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Food & Fashion
Zijdelwaard

Uithoorn - Op zaterdag 12 oktober vindt het Food & Fashion
event weer plaats in winkelcentrum Zijdelwaard. Deze dag staan
er ‘living dolls’ in het winkelcentrum. Dit zijn modellen welke
als een levend standbeeld opgesteld staan in het winkelcentrum.
Zij zullen hapjes uitdelen en de
nieuwste fashiontrends voor het
komende seizoen aan u showen.
Zelf ook altijd al model willen zijn?
Er staat een extra blok tussen de
‘living dolls’ waar u als bezoeker
van Zijdelwaard zelf ook een pose
kunt aannemen. Maak een mooie
foto, plaats hem op facebook en
tag ‘winkelcentrum Zijdelwaaard’.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 12 oktober a.s. tussen
12.00-16.00 uur. Tot dan!

KORT NIEUWS:

Fietser gewond
bij eenzijdig
ongeval
De Kwakel - Aan de Vuurlijn in De Kwakel is vrijdagavond kort na acht uur een
persoon zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer met
fiets ongelukkig ten val gekomen ter hoogte van de
Hoofdweg. Een buurtbewoner meldt dat er op de Vuurlijn vaker ongevallen gebeuren. Twee ambulances en
een traumateam werden opgeroepen naar de plaats van
het ongeval. Het slachtoffer is met spoed met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.
Foto: VTF - Laurens Niezen

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Witte stok betekent let op!
Uithoorn - Tim de Groot woont in een appartement aan het Zijdelveld in Uithoorn. Tim is visueel gehandicapt en gaat gedeeltelijk
zelfstandig naar zijn werk bij Poldersport.
Dit doet hij sinds een paar maanden. Maar de moeilijkheid is het
oversteken bij het gemeentehuis in Uithoorn. ‘ Ik heb eerst
heel hard getraind met mijn
trainster van VISIO (expertisecentrum voor slechtziende en
blinde mensen), om zelfstandig
naar mijn werk te kunnen gaan.
Ik loop naar de bushalte bij het
Amstelplein en ga met de bus
naar de Korte Polder. Vanuit daar
loop ik verder naar Poldersport.
In het begin liep er altijd iemand
mee, maar nu loop ik al een gedeelte zelfstandig,’ vertelt Tim vol
trots.

is, wat op dat punt altijd is, dan
laat ik zien dat ik er ben. Dat doe
ik door mijn witte stok vast te houden, de punt op de grond en een
Geleide lijnen
gestrekte arm. Als ik dan over wil
‘Het probleem was het grootste steken doe ik eerst mijn stok ombij het oversteken naar het Am- hoog zodat iedereen mij goed kan
stelplein. De geleide lijnen waren zien, dan tel ik tot twee en dan
helemaal versleten dus ik kon niet steek ik over. Er zijn niet veel menvoelen waar ik naar toe ging. Ik sen die dit weten. Daarom wil ik er
heb samen met mijn trainster van graag bekendheid aan geven.’
VISIO contact gehad met de gemeente Uithoorn en nu zijn de ge- Dag van de witte stok
leide lijnen vernieuwd. Maar het is ‘Het zou fijn zijn als mensen wenog wel spannend om over te ste- ten hoe ze moeten reageren als
ken. Dat komt vooral omdat het ze een visueel gehandicapte met
een druk punt is.’
een stok zien. ‘Op 15 oktober is het
de dag van de witte stok. Op deWitte stok
ze manier hoopt men dat er meer
‘Als ik ga oversteken luister ik eerst aandacht voor visueel gehandiof er verkeer is. Als er wel verkeer capten komt.

www.meerse.nl

Gezondheidscentrum
Waterlinie volledig rookvrij
Uithoorn - Op dinsdag 1 oktober
is bij gezondheidscentrum Waterlinie het bord voor een rookvrije
generatie onthuld door Charles
Couzijn van Groen Uithoorn en
huisarts Froukje Wegman. Hiermee wordt benadrukt dat het gezondheidscentrum volledig rookvrij is, zowel binnen als buiten. In
en rondom het gehele gezondheidscentrum mag niet meer
worden gerookt. Het gezondheidscentrum wil zo een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving stimuleren voor patiënten,
bezoekers, medewerkers en alle anderen die zich op het terrein
begeven. Eind november 2018 is
de gemeenteraad akkoord ge-

gaan met de motie van Groen
Uithoorn voor een rookvrije gemeente. Charles Couzijn wil een
gezonde toekomst voor alle kinderen. De huisartsen willen een
goed voorbeeld geven. Het is niet
moeilijk te onderbouwen dat roken ongezond is. Jaarlijks sterven
20.000 mensen door de gevolgen
van roken.
De zorgverleners in Waterlinie
beseffen dat het moeilijk is om
te stoppen met roken. Daarom
wordt in het gezondheidscentrum regelmatig een cursus Stoppen met Roken aangeboden. Via
de website www.rookvrijookjij.
nl kunnen mensen zich aanmelden.

Oplossingen
De afgelopen jaren is intensief
gezocht naar goede oplossingen voor het verkeer in het centrum van Uithoorn. Veel oplossingen waren alleen te realiseren
door stevige fysieke ingrepen in
het bestaande wegennet. Deze ingrepen hadden vergaande consequenties voor de ontwikkelmogelijkheden van de bouwlocaties in
het centrum. Ook was er veel onzekerheid over de betaalbaarheid
van de oplossingen. In november
2017 heeft de gemeenteraad van
Uithoorn de visie ‘Dorpshart aan
de Amstel’ voor het centrum van

Uithoorn vastgesteld. In opdracht
van de gemeenteraad bleef in deze visie de Koningin Máximalaan
open voor verkeer in twee richtingen, met een route via de Prinses
Irenelaan. Tijdens de uitwerking
bleek deze route niet op te leveren wat ervan zou mogen worden verwacht. Hierdoor ontstond
de noodzaak om opnieuw naar
een oplossing te zoeken. Het integrale ontwerpteam kreeg de opdracht vrij te denken om zo te zoeken naar kwalitatief hoogwaardige, eenvoudige en dorpse oplossingen die het karakter van Uithoorn zouden versterken.

ADVERTEREN? College stemt in met verkeersplan
IN DE
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voor centrum Uithoorn
Uithoorn – Een verkeersveilige en groen dorpscentrum voor
Uithoorn. Dat is het doel van het
nieuwe verkeersplan voor het centrum van Uithoorn, dat het college in oktober ter besluitvorming
aan de raad aanbiedt. Wethouder
Hazen: “ In het nieuwe verkeersplan blijft het dorpscentrum een
vriendelijker, groener en dorpser gezicht dat beter past bij Uithoorn en doorgaand verkeer ontmoedigt. Vrachtverkeer krijgt een
verbod, behalve voor laden en
lossen”. Op 16 oktober buigt de
raadscommissie Wonen en Werken zich over dit plan. Op 31 oktober komt het in de raad. In het
nieuwe verkeersplan krijgen de
Koningin Máximalaan, de Laan
van Meerwijk en een deel van de
Thamerlaan een brede, verhoogde middenberm met een mooie

rij bomen en kleurige bloemen.
Deze groene uitstraling geeft de
automobilist het idee dat hij gast
is in een verblijfsgebied. Om dit
beeld te versterken, komen er brede trottoirs en wordt het hele centrum een 30 km zone. Wethouder
Hazen: “Bovendien nemen we een
aantal maatregelen om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid van met name voetgangers en fietsers te verhogen.

miraal van Ghentlaan komt een
rotonde met een aftakking voor
fietsers naar het Zijdelveld. Hazen: ‘Via deze route kunnen fietsers vanuit het zuidelijk deel van
de Koningin Máximalaan goed en
verkeersveilig naar het centrum
fietsen. Het Zijdelveld blijft ook
in de nieuwe situatie een rustige,
autoluwe weg. De rotonde bij de
Admiraal van Ghentlaan verbetert bovendien de ontsluiting van
het Thamerdal en zorgt ervoor dat
Voetgangers
de gereden snelheid op de KoninZo komen er plateaus waar de gin Maximalaan structureel wordt
voetgangers kunnen oversteken, verlaagd. Tot slot vermindert debrede fietsstroken langs beide zij- ze rotonde het doorgaande karakden van de weg en rotondes.’ De ter van de voormalig N201.’ Om de
kruising tussen de Koningin Máxi- doorstroming van het verkeer te
malaan, Thamerlaan en Laan van verbeteren verandert de tijdelijMeerwijk verandert in een roton- ke rotonde op het kruispunt van
de. Ook bij de kruising tussen de de Thamerlaan in een voorrangsKoningin Máximalaan en de Ad- kruising.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Natuurvriendelijke en
veilige Plassen
Regio - Meer vissen en waterplanten, een veiliger recreatiewater en dat voor minder geld
(nu en later) én duurzamer… De
natuur- en milieuvereniging De
Groene Venen meent dat dit door
de aanleg van natuurvriendelijke oevers haalbaar is op de Vinkeveense Plassen. DGV organiseerde daarom op 27 september 2019
een excursie naar de natuurvriendelijke oevers langs de Westeinderplassen..
Er waren 17 deelnemers aan de
excursie. De deelnemers vertegenwoordigden gemeente De
Ronde Venen, het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden, een waterschap en verschillende belangenorganisaties. De deelnemers zagen hoe een oever met basaltstenen van verschillende grootte de golven dempte die door
de wind met kracht 4 flink werden opgezweept. Ook konden
de deelnemers zien hoe een luw
ondiep water gevuld met waterplanten en vissen was gecreëerd
door een vooroever van stenen.
Een expert in kustbeschermingstechnieken zette uiteen hoe dergelijke oevers ook bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen
simpel kunnen worden gemaakt.
Deelnemers
De deelnemers bezochten vervolgens locaties langs de Vinkeveense Plassen waar natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangelegd. Zo is de hoek in Zandeiland 2 (de zgn. “haak”) als gevolg
van golfreflectie tegen de oevers
een berucht vaarwater bij stevige
wind Toevallig werd dit tijdens de
excursie gedemonstreerd door
de platbodem die in die hoek bij
de naar windkracht 5 toenemende wind in moeilijkheden kwam.
De wind kunnen we niet sturen maar de reflecterende golven zullen door een met basalt-

Regio - Zoals wellicht bij u bekent heeft “Vereniging Buurtbus
De Hoef” in september haar 40 jarig bestaan gevierd o.a. met een
prijsvraag: hoeveel passagiers
zijn er in die 40 jaar vervoerd?
Velen hebben hieraan meegedaan en evenzoveel uitkomsten
zijn ingeleverd met diverse getallen. Maar er kan er maar een

de winnaar zijn en dat was Daniël den Boer, hij reist vrijwel dagelijks met onze bus vanaf Breukelen naar het industrieterrein
in Mijdrecht waar hij zijn werk
heeft. Zijn opgave kwam er het
dichtst bij, namelijk 305.760 en
het juiste aantal is 316.092. Dinsdag 1 oktober was de prijsuitreiking bij en in het gemeentehuis

te Mijdrecht waar we gastvrij werden ontvangen door de wethouder mevrouw Schuurs die Daniel de bloemen overhandigde. Zoals op bijgaande foto te zien, waren er velen vrijwillige chauffeurs
gekomen om getuige te zijn van
dit feestelijk gebeuren. Na de foto
buiten was er ook binnen de gelegenheid de winnaar te feliciteren,

Heel Holland Klinkt!

sical “Ciske de Rat”, welke vorig
jaar door Staccato prachtig op de
planken werd gezet.
Uithoorn - ‘Heel Holland Klinkt’ Zangduo
Tenslotte komt de Uithoornse
is de naam van het aanstaande Ook zangduo Irene Geurds en rockband The Gerts spelen. Voor
concert van het Amstel Blazers Martin Buijs geven acte de pré- deze gelegenheid zullen zij een
Collectief. De muziekuitvoering, sence.
aantal covernummers van De Dijk
geheel in teken van muziek van Zij zijn bevlogen zangers van het laten horen.
Nederlandse bodem, wordt ge- gerenommeerde musicaltheater- Wilt u dit concert niet missen?
geven op zondag 10 november gezelschap Staccato uit Huizen. Bestel dan nu uw toegangsbea.s. in de Schutse. Het begint om Irene is producer van het gezel- wijs à € 10,- (inclusief een pau14.30 uur.
schap en vervult solorollen. Mar- zedrankje). Dit kunt u doen door
De muzikanten, onder leiding tin is muzikaal leider en vervult een mailtje te sturen naar: abcuitvan hun dirigent Richard Wortel, ook solorollen. Onze dirigent Ri- hoorn@gmail.com. Voor kinderen
zijn zich al enige tijd aan het voor- chard pakte het dirigeerstokje op tot en met 12 jaar bedraagt de
bereiden op dit concert. Zoals u voor de uitvoering van de mu- toegang € 5,-.
van het Amstel Blazers Collectief
mag verwachten wordt het programma verrassend en afwisselend. Naast muziek uit o.a. de Fabriek, Floris en Soldaat van Oranje zullen zij ook enkele mooie
chansons van Ramses Shaffy ten
gehore brengen. Maar ook muziek van Marco Borsato, Doe Maar
en Kensington wordt deze middag gespeeld.
Voor deze gelegenheid zijn een
aantal gasten uitgenodigd. Zangeres Annemarie Stolwijk, geen
onbekende in onze regio, zal tijdens het concert, samen met het
orkest, een aantal stukken ten gehore brengen.

stenen opgebouwde oever zeker
lager zijn. Ook bij de brug tussen
de zandeilanden 1 en 2 zullen basaltstenen oevers een rustiger en
veiliger doorvaart opleveren. Elders op zandeiland 2 zijn geschikte locaties voor versterking van
de natuurwaarden door het aanleggen van een stenen vooroever en een ondiepe zone voor vissen en waterplanten. Bij de aanleg kan veel gebiedseigen materiaal worden gebruikt zoals bijv.
uit rijshout geconstrueerde zinkstukken.
De deelnemers aan de excursie
waren enthousiast over wat zij
gezien hadden. Aan het slot van
de excursie werd afgesproken dat
de betrokken organisaties op korte termijn gezamenlijk plannen
zullen uitwerken voor natuur- De Kwakel -Het nieuwe seizoen
vriendelijke oevers op de Vinke- gaat weer starten. Ben je tussen de 11 en 18 jaar? Dan ben je
veense Plassen.
van harte welkom om bij langs te
komen op zaterdag 12 oktober
van 20.00–21.30 uur. In de Kantine van de Schuur aan de Drechtdijk 48 te De Kwakel. De organisatoren maken graag kennis met
je om te horen waar jij en anderen zich mee bezig houden in het
dagelijkse leven. Daarbij gaan
zij moeilijke vragen niet uit de
weg. Ze houden een ontspannen
avond, doen een kaartspel, spelen tafeltennis of een voetbalspel.
Lees je liever een boekje in een
hoekje dan kan dat ook. Doe je
liever iets creatiefs zoals knutselen, laat het weten, dan verzinnen
ze iets met elkaar. Op de beamer
laten ze filmpjes zien en draaien
mooie muziek. Warme en kou- Regio - Van 8 tot en met 14 sepde drank, snoep, koekjes en chips tember is er door vrijwilligers van
het Prinses Beatrix Spierfonds gestaan klaar.
collecteerd in Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek. Samen hebben zij een prachtige opbrengst
van € 8770,39 opgehaald voor
Uithoorn - Op zaterdagavond wetenschappelijk
onderzoek
12 oktober organiseert stichting naar spierziekten. De inzet van
Serviam weer een gezellige bin- vrijwilligers is onmisbaar. Zij magoavond in het KNA gebouw Leg- ken het mede mogelijk dat het
meerplein.. De zaal is open van- fonds in het komende jaar meer
af 19.00 uur en we beginnen om onderzoek naar spierziekten kan
20.00 uur. Op deze avond kunt u financieren.
delijke artikelen. Ook de zelf ver- weer vele mooie prijzen winnen,
vaardigde kaarten en potjes bio- of als hoofdprijs een van onze be- Collectant gemist?
jam in allerlei smaken zijn aan- kende enveloppen. Of in elke ron- Heeft u de collectant gemist,
wezig. In de knusse koffiehoek de een tas met boodschappen, maar wilt u toch nog een bijdrawordt een heerlijk kopje koffie ons groente winkeltje en nog veel ge overmaken?
of thee geschonken, waarbij een meer leuke prijzen
Ga naar www.prinsesbeatrixlekker stukje taart niet mag ont- De opbrengst van deze avond is spierfonds.nl/collectebus en dobreken. Noteer alvast in de agen- bestemd voor kleinschalig ont- neer een bedrag naar keuze voor
da: 19 oktober Rommelmarkt wikkelingswerk in Kameroun en wetenschappelijk
onderzoek
Pakistan.
Amicitia
naar spierziekten.

Rommelmarkt bij cov Amicitia
Regio - Op zaterdag 19 oktober
houdt cov Amicitia haar jaarlijkse
rommelmarkt in kerkgebouw De
Schutse, naast winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.
Van 9.30 en 13.30 uur kan er van
alles gekocht worden tegen zeer
schappelijke prijsjes. Er is een
groot aanbod van boeken, kleding, speelgoed en vele huishou-

En de winnaar is…

‘Spotlight’

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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
Nel van der Pol
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
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 15.100

Spierfonds bedankt
vrijwilligers en gevers

Kienen

onder het genot van koffie, thee
en wat lekkers en is de winnaar
tevens een heerlijke taart en een
mooie cadeaubon overhandigd.
Zo kan het bestuur van de buurtbus terug kijken op een zeer geslaagde actie en hopen ze nog vele passagiers met hun “lijndienst
526 “ te kunnen vervoeren tussen
Uithoorn en Breukelenmarkt.

Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet
zich in voor alle mensen met een
spierziekte in Nederland. Dat zijn
ruim 200.000 mensen. Het doel
van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen,
het middel is wetenschappelijk
onderzoek. Het Prinses Beatrix
Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing
en, omdat dit vaak een lange weg
is, ook naar verbetering van de
kwaliteit van leven van patiënten
nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van
donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is één van de
belangrijkste inkomstenbronnen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Josje Castenmiller van Breemen
tel:0297 563146, e-mail: jossen@
castenmiller.nl

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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LEZERSPOST
Burgemeester en wethouders
we zijn op de goede weg!
Zitting nemen in het bestuur
van een winkeliersvereniging
heeft voor eenieder doelstellingen, zeker als je er zelf een
onderneming hebt. Veilig en
gezellig kunnen verblijven in
Uithoorn dorp is een van deze
doelstellingen. Als voorzitter
van de winkeliersvereniging
“Uit in Uithoorndorp” ben ik
blij, dat in december een begin
wordt gemaakt met het installeren van camera´s hetgeen
ook weer bijdraagt aan een
nog veiliger Uithoorn dorp. De
kosten van ons drie jarig contract worden hoofdzakelijk betaald uit het Ondernemersfonds, dat bestuurlijk onder de
SUB valt. Ook de SBBU in Uithoorn draagt zijn steentje bij
om onze doelstelling van veiligheid te halen.
Allemaal organen waar we
misschien niet zoveel van horen, maar wel hun maatschap-

pelijke verantwoordelijk nemen in Uithoorn. Onze winkeliersvereniging heeft met
subsidie van de provincie, gemeente Uithoorn en de buurtvereniging Oranjebuurt per 15
maart jl. een dorpsmanager
aangesteld.
Selectie
Hans van Lieshout is na een selectie uit twee kandidaten onze dorpsmanager geworden.
Ook in Uithoorn zijn er verbeteringen nodig om mensen
veilig en gezellig te laten verblijven. Veel zwerfvuil, overlast
van geluid en rondhangende
vreemde personen, zijn zaken,
waar ieder dorp, stad en winkelgebied mee te maken heeft.
Om dit in kaart te brengen en
oplossingen aan te dragen,
waarmee winkeliers, horeca samen met buurtbewoners
het dorp weer de sfeer geven

Weet gemeente wel wat er speelt
in hun gemeente?
Ik mocht gisteren d.d. 2 oktober 2019 zaaknummer 2019065942.
Deze brief ging over een tijdelijke afsluiting van de weg Europarei zoals besloten per verkeersbesluit 12 september
2019.
Ik moet u vertellen, dat stuk
van de Europarei wat nu afgesloten mag worden is al anderhalf jaar dicht! En het kaartje
van 4-9-2019, wat is gepikt van
Google Maps, bij de brief is
zwaar verjaard want de Straatsburglaan, waar al meer dan
twee jaar mensen wonen, staat
er nog niet op maar de gesloopte Straatsburgflat, Churchillflat en Gaspariflat, waarvan de eerste al zeker vier jaar
gesloopt is, wel.
Werkelijk een indrukwekkende prestatie van de Gemeente Uithoorn die met deze brief
laat zien niet altijd te weten
wat er binnen de gemeentegrenzen afspeelt. En met betrekking tot die omlegging, gedurende de sloop van een drietal flats en de realisatie van de

nieuwbouw, vijf jaar lang overlast veroorzaakt bij bewoners
met name van de Monnetflat
en de Schumanflat. Die juist
vanwege de langdurige afsluiting van de Europarei, het vele zware verkeer voor hun flats.
Alternatief
Daarbij heeft de Gemeente geweigerd om een fatsoenlijke
alternatief voor fietsers vanaf
de Shumanflat en de Monnetflat naar de Hollandse dijk te
realiseren en dit gemakshalve
afgeschoven naar Eigen Haard
omdat Eigen Haard het gebied
her-ontwikkelt en niet de Gemeente Uithoorn. Knap staaltje afschuiven verantwoordelijkheden. Maar zoals ook deze brief laat zien, is het de Gemeente Uithoorn die de verkeersbesluiten neemt dus op
zijn minst mede verantwoordelijk is voor deze situatie.
Los van de sloop flats en de
nieuwbouw in dat gebied
wordt de overlast nog verergerd door het vele grondwerk
en de bouw op het terrein van

Oproep aan de Gemeente Uithoorn
Wanneer gaat de gemeente eens aktie ondernemen op
de T-splitsing Vuurlijn -Hoofdweg die na een beetje regen
spekglad en spekglad is. Vrijdagavond 4oktober was het
weer raak er gebeurde weer
een zwaar ongeluk.En zoals
het zich nu laat aanzien is het
maar de vraag of deze meneer
er goed vanaf komt.
Wij hebben het idee dat de gemeente het niet serieus neemt.
En dat er eerst een dode moet
vallen,en dan is het nog maar
de vraag of het serieus genomen wordt.Sinds de gemeen-

te zich aan de Europese regelgeving houd is het foute boel,
de kruising is sinds 2004 veranderd in een T splitsing en
waarschijnlijk asfalt gebruikt
ook naar Europese normen. En
sinds die tijd rapen wij mensen van de grond.Wij als bewoners vlakbij aan de T spitsing zijn het zat en de fietsers
en schooters die hier onderuit
gaan ook, neem jullie verantwoording Gemeente en doe er
wat aan voor het echt een keer
goed fout gaat.
Tiny de Vos

waarin het fijn is om te wonen, te
werken en te verblijven.
Hans van Lieshout heeft na enkele maanden van oriënteren en vele gesprekken met ondernemers,
bewoners en gemeente zijn bevindingen samengevat.
Daar waar de gemeente Uithoorn
verantwoordelijk voor is, zoals
zwerfvuil Is ook door de gemeente aangepakt en zijn we nu bezig
met het opstellen van horecabeleid. Dit is een lange weg te gaan,
omdat dit samen gaat met de andere gemeenten waar Uithoorn
mee samenwerkt. Daarom willen
wij proberen om in november samen met alle partijen, winkeliers,
horeca, bewoners en gemeente
een lijst van afspraken schriftelijk
vast te leggen, waaraan iedereen
zich zal moeten houden, waardoor wij ook laten zien, dat samenwerking het mogelijk maakt
om Uithoorn dorp nog aantrekkelijker te maken om er heen te
gaan en te verblijven.
Onderdeel hiervan is natuurlijk ook om evenementen in Uithoorn langs de Amstel te kunnen organiseren. Vergunningen

aanvragen hiervoor is niet voor
iedereen even gemakkelijk, ook
hieraan wordt gewerkt om dit beter te stroomlijnen. Ondernemers
wijzen snel naar de overheid,
maar ik merk wel, dat in Uithoorn
de ondernemers bereid zijn om
zelf ook zaken aan te pakken als
dat nodig is.
Juist hierdoor ontstaat er meer
begrip en samenwerking tussen ondernemers en gemeente.
Complimenten aan Burgemeester, wethouders en medewerkers
van Uithoorn, die voor mij en onze winkeliersvereniging via Hans
van Lieshout goed bereikbaar zijn
en zich ook inzetten voor een van
onze doelstellingen een veilig en
gezellig Uithoorn dorp. Samen
met SUB, ondernemersfonds, gemeente, ondernemers en bewoners zijn we op de goede weg
om Uithoorn dorp het “Uit in Uithoorn dorp” naam te geven.
Dion van Tol
Winkeliersvereniging
Uit in Uithoorn dorp
Zitting in het bestuur van
de SUB

de voormalige fietscrosbaan.
Resultaat is een kapotgereden
weg Europarei langs de Monnetflat. Waar zelfs de betonplaten
breken of het Pringel chips zijn.
Dat laat zien dat de intensiteit
van het verkeer en de zwaarte ervan voor een weg als de Europarei , op een ondergrond wat ooit
weiland was, niet kan.
Nog een sloop
En als dit allemaal dan klaar is krijgen we de sloop van de sporthal de Scheg en de nieuwbouw
ervan. En waar komt gedurende die tijd een tijdelijke sporthal?
Ook bij diezelfde mensen voor de

deur die dan net vijf jaar overlast
achter de rug hebben?
Laten we hopen dat na de bouw
op het terrein van de Gaspariflat
en de voormalige fietscrosbaan
er heel snel herstel plaats vindt
van de weg Europarei en niet alleen snel erna maar ook snel in realisatie dat we niet vanwege dat
herstel weer maanden om moeten rijden en dan via de oostkant.
Uit naam van velen woonden in
de Schumanflat,
de Monnetflat en
de Jan Campertlaan,
Guus Ottenhof

”Automobilisten let toch op!”
Vanmorgen woensdag 2 oktober
ben ik erg geschrokken van het
volgende. Rond 9:10 uur stond
een witte auto voor mij, bij het
verkeerslicht naast het oude Rabobankgebouw, te wachten op
groen. Deze auto ging rechtsaf
richting Aldi. Op het moment dat
deze auto naar rechts ging, staken ook zo’n 6 tot 8 tegemoetkomende fietsers over. Deze auto reed toeterend bijna deze fietsers omver. Ik ging rechtdoor en
kon niet meer doen dan ook toeteren, om hopelijk deze auto op
de belachelijk verkeerde en ge-

vaarlijke actie te wijzen. Omdat
ik van mijn kinderen hoor dat dit
veel vaker gebeurt, wil ik het bij
jullie melden en de bestuurder/
ster van deze auto en anderen
die de verkeersregels een beetje vergeten zijn erop attenderen
dat een rond licht bij afslaan betekent dat je geen voorrang hebt
op verkeer dat rechtdoor gaat.
Bij dit verkeerslicht gaat zelfs een
waarschuwingsbordje knipperen
om bestuurders hier extra op te
attenderen.
Mvg Daniëlle Wijfjes

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Thaise avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 16 oktober is er weer een Wereldkeuken, met deze keer Thaise gerechten op het menu.
De avond wordt gehouden in de
Scheg, deur open 18.00 uur, buffet open 18.30 uur.
De Wereldkeuken is bedoeld om
mensen kennis te laten maken
met eten uit andere culturen en
als ontmoetingsplek. Iedereen is
welkom, wel hebben wij een beperkt aantal plaatsen. Mee-eten
kost €5,50, dit is exclusief drankjes.

Aanmelden kan door een mail
te sturen naar info@wereldkeukenuithoorn.nl of via onze Facebookpagina (Wereldkeuken Uithoorn), dit kan tot wij vol zitten
of uiterlijk tot maandag 14 oktober. Voor verdere vragen of informatie kunt u ook via deze weg
contact met ons opnemen. Heeft
U altijd al eens Thaise gerechten
willen eten, wilt U eens een keer
komen kijken hoe het is bij ons of
vond U het een eerdere keer erg
leuk? Vanaf nu is de aanmelding
geopend.

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Vraag het de
burgemeester
In mijn column, die een keer
per twee weken in deze
krant staat, ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als
burgemeester heb beleefd.
Ook roep ik geregeld lezers
op om een vraag aan mij te
stellen.
In deze column vertel ik u
over de start van het ‘culturele seizoen’. Ik zelf ben een
groot liefhebber van kunst
en cultuur. Dat uit zich bij
ons thuis in dat we regelmatig naar theaters of musea gaan. Ook verzamelen
José en ikzelf kunstobjecten en we lezen er veel over.
Kortom, kunst en cultuur
zijn dagelijkse kost bij ons
thuis. Vandaag schrijf ik als
portefeuillehouder Kunst,
Cultuur en Erfgoed. Kunst
en cultuur blijken belangrijk voor de ontwikkeling
van de toekomst en dus van
belang voor iedereen, inclusief jongeren. Vorige week
mocht ik de kunstestafette openen op het gemeentehuis. In het kader van het
feestjaar De Kwakel, Uithoorn en Thamen, 200 jaar
samen zal een jaar lang elke maand een andere expositie te zien zijn in de hal van
het gemeentehuis. Het komende jaar is het gemeentehuis dus eigenlijk ook een
soort galerie voor kunstenaars, een podium. Kunstenaar Steven Partiman bijt
de spits van de kunstestafette af. Een volle maand is
zijn prachtige werk te bezichtigen. De tentoonstelling heeft de naam ‘Gezichten van Uithoorn’. De expositie is een weerspiegeling
van onze bevolking in al zijn
diversiteit en schoonheid.
Komen jullie ook een kijkje nemen? De kunstwerken
staan in de centrale hal van

het gemeentehuis. Ik vond
het leuk om te zien dat de
opening zeer druk bezocht
is. Dat geeft maar weer aan
dat kunst en cultuur leeft in
onze mooie dorpen.
Zoals u hopelijk weet is de
officiële start van ons feestjaar ‘Gemeente Uithoorn
200 jaar’ op 12 oktober bij
de Schans. Er is werkelijk
van alles te beleven voor
jong en oud. Zoals voetballen met straatvoetballegende Rocky Hehakaija. Zij is
de eerste vrouwelijke straatvoetballer in het beroemde spel FIFA. Ook wordt een
toneelstuk opgevoerd over
de geschiedenis van de gemeente Uithoorn gebaseerd
op het kinderboek van Caroline Smeets. Uiteraard is
er muziek en bezoekers krijgen gratis koffie, thee of limonade. De feestelijke opening start om 13 uur. Ik
hoop op een hoge opkomst!
Overigens is het programma doorlopend en duurt tot
16 uur.
In een van mijn volgende
columns zou ik graag een
vraag van een inwoner willen beantwoorden. Heeft
u een vraag die u aan mij
wilt stellen? Stuur de vraag
dan op naar het e-mailadres communicatie@duoplus.nl met als onderwerp
‘Vraag het de burgemeester’. Als burgemeester heb
ik de portefeuilles Handhaving openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving, Bestuurlijke samenwerking, Kunst, Cultuur &
Erfgoed, Personeel & Organisatie en Informatieveiligheid & ICT. Mogelijk is het
uw vraag die ik in een van
mijn columns beantwoord!
Pieter Heiligers,
burgemeester

Open podium Bij
Brouwerij de Schans
Uithoorn - Dus zondag 13 oktober kan iedereen van 15 tot 18
uur weer meedoen!!
Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, drums, piano
of willekeurig ander instrument
of een mooi lied zingen en dat
graag eens voor publiek doen
samen met een bandje… dan
ben je van harte welkom. In het
proeflokaal is organisator Ronald
van Hove aanwezig die je ondersteunt en op weg helpt.
Wat moet je doen: Geef jezelf op
per email via SchansJamOpenPodium@gmail.com . Vertel daarbij
kort iets over jezelf en wat je wilt
gaan doen. Vermeld in ieder ge-

val het nummer wat je wil spelen
en of je zingt of welk instrument
je speelt. Ieder niveau is welkom.
We kunnen niet garanderen dat
we alles muzikaal kunnen ondersteunen, maar heel veel nummers zijn mogelijk. Kijk op onze
facebook pagina voor de lijst met
mogelijkheden. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen wens aangeven. Kijk voor meer informatie over het open podium op de
website: https://openpodiumuithoorn.com/
De ingang van het proeflokaal
bevind zich aan de achterzijde
van het gebouw tussen nummer
15 en 17.
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Wethouder schoffelt
tuin seniorenwoning

om het praatje met de bewoner.
Je komt veel eenzaamheid tegen.
En als we het gevoel hebben dat
de mensen andere hulp kunnen
gebruiken, bijvoorbeeld voor hun
administratie, de huishouding, of
gezondheidszorg, dan praten we
daarover.”

Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein) gaat graag
het gemeentehuis uit, de wijk in.
Voor poetswerk bij Tzorg of, afgelopen vrijdag, in de bus van De
BelKlus. De stichting klust gratis voor senioren en mensen met
een beperking. “Het gaat ook om
het praatje.” De ‘ belklus’ voor de
wethouder: de achtertuin schoffelen van een seniorenwoning
in Uithoorn. Bewoonster is mevrouw Haitsma. “Er staat flink wat
onkruid. Ik kan het zelf niet weghalen, want ik ben snel uitgeput.

Klussers gezocht
William is blij dat de gemeente Uithoorn De BelKlus weet te
vinden, en omgekeerd. “We werken veel met de gemeente samen, met woningcorporaties, ondernemersverenigingen en goede-doelenorganisaties. Maar als
stichting moeten we onze eigen broek ophouden, financieel
en qua bemensing. We zijn hard
op zoek naar vrijwilligers, vooral
tuinwerkers.” Klussers die zich willen aanmelden, kunnen terecht
op www.belkus.nl.

Ik ben bang om te vallen. Maar
ik wil de tuin wel netjes houden,
voor de buurt.”

mensen met een beperking en
senioren. Naast tuinwerk, zoals
vandaag bij mevrouw Haitsma,
doen we techniek, elektra, inrichGratis aan huis
ting, telefonie- en computerklusVrijwilligers William en Jos van jes en beveiliging. Is een klus te
De BelKlus kwamen op de klus groot, dan adviseren we de menaf, met versterking van wethou- sen welke professionele vaklieder Zijlstra. William: “De BelKlus den ze kunnen inschakelen“
bestaat al 25 jaar. We doen gratis
kleine aanpassingen en repara- Praatje
ties aan huis bij mensen die zelf- De BelKlus komt voor iedere
standig wonen, maar voor wie vraag langs. Het persoonlijk conzelf klussen doen niet haalbaar tact is belangrijk, weet William.
is, of niet verantwoord. Denk aan “Het gaat om de klus, maar ook

winning zeker te stellen. De equipe Marj de Ru/Henk v Rekum, invaller voor Ina, wonnen hun partij
met ruim verschil, ondanks dat ze
na de eerste werpronde meteen
op een 0-4 achterstand kwamen.
Maar de 13-5 betekende in ieder
geval een gelijkspel. De eindoverwinning kwam nog wel dichtbij, maar Joan en Eva en Harry en
Wilma verloren met respectievelijk 9-13 en 10-13.
De stand na twee speeldagen:
• De Vaste Voet 1
• De Boel de Boule 4
• OSB 2
Het eerste wedstrijdpunt is dus
binnen en nu doorstomen. De
volgende speeldag is op 19 oktober. Bij goed weer wordt deze
wedstrijd weer op het terrein aan
de Vuurlijn gespeeld. Bij slecht
weer of slechte weersvoorspellingen wordt er uitgeweken naar
de overdekte accommodatie van
OSB in Bodegraven.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks slechte
weersomstandigheden, de regen
viel net als vorige week met bakken uit de lucht, wisten toch nog
39 enthousiaste liefhebbers donderdag 3 oktober de weg naar de
Schutse aan de Merodelaan te
vinden voor een gezellig avondje
klaverjassen. Deze week wist Ria
Verhoef met een mooie score van
7483 punten beslag te leggen op
de hoofdprijs terwijl om de tweede en derde prijs op het scherpst
van de snede strijd werd geleverd. Uiteindelijk werd deze in
het voordeel van Johan Zeldenthuis beslist met een totaalscore van 7358 punten. Met een verschil van slechts 2 punten moest
Willie van der Hilst met 7356 punten dan ook genoegen nemen
met de derde prijs. Joke Veenhof
bakte er deze avond erg weinig
tot niets van. Totaal uit vorm wist
zij niet meer dan 4583 punten bij
elkaar te sprokkelen en was de

poedelprijs dan ook voor haar.
De hieraan verbonden troostprijs,
een fles wijn, zal haar op de eerst
volgende kaartvond worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Gerrit Vink,
Ria Smit (2x) en Piet van Klaveren
terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant,
ditmaal gewonnen werden door
Johan Zeldenthuis, Ineke Ykema,
Richard van den Bergh en Ria
Verhoef. De overheerlijke flessen
wijn waren ditmaal voor Gerard
Kortekaas, Bert Ykema, Tinus Smit
en Gerard van Eekhout. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 10
oktober in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

Bart Smit

Op vrijdag 4 oktober j.l. is Bart
Smit (43) na een kort ziekbed overleden. Een warm
mens met een gouden karakter. Hij was de man die velen
graag als vriend zouden willen hebben: trouw, erg attent. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij was gezellig.
Een man die positief in het leven stond.
Bart was bijna 40 jaar lid van
hockeyclub Qui Vive en behoorde tot de clubiconen. Hij
was de personificatie van wat
Qui Vive wil zijn: een familievereniging waarin met passie
prestatiehockey kan worden
gespeeld, veel ruimte is voor
de breedtesport en waar het
enorm gezellig is. Zelf was hij
ook een enorme familieman.
Altijd vol trots pratend over
zijn vrouw en zijn kinderen en
zeer nauw bij hun hockeyen
betrokken als team-begeleider, trainer en scheidsrechter.

Eerste punt in Nationale
Petanque Competitie
Uithoorn - De tweede speeldag
speelde zich voor Boule Union
Thamen af op het eigen terrein
aan de Vuurlijn. De tegenstander
was het vierde team van Grand
Cru ’82 uit Leidschendam.
Door vakantie en familieomstandigheden werd er met twee invallers gespeeld. De start was
niet sterk. Hoewel Ina Hoekstra
en Wilma Buchner al snel met een
13-2 overwinning van de baan
kwamen ging de ronde toch met
tweemaal winst naar Grand Cru.
In de tweede speelronden, de triplettenronde, kwamen de spelers van BUT sterk terug. De equipe Joan v Rekum/Wilma Buchner/
Eva v Ark won hun partij met 139. De equipe Ina Hoekstra/Harry
vd Dungen/Marja de Ru deden
dat nog iets beter met een 13-3
overwinning. Met een 3-2 voorsprong ging BUT de afsluitende doublettenronde in. De opdracht was tenminste twee partijen te winnen om de eindover-

In memoriam

Bij Qui Vive heeft hij jarenlang op het hoogste niveau

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Regio - Vrijdag 27 september
2019 was de eerste klaverjasavond van seizoen 2019-2020 bij
Legmeervogels. !6 tafels waren er
door de organisatie klaar gezet
om alle klaverjassers m/v te ontvangen. Niet alle 16 tafels zijn gebruikt maar wel een heel groot
aantal. Goed, om precies 20.00
uur werd het startschot gegeven
en beginnen de klaverjassers met
goed moet aan de eerste ronde. Dan is er even een rustpuntje om de spanning af te reageren.
Na het rustpuntje is het dan tijd
voor de tweede ronde, de tweede, de derde en de vierde ronde.
Na deze vierde en laatste ronde
wordt de stand opgemaakt. Deze avond is het Willem Boer die

geen eerste is geworden maar
helaas eindigt in de onderste regionen met 4881 punten. Willen
zelf vond dat het uitstekend heeft
gedaan deze avond. Maar goed,
naast verliezers zijn er ook winnaars. 1ste is deze avond geworden Richard v d Bergh met 7786
punten. Op de tweede plaats is
geëindigd Joseph Lebesque met
7623 punten en derde is geworden Mariam van Gestel met 7372
punten. Verder is er deze avond
weer volop genoten van de hapjes aangeboden door Keurslager
Bader. De volgende klaveravond
bij Legmeervogels is op vrijdag
25 oktober 2019. Ook deze avond
wordt het startschot gelost om
20.00 uur.

met succes gespeeld. De laatste jaren van zijn hockey carrière speelde hij in veteranen
A. Met zijn bevlogenheid voor
de hockeysport was Bart daarna vele jaren als teammanager betrokken bij heren 1 en
de stuwende kracht achter het
succes van dit team. Alom gerespecteerd om zijn hockeykennis maar ook om de wijze waarop hij niet alleen het
team maar ook de individuele spelers begeleidde. Hij ging
met een positieve insteek uit
van de mogelijkheden, was
een verbinder en bij conflicten lukte het hem steeds om
een goede consensus te vinden. Op Bart kon altijd een beroep worden gedaan. Hij liet
nooit iemand in de steek. Ook
als bestuurder voor prestatiehockey en commissielid van
accommodatie en clubhuis
heeft hij zich onvermoeibaar
ingezet voor de club waarbij
in alle situaties de mens centraal stond. Vaak vanuit een
bescheiden rol maar prominent als het nodig was.

Halloween Kids Disco
Uithoorn - Houd jij van griezelen? Verkleed je dan als een echte
griezel en kom op vrijdag 20 oktober naar de Halloween Disco!
Word jij de grootste griezel van
de avond?
Dan maak je ook nog eens kans
op een leuke prijs! Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7
en 8 t/m 12 jaar is er op zaterdag
12 oktober deze Disco Party in de
Scheg. Zij hebben er zin in. Jullie ook? De minidisco van 4 t/m

7 jaar van Kids in the Mix is van
16.00 – 17.30 uur. De kinderdisco is van 19.00–21.30 uur voor de
kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Er wordt natuurlijk vrolijke muziek gedraaid. Meer info op:
www.kidsinthemix.nl. Wil je op
de hoogte blijven en misschien
wel VIP of ALL-In kaartjes winnen? Like ons op Facebook. Dit alles wordt gehouden in De Scheg,
Arthur van Schendellaan 100 in
Uithoorn.

Greet & Henk Stolwijk
scoren 68,23% bij B.V.U
Regio - Maandag 7 oktober 2019
werd met 34 paren de 5e ronde
van de competitie 2019-2020 van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal de Scheg. In deze 5e promotie/degradatie ronde eindigde in
de A-lijn op de 1e plaats Greet
& Henk Stolwijk met de hoogste score van de avond 68,23%
op de 2e plaats werd beslag gelegd door Hans Wagenvoort & Nico v/d Meer met 56,77% en op de
3”plaats eindigde Marjan & Ben
v/d Broek met 55,73%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor
het gelegenheids paar Bep de
Jong & Elisabeth v/d Berg met de
mooie score van 63,75% op de 2e
plaats werd beslag gelegd door
Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort
met 61,25% en op de 3e plaats
eindigde Carla Dijkman& Gerard
v/d Meer met 57,50%.
In de C-lijn kunnen Thea Slot &
Rineke van Pesch zich opmaken
voor promotie na opnieuw een
1e plaats met 60,79% op de 2e

plaats werd beslag gelegd door
Marja Baris & Marijke de Goede
met de mooie score van 57,29%
en op de 3e plaats eindigde Greet
& Rolf Rahn 55,07% die opnieuw
hun goede vorm toonde. Helaas
door een computer storing worden de promotie/degradatie kandidaten volgende week pas bekend.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 06-53175165 of
via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl

Sam Aalders tweede van
Nederland
Uithoorn - Siem Aalders uit Uithoorn is met zijn golfmaatjes van
Golf Amsteldijk 2e in de landelijke finale van de PGA Golf Sixes
League geworden. Golf Sixes is
een competitie voor jeugdteams
met meisjes en jongens tot 13
jaar, waarin de teams het over 9
holes tegen elkaar opnemen. In
mei is begonnen met de wedstrijden tegen lokale clubs, zoals Hogedijk, De Zaanse en De Beemster. Amsteldijk won die ronde, zodat de jongens in september doorgingen naar de regio-

nale finale. Ook daar wonnen ze
van een aantal Noord-Hollandse clubs. En vandaag stonden ze
in de finale! Het was een eindje rijden naar Rijen, het weer zat
niet mee en het gras was niet gemaaid (als gevolg van de hoeveelheid regen die gevallen was),
maar de jongens hadden er zin in!
Ze speelden allemaal een mooie
wedstrijd en waren heel fanatiek.
Met slechts een halve punt verschil hebben ze de 2e plek behaald. Wie weet zit de volgende
Tiger Woods wel in deze groep!
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Grote opkomst bij open dag 50 jaar Kooyman B.V.

Regio - Op zaterdag 5 oktober hield Kooyman B.V. uit De Kwakel
een open dag in verband met het 50-jarig jubileum. Het was een
uitgelezen moment voor familie, klanten en andere belangstellenden om een kijkje te nemen op het grote terrein van Kooyman
B.V.
Er viel van alles te beleven op
de open dag. Naast de mogelijkheid om de grote voorraden stenen en hout te bekijken in de
mooie aangelegde showtuinen
en grote loodsen op het terrein,
een rondleiding te krijgen en zelf
een kraan te besturen, was er ook
voor de kinderen veel vertier. Een
groot springkussen in de vorm
van een tractor, mini graafmachines in de zandbak en een interessante speurtocht over het terrein.
Tijdens het officiële moment kon
iedereen toosten op de toekomst
van Kooyman B.V. met aansluitend een spetterend optreden
van Mark Fledderman. Uiteraard
zorgde een professionele catering ervoor dat het niemand aan
iets ontbrak.

nima leven aan eten, drinken,
schoonmaakspullen enzovoorts.
Ook verwijzen zij naar instanties
zoals de voedselbank. Gezinnen
die net € 10,00 boven de minimagrens zitten worden geholpen
door Patries. Ook biedt zij ondersteuning bij gesprekken met de
gemeente, hulpvragen en dergelijke.
Voor volgend jaar is Patries hard
bezig om een minimacamping te
realiseren, zodat ook de kinderen
van de minimagezinnen een leuke vakantie hebben om naar uit
te kijken. De opbrengst van alle
donaties van de open dag zal ook
aan deze tijdelijke camping besteed worden. Wij willen iedereen
bedanken die een donatie heeft
gedaan.
Kortom een geslaagde dag voor
Help ons helpen 0297
jong en oud om op een bijzondeKooyman B.V. heeft aan de geno- re wijze (nogmaals) kennis te madigden gevraagd om een donatie ken met dit mooie regionale bete doen aan het goede doel Help drijf. Kooyman B.V. wil alle aanweons Helpen 0297. Deze stichting zigen hartelijk danken voor hun
helpt gezinnen die onder de mi- belangstelling en komst.
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Brandweer Uithoorn opende
haar deuren voor jong en oud
Zaterdag jl. opende de brandweer
van Uithoorn haar deuren tijdens
de jaarlijkse open dag. Ook de ambulancedienst, de EHBO, de Nederlands Brandwondenstichting
en Veilig Verkeer Nederland waren

aanwezig. De open dag werd druk
bezocht door jong en oud. Gedurende de dag waren er diverse demonstraties, waaronder een demonstratie vlam in de pan en een
demonstratie om te laten zien hoe

een slachtoffer uit een auto bevrijd
wordt. Ook werd de blusrobot aan
de bezoekers getoond. Voor de
jongste bezoekers was de rit in
de brandweerauto met nu en dan
loeiende sirenes het hoogte punt

van de dag. Ook de jeugdbrandweer was aanwezig met blusspelletjes en er stond er een springkussen. Kortom het was een goedbezochte en leerzame dag.
Foto’s: VTF en NvdP
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UWTCX team zet goede prestaties neer
Uithoorn - Vrijdagavond is de ploegenpresentatie van het UWTCX team geweest bij sponsor Coloriginz in Aalsmeer. De amateurs
van het team zijn leden die allen al van jongs af aan bij UWTC betrokken zijn.
Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink, Bart de Veer en Menno
van Capel. De dames Judith van
Maanen en Elleke Claessen zijn
trainingslid bij UWTC. De derde
dame, Laura Gorter, is momenteel in blijde verwachting en zal
deze winter dus niet in actie komen. Jauko Hartveldt zal in de
Amsterdamse cross competitie
in actie komen. Coach Gerard Keijzer is alweer drie jaar de drijvende kracht achter dit succesvolle
cyclocross team. En ook zijn werkgever KS montage is één van de
sponsors van dit team.
De trainingen die Gerard Keijzer
bij UWTC geeft worden druk bezocht en diverse leden van omliggende verenigingen zijn trainingslid bij UWTC geworden om
hieraan mee te kunnen doen.
Herfstvakantie
In de herfstvakantie, op dinsdag

22 oktober, organiseert Gerard
Keijzer in samenwerking met Peter Zeijerveld van de KNWU en
UWTC weer een veldrijclinic voor
de jeugd van 8-18 jaar. Ongetwijfeld zullen er ook weer leden van
het UWTCX team bij deze clinic
helpen. De eerste 30 aanmeldingen zijn al binnen.
Zaterdag zette het UWTCX team
gelijk alweer een goede prestatie
neer bij de veldrit in Montfoort.
Het parcours in het stadspark was
wat glibberig. Al vroeg in de wedstrijd was er een kopgroep van 3
man met daarbij de twee UWTCX
leden Tommy Oude Elferink en
Bart de Veer. De winst ging echter naar Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde, hij maakte de minste
fouten. Hierachter werd Bart 2e
en Tommy 3e. Maar ook de overige UWTC leden reden een goede
koers. Bas 9e, Menno 10e, Ian 17e
en Maarten 33e.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen reden Rens
Grömmel en Mike Derogee hun
wedstrijd. Vooral ervaring opdoen en proberen om bij de beste 30 te rijden. Vooralsnog is dit
nog iets te hoog gegrepen, maar
het ging alweer beter dan vorige week. Mike was helaas nogal hard gevallen, hij wist de wedstrijd nog wel uit te rijden. Rens
49e en Mike 56e.
Op zondag werd er in Gouda gestreden om de Cees Slingerland
bokaal. Tommy wist al vroeg in
de wedstrijd solo aan de leiding
te komen. Bart was bezig om hier
naar toe te rijden toen een takje tussen zijn tandwielen er voor
zorgde dat hij niet alle versnellingen meer kon gebruiken. Helaas gebeurde dit vlak na de wisselpost. Een halve ronde later kon
hij van fiets wisselen en in 2 rondes wist hij de aansluiting met
Tommy te maken. Na een ronde
samen gereden te hebben reed
Bart bij Tommy weg en zo wist
hij net als in 2018 de Cees Slingerland bokaal te winnen. Tom-

my reed onbedreigd naar de 2e
plaats. Weer een mooi succes
voor het UWTCX team van coach
Gerard Keijzer. Met een 6e plaats
voor Bas en 7e plaats voor Menno reden alle amateurs van het
team een puike wedstrijd. De jonge Ian vd Berg was ook zeer tevreden met zijn 16e plaats. Bij de dames had Elleke Claessen een uitermate slechte start. Volgens
haarzelf de slechtste start ever..
Maar ze begon aan een gestage inhaal race en wist toch de 2e
plaats voor zich op te eisen. Judith werd 10e.
BMX
De 22-jarige Bart de Veer uit Vreeland is al vanaf zijn 4e jaar lid van
UWTC. De eerste 10 jaar heeft hij
succesvol aan BMX gedaan. Hierna heeft hij de overstap naar de
wielren gemaakt nadat hij in de
winterperiode bij UWTC had kennisgemaakt met het veldrijden.
De eerste jaren heeft hij het niet
gemakkelijk gehad bij het wielrennen en moest hij vaak lossen
in de wedstrijden. Maar zijn doorzettingsvermogen was groot. En
dat betaalt zich nu uit met reeds
twee overwinningen en twee
tweede plaatsen bij het veldrijden in dit net gestarte seizoen.
GP van Beghelli
Lorena Wiebes reed zondag de
laatste wegwedstrijd van het seizoen in Italië, de grote prijs van
Behgelli. Ze werd daar knap tweede in de sprint. Ze heeft een uitermate goed seizoen achter de rug.
We zullen haar deze winter ongetwijfeld ook nog een aantal keren
in het veld tegenkomen.
Start Amsterdamse
Cross Competitie
Zondag 13 oktober start de ACC
competitie met de wedstrijd in
Nieuwveen, georganiseerd door
leden van UWTC. Publiek is van
harte welkom bij het terrein van
zwembad Aarweide in Nieuwveen om dit spektakel te aanschouwen. Veel deelnemers van
UWTC en ook de UWTCX leden
zullen hier van start gaan. Via
voorinschrijving zijn er al ruim
250 deelnemers aangemeld.
Starttijden
10.30 uur: jeugd A en jeugd B
11.15 uur: nieuwelingen,
dames en jeugd C
12.15 uur: 45+
13.30 uur: 45-
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Strafschoppen te veel
voor Legmeervogels

Titelkandidaat Domstad
Dodgers wint van Thamen
Uithoorn - Vanwege een onbespeelbaar veld in september,
werd de wedstrijd Domstad Dodgers - Thamen op woensdag 2
oktober gespeeld. Vanwege het
ontbreken van verlichting bij
Domstad, is dat op het veld van
Thamen. Domstad Dodgers gaat
voortvarend van start in de 1e inning. Verhoeven slaat een honkslag, Weymouth komt op het
honk na een velderskeuze (waarbij de uit niet gemaakt wordt)
en ook Weijgertse weet het eerste honk te bereiken door 4-wijd.
Aangewezen slagman Vrolijk
doet waarvoor hij opgesteld staat
en slaat alle drie de heren binnen
met een tweehonkslag.
Pitcher Doedens van Domstad
weet de slagploeg van Thamen
uitstekend tegen te houden. In
de eerste 3 innings noteert hij 5
strike-outs en een aantal fly-outs.
In de gelijkmakende slagbeurt
van de 3e inning breidt Domstad de score verder uit. Weijgertse slaat een honkslag en weet
uiteindelijk de thuisplaat te bereiken. Thamen voorkomt dat de
score verder uitloopt door thuis

te verdedigen en daar twee nullen te maken.
Niet scoren
Ook in de innings 4 t/m 6 weet
Thamen niet te scoren, door toedoen van pitcher Doedens, die
een ijzersterke wedstrijd gooit (8
strike-outs). Domstad Dodgers
blijft echter scoren. Hanraads,
Froberg, Verhoeven en Weymouth weten allemaal te scoren waardoor de score uitgebreid
wordt naar 8-0 in het voordeel
van Domstad Dodgers. Thamen
komt er niet meer aan te pas. Na
de 7e inning wordt de wedstrijd
door de vele regenval beëindigt
en is dat ook direct de eindscore. Domstad Dodgers wint en is
dichtbij het kampioenschap.
Op vrijdag 4 oktober stond de
wedstrijd Boekaniers- Thamen
gepland, echter is deze wedstrijd
gestaakt vanwege de vele regenval. Komende dinsdag 8 oktober staan de laatste 3 innings van
de wedstrijd Thamen - HCAW op
het programma. De stand is 9-9.
Wie trekt de overwinning over de
streep?

Sport voor vijftig plussers
De Kwakel – Sport. De belangrijkste bijzaak in het leven!
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en dat merkten de KDO
Fit groep goed.

Ze waren weer met zijn allen aanwezig bij de KDO Fit-Plus groep
Deze gezellige sportieve groep
bestaat uit vrouwen vanaf ongeveer 50 jaar t/m ruim 80 jaar.

AH Jos van den Berg
Scholierenveldloop
Uithoorn - Atletiekvereniging
AKU organiseerde woensdag
2 oktober voor de 37e keer de
scholierenveldloop en het evenement kon zich weer verheugen in
een enorme belangstelling. Bijna
800 leerlingen, leerkrachten en
ouders van het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs in Uithoorn/De Kwakel en deels het
Veenlandencollege uit de Ronde
Venen hadden zich aangemeld.
De geweldige sfeer op de atletiekbaan werd af en toe heftig gestoord door de weergoden. Om
14.30u. stond de eerste groep van
75 kinderen van groep 3 nog niet
klaar voor de start of een enorme
regenbui daalde neer over de kinderen en de vele toeschouwers.
Maar de kinderen lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en onder
de enorme belangstelling van ouders, oma’s en opa’s, leerkrachten,
etc. gingen de kinderen mede
daardoor als een raket van start.
De strijd om de eerste plaatsen
was natuurlijk groot maar het was
prachtig om te zien dat elk kind
enthousiast zijn eigen wedstrijd
liep en onder de aanmoedigingen langs de kant probeerde zo
snel mogelijk over de finish te komen. Elke start was weer een belevenis op zich met een enorme
grote groep kinderen onder het
startdoek die gespannen wachtte op het startschot. De kinderen
van groep 4 spanden de kroon,
meer dan 90 kinderen stonden
aan de start.
De regen viel gelukkig na de eerste bui nogal mee waardoor de
meeste groepen hun parcours
droog konden afwerken.
Naast de individuele wedstrijd die
elk kind leverde, was er natuurlijk

de strijd om de wisselbeker voor
de school. Bij het basisonderwijs
doorbrak de Zon uit de Kwakel de
jarenlange overheersing van de
Springschans, maar dit jaar was
de Springschans weer de sterktste. Deze school had heel veel
kinderen enthousiast gemaakt
om mee te doen, zij stonden met
174 kinderen aan de start, en dat
zorgde ervoor dat zij na een sportieve strijd met de Zon de wisselbeker mee naar huis konden nemen. De Kwikstaart eindigde als
3e achter de Zon in het eindklassement. Het Veenlandencollege,
de afgelopen twee jaar al winnaar van de wisselbeker, had zich
met extra trainingen voorbereid
op deze editie van de loop en dat
betaalde zich uit want veel leerlingen waren vooraan te vinden
bij de finish en daarmee hielden
zij zich het Alkwin College en het
Thamencollege achter zich. Het
verschil met het Alkwin College
was minimaal dus dat belooft wat
voor volgend jaar.
Uitslagen Basisscholen
Groep 3
Meisjes
1 Fayliz Zevenhoven
2 Lize ten Pas
3 Jaylin Meijer
Jongens
1. Devin Kwant
2. Xander Meekel
3. Kevin
Groep 4
Meisjes Jongens
1 Joy van Dijk
2 Evi Schoe
3 Noah van Setten
Jongens
1. Mike van Ettinger
2. Jip Hofmeister

Uithoorn - Een scheidsrechter is goed, als hij niet opvalt.
Nu, scheidsrechter Benlamkaddem heeft er zondag niets aangedaan om niet op te vallen. 3
strafschoppen kende hij toe aan
de gasten uit Hoofddorp. Een
strafschop zou je kunnen geven
maar de twee andere toegekende strafschoppen vallen onder
de noemer ‘’zeer discutabel’’ met
zijn beslissingen heeft scheidsrechter Benlamkaddem zeer zeker invloed gehad op de einduitslag 2-2. Beide elftallen begonnen zeer, zeer voorzichtig aan dit
duel. De nadruk lag vooral op de
verdediging. Legmeervogels beuit door een actie van de eerste gonnen, zoals de laatste tijd gehonkman, maar Jesper kan sco- bruikelijk, vanuit een goed gesloren. Neill en Max weten te scoren ten verdediging en proberen dan
tijdens de slagbeurt van Kas, die met goed voetbal het spel op te
zelf op de honken komt met vier bouwen en dan gebruikmakend
wijd en weer kan scoren tijdens van de mogelijke openingen ontde slagbeurt van Romein. Boyd staan in de verdediging van de
raakt de bal goed, maar de eer- tegenstander.
ste honkman weet de nul te maken (0-4). Pirates weet in de eer- Verdiend
ste inning niet te scoren en Tha- Voor de rust komt Legmeervomen weet in de tweede slagbeurt gels op, op dat moment zeer zenog drie punten te scoren. Noa ker verdiende, 1-0 voorsprong.
komt op de honken met een ge- Op aangeven van Oltman Lechraakt werper. De Pirates pitcher kar passeert Mitch Vernooij de
weet Mex en Dean uit te scha- doelman van sv Hoofddorp Guus
kelen met drie slag, maar Gior- Zuidema op een zeer fraaie madi raakt de bal goed en door een nier. Even daarvoor was Sven van
foutieve aangooi komt ook hij op Beek dicht bij de openingstreffer
de honken en scoort Noa. Jesper maar met een katachtige sprong
krijgt vier wijd en weet tijdens de werkt de doelman van sv Hoofdslagbeurt van Neill te scoren.. die dorp de bal uit zijn doel. Folke
zelf uitgaat door een vangbal (0- Maenhout, de doelman van Leg7). Pirates weet ook in de tweede meervogels, moest in de eerste
45 minuten slechts eenmaal echt
inning niet te scoren.
In de derde inning weten Max, in actie komen en dit was op een
Sem, Ralph, Kas, Boyd en Noa nog inzet van Sidney Schmeltz. In de
te scoren. Noa en Dean slaan al- eerste 45 minuten wordt er niet
lebei nog een honkslag en Ro- meer gescoord en staat bij het
mein raakt de bal wel maar gaat ingaan van de rust de 1-0 vooruit bij een actie van de pitcher sprong voor de thuisclub keurig
naar de eerste honkman, 0-13. Pi- op het scorebord.
rates slaat in de gelijkmakende
slagbeurt nog een honkslag maar Scheidsrechter
weet niet meer te scoren. Thamen Dan wordt achteraf gezien de
is na deze overwinning kampioen tweede helft de helft van scheidsin de 2e klasse K en dat werd die rechter Benlamkaddem. In deze
middag nog uitgebreid gevierd 45 minuten schenkt hij maar liefst
een 3-tal strafschoppen aan de sv
met kinderchampagne en taart.
Hoofddorp. De eerste, die mogelijk terecht was, al na 7 minuten
spelen in de tweede helft. Prince
3 Maxime Donchenko
Owusu verdedigde mogelijk iets
Meisjes
te onhandig en als je dan een te1. Lexie Romme
genspeler hebt die snel naar de
2. Linda Broszat
grond wil gaan dan heb je heel
3. Julianne Groeneveld
snel de kans dat de scheidsrechKlas 2
ter naar de strafschop stip wijst.
Jongens
Dit is dan ook gebeurd. Mo Chih
1 Colin Alewijnse
van sv Hoofddorp dacht dit ge2 Maurits Vernooij
schenkje wel even uit te pakken.
3 Niels Voshart
Maar met een uitstekend redding
Meisjes
weet Folke Maenhout een tref1.Eline van Noort
fer te voorkomen. Toch wordt het
2. Nicky Verlaan
snel na deze gemiste strafschop
3. Sterre van Bemmel
1-1. Een zeer discutabele strafKlas 3 en hoger
schop is daarvoor noodzakelijk.
Jongens
Deze keer is het Martijn Tjon-A1 Kevin Cynsa
Njoek, vorige seizoen nog speler
2 Quinten van Stijn
bij Legmeervogels, die de straf3 Jelmer Hendrix
schop mag nemen. Tegen zijn
Meisjes
1. Ewen Alewijnse
2. Tara Ozinga
3. Bente van Vliet
Leerkrachten/ouders
Heren
1 Paul Weijer
2 Edwin van Dort
De Kwakel - De badmintoncom23 Stef Habraken
petitie is inmiddels vier speelronDames
des ver en het eerste team van
1. Carmen Entrus
de senioren behaalde drie van
2. Tine Voshart
de vier wedstrijden een 4-4 eind3. Sanne Verlaan
stand. Een mooie prestatie, aanAKU als organiserende vereni- gezien zij een nieuw samengeging kan weer terugkijken op een steld team zijn. Lars Griemelijkhuijsen en Rik Straathof zijn het
zeer geslaagd evenement.
team komen versterken. Dat zij
En wil langs deze weg alle vrijwil- en de dames Marieke Buskermoligers bedanken voor hun onmis- len en Ilse Hogerwerf nog aan elbare inzet en sponsor AH Jos van kaar moeten wennen is te zien
den Berg voor de ondersteuning in de uitslagen, veruit de meeste punten worden gehaald in het
van de scholierenveldloop.
enkelspel. In het dubbelspel worden minder wedstrijden gewonnen. Een mooie uitdaging om de
rest van het seizoen mee aan de
slag te gaan. In totaal komen er
3 senioren en 3 jeugdteams uit
in de competitie voor Badmintonvereniging De Kwakel. Op de
maandagavond traint de jeugd
en spelen de senioren onderlinge
wedstrijden op recreatief en com-

Thamen Honkbal
Pupillen 1 kampioen
Uithoorn - Ondanks het matige weer hadden de Honkbal Pupillen 1 van Thamen een drukke week. Woensdagavond kwam
medekoploper DSS PH1 op bezoek en dat werd een heel spannende wedstrijd. DSS weet in de
eerste inning niet te scoren, mede door een mooie veldactie van
Romein en Kas, en de overige spelers gaan met 3 slag zitten. Thamen pakt in de gelijkmakende
slagbeurt meteen de voorsprong.
Jesper, Kas en Boyd komen op de
honken met vier wijd en mede
door de driehonkslag van Ralph
staat Thamen met 4-0 voor. In de
tweede inning scoort DSS twee
punten o.a. door een honkslag
en een geraakt werper, maar Noa
weet voor Thamen te scoren in de
gelijkmakende inning, 5-2. DSS
komt niet tot scoren in de derde
inning en Thamen. Ralph scoort
in de 3e inning wel voor Thamen
en met een 6-2 voorsprong gaat
Thamen de laatste inning in. DSS
weet nog een puntje te scoren en
na 1,5 uur spelen was de winst
voor Thamen 6-3.
Zaterdag
Zaterdag stond de uitwedstrijd
tegen Amsterdam Pirates op het
programma. Thamen ging in de
eerste slagbeurt voortvarend
van slag. Honkslagen van Jesper
en Neill, Max krijgt een geraakt
werper en alle honken staan vol.
Sem krijgt 3 slag en Ralph gaat
3. Roel Verlaan
Groep 5
Meisjes
1 Suus Hogenboom
2 Julian van Gelder
3 ijn Voges
Jongens
1. Natuoel Habtetsion
2. Ilya
3. Tos Plameijer
Groep 6
Meisjes
1 Charlotte de Ridder
2 Florian Faber
3 Mark Westra
Jongens
1. Robin van Montfoort
2. Sem Rossing
3. Julian van Gelder
Groep 7
Meisjes
1 Esmee Krieger
2 Fleur Hofmeister
3 Teun Haak
Jongens
1.Elias Wiesener
2. Mark Westra
3. Daniel
Groep 8
Meisjes
1 Ralycia Finies
2 Danique van Ettinger
3Vera Bijlsma
Jongens
1. Sem Armelink
2. Thymen Kip
3. Teun Haak
Voortgezet onderwijs
Klas 1
Jongens
1 Simon Kole
2 Justin Alewijnse

inzet is Folke Maenhot kansloos
1-1. Reden voor deze strafschop
was een vermeende overtreding
van Jasper Burgers. Ook in dit geval, een gewoon duel, wijst de
scheidsrechter zomaar naar de
strafschop stip.
Succes
Na deze 1-1 zoekt Legmeervogels de aanval en met succes. Op
aangeven van de in de 80ste minuut in het veld gekomen: ‘Elroy
Tuur scoort Jasper Burgers met
een kopbal de 2-1. Dan lijkt de
buit binnen. Immers sv Hoofddorp is in de tweede helft nauwelijks gevaarlijk geweest en gelet op het vertoonde spel is het
de thuisclub die het meeste recht
heeft op de 3 punten. Maar dan is
er nog altijd de scheidsrechter. In
de 82ste minuut wijst hij wederom naar de strafschop stip. Op
de tribune is er dan veel gemor.
Zowel de aanhangers van de bezoekers sv Hoofddorp als die van
Legmeervogels vindt het zeer onterecht dat er voor deze overtreding een strafschop wordt gegeven. Het is Mitchell Verschut
die rustig de tijd heeft om de bal
weg te schieten geen speler van
sv Hoofddorp of van Legmeervogels in de buurt, dus van opzet helemaal geen spraken. Ook
geen druk van de sv Hoofddorp.
Bij het wegwerken raakt de bal
de bovenarm van Verschut. Strafschop ?? Het is dan wederom
Martijn Sjon-A-Njoek die deze
strafschop gaat nemen. Maar ook
nu is de doelman van Legmeervogels Folke Maenhout die de bal
uit zijn doel weet te houden. Dan
komt de bal voor de voeten van
de veel te vroeg ingelopen Mo
Chih, daar doet scheidsrechter
Benlamkaddem dan niets aan, en
staat het alsnog 2-2. Op deze manier loopt Legmeervogels de zo
verdiende tweede overwinning
van dit seizoen mis. Aanstaande
zondag gaat Legmeervogels op
bezoek bij Zaanlandia welke nu 9
punten heeft behaald uit 3 duels.

Badmintonvereniging
De Kwakel speelt gelijk
petitieniveau in de KDO sporthal.
Op woensdagavond trainen de
senioren samen met de competitiespelers van BC Space Shuttle in sporthal De Bloemhof. Er is
nog plek voor nieuwe leden op
de maandagavond.
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Bridgeclub ABC viert
groots feest

Bridgevereniging
Mijdrecht Jubileumfeest
Regio - Zaterdag 5 oktober vierde
BVM het achtste lustrum (40-jarig
bestaan) met een groot feest in
De Willestee. Het feest was voorbereid door een commissie onder leiding van Ad in “t Veld met
steun van Nan en Elisabeth van
den Berg, Tiny Tijssen en Greet
Vermeij. Namens het bestuur verwelkomde mevrouw Bea van den
Heuvel de leden en sprak een
kort felicitatie woordje uit.
Het programma was zeer gevarieerd en ging door tot in de avond.
Kern van de feestelijkheden was
een grote clubbridgedrive waaraan 110 leden deelnamen. Daarnaast werd de inwendige mens
tijdens de diverse korte pauzes
ruim voorzien van allerlei heerlijk
hapjes en drankjes. Tot groot vermaak van de leden werd er ook
een quiz gehouden die betrekking had op de 40 jaar van BVM,
met vragen zowel op bridgegebied als op lokale gebeurtenissen over die periode. Een “barberkwartet” verzorgde een muzikaal
intermezzo terwijl de jury de uitslagen van de bridgedrive en de
quiz bepaalden.
Prijzen
De commissie had een groot
palet aan prijzen – op creatieve wijze door Greet Vermeij samengesteld - en op een prachti-

ge manier gepresenteerd. De jury had besloten om diverse categorieën van prijzen uit te reiken.
De drive werd top-integraal gespeeld over drie lijnen. Op de eerste plaats eindigden Piet en Joke
Homan 64,72% (winnaars in de
C-lijn). Op de tweede plaats eindigden Diny de Haas en Marion
van Nieuwkerk met 60,45%. Op
de derde plaats eindigden Elisabeth en Nan van den Berg met
59,85% (winnaars in de B-lijn) en
tenslotte op de vierde plaats Cees
Houmes en Kiki Lutz met 59,68%
(winnaars in de A-lijn).
De quiz werd gewonnen door
Paula Kooijman en Koos Wieling.
Zij wisten 73,33% van de vragen
goed te beantwoorden.
Verder bepaalde de organisatiecommissie op een bijzondere
wijze de overall-winnaar van deze feestelijke en geslaagde middag door de resultaten van de
bridgedrive en de quiz elk voor
50% te laten meetellen. De winnaars werden Cees Houmes en
Kiki Lutz met 58,17% gemiddeld.
Daarna werden nog vele prikprijzen uitgereikt aan leden die onder andere dichtbij de 40% hadden gescoord.
BVM en haar leden kunnen terugzien op een prachtige jubileumdag met veel dank aan de organisatiecommissie.

Doe je mee aan de Rabo
GeZZinsloop
Regio - Atletiekvereniging de
Veenlopers organiseert op 3 november de Zilveren Turfloop.
De dag begint met de sportieve uitdaging voor de kinderen:
De Rabo GeZZinsloop. Dit is een
sportieve loop van 1 kilometer
door het sportpark aan de Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best
doen om de eerste prijs te halen,
maar ze zijn trots op alle kinderen
die over de finish komen. Daarom is er voor iedereen een aandenken. Je kunt al meedoen als
je vier jaar oud bent. Er wordt gelopen in zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar,
meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens
t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en
jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het
nog spannend vindt, om alleen te
lopen, mag een van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen.

voetbalvereniging Argon. Daar
staan startvakken, aan de kleur
op je startnummer kun je zien in
welk startvak je kunt gaan staan.
Vanaf de start lopen jullie eerst
door het park, rondom de voetbalvelden, en dan finish je op de
lekker brede Hoofdweg. Genoeg
ruimte om degene die voor je
loopt in te halen net voor de finish! Direct na de finish van de
jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens
de prijsuitreiking worden er leuke prijzen verloot, dus kom zeker
even kijken bij de prijsuitreiking.
De ouders kunnen ook meelopen
met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. Voor meer
informatie zie de website: www.
zilverenturfloop.nl
Je kunt je inschrijven in sporthal de Phoenix of een mailtje sturen naar: GeZZinsloop@zilverenArgon
turfloop.nl. Dan ligt je startnumZe starten op de parkeerplaats bij mer al voor je klaar in de sporthal.

Butlerbridge De Legmeer

Op hoop van “zege”
Lionsclub organiseert opnieuw
bridgetoernooi op meerdere locaties

Running Bridgedrive 2019
Regio - Bridgeliefhebbers opgelet: op zaterdag 2 november organiseert Lionsclub Mijdrecht –
Wilnis voor de twaalfde keer de
Lions Running Bridgedrive. In het
centrum van Mijdrecht openen
een achttal horecagelegenheden hun deuren om spannende
bridgewedstrijden te faciliteren.
Waarom het een running bridgedrive heet? Omdat de bridgeparen iedere ronde op een andere locatie spelen! De locaties liggen allemaal op loopafstand van
elkaar. Door de wisselende locaties én de uitdagende tegenspelers is de Lions Running Bridgedrive ieder jaar weer een groot
succes. De Lions leiden het evenement in goede banen en fungeren als gastheer op de diverse
locaties. En het belangrijkste: de
opbrengst van de dag gaat naar
het goede doel “Ouders Lokaal” .
Tussen 09:45 en 10:15 kunnen
deelnemers zich aanmelden bij
restaurant Rendez Vous aan het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Na
de opening verspreiden de spelers zich door het centrum om
de bridge-uitdagingen aan te
gaan. Dit jaar zijn de locaties onder andere: Rendez Vous, la Farola, Lunchroom Tof, Chinees restaurant Lotus Corner, Restaurant
iSushi, Ristorante Il-gusto, Restaurant Burgerlijk en De IJssalon..
Na de derde ronde wordt er een

heerlijke lunch geserveerd in de
gelegenheid waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt
gespeeld tot ongeveer 16:15 uur,
waarna de prijsuitreiking en de
afsluiting plaatsvinden in Chinees
restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld is €55,- per paar,
inclusief een smakelijke lunch en
een kopje koffie. Er worden 28
spellen topintegraal gespeeld;
de uitslag wordt berekend door
de computer. Het winnende paar
ontvangt niet alleen de welbekende Lions Wisselbeker, maar
ook een bijzondere hoofdprijs!
Ben jij een echt bridgetalent?
Schrijf je dan gauw in! Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus
stuur snel een e-mail naar lionsbridgedrive@gmail.com. Zo mogelijk met Uw nummer van de
Nederlandse Bridgebond De opbrengst van de dag is voor “Ouders Lokaal”. “Ouders Lokaal” is
er op gericht om ouders/opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen, zie
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/ .
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Henny van Nieuwkerk (0654366528; hennyvnieuwkerk@
gmail.com) of bij Willibrord Blom
(06-51173731; whmblom@gmail.
com). Informatie vindt U ook op
Facebook “Lions Mijdrecht Wilnis”

Darten in De Kwakel
Regio - Zaterdag 12 oktober 2019 is er weer darten in
De Kwakel. Het dorpshuis is het
strijdtoneel voor het 8e Open
Kwakelse koppel toernooi 501.
(501 Poulesysteem met verliezers
ronde) Deelname kost €8,- per

koppel. De inschrijving start om
12.00 uur en de wedstrijd begint
om 13.30 uur. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met
Pieter Langelaan: 06-11434716.
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan
16, tel. 06-19704447.

Regio - De vierde avond met deze spelvariant leverde het hoogste aantal op voor Marianne &
Huub Kamp met 49 IMP in de Blijn en 41 IMP voor Marja Hartmann & Ger Quelle in de A. Zij
hebben het kunstje het beste onder de knie, althans deze keer.
Op twee in de A nu Johan Le Febre & Wim Slijkoord met 26 IMP,
maar die hebben inmiddels wel
een torenhoog gemiddelde bereikt, waar zit hun geheim in?
Op drie ook een behoorlijke score van Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter met 23 IMP, gevolgd door
Joop van Delft & Ruud Lesmeister die 15 IMP verzamelden. Lijnie Timmer & Marcel Dekker sloten de top af met 12 IMP en lieten zo nog elf paren achter zich.
De tweede plek in de B-lijn moest
het met precies de helft van Marianne en Huub doen, 23 IMP, maar
evengoed een jaloersmakend resultaat voor Gerda van Liemt & Els
van Wijk.

IMP keurig bij de besten van deze
lijn. In de C-lijn waren Annemieke & Floor Hesselink duidelijk het
sterkste paar met 35 IMP. Applaus
was er ook voor To van der Meer
& Wim Harding die het achtervolgende peloton aan voerden met
23 IMP en zo tweede werden. Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
en Anneke & Bram van der Zeeuw
deden nog wel een uiterste poging om ze te achterhalen, maar
strandden gelijk op 1 punt te kort
met 22 IMP. Rob Bakker had deze
keer Wim Röling gestrikt en dat
betaalde zich uit met een vijfde
plek en 13 IMP.
Voor diegenen die nog steeds
niet kunnen wennen aan een
nul die vertaald eigenlijk 50% is
en een echt desastreuze uitslag
van zeer ver onder nul betekent
dat je daarna beter aan de bar
een biertje kunt gaan drinken, er
volgt nog één keer! Daarna wordt
weer gestart met het gewone
werk en geldt de eindstand van
mei jongstleden als startstand.
Hoop
Bridgeclub De Legmeer speelt elHeleen & Mees van der Roest ke woensdagavond vanaf 19.45
hebben duidelijk ook de hoop uur in Dans & Partycentrum Conog niet opgegeven gezien de lijn aan de Industrieweg 20 te Uit19 IMP die ze nu bijeen scharrel- hoorn.
den. An Greven & Joyce Udema Voor alle inlichtingen het secretabrachten 8 IMP in en Maria Baas & riaat: e-mail gerdaschavemaker@
Klaas Verrips voegden zich met 6 live.nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 1 oktober alweer en 26 paren waren
aanwezig in Sporthal De Scheg
om de vierde zitting te spelen van
deze competitieronde. Het ging
er in sommige gevallen zeker in
de A-lijn heftig aan toe, ook al
omdat er bij vijf van de 24 spellen
een slemcontract in zat. Dat werd
lang niet door iedereen geboden en als het wel werd geboden
soms niet gemaakt, maar toch:
het waren geen saaie spelletjes.
Niet verwonderlijk dat ook de
hoogste (en de laagste) scores in

de A-lijn vielen. Op nummer één
eindigden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met 67,71%.
De tweede plaats was voor Janny Streng & Sonja Reeders met
66,32%, op drie Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders met 57,99%, vierde werden
Cobie Bruine de Bruin & Ada van
Maarseveen 56,60% en An van
Schaick & Ria Verkerk maakten de
top-vijf vol met 54,17%.
In de B-lijn was de winst voor
Jeanette Vermeij & Lenie Pfeif-

Regio - Afgelopen week was er
even geen ruimte in de krant voor
ons feestverslag. Dan deze week
maar aansluitend het verslag van
deze week. Donderdag 26 september was de grootte dag. De
zaal van ”de Sfeerstal ” in Nieuwkoop was afgehuurd en de naam
van het etablissement deed zijn
naam eer aan, het was knots gezellig, ondanks dat er mensen
waren die bijna over Utrecht naar
Nieuwkoop waren gereden. Het
feest kon beginnen, dertig jaar
een vrienden/bridgeclub, waarin
zelfs een lid al vanaf de start, dus
de oprichting lid is.
Het feest begon met koffie of
thee met gebak en gezellig bijkletsen over wat we allemaal met
de club beleefd hebben. Daarna werden er nog vier rondes gebridged, waarbij de paren op de
zevende, veertiende en eenentwintigste plaats in de prijzen vielen. Het is moeilijker om op een
van die drie plaatsen te eindigen,
dan eerste te worden.
Buffet
Hierna kwam er een fantastisch
buffet, met voor ieder wat wils.
Volop verschillende soorten
broodjes, beleg en Franse kaas,
zelfs vruchtenmix met slagroom.
Na de prijsuitreiking van het bridgen, de uitslag moest nog even
berekend worden, was er voor ieder een op naam gestelde verrassing en zestien in een appel gestoken prikkers met de afbeeldingen van de kaarten erop.
Of daar een nadere bedoeling
mee was is niet bekend, maar de
leden hoeven niet geprikkeld te
worden, die zijn enthousiast genoeg, zeker na zo’n heerlijk feest
waar we zeker weer vijf jaar op
kunnen teren. Gelukkig zijn we
geholpen door “Stichting Burge-

meester Kootfonds” met een donatie om dit allemaal te kunnen
organiseren.
Donderdag 3 oktober
Alweer de derde ronde in het
nieuwe seizoen .
Er werd op tien tafels gebridged,
helaas een stilzit deze keer in
de B-lijn. In de A lijn was de eerste plaats voor het paar Greet en
Henk met 58,33%, dit paar blijkt
naast feestvieren ook nog goed
te kunnen bridgen.
De tweede plaats is voor het paar
Aja en John met 54,17%, dit paar
bestaat uit gewiekste jongens,
zij weten dat iemand down spelen soms meer punten oplevert
dan zelf spelen. De derde plaats
is voor het paar Greet en Gerard
met 51,04%, een gelegenheidspaar.
B-lijn
De eerste plaats was hier voor het
paar Corry en Netty met 61,81%,
een heel mooie score voor dit
paar. De tweede plaats is voor het
paar Marthe en Thea met 60,50%,
dit paar speelt weldoordacht en
daarom zo goed.
De derde plaats is voor het paar
Ria en Lia met 55.00%, sterk gespeeld door dit paar. Er werd deze ronde vier keer klein slem gespeeld. In de A-lijn, twee maal in
spel 3, helaas beide min 1, maar
een keer in spel 19, 6 schoppen gehaald door Els en Alise en
een keer in de B-lijn spel 2 ook 6
schoppen, helaas min 2.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus U heeft de
hele middag nog om voor u zelf
in te vullen.

Bridgevereniging
Mijdrecht
Regio - Maandag 30 september
ging de eerste ronde van de laddercompetitie van start. Het was
vanaf het eerste moment een
spannende race om de punten.
De teams Paul kenter en Barbara Baron deelden de eerste plaats
met 60,87%. Team Dick Elenbaas pakte de derde plaats met
59,65%.
Donderdag 3 oktober leverde
een spannende wedstrijddag op.
De teams blijven scherp en geconcentreerd spelen. Alle in training voor de jubileumdrive op 5
oktober. In de A-lijn deed team
Richard van Heese het weer goed
met 60,33% met team Cees Hou-

mes er nipt achter 60,00% en
als derde team Jan Bunnik met
57,92%
In de B-lijn waren de verschillen
groter. Team Nan van den Berg
ging met 68,75% op kop. Team
Jan Elenbaas scoorde een mooi
62,08% met daar weer ruim achter team Ben Gabriel.
In de C-lijn waren de verschillen
in de scores klein. Team Anita Berrevoets 61,88%, team Jannie Koppen 60,94% en team Maria Baas
56,51%.

fer met 61,67%. Op twee eindigden Rineke van Pesch & Marianne Sniedt met 57,92% en op de
derde plaats Rees & Gerard van
der Post met 55,83%. De vierde
en vijfde plaats waren voor Annet Roosendaal & Rini Tromp met
55% rond en Corrie Bleekemolen
& Greet van Diemen met 54,58%.

Nog twee zittingen te gaan in deze ronde, dus de onderste vier paren in de A-lijn moeten er nu wel
een beetje aan gaan trekken, anders dreigt degradatie.
Wij verwelkomen nog graag nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd
stuur dan een mailtje aan hartenvrouw2015@gmail.com

Zaterdag 5 oktober is het Jubileumfeest van BVM. Hierover meer
in deze editie.
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Atlantis 1 verliest van
koploper

Oktober Aktief deelnemers
bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Gemeente de
Ronde Venen organiseert de Oktober Aktief actie. Alle Ronde Veners kunnen voor €10,- een pass
partout aanvragen en dan de hele maand oktober bij tientallen
verenigingen een training, clinic
of sport cursus volgen.
3 Oktober waren er 7 deelnemers
bij de badminton vereniging
Veenshuttle voor een badminton
clinic aanwezig. In sporthal De
Phoenix werden ze ontvangen en
welkom geheten.
Na enige uitleg en tips hoe deze
eerste avond mee te doen kreeg
men een racket van de vereniging en werden de eerste slagen
uitgevoerd. Al snel werd duidelijk
dat badminton een intensief en
inspannende sport is. De eerste
training jacks gingen al vlot uit.

Trainer Ron gaf regelmatig uitleg over hoe men het beste kan
slaan. Ook Melanie en Joop hielpen de mensen om het slaan
goed onder de knie te krijgen.
Na een aantal oefeningen werd
er natuurlijk ook een echte wedstrijd gespeeld. Het uur was veel
te snel om. Maar 10 en 17 oktober zijn er wederom badminton
clinics bij Veenshuttle voor de Oktober Aktief deelnemers.
Men kan alle datums meedoen
en ook van een mooie aanbieding van Veenshuttle gebruik
maken om tot 31 december lid te
worden.
Een uitgelezen mogelijkheid om
in 3 maanden te kijken of men
badminton een leuke sport vindt.
Meer informatie is te vinden op
www.veenshuttle.nl

Punt voor matig CSW
Wilnis - CSW moest zaterdag op
bezoek bij DVVA en speelde daar
met 2-2 gelijk in een uiterst matige vertoning van de kant van de
Wilnissers.
De wedstrijd werd gespeeld op
echt gras en aan de kant van CSW
was duidelijk te zien dat de spelers daar maar erg moeilijk mee
om konden gaan. Goed combinatievoetbal op dit dramatische
veld was bijna onmogelijk en
het was al snel duidelijk dat dit
een moeilijke middag zou gaan
worden voor CSW. De beste mogelijkheden waren ook voor de
thuisploeg en CSW kwam daarbij een aantal malen goed weg.
Zo werd een bal voor het doel
gespeeld maar gelukkig geen
DVVA’er die kon afronden. Even
later een schot op doel waarbij Gok de bal losliet maar de bal
nog net op de doellijn kon wegtrappen. Ook kwam CSW goed
weg toen een vrije bal voorlangs
werd geschoten. CSW had weinig
in te brengen tegen het hardwerkende DVVA en wist zich dan ook
nauwelijks kansen te creëren. Het
kreeg wel een paar hoekschoppen maar zonder succes, zodat
beide ploegen zonder doelpunten de rust ingingen.

DVVA kon zomaar vrij worden
binnengekopt bij de tweede paal.
Lang kon DVVA hier niet van genieten want 3 minuten later lag
de gelijkmaker alweer in het net.
Bij een vrije trap van CSW stompte de doelman de bal tegen een
medespeler waarna de bal precies terecht kwam voor de voeten
van Justin Blok die zomaar in het
lege doel kon tikken.
CSW kreeg hierna wat meer grip
op de wedstrijd maar de ploeg
was deze middag niet bij machte
om de tegenstander pijn te doen.
DVVA bleef knokken voor de
winst en werd ook wel een aantal
malen dreigend binnen de zestien maar de echte grote kansen
bleven uit. Met nog een kwartier
op de klok kreeg DVVA een vrije
trap te nemen op de rand zestien.
De bal werd met heel veel precisie in de uiterste hoek geschoten
en zo nam DVVA opnieuw de leiding.
Maar weer kon de thuis thuisploeg deze voorsprong niet lang
vasthouden want 4 minuten later
maakte CSW de 2-2.
Menno v.d. Leeden lag de bal met
buitenkant rechts precies op het
hoofd van Blok die vervolgens
prima inkopte.
Vlak voor tijd leek CSW nog met
de zege aan de haal te gaan maar
Snel
Na rust kwam de wedstrijd al het schot van Dennis Prange kon
snel op gang. Een hoekschop van ternauwernood worden geblokt.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 oktober is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is
de winnaar of winnares bekend,
afgelopen vrijdag was Gerry
Ruimschoot de beste kaarter met
ruim 7000 punten de totale uitslag van deze avond was:
1. Gerry Ruimschoot
7091 pnt
2. Frans v.d.Berg
6580 pnt
3. An Pothuizen
6532 pnt
4. Martien de Kuijer
6521 pnt
5. Frans Bierstekers
6399 pnt

De volgende prijsklaverjasavond
zal dus zijn op vrijdag 11 oktober aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen,
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie
2019/2020. In 2019 dus 11 en 25
oktober, 8 en 22 november, 6 en
20 december. Voor 2020, 3, 17 en
31 januari, 14 en 28 februari, 6 en
20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29
En de poedelprijs ging naar Re- mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle
ne Schweitzer met 5139 punten. datums onder voorbehoud.

Atalante MC1 speelt een
leuke wedstrijd

Vinkeveen - De eerste uitwedstrijd van het jaar is inmiddels gespeeld. Dit keer naar Ter Aar, Scarabee MC1. De eerste set begon
goed. Drie opslagen en 3 punten
om even lekker te openen. Toen
kwamen de dames van Scarabee op dreef en werd het vechten
voor ieder punt. Lynne heeft een
aantal mooie ballen verdeeld op
het midden van het veld. Renske deed super haar best om de
ballen met mooie acties van de
grond af te houden en over het
net heen te werken. Met 25-13
geen slecht begin.
De 2e set lieten ze het in het begin even schieten. Maar na een
time-out en een positief woordje kwam het spel al snel weer op
gang. Een aantal super opslagen
van Carlijn heeft 3 punten opgeleverd. Renske heeft nog geprobeerd een bal weg te koppen,
wat ook een punt op leverde. De
bal was wel harder dan verwacht.
Ze ging samen met het team lekker door. Isabella zag op een gegeven moment de gaten zitten
en haalde 4 keer achter elkaar de
ballen van de grond. Ook deze
set ging uit eindelijk naar Scarabee met 25-13.

Niet opletten
De 3e set begonnen ook niet zo
oplettend. Met 0-7 werd het wel
lastig. Maar toen was Jack daar
die een gat zag aan de andere
kant. Hierna hadden ze de vechtlust gevonden. En zijn ze zeker
goed terug gekomen. Ze hebben de meiden van Scarabee niet
in mogen halen. Al dan niet had
Durmana een aantal mooie ballen. Ook Lynne had de gaten aan
de kant van de tegenstander gevonden. Het werd 25-15.
Op naar set 4. Om nog even lekker te spelen en te testen of een
andere opstelling zou helpen begonnen ze anders dan voorheen.
Wel werd snel duidelijk dat 4 sets
spelen nog best wel veel is.
8 tegen 0 was de eerste stand
waarop Pim een time-out aanvroeg.
Hierna zat de zin en het plezier
er wel weer in en zag je dat iedereen hard werkte om de ballen
van de grond af te houden. Mooie
acties van Isabella en Jack mochten er ook deze set weer zijn. Helaas mocht het dit keer niet baten. Scarabee was ook deze set
te sterk. Met 25-6 maakte zij de
wedstijd af.

De Vinken pakt koppositie
Vinkeveen - Met een simpele 164 overwinning veroverde de Vinkeveense
korfbalhoofdmacht
thuis tegen het Hoornse ADOS
de eerste plaats in de poule. Nadat vorige week concurrent Paal
Centraal (Delft) verloor van Madjoe, lieten de Rijnsburgers zaterdag zelf thuis punten liggen tegen Helios. Met Danique Pauw
voor de geblesseerde Dorien Verbruggen begon het Suiteteam
in de aanval met Fenne Claassen, Kelvin Hoogeboom en Rutger Woud. Onder een lekker najaarszonnetje wisten de bezoekers de Vinkeveense verdediging
met Lisette van der Leeden, Mariska Meulstee, Levi Kroon en Jerom Stokhof even te verrassen en
na de 1-1 van Rutger Woud kwam
ADOS ook op 1-2. Daarna was het
initiatief volledig voor Kindermodehuis De Vinken. Mariska Meulstee had het vizier voldoende op
scherp staan. Eerst nivelleerde
zij en na doelpunten van Kelvin
Hoogeboom en Fenne Claassen
scoorde Mariska ook de 5-2.
Halverwege de eerste helft
viel Vinkeveen stevig aangedaan stil. Met een enorme pijnkreet zeeg clubvoorzitter Kelvin
Hoogeboom tegen het kunstgras. Zijn rechterknie weigerde
verder dienst. De precieze diagnose was onduidelijk, maar verder spelen was onmogelijk. Gi-

deon Leeflang verving hem. Nog
even uit het lood liet de thuisploeg een derde tegendoelpunt
toe. Toch herpakten de volgelingen van Dirk van der Vliet zich prima. De getergde Fenne Claassen
mocht een strafworp verzilveren
en scores van Gideon Leeflang
(2x), Levi Kroon en Jerom Stokhof tilden de tussenstand naar
10-3. Voor rust kon Hoorn nog
eenmaal tegenscoren zodat De
Vinken met een fraaie 10-4 voorsprong de thee opzocht.
In de tweede helft was er van
strijd geen enkele sprake meer.
Een sterk overheersend Vinken liet geen enkel tegendoelpunt meer toe. Zelfs vanaf de
strafworpstip faalden de bezoekers hopeloos. Naar verhouding
scoorde Vinkeveen echter ook
te weinig. Doelpunten van Levi Kroon, Mariska Meulstee (2x),
Danique Pauw en Fenne Claasen brachten de stand op 15-4.
In de laatste minuten mocht Finn
Kroon zijn opwachting maken en
geheel in lijn kon hij in de laatste
minuut met een lepe doorloopbal 16-4 laten aantekenen.
De komende twee wedstrijden zijn cruciaal. Volgende week
speelt De Vinken in Rijnsburg tegen nummer 2 Madjoe en de
week erop ontvangen de Vinkeveners de andere nummer 2 Paal
Centraal.

Mijdrecht - Na een zwakke eerste helft van het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 1, waarin de ploeg met een 4-10 achterstand ging rusten, werd de tweede helft een stuk beter en interessanter. Helaas moest Atlantis toch
haar meerdere herkennen in Spirit en verloor met 12-17.
Beide ploegen startten niet
scherp. Er waren voldoende kansen, maar het duurde wel 8 minuten voordat Spirit de score kon
openen door er een vrije bal in
de schieten. Niet veel later kon
dezelfde ploeg aanleggen vanaf de stip en ook deze was raak.
Na de vak wissel was het al snel
Sander van Diemen die de eerste
goal voor de thuisploeg maakte.
Binnen de minuut scoorde Spirit de 1-3 en moest er weer gewisseld worden. Sander van der
Sluijs rondde een vrije bal fraai
af en maakte zo de 2-3. Hierna
kwam Atlantis een lange tijd niet
aan bod en kon de uitploeg flink
uitbouwen naar een tussenstand
van 2-8. Pas na ruim 10 minuten
kwam Atlantis weer tot scoren
door schoten van Sharon Moen
en Janneke van Ginkel. Voor rust
scoorde Spirit nog twee goals en
werd de ruststand 4-10.

Interessanter
De tweede helft werd een stuk
interessanter. Jelmer Steen werd
in de ploeg gebracht voor Sander van der Sluijs. Atlantis kwam
wat beter in haar spel en begon
wat makkelijker doelpunten te
maken. Door doelpunten van
Sharon, Jelmer, Sander v D en
Mark kwam Atlantis op 8 punten
te staan. Tot die tijd bleef ook Spirit mee scoren en was de stand 10
minuten voor tijd 8-14, een gat
van 6 punten met nog 10 minuten te spelen. Snel hierna scoorde
Janneke en Sander de 9e en 10e
goal, het gat werd verkleind naar
4 punten verschil. Kevin Keijman
werd in het veld gebracht voor
Mark en liet meteen van zich gelden. Na een paar schoten die de
korf net miste, schoot hij het 11e
doelpunt er in en Jelmer maakte de 12e! Nog 3 minuten op het
score bord en een klein gaatje
van 2 punten. Zat er net als vorige week weer een stunt aan te
komen? Kon Atlantis er wellicht
toch nog een puntje uitslepen tegen de koploper? Het antwoord
van Spirit was vrij duidelijk: nee!
De uitploeg knalde er nog 3 punten bij en zette zo de eindscore
van 12-17 op de bord.

V.l.n.r.: Jelle Fiege, Joshua Braams, Nilo Stam, Rayan Middendorp, Giamo
Langen, Cas de Graaf, Kees Kooiman & Ayman Taouane. Tweede rij; Björn
van Kesteren, Raf Zuierveld, Ruben Gunther & Sam Kooiman. Niet op de
foto: Bradley Hertog, James Houtkamp, Finn Fiege.

Mini’s van Hertha zijn er
klaar voor
Vinkeveen - De mini’s van Hertha zijn er helemaal klaar voor. In
nieuwe tenues trappen zij het seizoen af, dankzij de sponsor Kids
Aktief. Als echte Herthanen spelen zij nu op de zaterdag onderling wedstrijdjes.
Op de woensdag trainen de mannen in weer en wind van 17 tot
18 uur. En leren spelenderwijs
de spelregels van het spel. En ui-

teraard worden er ook de nodige trucjes geshowd. Tot op heden spelen er alleen nog maar
jongens in de mini’s. Meiden zijn
uiteraard ook heel welkom bij
de mini’s! Lijkt het jouw zoon of
dochter leuk om te voetballen?
Kom dan snel een keer meetrainen op de woensdag. Meld je aan
via de website van Hertha www.
hertha.nl

Op de foto: Jesper, Bram, Indy, Romy en Huub met hun coaches Femke
en Lisette.

Winst voor de vinken F2
Vinkeveen - Op zaterdagochtend met een prima korfbaltemperatuur starten de pupillen van
De Vinken F2 met Romy Bach, Indy Koeleman, Bram de Graaff en
Huub van Beek in de basis. Jesper van den Bosch stond reserve,
maar kwam er later in. En Noa van
Eijk was helaas afwezig.
De Vinken speelde goed over en
ook verdedigend zaten de jongste Jumbovinkjes er goed op.
Door kansen van Bram en Huub
gingen we de rust in met een 1-3
voorsprong. In de rust kregen de

pas begonnen korfballertjes nog
de nodige aanmoediging en aanwijzingen van de coaches Lisette
vd Leeden en Femke Vousten.
In de tweede helft kwam De Vinken op een grotere voorsprong,
waardoor Aurora een superspeler
in mocht zetten en daardoor ook
nog een doelpunt kon tegenscoren. Toch hield De Vinken goed
stand en door doelpunten van
Bram, Huub en Jesper en goede
kansen van Indy en Romy wist
de Vinkeveense pupilletjes volkomen terecht met 3-8 te winnen.

