift up your heads” naar 
een arrangement van L.Smith, 
enthousiast begeleid door orkest, 
orgel, piano en Daniëlle van Laar 
met dwarsfl uit.
Hierna volgde het stoere “Samen 
heff en wij de handen” van Johan 
Bredewout.
Begeleid door de volledige bezet-
ting was dit lied een prachtige af-
sluiting van het gedeelte voor de 
pauze.

Ave Maria
Na de pauze kwam het koor met 
“Roll Jordan Roll” naar een arran-
gement van Jan Verhoef en het 
mooie “Down by the riverside” 
van H.P. Keuning met soliste Pia 
Schutz op het podium.
Stukken die bij het publiek goed 
in het gehoor liggen en het koor 
graag zingt.
Wie smelt niet bij het horen van 
het “Ave Maria” van G. Gaccini. 
Prachtig vertolkt door Sterre van 
Boxtel in deze mooie kerk.
Met veel plezier is geluisterd naar 
de uitvoering van “Meditation”, 
een arrangement van Jan Ver-
hoef. Geheel prachtig instrumen-
taal uitgevoerd.
 “De Heilige Stad” van S.Adams 
werd in gezet door Pia Schütz en 
er werd met volle aandacht ge-
luisterd naar haar vertolking van 
dit prachtige lied, begeleid door 
Mark Brandwijk piano en Martin 
Mans orgel.
Tenslotte zong Immanuel “Dank 
sei dir Herr” en “It is well with my 
soul” en als afsluiting met beide 
solisten het prachtige lied “Ge-
loofd zij onze God” van M.den 
Toom, het welk met een spontaan 
applaus werd onderstreept.

Christelijk Mannenkoor “Immanu-
el” mag terug zien op een zeer ge-
slaagd jubileumconcert wat veel 
luisteraars een prachtige avond 
heeft bezorgd.

Knotten in de wijde 
omgeving
Regio - De Knotgroep Uithoorn 
werkt graag in Uithoorn. Dit sei-
zoen al drie keer: in de rietlan-
den bij de Boterdijk, langs de Zij-
delse Zomp en met de Natuur-
werkdag op het Fort a/d Drecht. 
Mooie klussen. Maar de komende 
drie werkochtenden gaan ze wat 
verder van huis, ook omdat ze ge-
vraagd worden om daar te knot-
ten. Op zaterdag 10 november 
gaan ze wilgen knotten in Wil-
nis bij Watertuin 80, aan de Bo-
vendijk. Deze 3-jarige wilgentak-
ken bossen we ook, zodat ze in de 
Hoef kunnen helpen als oeverbe-
scherming aan de slootrand.
Op zaterdag 24 november knot-

ten ze zeer oude wilgen op de 
Liniedijk vanaf Fort Nigtevecht 
naar het Gein. Deze monumenta-
le knotbomen verdienen een spe-
ciale behandeling. Ook hier bos-
sen ze de takken voor de oevers 
in Botshol. Ze verzamelen bij Stal 
Willig, Gein Zuid 16 in Abcoude.
Op zaterdag 8 december knotten 
ze langs de Polderweg in Ouder-
kerk a/d Amstel. In het geluid van 
de snelweg, maar met mooie uit-
zicht over de Polder van de Ron-
de Hoep knotten ze weer een 
keer de 3jarige wilgen langs de-
ze Polderweg. Voor elke werk-
dag geldt: vroeg beginnen, om 
9.00 uur. De knotgroep zorgt voor 

Werkzaamheden brug 
Ouderkerk later van start
Regio - De werkzaamheden aan 
de brug Ouderkerk, gelegen tus-
sen de gemeenten Amstelveen 
en Ouder-Amstel, zijn vertraagd. 
Oorspronkelijk zou de aannemer 
in mei van dit jaar starten met het 
werk. Bij de uitwerking van de 
plannen is echter gebleken dat 
het ontwerp niet past binnen de 
vastgestelde ruimtelijke grenzen 
van het Provinciaal Inpassings-
plan (PIP), zodat er niet gestart 
kan worden met de bouw van de 
brug. Het werk kan beginnen als 

de ruimtelijke grenzen zijn aan-
gepast, naar verwachting in mei 
2019. De nieuwe bruggen kun-
nen dan eind 2020 in gebruik ge-
nomen worden.
De provincie heeft onderzocht 
wat de beste en snelste procedu-
re is om de ruimtelijke grenzen 
aan te passen. Een aanvullend 
PIP voor de technische ruimtes 
is hiervoor het meest eff ectief en 
effi  ciënt. Deze procedure neemt 
ongeveer een half jaar in beslag. 
De vertraging geeft geen extra ri-

Wolken zijn net als mensen. 
Groot of klein, alleen of in een groep. 
Je ziet ze of je ziet ze niet.
Ze bewegen en maken beslissingen. 
Nemen verschillende vormen aan en zien er altijd anders uit. 
Zo veel verschillende vormen en net zo veel verschillende meningen. 
Zijn het met elkaar eens of juist helemaal niet. 
Staan dicht bij elkaar of heel ver van elkaar af. 
Hoe dan ook....
Iedereen is anders.
Iedereen is uniek, geen een hetzelfde.
Iedereen bewandelt zijn pad op zijn eigen manier. 
Daar is geen handleiding voor.
De individu is net zo mooi en belangrijk als de groep. 
Respecteer elkaar en laat elkaar in hun waarde. 
En behandel elkaar zoals jij ook behandelt wil worden.

Lees dit niet alleen maar doe er iets mee.
Voeg wat toe aan jezelf, anderen en de wereld.
Verandering begint bij jezelf.

Naomi Duikersloo 

LEZERSPOST

Wolken zijn net als mensen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Osiris trio speelt Haydn, 
Martinu en Dvorak
Regio - Peter Brunt (viool), Ellen 
Corver (piano) en Larissa Groene-
veld (cello) vormen al sinds 1988 
het Osiris Trio. De SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn) 
is zeer verheugd, dat dit gere-
nommeerde trio op zondag 18 
november naar Uithoorn wil ko-
men. Het Osiris Trio onderscheidt 
zich door gedegen vakmanschap 
dat voortvloeit uit 30 jaar toege-
wijd samenspel. In zijn uitvoerin-
gen van de klassiekers van Haydn 
tot Sjostakovitsj weet het trio een 
fraaie balans te vinden tussen in-
terpretatieve diepgang en onbe-
vangen inspiratie. Daarnaast legt 
het zich toe op uitbreiding en ver-
nieuwing van het trio-repertoire 
door avontuurlijke programme-
ringen met regelmatig ook nieu-
we opdrachtwerken. Het belooft 
een bijzondere middag te wor-
den met maar liefst vier stukken 
voor pianotrio: voor de pauze een 

heerlijk pianotrio van Haydn en 
het sprankelende derde piano-
trio van Martinu, na de pauze het 
contrastrijke ‘Aknaton’ van Oene 
van Geel (opdrachtwerk uit 2013) 
en als klapstuk het meeslepende 
Dumky-trio van Dvorak. 

Een kwartet trio’s
Peter Brunt noemt het Trio nr. 27 
van Haydn “een heel verrassend 
werk, dat niet zo vaak gespeeld 
wordt”. De Tsjechische compo-
nist Martinu werd zijn leven lang 
heen en weer geslingerd tus-
sen drie ‘vaderlanden’: Bohemen, 
Frankrijk en Amerika. Hij schreef 
maar liefst tien trio’s in verschil-
lende samenstellingen. De Pa-
rijse muziekuitgever Max Eschig 
noemde Martinu’s derde piano-
trio ‘Grand Trio’ en het werd voor 
het eerst uitgevoerd in 1952. 
Oene van Geel staat bekend als 
een muzikale avonturier. Hij is 

een improvisatiespecialist op de 
altviool en gebruikt hierbij ve-
le onorthodoxe speeltechnie-
ken. Zijn grote interesse heeft het 
speelveld tussen jazz, kamermu-
ziek, pop en wereldmuziek.
In ‘Aknaton’ (2013) zijn invloeden 
te horen van de muziek van de 
Britse popband Radiohead, van 
de verschillende snelheden waar-
mee water in een bergbeek kan 
stromen, en van Indiase muziek. 
Het stuk eindigt in een woeste 
dansvorm waarin dance, ritmes 
uit de Bulgaarse folklore en Indi-
ase ritmiek om de voorrang strij-
den. 
De bijnaam van Dvorak’s Piano-
trio opus 90 ‘Dumky’ is afkomstig 
van de Oekraïense dumka, een 
melancholiek klaaglied in A-B-A 
vorm (langzaam-snel-langzaam). 
Het Osiris Trio zegt zelf over het 
Dumky-Trio: “Van meet af aan was 
het ons dierbaar.
Het begeleidde ons op talloze 
tournees in eigen land en daar-
buiten, en, zoals het gaat met 
goed gezelschap, het wist ons tel-
kens opnieuw te boeien, te ver-
rassen en speelplezier te bieden”. 

Informatie en kaartverkoop
Het concert door het Osiris Trio 
vindt plaats op zondagmiddag 
18 november a.s. in De Schutse te 
Uithoorn (De Mérodelaan 1, 1422 
GB). De aanvangstijd is 14.30 uur; 
om 14.00 uur gaan de deuren van 
de zaal open. Op de website van 
de SCAU is uitgebreide informatie 
te vinden over de vier stukken en 
over de uitvoerende musici. Ga 
naar www.scau.nl 
Daar zijn ook losse kaarten à €15,- 
te bestellen: klik op ‘Tickets’ of 
‘Kaarten bestellen’ en volg de 
aanwijzingen. Jongeren tot en 
met zestien jaar hoeven maar 
€7,50 te betalen. Het is ook nog 
steeds mogelijk om uw eigen 
abonnement samen te stellen 
met naar keuze vier of zes evene-
menten/concerten.

Ongeveer een week vóór het con-
cert start de losse kaartverkoop 
in de boekwinkels The Read Shop 
Express (Zijdelwaardplein) en 
Bruna (Amstelplein). Vanaf twee 
uur op de dag van de uitvoering 
worden de resterende kaarten 
aan de zaal verkocht.

sico voor constructieve veiligheid 
van de brug.

Samenhang met A9
Door de vertraging zal de uitvoe-
ring van het werk aan de brug in 
2020 samenvallen met het werk 
aan de A9 bij Amstelveen. Ge-
lijktijdige uitvoering van deze 
projecten is mogelijk omdat de 
doorstroming op de N522 niet 
verandert. Tijdens het werk aan 
de brug Ouderkerk zijn er op al-
le momenten twee rijstroken be-
schikbaar. Dit is gelijk aan de hui-
dige situatie. 
 
Voorbereidende werkzaamheden
De provincie bekijkt samen met 

de aannemer welke werkzaam-
heden ondertussen wel door 
kunnen gaan. Dit zijn werkzaam-
heden die onafhankelijk van de 
vervanging van de brug kunnen 
worden opgepakt, zoals het aan-
brengen van ophoogzand en het 
uitvoeren van boringen voor het 
verleggen van kabels en leidin-
gen. De provincie streeft ernaar 
de overlast van deze werkzaam-
heden zoveel mogelijk te beper-
ken. De komende weken wordt 
in beeld gebracht wanneer die 
werkzaamheden van start kun-
nen gaan. Zodra deze informatie 
bekend is communiceert de pro-
vincie dat met de omgeving via 
gebruikelijke kanalen.

goed gereedschap. Zorg zelf voor 
beschermende kleding en schoe-
nen of laarzen. Neem ook mok + 
lepel mee, voor koffi  e rond 11.00 
uur en voor soep om 13.00 uur. 
Dan stoppen ze ook, moe en te-

vreden! Iedereen die een ochtend 
actief wil zijn in een mooi stukje 
natuur is van harte welkom. Het is 
handig als je jezelf aanmeldt: Bert 
Schaap, 0297-565172. Zie ook 
www.knotgroepuithoorn.nl .
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Regio - Wie zou modehuis Blok zijn 
zonder haar zeer gewaardeerde klan-
ten? Juist met hen wilde Blok deze bij-
zondere verjaardag vieren. Daarom 
hebben ze hun 80-jarige klanten uit-
genodigd voor een brunch. Op zondag 
schoven 26 klanten aan tafel in Amster-
dam-Buitenveldert. Op maandag wer-
den 48 gasten verwend in Uithoorn. 
Bij binnenkomst werden gasten wel-
kom geheten met een glaasje cham-
pagne. De brunch vond plaats in een 
unieke setting: omringd door de col-
lectie, aan prachtig gedecoreerde ta-
fels, werden de mooiste gesprek-

ken gevoerd over de kracht van 80 jaar 
worden. Anne Marije Sparnaaij memo-
reerde hoe haar oma, Anna Blok, op 
haar 23ste met een winkel begon in de 
Dorpstraat in Uithoorn. Aan de tafels 
werd druk geknikt: “Met mijn ouders 
kwam ik daar al. ” Yvonne Röling, doch-
ter van Anna Blok, sprak haar dank-
baarheid uit omdat ze de kans heeft ge-
had om zulke duurzame relaties aan te 
gaan. “Onze 80-jarige klanten hebben 
ons beloond met hun aanwezigheid 
en hun ongeloofl ijke, vaak ontroeren-
de verhalen”. Uit volle borst werd mee-
gezongen met het “Lang zullen we le-

ven”. Een harpiste zorgde voor prachti-
ge muziek.

Mevrouw Bosland uit Vinkeveen:
‘Dat ik Blok al bijna 80 jaar ken, ik 
kwam al met mijn ouders in de Dorp-
straat. We komen altijd 2 keer per 
jaar naar de modeshow en nemen 
altijd wat mee. Ook al zijn we dat 
niet van plan. Bij Blok is de verlei-
ding te groot.’ ‘Er wordt je niks aange-
smeerd. Je voelt je er gewoon lekker in.’

Mevrouw Maat uit Vinkeveen
‘Het is geweldig, ik voel het niet dat ik 
80 jaar ben.’ ‘Je kijkt makkelijker tegen 
het leven aan. Niet zo moeilijk doen.’ 

Mevrouw Rossenberg-Smit 
uit Uithoorn
‘Ik voel me veel jonger dan 80 jaar.’ ‘En ik 
ken er heel veel die net zo fi t zijn als ik.’ 

Greet Peters uit Amsterdam
‘Ik heb geen idee hoe het is om 80 jaar 
te zijn. Ik moet er nog aan wennen dat 
iemand voor me op staat in de tram. 
Blijkbaar ben ik toch wel oud’. 

Voor modehuis Blok betekent 80 jaar 
zijn: ‘Gedurende de vele jaren blijken 
de vele uitdagingen prachtige kansen 
te zijn geweest, die we volop hebben 
benut. 

‘Dat we al 80 jaar vanuit oprechte interes-
se ons met u hebben mogen verbinden 
en u comfortabel en modieus kleden.’

Na heerlijke quiches, broodjes en taart-
jes werden de gasten ook getrakteerd 
op een prachtig cadeau. Voor alle klan-
ten die dit najaar Modehuis Blok bezoe-
ken ligt dit cadeau ook klaar.

80 JAAR MOOIE MOMENTEN BIJ

Wat betekent het voor 
u om 80 jaar te zijn?
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Ontwerp jij een super 
coole bril?
Regio - Sijbrants & van Olst Spe-
ciaaloptiek biedt kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 12 jaar de moge-
lijkheid om een super coole bril te 
ontwerpen en daarmee een su-
per gaaf cadeau winnen! 

Hoe kun je meedoen?
In de winkel mag je een basis ont-
werp ophalen voor de jouw bril 
ontwerp. Deze kun je kleuren, 
beplakken of wat je er ook maar 
mee wilt doen, om de meest 
waanzinnige bril te maken. Kort-
om leef je uit en creëer een bril, 
die nog nooit iemand heeft ge-
zien. Natuurlijk mag je ook je ei-
gen model bedenken. Lever jouw 

ontwerp uiterlijk 28 november 
2018 in bij de winkel en wie weet 
win jij dan één van die fantasti-
sche prijzen.
De winnende brillen zullen in de 
etalage van de winkel tentoon 
worden gesteld. Meedoen kan 
in één van de volgende 3 leef-
tijdscategorieën: 3-6, 7-9 en 10-
12 jaar. De winnaars zullen op za-
terdag 1 december om 14.00 
uur hun prijs ontvangen uit han-
den van Zwarte Piet. Tijdens de 
intocht van Sinterklaas op 17 no-
vember a.s., zullen medewerkers 
van Sijbrants & van Olst ook ba-
sis modellen voor deze ontwerp-
wedstrijd uitdelen.

el rs spelen ee in t ee e flevering 
ostco e oteri  e eg n r et il oen

De Kwakel - Inwoners van De 
Kwakel uit postcodegebied 1424 
zijn zondag 18 november te zien 
in de nieuwe gameshow ‘Postco-

de Loterij De Weg naar het Mil-
joen’. Veertig inwoners wonnen 
bij de Postcode Loterij een stu-
dioplaats in de show, gepresen-

teerd door Martijn Krabbé. De 
Kwakelaar die in de eerste ron-
de het best presteert gaat samen 
met vier kandidaten uit andere 
Nederlandse plaatsen door naar 
de volgende ronde. Daar begin-
nen de kandidaten aan hun weg 
door het programma.
Het doel? Een hoofdprijs die kan 
oplopen tot maar liefst één mil-
joen euro.
De vijf kandidaten moeten vier 
‘werelden’ overwinnen door het 
juist beantwoorden van meer-
keuzevragen. De ene keer bevin-
den de kandidaten zich in de we-
reld van de Olympische Spelen, 
waar zij vragen krijgen voorge-
schoteld over bijvoorbeeld Ne-
derlandse medaillewinnaars en 
termen uit de judosport, de vol-
gende keer wanen ze zich mid-
den in Parijs waar zij vragen voor 

hun kiezen krijgen over beroem-
de kunstwerken in het Louvre of 
over de nummer 1-hit van Ken-
ny B.
 
Winnen met je wijk
Degene die de vier werelden 
overwint, plaatst zich voor de fi-
nale. In die finale moet de kan-
didaat wederom vier werelden 
zien te veroveren om zijn geld-
prijs te kunnen verzilveren. Voor 
de wijkgenoten in het publiek 
blijft het ook tot het einde toe 
spannend. De helft van het ge-
wonnen bedrag, wordt verdeeld 
onder de aanwezige deelnemers 
uit de wijk van de finalist. De uit-
zending van ‘Postcode Loterij De 
Weg naar het Miljoen met daar-
in de inwoners van De Kwakel is 
zondag 18 november van 21.30-
23.00 uur bij RTL 4 te zien.

oe e prest tie orris 
v n u o u ensui

Uithoorn - Afgelopen zondag 
4 november waren de afde-
lingskampioenschappen pu-
pillen B in Zaandam. Kian en 
Tijmen maakte veel partijen 
en maakte mooie punten maar 
kwamen net te kort. Goed om 
te zien dat ze beide een super 
inzet lieten zien! Zo verliezen is 
dan niet erg!
Morris begon niet goed maar 
herstelde zich Met goed ju-
do mocht hij verdiend op de 
derde plaats plaatsnemen en 

hij verdiende hiermee deelna-
me aan de districtskampioen-
schappen van Noord Holland 
op 11 november in Beverwijk.
Bij onze club is er judo voor ie-
dereen. Beginners, gevorder-
de, recreanten, wedstrijdspor-
ters maar ook mensen met een 
beperking! Kom langs en doe 
gratis 2 of 3 keer mee!
Op www.judoryukensui.nl 
kunt u de uitslagen en alle in-
formatie over onze judoschool 
vinden.

Uithoorn - De komende weken 
gaat de politie intensief controle-
ren op fietsverlichting. In de och-
tend voor aanvang van de scho-
len en in de avond gaan agenten 
fietsers wijzen op het belang van 
fietsverlichting. De controles zijn 

in het kader van de veiligheid en 
zichtbaarheid, maar wie rijdt zon-
der verlichting krijgt wel een be-
keuring en deze is best hoog, na-
melijk 55 euro. Beter dus om even 
een paar lampjes voor ‘weinig’ te 
gaan kopen! 

ietsen gestolen
Uithoorn - In de avond of nacht 
van donderdag 1 op vrijdag 2 
november is een mountainbike 
gestolen uit een tuin in Aan de 
Zoom. De fiets heeft opvallende 
ovale buizen en is voorzien van de 
graveercode: 1422 MM. De dief-
stal heeft tussen kwart over zeven 
’s avond en kwart voor vier in de 

nacht plaatsgevonden. Op maan-
dag 5 november is bij het Amstel-
plein een fiets van het merk Cor-
tina gestolen. De damesfiets is 
matzwart van kleur, is voorzien 
van een voormandje met een wit-
te streep en heeft aan de achter-
zijde een opvallende witte sticker. 
De Cortina stond op slot voor een 
drogisterij aan de dorpskant. De 
diefstal is tussen half drie en half 
vier ’s gepleegd.

o e c ines eg n  in r

Veel rook bij brand in kwekerij
De Kwakel – In de vroege och-
tend van vrijdag 2 november is 
brand uitgebroken in een pot-
plantenkwekerij aan de Mijns-
herenweg. De brandweerkorp-
sen van Uithoorn en Aalsmeer 
zijn ter plaatse gegaan. De brand 
is ontstaan in het ketelhuis, mid-
denin de kwekerij. In de stook-
ruimte bleken een aggregaat en 
een transformator in de brand 
te staan. Bij de brand kwam veel 
rook vrij. Omwonenden is gead-
viseerd om ramen en deuren ge-

sloten te houden. De brandweer 
is lang bezig geweest met ven-
tileren. Vanwege de brand is de 
Mijnsherenweg, tussen de Leg-
meerdijk en de Vuurlijn, enke-
le uren afgesloten geweest voor 
verkeer. Inmiddels is het sein 
brand meester gegeven. De scha-
de aan de kwekerij is behoorlijk. 
Zover bekend zijn er geen ge-
wonden. Naar de oorzaak van de 
brand wordt verder onderzoek 
gedaan.
Foto: Marco Carels

Uithoorn - Op zondag 4 novem-
ber is tussen tien voor negen en 
negen uur in de avond ingebro-
ken bij een bedrijf aan de Amster-
damseweg. De inbrekers hebben 
raam van drie bij twee meter in-
gegooid en zijn door het ontsta-

ne gat van zo’n 1,5 meter naar 
binnen gegaan. Gestolen zijn ze-
ven prijzige koffiemachines van 
het merk Jura. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

o iel uit s gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 2 novem-
ber is tussen twee en drie uur 
in de middag een inwoonster 
slachtoffer geworden van een 
zakkenroller. Bij de kassa van het 
bedrijf aan de Sportlaan merkte 
zij dat haar mobiele telefoon uit 
haar jaszak was gestolen. In de 
hoes van het mobieltje bewaarde 
de vrouw haar rijbewijs en bank-

passen. Het slachtoffer woonde 
gelukkig in de buurt en heeft di-
rect haar bankpassen laten blok-
keren. De politie doet nader on-
derzoek. Gekeken gaat worden of 
er camerabeelden zijn. Wie deze 
dag iets verdachts gezien heeft in 
de supermarkt, wordt gevraagd 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844. 

ontroles politie verlic ting

Te koop:
Zwitserland vignet 2018. Geldig t/m 
31 januari ‘19 €10,-. Opsturen mog. Tel. 
0297-361025
Te koop:
Pc Intel inside; windows ingericht; 
+ beeldscherm belinea 19 inch + 
toetsenbord; incl. alle kabels €95,-. Tel. 
0297-563422
Te koop:
Antieke eettafel €50,-. 3 Antieke 
eetstoelen €30,-. Elektr. bedbodem 
€5,-. Bed gratis, Mooie poef gratis. Tel. 
06-49303457
Te koop:
Leesboeken €0,95. Voor verzamelaar 
zakjes postzegels 100 st. €3,50. Div. 
campinggidsen ACSI €2,50. Tel. 0297-
564561
Te koop:
Winterbanden Kia- Ceed compl. met 
stalen velgen, 4 sierdoppen, set nw. 
ruitenwissers, samen €150,-. Tel. 
06-41685596
Te koop:
Mooie hang scheepslamp. De lamp is 
van opaalglas en de voet is van brons. 
I.g.st. €40,-. Tel. 06-12824466
Te koop:
Sennheiser rs 4200ll draadloze stereo 
set voor beter TV geluid. €75,-. Tel. 
0297-564021
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-366244

* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude school-
stoelen of stapelstoelen kantine, 
kantoor of kerkstoelen, we komen de 
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel 
niet en waag er een belletje aan. Wij 
betalen u contant. 
Tel. 06-10893672
* Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. Auto’s, 
schepen, treinen en motorrijders e.a. 
oud mechanisch speelgoed. Defect 
geen bezwaar. Tel. 06-22885528
Gezocht:
Oude stereo apparatuur uit de jaren 
70 en 80 pioneer Akai Bose Technics 
Revox Bang&Olufsen voor hobbyist. 
Tel. 06-48344508
* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde horloge-
maker. Reparatieplaats voor mechani-
sche uurwerken. Tel. 0297-564845
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend 
portret van uzelf of een dierbare, 
geschilderd op doek in acrylverf. Mail 
naar: keessendevries@gmail.com 
of bel: 06-31939057 voor info.
Gevraagd:
Antieke treinen en of stoommachines. 
Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs voor 
ansichtkaarten en foto’s van neder-
land en Nederland-Indië´ van voor 
1960. Tel. 06-15451873
Gezocht:
Oude omega herenhorloge. Tel. 
06-53346064
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-366244
Gezocht:
Medailles vaantjes stempelkaarten 
ijskaarten etc. Van toertochten op de 
schaats. Hoort tot ons cult. Erfgoed. 
Tel. 0346-241819
Te koop:
Jam of sap: braam, pruim, vlier, aal, 
zwart, kruisbes, mango, ananas 
€1,- p.pot. Staat buiten voor Kika. 
Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. Tel. 
0297-331433
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoeding) . Tel. 
06-25384205
Gevraagd:
Gooi uw ansichtkaarten niet weg haal 
ze graag bij u op. Tel. 0297-321868
Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp’s 
singeltjes pop muziek jaren 50-60 
gevonden neem ze tegen betaling 
van u over. Tel. 06-12946730

Bashira, 10 jaar,  Syrië

IEDER KIND VERDIENT 
EEN EERLĲ KE KANS

Save the Children geeft in de hele 
wereld kinderen een gezonde start, de 
kans om te leren en we beschermen 
ze tegen onrecht en gevaar.  Wij doen 
alles wat nodig is om het leven van 
kinderen - en daarmee de toekomst 
van onze samenleving - te verbeteren. 
Niet alleen in geval van nood, maar 
elke dag weer.

www.savethechildren.nl
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Jason Asian Cuisine is goed her-
kenbaar door de grote neonver-
lichting in de eigen entree aan 
de buitenkant van het winkel-
centrum. Het is gevestigd op de 
plaats waar vroeger Blokker zijn 
winkel had aan de rand van het 
grote parkeerterrein. Voor het on-
derhavige doel is de locatie ge-
heel verbouwd. Beneden treedt u 
binnen in de ruime ingang op de 
begane grond waar een rode lo-
per u voert richting de lift waar-
mee u naar de eerste verdieping 
gaat (‘op niveau’ komt). Daar is 
het sfeervolle restaurant geves-
tigd met het karakter van een ‘in-
dustrial look’ in de kleuren beige, 
zwart en goud. Er is een prachtig 
lang uitgiftebuffet en een keuken 
met inkijk door glazen wanden. 
Jason wacht u als uw gastheer 
op en leidt u naar de gezellig ge-
dekte tafel. Jason is zelf ook een 
voortreffelijke kok met het vak-
manschap dat hij heeft geleerd 
en meegekregen van zijn vader 
Hu Shao Ting, grootmeester-chef 
in de ‘Chinese Intangible Cultural 
Heritage Cuisine’ en drievoudig 
wereldkampioen Chinese Cuisi-
ne. Hij runt al jaren het speciali-
teitenrestaurant Yu Woah in Am-
stelveen, maar komt af en toe ook 
even kijken bij het nieuwe restau-
rant van zijn zoon om te zien of 
alles inmiddels op rolletjes loopt. 
En dat doet het. Behalve binnen 
in het restaurant, waar 180 gas-
ten een comfortabele plaats aan 
tafel hebben, is er ook nog een 
buitenterras waar zomers heerlijk 
kan worden gegeten.

Uitgekiende combinaties
Het restaurant heeft een menu-
kaart om je vingers bij af te lik-
ken. Op de kaart staan o.a. klas-

siekers uit de Aziatische keu-
ken, te serveren in duizend va-
riaties. Er is tevens een maande-
lijks wisselend driegangenmenu. 
Dat biedt voor elk wat wils; het is 
een smeltkroes van heerlijke Azi-
atische gerechten. Het bestaat uit 
originele en uitgekiende combi-
naties uit het oude en moderne 
China. Nieuwe smaken ontdek-
ken of oude smaken herbeleven; 
dat is Jason ten voeten uit. Voor 
degenen die niet zo Aziatisch zijn 
ingesteld, is er op de menukaart 
ook keuze uit gerechten die een 
meer Hollands tintje hebben. Te-
vens is er een kindermenu, vege-
tarische gerechten en een lunch-
kaart. Jason biedt ook voor de za-
kelijke markt mogelijkheden. Al-
le producten zijn vers en er wordt 
geen gebruik gemaakt van kleur- 
en smaakstoffen. Jason Asian Cui-
sine biedt constante kwaliteit op 
hoog niveau en zegt samen met 
zijn keukenbrigade en medewer-
kers garant te staan voor Culi-
nair Genieten met een hoofdlet-
ter! Dat alles tegen aantrekkelijke 
prijzen. Zo kan je kiezen uit een 
driegangen menu voor €27,50 
(exclusief drankjes) dat je zelf kan 
samenstellen: in dit geval een 
voorgerecht, tussengerecht en 
hoofdgerecht. Jason of een van 
zijn medewerkers kan daarbij een 
adviserende rol spelen. Het des-
sert is niet inbegrepen maar kan 
apart besteld worden.

Top
Voor gezamenlijk proeven koos 
de redactie uit de voorgerech-
ten black tiger garnalen met een 
pittige saus, kipspiesjes met ko-
kos en citroensaus en in Chinese 
thee gerookte eendenborst. Als 
tussengerechten kwamen op ta-

Jason Asian Cuisine: 

Chinees culinair erfgoed op niveau

fel een rijk gevulde kippensoep, 
een pikante soep uit Si Chuan en 
flensjes gevuld met Peking eend. 
Het hoofdgerecht bestond uit Ti-
pan ossenhaas stukjes in een pi-
kante saus. (Ti-Pan is een gloei-
end hete gietijzeren schaal, waar-
op de gerechten geserveerd wor-
den. De saus komt er achteraf 
overheen, waardoor er een ro-
kend en sissend effect ontstaat) 
en gebakken slibtong ‘op z’n Azi-
atisch. Een en ander geserveerd 
met schaaltjes gebakken Chine-
se rijst en bami. Bij de gerech-
ten werd gekozen voor een fris-
se witte Chardonnay uit 2017. 
De gerechten waarvan de redac-
tie heeft genoten zijn wat be-
treft smaak en zuiverheid van de 
ingrediënten top. Kruidig: pri-
ma, maar niet te… Het één over-
heerst niet het ander en dat is erg 
knap want in de Aziatische keu-
ken worden nogal wat kruiden-
combinatie gebruikt. De saus is 
pittig maar brandt niet je mond 
uit. De opmaak van de gerechten 
en hoe deze worden geserveerd 
mag je ook echt op niveau noe-
men. De eendenborst bijvoor-
beeld is flinterdun gesneden, 
gaar maar niet taai en bijzonder 

van smaak. De opmaak met kwar-
teileitjes op een ‘nestje’ van gefri-
tuurde mihoen en verse soorten 
groenten is een mooi voorbeeld 
van een geslaagde presentatie. 
Net zoals de heerlijke flensrolle-
tjes gevuld met Peking eend. Als 
dessert kozen we voor een water-
tandend mangotaartje met man-
go ijs en een voortreffelijke brow-
nie. Het zijn maar een paar proef-
voorbeelden van talloze gerech-
ten die er zijn en die echt op tal-
loos verschillende manieren kun-
nen worden bereid. Wij hebben 
er sowieso van gesmuld. Jason 
heeft wat dat betreft een kundi-
ge keukenbrigade die op aller-
lei manieren kans ziet om heerlij-
ke Aziatische gerechten te berei-
den die je het water in de mond 
doen lopen. Uithoorn is inder-
daad een Aziatisch restaurant op 
niveau rijker waar het bepaald 
trots op mag zijn. Maar u moet 
het zelf ook maar eens ervaren. 
Er is overigens een nog niet uit-
ontwikkelde website waarop u al-
vast een en ander kunt bekijken: 
www.jasonasiancuisine.nl. Vol-
gens Jason wordt er hard aan ge-
werkt om deze zo snel mogelijk 
aan te vullen.

Jason Asian Cuisine, Zijdelwaardplein 77, 1422 DL Uithoorn. 
De keuken is 7 dagen per week geopend van 12.00-22.00 uur 
(lunch van 12.00-14.30 uur; diner van 17.00-22.00 uur). 
Reserveren: 0297-303094. E-mail: info@jasonasiancuisine.nl. 
Ook bereikbaar via Facebook.

Uithoorn - Op maandag 1 oktober opende Jason Hu in winkelcen-
trum Zijdelwaard zijn Asian Cuisine. Anders dan – met alle res-
pect – de Chinees op de hoek, pretendeert Jason dat zijn gasten 
in een bijzondere entourage volop kunnen genieten van de ech-
te Aziatische keuken, waaraan het ware Chinese culinaire erfgoed 
ten grondslag ligt. Jason zegt geen concessies te doen op het ge-
bied van kwaliteit en garandeert authentieke smaken uit de ech-
te Chinese keuken. Alles op niveau! De redactie van deze krant 
wilde dat zelf wel eens ervaren en bracht een bezoek aan dit nieu-
we restaurant om er eens een hapje van een en ander te proeven.
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Handbalinstuif in De Scheg!
Uithoorn - Volgende week 
woensdag 14 november wordt 
in de Scheg een handbalinstuif 
georganiseerd door Legmeervo-
gels Handbal. Het wordt een leuk 
uurtje waarin de kinderen ken-
nis kunnen maken met de ba-
sis van het handbalspel en on-
der deskundige begeleiding aan 
de slag kunnen. De instuif is van 

16.00 uur tot 17.00 uur en deelna-
me is gratis. Vlak voor de vakantie 
hebben ze ook een instuif op het 
veld gehouden en daar waren de 
kinderen erg enthousiast. Nu dus 
een vervolg in de zaal op een an-
dere ondergrond.
Kinderen van 7 t/m 10 jaar wor-
den uitgenodigd om naar de 
Scheg te komen en mee te doen!

Succesvolle middag 
voor KDO G-teams
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
speelden het seniorenteam en ju-
niorenteam hun wedstrijd op het 
vertrouwde sportcomplex in De 
Kwakel. Als eerste kwamen de 
senioren in actie tegen WMC G2. 
KDO G1 ging voortvarend van 
start en kwam binnen 10 minu-
ten op een 2-0 voorsprong. Een 
mooi uitgespeelde aanval met 
een onhoudbaar schot van Jef-
frey en een afstandsschot wat de 
keeper van WMC door zijn hand-
schoenen liet glippen van Daan 
M. Het 2e deel van de eerste helft 
liet KDO de teugels vieren waar-
door WMC meer in hun spel kon 
komen. De keurig opgebouw-
de voorsprong werd zo knullig 
weggegeven. De 2e helft begon 
met een gelijke stand 2-2. Het 
was KDO dat als eerst op voor-
sprong kwam. Een schot van 
Daan M kwam tegen een speler 
van WMC en vloog het doel in. 
Voor een neutrale toeschouwer 
een geweldig spektakel. De ene 
keer was KDO in de aanval de an-
dere keer was het WMC. Om het 
nog spannender te maken kwam 
WMC weer op gelijke hoogte en 
was de vraag wie gaat hier win-
nen? Uiteindelijk in de laatste mi-
nuut was het Daan M die de kee-
per van WMC nog een keer wist te 
verschalken en de eindstand KDO 
G1-WMC G2 4-3 bepaalde.

Spannend
Na deze spannende wedstrijd 
was het aan KDO JG1 om einde-
lijk is te winnen van kHFC JG1. 

In Haarlem werd verloren met 
een duidelijk aanwijsbare reden, 
dacht de coach. Toen was de ge-
hele verdediging afwezig. Nu was 
KDO compleet dus de verwach-
ting was hoog. Echter in de eer-
ste helft bleek deze verwachting 
niet de juiste. Binnen 15 minu-
ten stond het 0-3. KDO was meer 
in de aanval maar kwam niet tot 
scoren. Een 3-tal keurig uitge-
voerde counters zorgde voor een 
moeilijk overbrugbare achter-
stand. KDO bleef aanvallen maar 
de afronding was niet perfect. 
Net voor rust kopte Dylan uit een 
corner de 1-3 binnen. Na nog een 
schot op de paal werd het lang-
zaam duidelijk dat in de 2e helft 
er nog zeker mogelijkheden wa-
ren. KDO bracht direct in de 2e 
helft de stand terug door een 
doelpunt van Thomas 2-3. kH-
FC bleef onder druk staan maar 
de spaarzame aanvallen zorg-
de wel voor gevaar. Uit een cor-
ner klutste de bal in het doel en 
was het verschil weer twee doel-
punten 2-4. Met nog 10 minuten 
te gaan was het Thomas die de 
stand met een afstandsschot op 
3-4 bracht. Het werd nog span-
nend. De coach van KDO bracht 
nog 1x de uitgeruste Masin bin-
nen de lijnen.
Op onnavolgbare wijze wist Ma-
sin in de laatste minuut de 4-4 op 
het scorebord te brengen. Direct 
na de aftrap �oot de scheidrech-
ter voor het einde. Wederom een 
spannende wedstrijd met veel 
spektakel in De Kwakel.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 1 novem-
ber deden 44 liefhebbers weer 
mee aan de wekelijkse kaart-
avond in de Schutse. Ook dit-
maal was het weer een spannen-
de aangelegenheid. De uiteinde-
lijke winnaar werd deze avond, 
het is niet te geloven, Hans Heere 
die door de geleverde inspanning 
en zwaar transpirerend tot een 
totaal van 7390 punten kwam. 
Als goede tweede eindigde met 
7338 punten Jacqueline van den 
Bergh terwijl Gijs Brozius met 
7228 punten goed was voor de 
derde plaats. Tineke de Munk was 
deze avond geheel van slag. Wat 
zij ook probeerde niets lukte haar. 
Het eindresultaat van 4357 pun-
ten moet ze dan ook maar snel 
weer vergeten. Uiteindelijk heeft 
elk nadeel weer zijn voordeel. De 
poedelprijs was deze keer dan 

ook voor haar en mag zij de vol-
gende kaartavond een �es over-
heerlijke wijn in ontvangst ne-
men. De marsenprijzen bestaan-
de uit prachtige, door DUOplant 
verzorgde boeketten bloemen, 
werden gewonnen door Gijs Bro-
zius, Krijn Voorn, Ria Verhoef en 
Dora van der Steen terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUOplant, in het bezit 
kwamen van Maus de Vries, Jan 
de Kuijer en het echtpaar Tinus en 
Corrie Smit. Flessen wijn gingen 
deze avond als marsenprijs naar 
Jozef Lebesque (2x), Dora van der 
Steen (2x) en Egbert Verkerk. Alle 
winnaars van harte pro�ciat. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op woens-
dag 7 november in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Legmeervogels onder 
de 19 strijdbaar
Uithoorn - Met slechts 2 punten 
na 5 wedstrijden toog LMV naar 
Koog aan de Zaan, om aan te tre-
den tegen de plaatselijke kip-
penboeren van KFC.  Onder een 
prachtig herfstzonnetje betraden 
de spelers het veld. Ondanks de 
lage positie op de ranglijst was 
het publiek van LMV   in ruime 
mate aanwezig. 
Coach Marciano koos voor een 
behouden tactiek, met slechts 2 
spitsen en  een verzwaard mid-
denveld. Miri mocht het probe-
ren als slot op de deur en Nazir 
nam de voorstoppersplaats in bij 
afwezigheid van Jaimy.    
De eerste helft  had KFC een veld-
overwicht, maar tot grote kansen 
kwam het niet. Aanvoerder Mer-
vin had zijn defensie goed geor-
ganiseerd   en ging bij vrije trap-
pen mee naar voren. Bij een van 
de zeldzame trappen draaide 
Benjamin de bal het zestienme-
tergebied in, waar Mervin met 
het achterhoofd de bal met een 
boog over de keeper in het net 
kopte. De grensrechter meende 
echter te moeten vlaggen voor 
buitenspel, wat helaas door de 
scheidsrechter werd gehono-

reerd. Ruststand zodoende 0-0. 
Mervin was echter getergd en en-
kele minuten na rust wist hij als-
nog te scoren. Hij bleef in beeld, 
maar nu echter negatief. Kort 
daarna wist hij de spits met een 
correcte schouderduw uit  even-
wicht te brengen, de scheidsrech-
ter zag hier een overtreding in en 
wees naar de stip. De voortre�e-
lijk keepende Danny kon geen 
antwoord bieden, 1-1. Na enke-
le minuten de tegentre�er voor 
KFC, 2-1. Met nog 15 minuten te 
spelen ontstond er een massa-
le vechtpartij op het veld, waar-
na de scheidsrechter genood-
zaakt was twee spelers met een 
rode kaart te bestra�en. Blijk-
baar werd LMV hierdoor, met na-
me Nydel op scherp gezet. Eerst 
wist hij een razendsnelle counter 
met een bekeken schot van rand 
zestien te bekronen, twee minu-
ten later frommelde hij een bal bij 
de tweede paal erin.  Hiermee be-
haalde LMV zijn eerste overwin-
ning dit seizoen. Hoewel niet van-
uit fraai spel, maar wel met een 
prima mentaliteit en veel door-
zettingskracht op karakter 3 pun-
ten gehaald.

KDO wint overtuigend in 
Langeraar
De Kwakel - Na de terechte 3-1 
overwinning van vorige week te-
gen HVV, stond afgelopen zon-
dag de uitwedstrijd tegen Alti-
or op het programma. In Lange-
raar kon trainer Raymond de Jong 
niet beschikken over de gebles-
seerden Sven Vlasman, Mathijs 
van Rijn en Joris Kortenhorst, ter-
wijl Roy Verkaik nog genoot van 
zijn vakantie. Hierdoor begon o.a. 
routinier Mathijs Molleman van-
af de aftrap en was er eveneens 
een basisplaats voor de jongelin-
gen Thomas Stevens en Mika van 
der Weijden. Op het sfeervolle en 
nieuwe sportpark van Altior be-
leefde KDO een droomstart. Na-
dat Thomas Stevens in zijn eerste 
actie al onderuit werd gehaald op 
de rand van het zestienmeterge-
bied, kreeg KDO een vrije trap. 
Recht voor het doel van de thuis-
ploeg schoot Jim Klijn vervolgens 
binnen de 1e minuut de bal op 
prachtige wijze in de hoek, 0-1. 
Hierna hadden de Kwakelaars in 
kort tijdsbestek Altior al op een 
grotere achterstand kunnen zet-
ten, maar zowel Thomas Stevens 
(schot) als Jesse Stange (paal) 
wisten nog niet te scoren. Altior, 
vorig seizoen kampioen gewor-
den in de 3e klasse, wist eigen-
lijk alleen via dode spelmomen-
ten gevaar te stichten voor het 
Kwakelse doel. In de 28e minuut 
vergrootte Joeri Stange de voor-
sprong van KDO. Na een afgesla-
gen corner schoot Joeri gericht 
op doel, iets waar de Langeraar-
se doelman zeer veel moeite mee 
had en uiteindelijk moest buigen, 
0-2. Toen Bart Hoving vlak voor 
rust de 0-3 binnenschoot kon-
den de Kwakelaars met een grote 
glimlach richting de kleedkamer 
gaan. In de tweede helft trachtte 
Altior de spanning terug te bren-
gen in de wedstrijd. De thuis-
ploeg, die zijn laatste drie wed-
strijden knap wist te winnen, wist 
in de 52e minuut wel de 1-3 te 
maken door een kopbal van An-
ton de Haan. Na deze tegentre�er 
bracht KDO drie minuten later het 
verschil in doelpunten weer terug 
tot drie. Na een vloeiende aanval 

aan de linkerkant wist Erik Ver-
bruggen met een prima voorzet 
Thomas Stevens te bereiken. De 
20-jarige Thomas aarzelde geen 
moment en schoot de 1-4 tegen 
de touwen. In de 60e minuut was 
er een soortgelijke Kwakelse aan-
val, alleen werd Thomas Stevens, 
de rechtsbuiten van KDO, toen 
onderuit gehaald door de doel-
man van Altior. Het gevolg hier-
van was een strafschop, terwijl 
de Langeraarse keeper van geluk 
mocht spreken dat hij niet vroeg-
tijdig naar de kleedkamer werd 
gestuurd. Jesse Stange ging ach-
ter de bal staan en schoot over-
tuigend raak, 1-5. Toen Altior tien 
minuten voor tijd de 2-5 maak-
te, deden de oranjehemden er al-
les aan om het onmogelijke in de 
slotfase waar te maken. Ondanks 
de rode kaart van Mathijs Molle-
man (neerhalen van een doorge-
broken speler), kwam KDO nau-
welijks meer in de problemen en 
was even later de tweede over-
winning op rij een feit.
Door de ruime overwinning op 
Altior heeft KDO nu tien punten 
uit zes punten. Hiermee staan de 
Kwakelaars op de zevende plaats, 
met nog één wedstrijd minder 
gespeeld. Aanstaande zondag 
wordt deze inhaalwedstrijd ge-
speeld in Reeuwijk tegen RVC’33. 
Tegen de degradant uit de eer-
ste klasse kan KDO zich bij winst 
zich gaan melden in de subtop 
van de 2e klasse C. De verschillen 
bovenin zijn nog zeer klein, dus 
wie weet wat er nog allemaal kan 
gaan gebeuren…

Knappe zegge voor 
Legmeer zondag 2
Uithoorn - Legmeervogels zon-
dag 2 boekte een knappe zege 
op het Amsterdamse SDZ zo.2 
na een fraaie 1-0 voorsprong ge-
scoord door Max Blom komt SDZ 
na de rust op 1-1. met nog 5 mi-
nuten op de klok een duidelijk 
gevalletje van handsbal in het 16 
metergebied van een spelers van 
SDZ. Ozon Atak passeert vervol-
gens vanaf de strafschop stipt de 
SDZ doelman en is de stand 2-1. 
Dan is het alles of niets voor SDZ 
en voorkomt de doelman van 
Legmeervogels Lorenzo Gerritse 

met een fraaie redding de gelijk-
maker. Door deze zeg staat Leg-
meervogels zondag 2 op een ge-
deelte 1ste plaats in de reserve 
1ste klasse. 
Aankomend weekd is Legmeer-
vogels zondag 1 en zondag 2 vrij. 
na dat weekend van 11 novem-
ber volgen en een 2-tal uitwed-
strijden. Voor Legmeervogels 1 
is dat achtereenvolgens Boshui-
zen en JOS/Watergraasmeer. Leg-
meervogels 2 neemt dan de strijd 
op tegen gespectievelijk Spor-
ting 70 en KFC

Legmeervogels laat 
winst liggen
Uithoorn - Legmeervogels wach-
ten nog steeds op de eerste thuis-
overwinning van dit seizoen. Een 
mogelijk excuus is dat trainer Flo-
rian Wolf voorafgaande aan het 
thuisduel tegen AGB toch wel wat 
probleempjes had op te lossen. Na 
zijn gele kaarten en zijn rode kaart, 
een week eerder i het uit duel te-
gen FC Uitgeest is Mitchell Ver-
schut voor dit duel tegen AGB en 
het volgende duel, uit tegen Bos-
huizen, geschorst. Ook kan Wolf 
geen beroep doen Jordi van Gel-
deren wegens een blessure. Nog 
steeds afwezig wegens een hard-
nekkige blessure is Kenneth Nolk 
van Gogh. De vorige week ge-
blesseerde geraakte Dennis Bak-
ker en Yorick v d Deijl zijn voor de-
ze wedstrijd eveneens niet inzet-
baar. Joey Sack, middenveld. Jim-
my Spruit, achterste lijn en Rodney 
Smorenberg als hangende spits 
hebben in dit thuisduel een basis-
plaats gekregen van Florian Wolf. 

Boventoon
In de eerste 15 minuten is het 
AGB wat de boventoon voert 
maar schoten van Hursut Meric, 
Kerim Bulut en Younnes Makraou 
gaan over of naast het doel van 
Halil Suzulmus de doelman van 
Legmeervogels In de 17e minuut 
een goede uitrap van deze zelf-
de doelman komt terecht op het 
hoofd van Puck Postma die dan 
de bal doorkopt naar Yasin Poy-
raz die er vervolgens in slaagt om 
de doelman van AGB, Ercument 
Satar het nakijken te geven en 
Legmeervogels staat op een 1-0 
voorsprong. Hierna dringt AGB 
nog meer aan en wil nog voor de 
rust de stand op gelijke hoogte 
brengen. Nog voor de rust komt 
AGB langszij, maar deze keer met 
een beetje hulp van scheidsrech-
ter Evers. Faouzi Ben Yerrou heeft 
zijn handen in naast zijn lichaam 
hangen en daar komt de bal te-
gen aan. Strafschop voor AGB be-
sluit scheidsrechter Evers. Als er 
in een voetbalbroekje broekzak-
ken zouden zitten dan zou Ben 
Yerrou ze daar in hebben gesto-
ken. Hursut Meric weet wel raad 
met dit vroege Sinterklaas ca-
deautje. En brengt dan nog voor 
de rust de 1-1 op het score bord. 

Corner
Na de rust is Noud Schartman 

van Legmeervogels dicht bij de 
2-1. Een corner van Revellinio Slij-
ter verdwijnt via de paal naast het 
doel. Aan de andere kant weet 
Kerim Bulet wel te score maar 
deed dit in duidelijke buitenspel 
positie waardoor deze tre�er niet 
kon doorgaan. Even later is het 
dan wel een geldig doelpunt. Op 
aangeven van Revellinio Slijter 
passeert Anwar Akrouh met een 
fraaie lob de doelman van AGB 
en staat de thuisclub weer op 
voorsprong. Dan in de 67ste mi-
nuut een aanval van Legmeervo-
gels die Martijn Tjon-A-Njoek oog 
in oog brengt met de doelman 
van AGB. Maar Martijn slaagt er 
niet in om de doelman van AGB 
te passeren. In dezelfde minuut is 
het wel raak aan de andere kant. 
De uittrap na de actie van Tjon-A-
Njoek komt terecht bij Amine En-
nali die tegen de zijlijn staat op-
gesteld diens wilde voorzet, meer 
is het niet, verdwijnt dan tot ver-
bijstering van heel Legmeervo-
gels zomaar in het doel. Halil Su-
zulmus stond er bij en keek er na. 
Dan staat het wel 2-2. 

Legmeervogels gaat niet bij de 
pakken neerzitten maar trekt dan 
massaal ten aanval. Bij een van 
die aanvallen wordt Rodney Smo-
renberg in het 16 metergebied, 
zonder dat hij in balbezit is tegen 
de grond gewerkt. Scheidsrech-
ter Evers ziet het gebeuren maar 
doet er niets aan. Daar waar aan 
de andere kant heel simpel naar 
de stip wordt gewezen wordt dit 
heel duidelijk gaval van een straf-
schop weggewuifd. 

Falen
In de laatste 15 minuten zijn er 
voor de beide ploeg mogelijkhe-
den om te score maar allen faalde 
in de afwerking. 2-2 is de uitslag. 
Legmeervogels doet zich met de-
ze uitslag zelf veel te kort. Leg-
meervogels beste man , aanvoer-
der Noud Schartman was dan ook 
niet tevreden met deze 2-2. De-
ze wedstrijd moeten wij gewoon 
winnen. Hoeveel kansen moeten 
wij hebben om te score? Ook nu 
weer is het jammer dat wij niet als 
verdiende winnaar van het veld 
stappen; zoveel kansen onbegrij-
pelijk dat wij deze niet weten te 
verzilveren. Volgende keer dan 
maar uit bij Boshuizen.

Veel rook bij bedrijfsbrand
De Kwakel – In de vroege ochtend 
van vrijdag 2 november is brand 
uitgebroken in een potplanten-
kwekerij aan de Mijnsherenweg. 
De brandweerkorpsen van Uit-
hoorn en Aalsmeer zijn ter plaat-
se gegaan. De brand is ontstaan in 
het ketelhuis, middenin de kwe-
kerij. Bij de brand kwam veel rook 
vrij. Omwonenden is geadviseerd 
om ramen en deuren gesloten te 
houden. De brandweer is lang be-

zig geweest met ventileren. Van-
wege de brand is de Mijnsheren-
weg, tussen de Legmeerdijk en 
de Vuurlijn, enkele uren afgeslo-
ten geweest voor verkeer. Inmid-
dels is het sein brand meester ge-
geven. De schade aan de kweke-
rij is aanzienlijk. Zover bekend zijn 
er geen gewonden. Naar de oor-
zaak van de brand wordt onder-
zoek gegaan.
Foto’VTF / Vivian Tusveld

Supermarkt Deen ontruimd 
wegens koolmonoxide
Uithoorn -  Supermarkt De Deen 
aan het Legmeerplein in Uithoorn 
is donderdagmiddag ontruimd 
wegens koolmonoxide. Rond half 
twee werden brandweer en am-
bulance gealarmeerd. De brand-
weer heeft ter plaatse metingen 

verricht.  Volgens een omstander 
zijn meerdere personen door het 
ambulancepersoneel gecontro-
leerd. Na enkele uren werd het 
sein veilig weer gegeven. 

Foto’ VTF - Najim Kroezen





Regio - Het is al vaker gezegd, 
maar steeds weer slagen er wel 
een aantal paren in om op de 
slotdag van een cyclus de voor-
af gemaakte prognoses volko-
men te torpederen. Vorige week 
sprak is over 1 ‘zeker’ degradatie-
paar in de A-lijn. Marion en Wim 
Noom hadden nog niet hoger ge-
scoord dan 46,18%, dus dat kon 
niet mis. Wel dus, want hun score 
op de slotavond van 61,11% be-
tekende niet alleen de 1e plaats, 
maar ook een ruime ontsnapping 
aan degradatie. Truus Langelaan 
en Elly van Nieuwkoop werden 
met 60,42% 2e en daardoor wer-
den zij de winnaressen van deze 
cyclus met 56,01% gemiddeld.
Nelly Vork en Andre Verhoef wer-
den met 56,25% 3e. Bijgekomen 
van de schrik van vorige week 
dus. Onderin viel het bekende 
doek voor Anneke Karlas en Loes 
Schijf, Emmy en Gerard van Beek 
en Nel Bakker en Hans Wagen-
voort.

Onder de 40
Wat Marian en Wim presteerden 
in de A-lijn deden Ria en Hans 
Broers in de B-lijn nog eens dun-
netjes over. Stijf onderaan na 4 
avonden, deze week met 64,54% 
de topscore van de avond en dus 
handhaving in de B-lijn.
Jan van der Knaap en Jaap Ver-
hoef werden met 63,02% 2e en 
Ruud Doeswijk en Kees Overwa-
ter met 62,76% 3e. Ook de num-
mers 4 en 5 scoorden boven de 
60% en dat houdt in dat er ook 
nogal wat scores onder de 40% 
waren.
Dat was bijvoorbeeld het geval 
met Wim Röling en Adrie Voorn, 
vorige week nog aangekondigd 
als vrijwel zekere promoven-
dussen. Mooi niet dus. Wel pro-
moveerden Nico Koning en Jan 
Streng als winnaars van deze cy-
clus met 54,63% gemiddeld, 

evenals Eefke Backers en Mari-
anne Kamp. Grootste verrassing 
echter was de opgang naar de A-
lijn van Wim Maarschalk en Ton 
Scholte, die daarin dus hun de-
buut gaan maken.
Onderin moeten Atie Doeswijk 
en Huub Zandvliet, evenals de 
echtparen Atie en Wan Overwater 
en Riet en Wim Beijer een stapje 
terug doen.

C-lijn
In de C-lijn hielden de hoogst ge-
klasseerden in de totaalstand zich 
rustig. In de daguitslag stonden 
Addie de Zwarten Hettie Kesting 
met 57,5% bovenaan, op de voet 
gevolgd door Kathy Janetzky en 
Annet Roosendaal met 57,08%. 
De 3e plaats was met 55,43% 
voor Ida Knaap en Janny Snabel.
Dat Toos Boerlage en Annie Lau-
wers zouden promoveren was 
geen verrassing meer. Na een 
zeer sterke serie eindigden zij op 
58,95% gemiddeld.
Marjan en Ben v.d. Broek verge-
zellen hen naar de B-lijn, even-
als Ria Verkerk en Gerard de Kuij-
er. Volgende week start de 2e cy-
clus in nieuwe samenstellingen.

16 7 november 2018

Verrassende ontknoping BVK

Vogelvereniging De Groenling
Regio - In het weekend van 9-11 
november weer de jaarlijkse vo-
geltentoonstelling. De tentoonstel-
ling zal plaats vinden in de kantine 
van sportcomplex KDO te De Kwa-
kel. De openingstijden zijn: Vrij-
dag 9 november   20.00 tot 22.00 
uur. Zaterdag 10  november 10.00 
tot 18.00 uur. Zondag 11 novem-

ber 10.00 tot 16.00 uur. De ope-
ning van de tentoonstelling zal op 
Vrijdag 9  november om 20.00 uur, 
de tentoonstelling word geopend 
door de voorzitter Bert van de Jagt. 
Op donderdag  beginnen de eer-
ste voorbereidingen door vrijwilli-
gers van de vereniging  om er een 
mooie tentoonstelling van te ma-

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 30 okto-
ber en tevens de laatste keer dat 
we de speelmiddag doorbrach-
ten in Dans- en Partycentrum Co-
lijn.
Ter gelegenheid daarvan deelde 
Heleen Colijn ons voor aanvang 
mee dat zij ons na de laatste ron-
de ten afscheid ging trakteren op 
bitterballen. Dat was een leuk ge-
baar en het werd dan ook door al-
le aanwezigen zeer op prijs ge-

steld. Maar eerst gingen we brid-
gen. Door het jaar heen wordt de 
parencompetitie op gezette tij-
den onderbroken voor twee mid-
dagen laddercompetitie.
Helaas liet tijdens de eerste zit-
ting vorige week de techniek ons 
in de steek en kon er geen uitslag 
worden vastgesteld. Dit jaar zal 
dus de laddercompetitie bestaan 
uit vijf zittingen in plaats van zes.
Alle paren worden min of meer 

Vijf schaatsers van Nooit Gedacht actief 
in landelijke marathoncompetitie
Regio - Zaterdag 20 oktober 
stond de eerste wedstrijd op 
het programma van de landelij-
ke marathon competitie. In de-
ze wedstrijden schaatst de nati-
onale marathontop wekelijks een 
marathon op één van de kunst-
ijsbanen door het hele land. Van 
IJsclub Nooit Gedacht schaatsen 
maar liefst vijf rijders op dit ni-
veau, wekelijks hun marathon-
wedstrijd! Bij een eventuele Elf-
stedentocht  mogen deze vijf 
Nooit Gedachters strijden om de 
opvolging van de laatste Elfste-
den winnaars Henk Angenent en 
Klasina Seinstra. Mocht de tocht 
weer niet komen, rijden ze in ie-
der geval de Alternatieve (wed-
strijd) Elfstedentocht op de Weis-
sensee in Oostenrijk. De vijf lan-
delijke marathontoppers van ijs-
club Nooitgedacht zijn; Melissa 
van Pierre ,Niels Immerzeel ,Mar-

tijn de Groot ,Koen de Best  en 
Ivar Immerzeel

Melissa
Melissa rijdt voor het 2e jaar in de 
Top-divisie van de dames. Vorig 
jaar heeft Melissa een sterk debuut 
gemaakt, waarin ze de strijdt aan-
gaat met nationale topschaatsters 
als Irene Schouten en Carien Klei-
beuker (Olympische medaille win-
naars). Dit seizoen hoopt Melissa 
mee te doen voor  mooie uitslagen.
   
Niels
Niels rijdt ook voor het 2e jaar in 
de Top-divisie bij de heren. Hier 
moet hij het opnemen tegen top-
schaatsers als o.a. Jorrit Bergsma. 
Niels voelt zich vooral thuis in de 
langste wedstrijden op natuurijs. 
Zijn grote doel is dan ook een top 
klassering in de (alternatieve) Elf-
stedentocht.

Ivar Immerzeel

Martijn de Groot

Niels Immerzeel

Koen de Best 

Melissa van Pierre

Martijn
Martijn is de meest ervaren 
schaatser van de vereniging op 
landelijk niveau. Martijn rijdt al ja-
ren in de top van de beloften divi-
sie. Martijn is bijna altijd in de top 
20 van de uitslag terug te vinden 
met geregeld een mooie uitschie-
ter naar de top 10.

Koen
Koen rijdt enkele seizoenen in de 
beloften divisie en maakt elk sei-
zoen weer een stap vooruit. Ook 
dit jaar hoopt Koen weer een stap 
te kunnen maken en kan hij mis-
schien wel meedoen voor een 
mooie klassering in het algemeen 
klassement. 

Ivar
Ivar komt ondanks zijn jonge leef-
tijd voor het 2e jaar uit in de be-
loften divisie. Ivar heeft naast de 
marathon ook nog ambities op 
de langebaan. Hier wil hij seri-
eus meedoen op het NK junio-
ren 3000 m en 5000 m. De eer-
ste marathonwedstrijd is zater-
dag traditioneel verreden op de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam. De 
thuisbaan van IJsclub Nooit Ge-
dacht. Koen kon helaas nog niet 

aan de start verschijnen vanwe-
ge een blessure, maar zal zich ver-
der in het seizoen zeker nog laten 
gelden. Voor de andere Nooit Ge-
dachters een spannende avond 
voor heel veel toeschouwers 
langs de baan. Melissa, Niels, 
Martijn en Ivar lieten zich zo nu 
en dan voorin de wedstrijd zien, 
maar deden in de finale nog niet 
mee voor de topklasseringen. Ivar 
kon nog wel één puntje meepak-
ken voor het Cup-klassement en 
won nog een tussentijdse pre-
miesprint. De kop is eraf. De con-
ditie en vorm van de Nooit Ge-
dachters is goed genoeg om de 
volgende wedstrijden mee te 
strijden om de topklasseringen. 

Wilt u ook eens komen  
kijken bij deze  plaatselijke 
marathontoppers? 
Op 23 november een van de vier 
Meerdaagse wedstrijden ver-
reden op de Vechtsebanen in 
Utrecht. En op 11 januari zijn ze 
voor de 11e wedstrijd van de KPN 
Marathon Cup nog een keer in 
Amsterdam te zien. De wedstrij-
den van de Top divisie zijn ook el-
ke zaterdagavond te volgen via 
de livestream op schaatsen.nl  

Klaverjas-
marathon
Regio - Zaterdag 17 november  is 
er in het Buurthuis van Amstel-
hoek weer een klaverjasmara-
thon. Inschrijven is verplicht en 
kan tot 14 november bij Leny Jan-
sen (jansenleny@hotmail.com; 
06-50282282). De inschrijfkosten 
bedraagt 8 euro p.p.
Er wordt gekaart  op 17 novem-
ber  van 10.00- 22.00 uur. De zaal 
is geopend vanaf 19.25 uur. Het 
Buurthuis is aan de Engellaan 3a, 
Amstelhoek.

Geweldig De Rooij dames toernooi
Regio - Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 november werd het “De Rooij ” 
damestoernooi voor 6e keer ge-
organiseerd. De aanmeldingen 
waren dit jaar overweldigend 
want er waren wel 14 dames die 
zich voor het toernooi hadden 
opgegeven. Er was zelfs een aan-
melding vanuit Oss uit Noord Bra-
bant, die op facebook had gele-
zen dat in ons mooie kleine dorp-
je De Hoef dit toernooi werd  ge-

organiseerd. En zij (Jaenette)  was 
een dame die wel wist wat bil-
jarten is, want haar gemiddelde 
stond op bijna 2 dat was in het 
toernooi dan ook degene die het 
hoogste gemiddelde van alle da-
mes moest maken. Op vrijdag-
avond werd het eerste gedeelte 
van het toernooi afgewerkt. Van-
wege de grote opkomst werd het 
toernooi verdeeld in twee poules 
het werd die avond een latertje. 

zaterdagmorgen was iedereen 
om 10.15 uur toch weer op tijd 
present voor het vervolg van het 
toernooi waar iedereen met vol-
le moed aan begon. Tussentijds 
werd er nog een lunch gebruikt. 
Na het verloop van de dag werd 
steeds duidelijker wie de finalis-
ten werden. In de kruisfinales wa-
ren Inge, Roos Jaenette en Caty 
de dames die dit jaar uit moesten 
maken, wie de toernooiwinnaar 

zou worden. Tussen Inge en Roos 
was Roos de winnaar en tussen 
Jaenette en Caty, trok Caty aan 
het kortste eind. De finale moest 
dus uitgevochten worden tussen 
Roos en Jaenette.  Het werd een 
spannende strijd, waar Roos ge-
lijk het vuur aan de schenen leg-
de. Jaenette gaf aan het einde 
van de partij nog tegengas, maar 
het mocht niet meer baten, want 
Roos werd de winnaar van het 
toernooi. Terug kijkend kunnen 
we zeggen dat het gezellig, span-
nend, ontspannen en goed geor-
ganiseerd toernooi is geweest.
De datum voor volgend jaar is 
dan ook al bepaald op 1 en 2 no-
vember 2019, en de meeste van 
de 14 deelneemsters hebben al 
toegezegd bij leven en welzijn 
weer deel te zullen nemen.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat 
het deelnemers veld al is volge-
boekt, want  opgeven kan altijd 
nog.
Ook dit jaar werd het toernooi 
gesponsord door zand en grind-
handel “De Rooij” die de prijzen 
beschikbaar had gesteld. Ieder-
een werd door Mary de Rooij  be-
dankt voor haar deelname en de 
hulp met tellen en schrijven.

ken en op donderdagavond kun-
nen dan alle inzenders hun vogels 
komen inbrengen. Op vrijdag ko-
men er officiële keurmeesters van 
de Nederlandse Bond van Vogels. ( 
NBvV ) naar KDO, om de vogels te 
keuren aan de hand van de bonds-
richtlijnen. Het Bondskruis valt dit 
jaar op de groep Parkieten. Sommi-
ge vogels worden gekeurd uitslui-
tend op kleur en andere vogels op 
vorm of postuur. Alle vogels moe-

ten in een goeie conditie zijn en er 
goed verzorgd en  schoon uitzien. 
De keurmeesters bepalen ook wel-
ke vogel de uiteindelijke kampioen 
van de tentoonstelling wordt. Daar-
naast zijn er per klasse ook nog prij-
zen te winnen. Dus kom gezellig 
bij ons langs om onze mooie show 
met vele vogels te bezichtigen. En-
tree is gratis!!! En rolstoelvriende-
lijk! Het hele weekend is er een 
Tombola met leuke prijzen.

lukraak verdeeld over de twee lij-
nen. Het grote voordeel is dat je 
dan ook eens speelt tegen paren 
die je gedurende het jaar zelden 
of niet aan tafel treft.
In de A-lijn met 14 paren bestond 
de top-drie deze week uit Gerda 
Bosboom & Nel Hamelijnck met 
59,03%, gevolgd door Ina Melk-
man & Jetty Weening met 58,68% 
en op drie Froukje Kraaij & Anne-
ke van der Zeeuw met 56,60%.
De B-lijn bestond uit 12 paren. 
Daar werd de hoogste score be-
haald door Janny Streng & Son-
ja Reeders met 65,42%. An van 

Schaik & Ria Verkerk werden 
tweede met 57,92% en op drie 
eindigden Tina Wagenaar & Cora 
de Vor met 56,67%.
De nazit was als vanouds gezel-
lig, de bitterballen waren heerlijk 
en volgende week gaan we zoals 
eerder gemeld door in Sporthal 
De Scheg.
Misschien is de nieuwe locatie 
aanleiding voor bridgers uit de 
regio om eens te kijken of ze lid 
willen worden.
Contactpersoon is Sandra Raad-
schelders, tel. 0297-569910 of 
mail naar hartenvrouw2015@
gmail.com, u bent van harte wel-
kom!
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Argon doet zich tekort 
in Leusden
Mijdrecht - Op bezoek bij Roda 
’46 in Leusden heeft Argon zich 
duidelijk tekort gedaan. In een 
eerste helft waar beide partijen 
aan elkaar gewaagd en waren en 
er maar weinig echte scorings-
kansen. Wel profiteerde Roda 
van balverlies op het middenveld 
en kon het via een uitbraak over 
links scoren. In de tweede helft 
was Argon de bovenliggende 
partij maar opnieuw een uitbraak 
over rechts bracht de 2-0 op het 
bord. Zeven minuten daarna 
scoorde Argon de 2-1 en kon het 
met de wedstrijd nog alle kanten 
op. Tien minuten voor rust kwam 
Argon met tien man te staan zo-
dat het moeilijk werd, ondanks de 
mogelijkheden die er waren, nog 
tot een punt te komen.

Gelijkwaardig
De eerste helft was de wedstrijd 
in evenwicht, alleen in de begin-
fase zag het er gevaarlijk uit voor 
Argon maar de inzet werd door 
Romero Antonioli over de lat ge-
tikt. De hoekschop die koppend 
werd vervolgd door Daan Ban-
ning werd door Antonioli ge-
stopt. Twee keer daarna moest 
keeper Van den Hoek van Roda 
ingrijpen, hij was net iets eerder 
bij de bal dan Romario Aroma en 
tien minuten later eenzelfde situ-
atie toen Augustine Yeboah rich-
ting doel van Roda stormde. Hal-
verwege de eerste helft kwam Ar-
gon met de schrik vrij toen er een 
slappe terugspeelbal werd ge-
produceerd die met moeite on-
schadelijk kon worden gemaakt. 
Gerommel op het middenveld 
van Argon was er de oorzaak van 
dat Roda op links kon doorbre-
ken, een voorzet werd door Jas-
per van Dalen simpel ingetikt 1-0. 
Voor rust toch nog twee kansjes 
voor Argon, op aangeven van Au-
gustine Yeboah schoot Tim Steij 
te slap in en vlak voor tijd kreeg 

Romario Aroma en pracht kans na 
en hoekschop van Steij maar Aro-
ma schoot over.

Bovenliggend
Na de thee was Argon de boven-
liggende partij, Jasper Werkho-
ven was na een lange periode 
van blessureleed weer van par-
tij, hij verving Yeboah. Een hoek-
schop van Romario Aroma draai-
de ineens naar binnen maar doel-
man Van den Hoek kon de bal net 
voor de doellijn tegen houden. 
Toch werd het even daarna 2-0 
voor de thuisploeg, balverlies op 
rechts net over de middenlijn was 
het sein voor Roda om vol gas te 
geven waardoor Jesper van Da-
len kon profiteren 2-0. Daarna 
kwam Roda eigenlijk niet meer 
in het spel voor. Na een actie over 
rechts, met nog een half uur te 
gaan scoorde Romario Aroma 
de aansluitingstreffer 2-1. Daar-
na waren er mogelijkheden voor 
Argon, Dennis Filippo kon niet 
voorkomen dat keeper Van den 
Hoek net iets eerde bij de bal was, 
schoot Aroma na een mooie ac-
tie naast en Dylan Bergkamp mik-
te te hoog.
Tien minuten voor tijd liep Loren-
zo Zorn tegen een gele kaart op, 
commentaar daarop leverde nog 
een kaart op dus rood. Het door-
kruiste de offensieve plannen Van 
Argon enigszins. Matthijs Coen-
radi verving Rachad Madi en Ar-
gon kreeg nog twee mogelijk-
heden, een omhaal van Tim Ste-
ij werd geblokt en een inzet van 
Dennis Filippo op aangeven van 
Dylan Bergkamp kon door de Ro-
da sluitpost onschadelijk wor-
den gemaakt. Een enigszins te-
leurstellend resultaat voor de 
Mijdrechters.
Donderdagavond 8 november 
speelt Argon voor de beker tegen 
zondag hoofdklasser Hoogland, 
aanvang 20.30 uur.

Bekercompetitie Biljarten
De Ronde Venen - In de beker-
competitie van de De Ronde Ve-
nen biljartcompetitie strijden de 
eerste divisie teams éénmaal te-
gen de tweede divisie teams. 
Over het algemeen komen de 
eerste divisie teams ook iets be-
ter uit de verf. De totale beker-
competitie bestaat uit 9 speel-
ronden. Er zijn er inmiddels 3 af-
gewerkt en inderdaad wordt de 
ranglijst door voornamelijk eerste 
divisie teams aangevoerd. Omdat 
op het eind het best geklasseer-
de eerste divisie team in een fi-
nale uitkomt tegen het best ge-
klasseerde tweede divisie team, is 
het naast de wedstrijdresultaten 
ook interessant om naar die bes-
te klasseringen te kijken.

Opvallende resultaten
Opvallend bij de resultaten over 
de negen gespeelde wedstrijden 
is dat de winnaars allemaal meer 
dan 40 punten hebben behaald, 
maar geen enkel team de maxi-
male score van 48. Het beste re-
sultaat kreeg De Merel/Heeren-
lux 1 op hun naam met 47 pun-
ten. Dat betekent drie keer winst 
(12p) plus een gelijkspel (11p). 
Dat gelijke spel kwam tot stand 
tussen Bert Fokker en Eric van de 
Bosch, waarvoor ze 38 beurten 
nodig hadden. Bar Adelhof 1 en 
De Springbok 1 haalden beiden 
45 punten binnen. Bob van Kolck 
vertoonde zijn goede vorm door 
in 17 beurten uit te zijn. Richard 
van Kolck daarentegen kwam in 
36 beurten 4 caramboles tekort 
tegen Willem van de Graaf. De 
Kromme Mijdrecht 1 haalde al 
met al slechts 28 punten binnen, 
de laagste score van deze ronde.
Het enige eerste divisie team 
wat niet de winst pakte was DIO. 
De twee dames in dit team, Bet-
ty van der Mars en Roos Aarsman 
behaalden wel hun niveau, hun 
tegenstanders Anton Wibier en 
Wiebe Elzinga stegen echter bo-
ven zichzelf uit. Daarna was het 
de beurt aan een zeer opmerkelij-
ke partij, namelijk Jos van Wijk te-
gen Jos van Wijk. U leest het goed, 
exact dezelfde namen. Vooraf 
was de winnaar al bekend, behal-
ve niet bij welk team die behoor-
de. Jos van Wijk van Bar Adelhof 
2 werd de winnaar, de andere Jos 
kwam net 2 caramboles tekort en 
scoorde een respectabele 9 pun-
ten. Ray Kramer redde de eer van 
DIO en won in 23 beurten van de 

man die liever niet bij naam ge-
noemd wil worden.

Uitslagen 3e bekerronde
Bar Adelhof 1 –
De Kromme Mijdrecht 1 45-28
De Merel/Heerenlux 1 –
De Kromme Mijdrecht 2 47-35
De Merel/Heerenlux 3 –
CenS  32-44
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok – ASM  42-34
Stieva/De Kuiper 1 –
De Merel/Heerenlux 2 33-43
Stieva/De Kuiper 2 –
De Springbok 1 30-45
Bar Adelhof 2 – DIO  41-31
De Biljartmakers –
The Peanut Bar 1 41-32
The Peanut Bar 2 –
De Spingbok 2  33-43

Dorus schiet uit zijn slof
Dorus van der Meer heeft veel 
wedstrijdervaring, maar sinds 
kort ook een handicap vanwege 
zijn knie-operatie. Hij weet dat 
echter in zijn voordeel uit te bui-
ten. “Ik mag niet veel lopen, dus 
moet ik de ballen wel kort bij el-
kaar houden”, legt hij zelf uit. En 
dat deed hij. In de vierde beurt 
legde hij een serie van 64 ca-
ramboles op het laken, waarbij 
de 65e eigenlijk net zo makkelijk 
was als de eerste. Nu had hij nog 
2 beurten extra nodig om de par-
tij uit te maken, zijn tegenstander 
Sander Pater verbouwereerd ach-
terlatend met slechts 7 carambo-
les op het scorebord wat 1 match-
punt betekent. Logisch dat Dorus 
met deze uitzonderlijke presta-
tie zowel de kortste partij als de 
hoogste serie van deze bekerron-
de op zijn naam krijgt (6 beurten 
en 64 uit 100 is 64%). Overigens is 
de serie van 12 van 33 te maken 
caramboles (36,36%) door Ralph 
Dam van De Merel/Heerenlux 2 
tegen Stieva/De Kuiper 1 ook het 
vermelden waard.

Rangschikking
Op kop in de bekercompeti-
tie staat Lutis Ventilatietechniek/
Springbok met 138 punten, res-
pectievelijk 10 en 13 punten los 
van achtervolgers De Merel/Hee-
renlux 1 en De Springbok 1 die 
ook uitkomen in de eerste divisie. 
Het best geklasseerde tweede di-
visie team is thans Bar Adelhof 2 
met 112 punten, waarbij De Me-
rel/Heerenlux 2 met 111 en CenS 
met 109 punten in hun nek hijgen.

Van Walraven hijst Argon 
8 in nieuw jasje
Mijdrecht - Wat is er nou lekker-
der dan op zaterdag middag een 
balletje te kunnen trappen met je 
vrienden op het voetbalveld? Dit 
vriendenteam uit Mijdrecht doet 
dit al jaren met veel plezier en ze-
ker niet zonder succes. Zo werd 
vorig jaar nog na een zinderende 
finale de beker veroverd en mee-
genomen naar Mijdrecht. Dit was 
een prachtige afsluiter aangezien 
een aantal jongens na jaren van 
trouwe dienst hadden aangege-
ven om het team aan het eind 
van het seizoen te gaan verlaten. 

Deze plaatsen zijn ondertussen 
met verve opgevuld door nieuwe 
aanwas en de heren van Argon 8 
pakten deze frisse start met beide 
handen aan om ook met nieuwe 
tenues voor de dag te komen. Zo 
hebben zij in van Walraven een 
nieuwe shirtsponsor gevonden 
en zijn zij ondertussen voorzien 
van prachtige nieuwe tenues. 
Daarom wil de voltallige 19 kop-
pige selectie van Walraven har-
telijk bedanken voor de mooie 
shirts en samen toewerken naar 
wellicht een mooi nieuw succes.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag 9 november 2018 om 
fraaie prijzen  in Café de Merel Ar-
kenpark MUR 43 Vinkeveen, Tel. 
0297-263562. E.mail thcw@xs4all.
nl. Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen.
Hier volgen de datums voor de  
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2018/2019 in 2018:  9 en 23 no-

vember, 7 en 21 december. Voor 
2019: 4 en 18 januari, 1 en 15 fe-
bruari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 
april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 
5 juli. Alle datums onder voorbe-
houd. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1  Frans v.d. Berg  7267 pnt
2  Cees Zaal  7077 pnt  
3  Cees Wijngaarden  7069 pnt
4  Frans v.d.Wijngaard  6783 pnt
5  Ed  Valk  6707 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Annelies van Scheppingen 
met 4856 punten.

HVM Geselluge Vrijdag
Mijdrecht - Zoals elk jaar worden 
de herfstkampioenen van onze 
hockeyvereniging gehuldigd. 
Nu de herfstvakantie voorbij is 
en de trainingen weer hervat zijn, 
werd het dus tijd om dat te doen. 
Op vrijdagmiddag/-avond wordt 
er veel getraind en is het dus al-
tijd lekker druk op de club.
Dit jaar werd de muziek verzorgd 
door T&T. 2 jonge DJ’s, die ontzet-
tend enthousiast zijn en ook nog 
leuke muziek draaien.  In tussen 
was de BBQ aangestoken en wa-
ren de eerste hamburgers klaar. 
Onder het genot van een ham-
burger en een drankje werd het 

erg gezellig. Dan het officiële ge-
deelte. Onze vice-voorzitter El-
tjo Bril heeft alle herfstkampi-
oenen gefeliciteerd en bedankt 
voor hun inzet tot de herfst. Maar 
het seizoen is nog lang niet voor-
bij, dus aan het einde van het sei-
zoen, zullen er vast weer veel 
kampioenen zijn.
Deze keer waren de teams MF1, 
MC1, MA2 en Veteranen A herfst-
kampioen. Per team stonden de 
spelers op het podium en kregen 
ze  een medaille omgehangen. 
Daarna gingen de DJ’s weer los. 
Zowaar een zeer geselluge vrij-
dag.

VLTV jongens tennisteam 
4 (groen 2) kampioen
Vinkeveen - Het jongens tennis-
team van de Vinkeveense Lawn 
Tennisvereniging is in categorie 
Groen 2 na een reeks van 6 in-
drukwekkende tennisontmoe-
tingen dit weekend zeer overtui-
gend kampioen geworden. Het 
team bestaande uit (v.l.n.r op de 
foto): Bo Mouter, Ryan Woudstra, 
Mats Linders, Sam Langendorff 
en Alexandros Bakkker heeft op 1 
na, alle wedstrijden kunnen win-
nen.
De jongens waren allemaal klaar-
gestoomd gedurende de zomer 
door tennistrainer Yoeri Mayer 

van MyTennis en zijn half septem-
ber gestart met deze najaarscom-
petitie. De jongens speelden vo-
rig jaar nog een klasse lager maar 
waren nu verrassend goed op-
gewassen tegen alle teams uit 
o.a. Woerden, Kamerik, Nieuw-
koop, Kudelstaart, Oudewater en 
Mijdrecht. De laatst gespeelde 
wedstrijd tegen het team van De 
Ronde Venen werd met 6-0 ge-
wonnen en hiermee is het VLTV 
team dik kampioen. Grote klasse 
tennisboys en van harte gefelici-
teerd namens de hele Vinkeveen-
se tennisvereniging.

Sportief wandelen in 
Vinkeveen
Vinkeveen - Sportief Wande-
len is een uitstekende vorm om 
te bewegen een activiteit zon-
der drempels. Het is een veilige 
en snelle manier om fit te wor-
den, fit te blijven, af te vallen en 
de geestelijke voordelen te erva-
ren van regelmatige lichaamsbe-
weging. Doordat Sportief wande-
len zeer laagdrempelig is, wande-
len is namelijk een makkelijke na-
tuurlijke beweging, is het ieder-
een zeer geschikt. Wandelen kan 
altijd en overal.
Het enige dat u nodig hebt is wat 
motivatie en tijd. Sportief Wan-
delen, een sport geschikt voor 
iedereen en voor alle leeftijden. 
De kans op blessures is gering, 
ook met gezondheidsklachten is 
Sportief Wandelen heel goed mo-

gelijk. Sportief Wandelen geeft je 
energie en het gevoel alles (weer) 
aan te kunnen. Conditie verbete-
ren door een verantwoorde op-
bouw van belasting onder be-
geleiding. Op een plezierige ma-
nier bewegen in groepsverband, 
wandelen in een groep is gezel-
lig. Sportief wandeltraining van 1 
uur. Iets sneller dan gewoon wan-
delen, maar u kunt het op uw ei-
gen niveau doen, een paar goede 
wandelschoenen is voldoende.
Heerlijk buiten sporten doen we 
op donderdagmiddag vanaf De 
Boei (ingang parkeerplaats) om 
13.30 uur.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact met Henny Aa�es 06-546 
356 10 of kom gewoon een keer 
meedoen.

Spits Augustine Yeboah van Argon in actie. Foto Hans van Gelderen

Jongens VLTV 1 tenniskampioen 
in groene najaarscompetitie!
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
streden de jongens van de Vin-
keveense Lawn Tennis Vereni-
ging Team 1, categorie Groen 
2, voor de roem thuis in Vinke-
veen. Na 6 wedstrijden op over-
winningskoers gelegen te heb-
ben, moesten deze inhaalwed-
strijd nog een paar punten ge-
pakt worden om het kampioen-
schap veilig te stellen. En dat heb-
ben de jongens met stalen zenu-
wen verbluffend goed gedaan. In 
de competitie bleken de VLTV-ers 
opgewassen tegen teams uit on-
der meer Hoofddorp, Nieuw-Ven-
nep, Amstelveen, Uithoorn en Ku-
delstaart. Het was al met al een 

spannende competitie waarin 
de teams over het algemeen be-
hoorlijk aan elkaar gewaagd wa-
ren. De standen gingen in het be-
gin redelijk gelijk op en dit maak-
te de kans op een eindzege voor 
VLTV 1 extra spannend. Met 5 ge-
wonnen en 2 gelijk geëindigde 
wedstrijden bleek dat ze bij de 
eindstand het meest aantal be-
haalde winstpunten hadden en 
kon het kampioenschap officieel 
gemaakt worden.  Team Groen 
VLTV 1 op de foto (v.l.n.r. staand): 
Loek Slagboom, Reave Goudsmit, 
Daan van Dongen, Sky Defourny, 
Jack Crocker (zittend) – beker ei-
gendom van de VLTV.  
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Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het startschot 
voor de Rabo GeZZinsloop. De 
kinderen stonden enthousi-
ast te trappelen om de kilome-
ter door het park te rennen. Van-
wege het koude weer kwam de 
warming-up door Milan van Op-
tisport goed van pas. Met opge-
warmde spieren was het wach-
ten op het startschot. Joyce Rij-
neker van de Rabobank had de 
eer dit zes keer te mogen doen. 
Om de kinderen de ruimte te ge-
ven op het parcours heeft de or-
ganisatie er voor gekozen ze per 
categorie te laten starten. Bij de 
jongste kinderen liepen ook veel 
ouders mee, die er soms moei-
te mee hadden hun eigen kind 
bij te houden. Aangekomen bij 
de finish kregen ze een prachti-
ge medaille en een goedgevulde 
goodie-bag. Ook dit jaar konden 
kinderen zich via de scholen in-
schrijven. Het was een kleurig ge-
heel met schoolshirts van de An-
toniusschool uit de Hoef, de Wil-
lespoort en Vlinderbos uit Wilnis, 
en de Fontein, Windroos, Driehuis 
Sterrenschool en OBS Twister. De 
Windroos was dit jaar opnieuw de 
sportiefste school met de meeste 
deelnemers.

De uitslagen van de 
Rabo GeZZinslooop:
Jongens t/m 12 jr: 3e Rens Grif-
fioen, 2e Sebastiaan Sprong, 1e 
Koen Verburg. Meisjes t/m 12 jr: 
3e Julia Pieterse, 2e Esmee Mee-
ring, 1e Elin van Dijke. Jongens 7 
t/m 9 jr: 3e Mark Westra, 2e Daniel 
Elenbaas, 1e Luuk Boutkan. Meis-
jes 7 t/m 9 jr: 3e Evi Aanhane, 2e 
Noa Boutkan, 1e Esmee Kuiger. 
Jongens 4 t/m 6 jr: 3e Duuk Hoog-
enboom, 2e Tycho van Dijke, 1e 
Martin Lahula. Meisjes 4 t/m 6 jr: 
3e Fenna van de Ploeg, 2e Noa 
Sprong, 1e Evi Panhuizen.
We willen de sponsors van de 
GeZZinsloop: Rabobank, Blik op 
Hout, Boekhandel Mondria, de 
IJssalon, Waterschap Gooi en 
Vechtstreek, van Walraven en de 
Albert Heijn Mijdrecht hartelijk 
bedanken voor hun bijdragen 

aan de goodie-bags en de loterij 
tijdens de prijsuitreiking.

G-run
De G-runners werden bij de start 
hartelijk verwelkomd door clown 
Chocho en speaker Teun de Re-
de. Zij genoten met hun begelei-
ders van het zonnige, sportieve 
rondje door het park. Bij de finish 
werden ze luid toegejuicht door 
de vele toeschouwers. Natuurlijk 
ontvingen zij uit handen van de 
Rabo-medewerkers een prachti-
ge medaille en ook zij gingen met 
een goedgevulde goodie-bag 
naar huis.

Uitreiking cheque aan 
Johannes Hospitium in Wilnis
De organisatie van de ZTL do-
neert elk jaar een deel van de 
startgelden aan een goed doel. 
Dit jaar heeft de IJssalon uit 
Mijdrecht een prachtige actie op-
gezet in het weekend van de Zil-
veren Turfloop. Zij hebben een 
winterconcept ontwikkeld en be-
reiden nu heerlijke pizza’s. Voor 
elke verkochte pizza doneer-
den ze één euro. Het leverde een 
prachtig bedrag van 104 euro op 
en de cheque van 605 euro werd 
net voor de start van de 10 km 
overhandig aan Jan van Schie, 
penningmeester van het Johan-
nes Hospitium.

Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achter-
eenvolgens de 10, de 5 en de 16,1 
kilometer van start. Het start-
schot werd gegeven door wet-
houder van Sport, Rein Kroon.
Na iets meer dan 15 minuten was 
de eerste 5 km loper al weer bij 
de finish De 5 kilometer werd bij 
de heren gewonnen door Jasper 
Stein en bij de dames door Silke 
Smidt. Het was niet de eerste keer 
dat zij bij de Zilveren Turfloop op 
het podium staat. De 10 km werd 
gewonnen door Erwin Sparre-
boom van AV Olympus. Bij de da-
mes was Marlies Jongerius net als 
vorig jaar de snelste. Op de 16,1 
km probeerde Michael Woerden 
de overwinning mee naar huis te 

Fantastisch weer, fris maar een heerlijk zonnetje:

Zilveren Turfloop groot succes
Regio - Wie op zondagochtend 4 november dacht een rustige zon-
dagochtendwandeling rond de sportvelden in Mijdrecht te kun-
nen maken, werd verrast door een enorme hoeveelheid sporters. 
Van heinde en ver kwam groot en klein naar het grootste sport-
evenement van De Ronde Venen: de Zilveren Turfloop. De weers-
voorspelling kwamen uit: een frisse herfstochtend met een heer-
lijk zonnetje. De organisatie, atletiekvereniging de Veenlopers, 
had alles tot in de puntjes voorbereid en was er helemaal klaar 
voor.

nemen. Het lukte de Veenloper 
niet, hij werd derde. Brent Pieter-
se was de winnaar. Bij de dames 
werd er gestreden tussen leden 
van de Leidse atletiekverenigin-
gen. Saskia Heijnen kreeg de eer-
ste prijs overhandigd door Rein 
Kroon.
.
Scholierenchallenge
De jaarlijkse strijd om de wissel-
beker van de Scholierenchalle-
ge was dit jaar spannend: naast 
het Veenlandencollege, die met 
drie teams aan de start stond, 
deed Daltonschool de Windroos 
mee met drie teams snelle ba-
sisschoolleerlingen. Nieuwko-
mer was de Willespoort uit Wilnis. 
Waar basisschoolleerlingen tus-
sen de 10 en 12 jaar bijna zonder 
trainen mee kunnen doen aan de 
GeZZinsloop is dat bij de Scholie-
renchallenge een ander verhaal. 
Deze leerlingen hebben vooraf-
gaand aan de challenge hard ge-
traind om goed voorbereid aan 
de start te kunnen staan. Bij de 
prijsuitreiking bleek de challen-
ge te zijn gewonnen door Dalton-
school de Windroos. Zij waren su-
pertrots en namen zowel de 1e 
als de 3e prijs mee naar school.

Business loop
Bij de prijsuitreiking waren alle 
ogen gericht op het podium van 
de businessloop. Al jaren staat 
dit op het programma van de Zil-
veren Turfloop. De teams van de 
verschillende bedrijven in de re-

gio Mijdrecht zijn erop gebrand 
de grote wisselbeker op een 
zichtbare plek in het bedrijf neer 
te zetten. Er werd gestreden op 
3 afstanden: 5 km, 10 km en 16, 
1 km. De winnaar van de 5 km 
was dit jaar van Kouwen, de 10 
km werd gewonnen door OTT en 
de 16,1 km werd gewonnen door 
van Walraven.

Zorg en Zekerheidcircuit
Heeft u de smaak te pakken en 
wilt u bij meer prestatielopen 
starten? Binnen het circuit vol-
gen na de Zilveren Turfloop nog 
zeven andere lopen in de regio. 
Daarbij is meedoen is belangrij-
ker dan winnen’ de slogan die al 
jaren de boventoon voert bij de 
prestatielopen. Het berekenen 
van het het klassement is dit jaar 
aangepast. Het grote verschil met 
voorgaande jaren is dat deelne-
mers – naast het halen voor pun-
ten met hun klassering – nu ex-
tra bonuspunten krijgen naarma-
te zij vaker aan de start verschij-
nen. Inschrijven kan nog steeds:  
www.hetcircuit.net

Uitslagen
Alle uitslagen en netto-tijden van 
de 5 km, 10km en 16,1 km staan 
vermeld op www.hetcircuit.net 
Met hulp van alle sponsoren is 
het weer gelukt, het grootste 
sportevenement van de Ronde 
Venen te organiseren, de 29e edi-
tie is alweer gepland. Zet zondag 
3 november 2019 in uw agenda!






