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KORT NIEUWS:

Sinterklaasintocht

Uithoorn – Op woensdag 30
oktober is tussen tien voor
zeven en tien over acht in
de avond een fiets gestolen
vanuit de stalling aan het Bilderdijkhof. Het betreft een
chromekleurige herenfiets
van het merk Gazelle, type
Paris plus H57. Opvallend
aan de fiets, die door de eigenaar op slot was gezet, is
dat het spatbord aan de achterzijde deels afgebroken is.
Het serienummer van de Gazelle eindigt op 279.

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

‘Red het Rondje Zijdelmeer’
met succes afgerond
Uithoorn - Donderdag 31 oktober stond er maar één agendapunt
op de agenda voor de raadsvergadering, namelijk het debat en te. Liefst 2.000 handtekeningen
de besluitvorming over het voorlopige ontwerp verkeersstruc- onderschreven de tegenstand.
tuur dorpscentrum en de daarbij behorende kredietverstrekking. Die werden tijdens de commissievergadering op woensdag 16
Veertien dagen eerder had de de nieuw aan te leggen rotonde oktober aan de commissievoorraadscommissie zich er al uitput- bij de kruising met de Adm. van zitter overhandigd. Dat dit hun
tend over gebogen, maar liet het Ghentlaan naar het Zijdelveld de geen windeieren heeft gelegd
besluit over aan de raad omdat er boventoon. Bewoners van het bewijst het feit dat de politiek getoch nog wat haken en ogen aan Zijdelveld en met hen tal van luisterd heeft naar hun bezwaren
zaten. Geen wonder dat ook nu andere inwoners zijn van meet en kennis heeft genomen van de
weer een bomvolle publiekstri- af aan in het kader van ‘Red het ingediende zienswijzen. Want de
bune de raadszaal sierde. Dit tot Rondje Zijdelmeer’ tegenstan- doorsteek is van de baan en de
groot genoegen van raadsvoor- der geweest om dit door te voe- bewoners kunnen zich beschouzitter burgemeester Pieter Hei- ren. Zij hebben dit vanaf dit voor- wen als winnaar!
liegers. Ook bij deze vergade- jaar met allerlei (nette) acties en
ring voerde de geplande door- goed onderbouwde zienswijzen Lees verder elders
steek voor het fietsverkeer vanaf kenbaar gemaakt bij de gemeen- in deze krant.

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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Uithoorn - Op zaterdag 16
november komt Sinterklaas
aan in Zijdelwaard! De hele middag is het feest in het
winkelcentrum van 12:0016:00 uur zijn er Pieten met
wat lekkers voor iedereen.
Om 13:00 uur komt Sinterklaas aan met nóg meer
van zijn Pieten om de boel
op stelten te zetten. Er is
een podium voor de Shoeby waar Sinterklaas welkom
wordt geheten door een té
gekke goochelaar. De goochelaar verstelt je met zijn
kunsten. Samen met ballondames die prachtige ballonfiguren maken zetten zij allemaal een supergezellige middag neer in het winkelcentrum. Om 14:00 uur
gaat Sinterklaas weer weg,
maar een aantal Pieten vinden het zó gezellig in Zijdelwaard, dat zij tot 16:00 uur
blijven. Kom gezellig winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard en verwelkom Sinterklaas met zijn Pieten weer terug in Nederland!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Pr. Christinalaan,
Jan van Galenlaan (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Brommer weer
retour
Uithoorn – Op zondag 3 november is in de avond, tussen kwart over zeven en elf
uur, vanuit de Geometrielaan een bromfiets gestolen.
De eigenaar heeft de scooter
niet lang hoeven missen. Op
maandag 4 november is de
Kymko aangetroffen in het
nabij gelegen Elzenlaantje.
De spiegel van de brommer
was vernield en het contactslot open gebroken. De politie heeft na de vondst contact gezocht met de eigenaar en deze heeft de Kymko weer meegenomen.

Transformatie WAPOADVERTEREN? terrein stap dichterbij
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders van
Uithoorn heeft ingestemd met
de anterieure overeenkomst voor
het project Thamenhof. Wethouder Bouma: ‘Dat is goed nieuws.
Daarmee komt de transformatie van het voormalig bedrijventerrein tussen de Vuurlijn en Koningin Máximalaan (voorheen
WAPO-terrein) tot uniek woongebied Thamenhof weer een
stap dichterbij. Als alles volgens
planning verloopt verrijzen hier
in 2021 en 2022 127 huurappartementen en twee vrijesectorkoopwoningen.’ In november buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over de overeenkomst tussen de gemeen-

te en Expo Vastgoed Ontwikkeling, de partij die het gebied ontwikkelt. Op het voormalig bedrijventerrein komt een uniek woningaanbod: landelijk wonen in
een vrij toegankelijk park langs
de Vuurlijn. In Thamenhof is bovendien ruimte voor bewoners
die zorg en voorzieningen dichtbij wensen of nodig hebben. Het
aanbod huurwoningen is zeer divers: 32 woningen vallen in de sociale huursector, 8 in de middeldure huursector en 87 in de vrije
huursector. ‘Thamenhof levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan de woondoelstellingen
van de gemeente Uithoorn en de
lokale en regionale woonbehoefte’, aldus wethouder Bouma.

Planning
Het project Thamenhof wordt
niet ontwikkeld door de gemeente zelf, maar door Expo Vastgoed
Ontwikkeling. In de anterieure overeenkomst hebben de gemeente en Expo Vastgoed Ontwikkeling afspraken gemaakt over
de transformatie van het bedrijventerrein naar een unieke woonomgeving. Bijvoorbeeld over het
stedenbouwkundig plan, de aanleg van wegen en het openbaar
gebied, de communicatie met de
omwonenden en de planning. De
planning is voortvarend: als de
gemeenteraad in november instemt met het voorstel, starten de
voorbereidingen voor de coördinatieprocedure voor het bestem-

mingsplan en de omgevingsvergunning nog dit jaar. De coördinatieprocedure levert tijdswinst
op, doordat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
tegelijk ter inzage worden gelegd.
Zo kunnen de huidige bedrijfsgebouwen eind 2020 worden gesloopt en start de bouw van de
woningen in 2021. Als alles volgens planning verloopt, zijn de
woningen en het openbare gebied eind 2022 klaar voor gebruik.

terrein in 2017 aangekocht en in
lijn met de uitgangspunten van
de gemeente een aantal schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn
in oktober 2017 gepresenteerd
tijdens een inloopavond. Tijdens
deze avond konden inwoners en
belanghebbenden op de schetsen reageren. Ook werden er een
aantal onderzoeken gestart naar
de haalbaarheid van het plan.
Daarna is het plan aan de provincie voorgelegd. Die had een aantal ingrijpende opmerkingen op
Het project tot nu toe
de eerste schetsen vanwege de
De gemeenteraad heeft in de nabijheid van de Vuurlijn als onStructuurvisie (2011) voorgesteld derdeel van de Stelling van Amde WAPO-locatie te herontwik- sterdam. Dat alles heeft geleid tot
kelen tot woongebied. Ontwik- een uitgewerkt stedenbouwkunkelaar Expo Vastgoed heeft het dig plan.

02

6 november 2019

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

Zaterdag Tripleconcert
in de Willistee Wilnis
Regio - Zaterdagavond 9 november geven drie orkesten een concert in de Willistee in Wilnis. Ze
komen ook uit drie provincies
van Nederland. Fanfareorkest
Crescendo uit Voorthuizen zal het
spits afbijten. Viribus Unitus het
orkest van de Ronde Venen speelt
een thuiswedstrijd. St. Cecelia uit
het Noord-Hollandse Heemskerk
is het derde orkest deze avond.
Het Tripleconcert is gratis toegankelijk en begint 19.45 uur.
Crescendo
Muziekvereniging
Crescendo
Voorthuizen uit Gelderland is opgericht in 1908, en is in 2008 bekroond met een Koninklijke Erepenning. Ze zijn een enthousiaste vereniging met leden van jong
tot ‘oud’. Kwaliteit en plezier staan
centraal binnen Crescendo.
De vereniging bestaat uit het

Fanfareorkest, en het OCV Opleidingsorkest. En per september
2018 is er ook een slagwerkgroep.
Alle orkesten streven er naar kwalitatief goede muziek te brengen,
en dat heeft ertoe geleid dat wij
op verschillende festivals en muziekconcoursen op hoog niveau
hebben gepresteerd en diverse
prijzen hebben gewonnen. De
fanfare o.l.v. Vincent Verhage is in
2015 gepromoveerd naar de eerste divisie van de KNMO.
In Wilnis spelen zij Verso Libre,
Flashback en The Saga of Haakon
the Good.

uit in de eerste divisie. Het 90 jarig jubileum werd groots gevierd
met een mooi concert met Karin
Bloemen.
Afgelopen september kwamen er
twee grote werken op de lessenaar en werd er tijdens een muziekweekend op de Veluwe hard
gerepeteerd. Aanstaande zaterdag laat het orkest haar vorderingen horen in het koraal Crimond,
By the River van Jan v.d Roost,
het grote concertwerk Egmont
van Bert Appermont en wordt
het swingen geblazen met Urban
Beat.

Viribus
Viribus Unitis zag het levenslicht
in 1927 in Wilnis en is uitgegroeid
van een dorpsfanfare in een mooi
orkest. Dirigent is sinds 2002
Ruud Pletting.
De laatste jaren komt het orkest

St Cecilia
Het Fanfareorkest onderscheidt
zich van alle andere fanfares in
Nederland door haar professionaliteit, flexibiliteit en multiculturele repertoire. Op muzikaal hoog
kwalitatief niveau kan St. Cecilia

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

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

KLEDING
INZAMELINGSACTIE
15 NOVEMBER 2019
Op 18 november 2019 gaat
er weer een vrachtwagen vol
met mooie gebreide spullen
van onze Bilderdijkhof- handwerkgroep naar arme mensen in Bosnië, Roemenië, Oekraïne en Bulgarije. De winter komt er weer aan dus warme truien, sjaals en mutsen komen daar goed van pas. Heeft
u nog overbodige kleding in
de kast, breng dit naar ons gezellige wijkcentrum voor het
goede doel. Ook beddengoed,
schoeisel, medicijnen, luiers
kunnen we goed gebruiken.
Op vrijdag 15 november tussen 9:00 en 15:30 uur kunt u uw
schone, in goede staat verkerende, kleding weer inleveren
in de hal van de Bilderdijkhof.
Onze gastvrouwen staan klaar
om de kleding in ontvangst te
nemen en verzendklaar te maken. Uw spullen komen terecht
bij gezinnen die dit hard nodig hebben. Bij voorbaat dank
voor uw inbreng!
GEZOCHT:
SPELERS VOOR
LEVEND GANZENBORD
Het is weer herfst, lekker Spelletjes WEER iedere dinsdag
middag (behalve de 2e dinsdag van de maand) vanaf 13.30
uur in wijkcentrum Bilderdijkhof. Wij zoeken spelers van alle
leeftijden, om met ons dit oud
Hollandse spel, in een modern
jasje te spelen. Bij genoeg spelers kunnen we misschien wel
twee teams maken, maar dat is
niet per se nodig. Voor de winnaar van de dag is er ook nog
een kleinigheidje te verdienen.
Mocht u nou denken, ik wil liever sjoelen, rummikub, een ander spel doen of iets creatiefs,
ook dat kan en mag op deze
middag. Iedereen is van harte welkom, deelname is gratis,
consumpties zijn voor eigen
rekening.

ZUMBA
Vanaf 6 november van 15:30
tot 16:30 zijn er wekelijks Zumba lessen in de Bilderdijkhof.
De lessen worden gegeven
door Hellen Bruining.
Zumba is een dans training geinspireerd door Latin muziek
en bewegingen. Je danst alle
stijlen van de Latin Dance op
een leuke en verfrissende manier. Het is de perfecte workout. Je verbrandt niet alleen
veel calorieën, maar het is ook
goed voor je conditie.
Er worden veel verschillende
soorten dansstijlen gebruikt.
Dit zorgt voor een gevarieerde,
leuke les.
De kosten zijn € 50,- voor een
10-rittenkaart. Vooraf aanmelden bij het kantoor van de Bilderdijkhof, 0297 567 209
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Elke donderdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur staat de
koffie klaar voor alle bewoners
van de Meerwijk in de buurtkamer. Donderdag 7 november
houdt Evert Kulk van 10:0011:00 uur spreekuur voor ondersteuning en vragen over
de smartphone en tablet in de
buurtkamer Meerwijk.
Je ontmoet daar mensen uit
de wijk die je weer op het Amstelplein tegenkomt. Een leuke buurtgenoot opent deuren.
Kom eens langs!
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag vanaf 10 september (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 10:00 tot 12:00 uur
buurtkoffie bij de Bovenboog,
Johan de Wittlaan 83, Uithoorn.
gmail.com). Elke dinsdag vanaf
10 september (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 10:00
tot 12:00 uur buurtkoffie bij de
Bovenboog, Johan de Wittlaan
83, Uithoorn.

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

WEEKAGENDA PARTICIPE

niet alleen zelfstandig een avondvullende programmering verzorgen naar de wens van de opdrachtgever maar zijn zij ook zeer
ervaren in het begeleiden van
solisten (vocaal en instrumentaal) en combo’s. Ze spelen naast
het traditionele fanfarerepertoire uiteraard film- en musicalmuziek, (licht) klassiek muziek, pop
en rockmuziek maar ook wereldmuziek uit alle windrichtingen.
Zo organiseren zij al lange tijd (In
2019 voor de 11e keer!) samen
met het Paradiso Orchestra een
alternatieve kerstmatineevoorstelling in Paradiso Amsterdam.
De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Ruud Pletting. In de Willestee speelt dit
mooie orkest Hook, Eternal Vibrations, Migyur van de nederlandse componist Eric Swiggers en On
the Town van Leonard Bernstein.
Het concert begint om 19:45 uur,
de zaal is open om 19:15 uur en
toegang is gratis. Adres Willistee,
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Zing jij graag?
Regio - Wel eens van Da Capo’s
Popkoor gehoord?
Altijd al van popsongs gehouden
en zing je ze het liefst allemaal
mee? Altijd al willen zingen in
een dynamisch koor? Dan is het
nu tijd om de stap te maken en de
glazen deuren van de douche te
verruilen voor een echt podium.
Dit is de kans om je twijfels opzij
te zetten: ontdek je talent en kom
bij Da Capo’s Popkoor zingen!
Er staan namelijk weer uitdagende optredens op het programma
komend zing-seizoen:
Zo is er op 12 december een

bruisende pubquiz met avondvullend optreden bij café Op de
hoek in Kudelstaart.
15 december maken we een razende kersttour langs winkelcentra in de regio.
Op 22 december geven ze een
sfeervol kerstoptreden in het pittoreske kerkje van De Hoef.
19 januari betreden ze op, op het
legendarische podium van Paradiso in Amsterdam tijdens de Korendagen.
In het weekend van 24, 25 en 26
januari organiseren we een supergezellig en inspirerend koor-

weekend, waarin zingen natuurlijk de boventoon voert.
Op 8 februari leveren ze vol overgave hun vocale aandeel aan de
Uithoorn Korendag.
En als klap op de vuurpijl geven
ze in het voorjaar een groots concert!
Dit alles onder de bekwame leiding van onze dirigent Floor van
Erp en hun vaste pianist Colijn
Buis.
Zoveel om naar uit te kijken, dus
twijfel niet langer: neem contact op via www.popkoor.nl en/
of kom op donderdag een keer
meezingen en sfeer proeven bij
een repetitie in Buurthuis Ons
streven in Amstelhoek. Ze starten
om 20.00 uur. Tot dan!!

De Kwakelse Veiling

Weer een geweldige
opbrengst
De Kwakel - Zaterdag 2 november was de tweede avond voor de
Kwakelse Veiling. De eerste avond
had al een bedrag van € 29.680,opgebracht en aangezien meestal de tweede avond nog meer
opbrengt dan eerste avond waren de verwachtingen in De Kwakel hooggespannen. Ook lag de
grens van 2,5 miljoen in 60 jaar
Kwakelse Veiling onder handbereik.
Om te zorgen dat iedereen de
stand goed kon volgen was er
weer een noviteit op de Kwakelse Veiling. Op de schermen in de
zaal was te volgen wat de opbrengst tot dan toe was. De grens
van de 2,5 miljoen werd rond 0.45
uur bereikt. Uiteindelijk sloot om
2.34 de veiling af met een bedrag
€ 42.147, waardoor de totaal opbrengst voor 2019 geëindigd is
op € 71.767,-. Dat is de op één na
hoogste uitslag sinds het begin
van de Kwakelse Veiling 60 jaar
terug.

Bijzonder
Een bijzondere koop was deze
avond de 60 dagen rijden in een
Mercedes. De koop werd afgesloten op € 1.200, wat het hoogste bod van de avond was. De kopers was een koppel pensionada’s. Dus de auto zal wel niet zo
vaak voor de deur staan. Op de
bijbehorende premie viel ook
nog eens een Driving Experience
in Zandvoort.
Op deze avond was ook een Kwakels Monopolyspel in de aanbieding. Het complete Monopolyspel was omgezet naar de Kwakelse situatie. De stations waren
veranderd in boerderijen uit De
Kwakel. De Drechtdijk en de Boterdijk zaten in het spel, maar ook
de winkel van Tinus Duif. Maker
Wim Bartels had zich echt uitgeleefd en het spel werd zo’n gewild object dat het ook een tweede keer werd aangeboden. Het
zal ongetwijfeld komende jaren uitgroeien tot een blijvertje

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
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
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of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

op de Kwakelse Veiling. De opbrengst van de Kwakelse Veiling
gaat in zijn geheel naar het Kwakels Verenigingsleven. De verdeling zal eind november bekend
worden gemaakt op de bedankavond voor de 150 vrijwilligers
die ook deze veiling weer mogelijk gemaakt hebben.

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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Bewoners winnaar na raadsbesluit verkeersstructuur

‘Red het rondje Zijdelmeer’ met
succes bekroond
op, t.w. het college. Ook het gevraagde krediet van 9,3 miljoen
euro kreeg instemming van de
raad, wat deels weer wordt afgedekt door subsidies van de
stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), de Vervoerregio Amsterdam en mogelijk een bijdrage
van Waternet.

samen met het oude dorp de echte historische kern van het dorpscentrum. Een gebied waar wonen en ambachtelijk ondernemen samengaan. Daarmee vormt
de wijk een natuurlijke overgang
van het centrum naar de woonwijk Meerwijk en de Amstel. De
SLS-subsidie draagt bij aan het
herstellen van het historische karakter en het door de jaren heen
verdwenen groen.

Groen
Met o.a. de bijdrage van SLS kan
het dorpscentrum van Uithoorn
een vriendelijker, groener maar Nu de kogel door de kerk is kan
ook veiliger karakter krijgen. De het college aan de slag met de
subsidie wordt ingezet voor 3 uitwerking in detail van het ombelangrijke onderdelen van het vangrijke plan. Daarbij rekening
project. Te weten een groen ver- houdend met de inbreng van talkeersplan, waarbij grotere ver- rijke inwoners en ondernemers
keersveiligheid, lagere snelheden als verwoord in de 33 pagina’s (!)
en een groene uitstaling voorop tellende gebundelde reactienota,
De gewraakte doorsteek van het fietsverkeer naar het Zijdelveld is van de staan. De automobilist krijgt zo bijgevoegd bij het raadsvoorstel.
baan
het idee te gast te zijn in een ver- Het is een uitvloeisel van het parblijfsgebied waar voetgangers en ticipatietraject met aanbevelinVervolg van voorpagina
haalde het niet, mede omdat de fietsers op de eerste plaats staan. gen, aanwijzingen, voorgestelde
partij het tweerichtingen fietsver- Het plan moet het centrum ver- wijzigingen, ideeën, zienswijzen
Dat de bewoners al lange tijd te- keer langs de Kon. Máximalaan op
gen de doorsteek voor het fiets- de rotonde bij de Laan van Meerverkeer naar het Zijdelveld
wijk wil handhaven. Dat is verwaren, werd niet alleen tijdens de keerstechnische erg gevaarlijk en
commissie- en raadsvergadering wordt derhalve niet uitgevoerd.
duidelijk naar voren gebracht, De bedoeling is dat in dit plan almaar ook verwoord in de twee- le fietsverkeer langs (gescheiden)
tal amendementen: een opge- eenrichtingsbanen wordt afgesteld door GemeenteBelangen, wikkeld. Ook in dit amendement
VVD en DUS! en een van de PvdA. werd het college opgedragen de
Eerstgenoemde werd m.u.v. de doorsteek naar het Zijdelveld niet
PvdA en !DURF met een meerder- uit te voeren. Behalve de PvdA
heid van stemmen aangenomen. zelf stemden alle partijen tegen
In het amendement wordt weer- dit amendement.
gegeven dat de fietsaansluiting
op het Zijdelveld vanaf de roton- Gelopen race
Het wordt een groen centrum in het oude dorp
de met de Van Ghentlaan niet de In plaats van een herhaling van
ideale oplossing is voor de afwik- zetten bleek het debat over het der een dorpser gezicht geven. en antwoorden van de gemeente.
keling van het fietsverkeer van- onderwerp constructief te zijn Ten tweede voor de herinrich- Dat is nog een heel werk. In 2020
af dat punt richting het centrum waarbij het bovendien binnen ting van het Amstelplein en het volgt een definitief ontwerp van
en dat de bewoners zich duide- een schappelijke tijd werd af- Gemeentehuisplein. Samen met de infra, aanbesteding en gunlijk hebben uitgesproken tegen gerond. Ruim voor negen uur(!) de bewoners en ondernemers in ning. De bedoeling is om in 2021
de aftakking. Er zijn meerdere al- kon er over het onderwerp wor- het gebied wordt een plan ge- de uitvoering te laten plaatsvinternatieven om de ongewenste den gestemd. Dit inclusief twee maakt om de openbare ruimte in den. Hopelijk gaat dat nu ook een
verkeerssituatie (met fietsers) bij amendementen die binnen de het centrum een mooier, aantrek- keer gebeuren. Er wordt al jarende nieuw aan te leggen rotonde besluitvorming een rol speelden. kelijker en groener aanzien te ge- lang gewacht op dat er eens wat
Kon. Máximalaan/L.v. Meerwijk De avond kenmerkte zich ove- ven, waardoor de verblijfs- en be- gaat gebeuren in het oude dorp.
op te lossen. Zoals via de Prinses rigens tot enkele rustige debat- levingskwaliteit van deze gebie- Veel praten maar weinig zichtbaChristinalaan en het Zijdelveld, ten waarbij partijen ten opzichte den wordt vergroot. Tot slot een re activiteiten. Laten we ervan uitlaatstgenoemde vanaf een te ma- van elkaar hun standpunten toe- groener Schansgebied. Het vormt gaan dat het nu wel lukt.
ken doorsteek bij de Watsonweg lichtten en elkaar vragen stelden.
nabij het kruispunt met de Zij- Wethouder Jan Hazen kon later
delweg. Dat is met beperkte in- tijdens zijn termijn de vragen die
vesteringen mogelijk. De roton- er waren zonder problemen bede bij de Van Ghentlaan als zo- antwoorden. Ook hij had een redanig wordt aangegeven als een latief gemakkelijke avond waarbij
positief element in de nieuwe hem het vuur niet aan de scheverkeersstructuur op de ontslui- nen werd gelegd. Zelfs met enketing van het Thamerdal. Daar- le tussentijdse schorsingen hadnaast zal de rotonde een snel- den de partijen hun kruit als snel
heidsremmend effect hebben op verschoten en kon al vóór negen
de Kon. Máximalaan, wat de vei- uur worden gestemd. Al met al
ligheid ten goede komt. De partij- leek het bij voorbaat een geloen stemden in met het voorlopig pen race voor het college. Na de
ontwerp van de verkeersstruc- amendementen volgde de stemtuur, zonder een aansluiting voor ming over het raadsvoorstel (profietsverkeer op het Zijdelveld bij ject verkeersstructuur centrum
de rotonde bij de Van Ghentlaan Uithoorn) dat unaniem werd aanen dragen het college op het plan genomen. Iets wat kon worden
verder uit te werken.
verwacht en leverde meteen een
Het amendement van de PvdA tweede winnaar van die avond De nieuwe rotonde met eenrichting fietspaden (bruin)

Kinderboek over Uithoorn
feest van herkenning
Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra
heeft maandag een bezoek gebracht aan de groepen 6, 7 en 8
van De Springschans om het kinderboek ‘Een lange nacht in het
Rechthuis’ te overhandigen.
Het boek, geschreven door Caroline Smeets in het kader van
het feestjaar 200 jaar gemeente
Uithoorn, gaat over twee kinderen die door de tijd reizen en op
die manier Uithoorn en De Kwakel door de eeuwen heen groter
(en een enkele keer kleiner) zien
worden.
Alle kinderen van de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen in
Uithoorn en De Kwakel krijgen
dit boekje gratis aangeboden.
De kinderen van basisschool De
Springschans hadden maandag
de primeur.
Wethouder Ria Zijlstra vertelt aan
de kinderen: ,,In dit boekje is veel

te lezen over de geschiedenis van
de gemeente. Bijvoorbeeld over
de brand bij de Cindu in 1992,
dat herinneren jullie ouders vast
nog wel. Dit boek is daarom niet
alleen leuk voor kinderen, maar
ook voor jullie ouders en opa’s en
oma’s.”
Na ontvangst bladerden de kinderen direct het boek door. ‘Hey,
ik zie het gemeentehuis, daar
woon ik vlakbij!’ lacht een leerling
van groep 7. Ook werd de Schanskerk en het Rechthuis direct herkend.
Prijsvraag
De wethouder vertelde verder dat
de schrijfster van het boek vanaf 6 november elke week een column schrijft in de Nieuwe Meerbode voor de kinderen van de
groepen 6, 7 en 8. De ene week is
het wat meer achtergrondinfor-

matie over een stukje geschiedenis, de andere keer is het een creatieve activiteit die de kinderen
kunnen doen en de keer erop zal
het een raadsel zijn waarvoor ze
op pad moeten. De kinderen kunnen ook meedoen aan een prijsvraag. Wethouder Zijlstra: ,,Iedere maand is er een vraag. Als jullie
de vragen goed beantwoorden,
maken jullie kans op een prijs.” De
kinderen wilden direct weten wat

de hoofdprijs dan is. Geld?, vroegen ze zich af. Maar wat er gewonnen kan worden, liet de wethouder in het midden. Dat is namelijk nog geheim.
Het kinderboek is vooral tot stand
gekomen door medewerking van
het Initiatievenfonds Uithoorn
& De Kwakel, Het Rechthuis aan
de Amstel, Lions en de gemeente Uithoorn. Het boek is te koop
bij de Bruna.
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Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op
actuele onderwerpen of deel
ik met u momenten die ik als
burgemeester heb beleefd.
Ook beantwoord ik geregeld
vragen die bij mij binnenkomen.
In deze column beantwoord
ik een vraag die ik al van
een paar mensen heb gekregen. Hoe werd vroeger bij mij
thuis Sinterklaas gevierd?
Ja, het is weer bijna zover!
Sinterklaas komt over tien
dagen (zaterdag 16 november) aan in Uithoorn en De
Kwakel. Een moment waar
veel kinderen (en hun ouders) naar uitkijken. Ik heb
de eer om de goedheiligman
welkom te heten. Ik kijk ernaar uit! Zelf heb ik veel goede herinneringen aan Sinterklaas. We vierden het niet
groots, maar in mijn beleving
was het wel groots! En dat
heb ik te danken aan mijn
lieve moeder. Mijn vader is
op zeer jonge leeftijd overleden, hij is slechts 34 jaar
oud geworden. Ik was toen
vier jaar.

je op elkaar’. Dat vind ik heel
belangrijk. Dat deden onze buren zeker. Onze buren wisten dat mijn moeder
weduwe was en dat we het
niet breed hadden. Daarom
kochten ze voor ons ook altijd twee cadeautjes voor in
de zak. Als kind heb ik dat
nooit gemerkt natuurlijk.
Achteraf denk ik: wat ontzettend lief! Ook kwam Sinterklaas en piet altijd op bezoek bij de buren en werden
wij ook uitgenodigd. Natuurlijk mocht ik ook op schoot
bij de sint. ‘Pieter, ik hoor dat
je je avondeten niet altijd opeet’. Ik hoor het Sinterklaas
nog als de dag van gisteren
zeggen. Ik was een moeilijke
eter en uiteraard heeft mijn
moeder dat de sint ingefluisterd. In de hoop dat ik wat
beter zou eten. En het werkte wel! Ja, je wilt Sinterklaas
niet teleurstellen. Dat staat
mij nog echt goed bij.

Wat ik verder nog heel goed
kan herinneren zijn die chocoladekikkers met marsepein. Volgens mij bestaan die
nog steeds. Wat zijn die lekWe woonden in een flat in het ker! Ik geef toe: ik ben een
Haarlemse Schalkwijk en we echte zoetekauw.
hadden het niet breed. Toch
wilde mijn moeder Sinter- Of ik nu nog steeds Sinterklaas vieren. Omdat zij geen klaas vier? Mijn drie kindegrote cadeaus kon kopen, ren zijn inmiddels volwassen,
pakte ze alles in: sokken, een maar ik geef mijn moeder
pyjama. Spullen die we toch elk jaar met Sinterklaas een
al nodig hadden. Maar om- mooi cadeau met een zelfgedat het zo mooi was ingepakt maakt gedicht.
was het toch speciaal!
Pieter Heiligers,
Ik zeg geregeld ‘let een beet- burgemeester

Geweldig resultaat supermarktactie Voedselbank

Uithoorn - Het was weer een
geslaagde supermarktactie van
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel in samenwerking met JUMBO Peter de Jong in Zijdelwaard.
De opbrengst is tussen de 70
en 75 kratten vol levensmiddelen en in de collectebus zat een
bedrag van € 179.95. “Ondanks
dat de zeer gewaardeerde bedrijfsleider Martijn niet aanwezig was hebben zijn vervangers
een mooie stand gebouwd met
de voor de Voedselbank zo belangrijke producten, aldus coordinator van de supermarktacties Ruud van der Peet. Het liep
de hele dag lekker door met wel

een heel geweldige donateur,
die eerst 95 euro uitgaf in de supermarkt en in de middag terug
kwam en bij de groenteman 2 kisten mandarijnen, 1 kist appels, 1
kist peren en een doos bananen
doneerde.” Het vriendelijke, hardwerkende team van vrijwilligers
zorgde ook voor dit mooie resultaat. Met de opbrengst van deze supermarktactie kunnen weer
een hoop cliënten van de Voedselbank blij gemaakt worden. Belangstellenden die het leuk vinden ook eens een keer mee te
draaien met een supermarktactie
kunnen mailen naar: vrijwilliger@
voedselbankuithoorn.nl

KerkCafé en de Kunst
van het Bierbrouwen!
Uithoorn - Op vrijdagavond 15
november neem het KerkCafé
u mee op een tocht door de geschiedenis van het BIER. Was bier
vroeger het drinken voor de armen, zo wordt het nu meer en
meer een hobby van hippe thuisbrouwers! En Uithoorn doet mee
in deze trend met onze ‘trotse’ brouwerij De Schans! In vroeger tijden waren het de monniken die zich bezig hielden met
het maken van bier. De vele abdijbieren spreken daarvan boekdelen. Sinds een jaar of 10 springen kleine brouwerijtjes als paddenstoelen uit de grond en zijn er
heel veel mensen ook thuis aan

het brouwen. Jet van Dalfsen, eigenaar van Brouwerij de Schans
neemt ons op 15 november mee
in de wereld van het bier: ze vertelt over de geschiedenis van het
bier, ze laat zien wat er allemaal
bij het brouwen komt kijken en
er zal toch ook zeker wat te proeven zijn!!
En bij dit thema geldt zeker: hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!!
Dus kom op vrijdag 15 november
gezellig naar het KerkCafé, Merodelaan 1 in Uithoorn.
De toegang is vrij en vanaf 19.45
uur staan koffie en thee klaar. Het
bier bewaren we voor later op de
avond.
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Halve eeuw Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel
Wij schrijven 3 november 1969
Toen Maarten Stigter omstreeks
half 9 de vergadering opende
in de ontmoetingsruimte van
de R.K. kerk, waren de volgende
“Kwakelaars” aanwezig: de dames
IJlstra en Van de Wollenberg en

de heren IJlstra, Van Wissen, Küthe, Kortenhorst, Stigter, Bartels,
Verlaan, Kok, Busser en Van Steeden. Later sloten zich nog de heren Van Zutphen en Peek bij het
gezelschap aan. Maarten Stigter
had een agenda opgesteld, waar-

van punt 3 de belangrijkste was.
Hij zette uiteen dat veel Kwakelaars, naar hij had ondervonden, het gevoel hadden dat hun
woonplaats door de gemeente
Uithoorn als sluitpost van de begroting werd beschouwd. Dat gevoel van onbehagen bestond zolang Maarten in De Kwakel woonde en nu achtte hij met een aantal
andere bewoners de tijd rijp om
actie te voeren. Op 3 november
1969 werd de partij opgericht als
Belangengroep De Kwakel.
50 jaar verder
Inmiddels zijn we 50 jaar verder
en dat werd gevierd op 2 november in het dorpshuis van De Kwakel. Het was een informele avond
voor leden, oud leden en overige genodigden. Burgemeester
Heiliegers sprak de aanwezigen
toe, gevolgd door een korte toespraak van de heer Gerard Stigter,
broer van de in het voorjaar overleden heer Maarten Stigter. Hij

vertelde wat anekdotes over zaken die zijn broer zo kenmerkten.
Met beelden uit het persoonlijk
opgebouwde archief van Maarten Stigter ging fractieleider Herman Bezuijen op boeiende wijze door de 50-jarige geschiedenis heen. Na een quiz, waarbij de
parate kennis van de aanwezigen
op de proef werd gesteld, presenteerde Stichting De Kwakel Toen
& Nu nog diverse wetenswaardigheden. Opvallend daarbij was
een bewaard gebleven beeld van
een NOS Journaal uit 1977 waarin
getoond werd hoe een groot deel
van de Kwakelse inwoners op het
Binnenhof in Den Haag protesteerde tegen het verbod op woningbouw in de Kuil II.
Twee jaar later werd gestart
met de bouw
Belangengroep De Kwakel van
toen, nu bekend als Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel,
is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een stabiele partij, die staat
voor de belangen van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Er kan worden teruggekeken op
een zeer geslaagd verjaardagsfeest.

15 jaar Cosmedisch
Instituut Believe in Beauty

Regio - In oktober bestond Cosmedisch Instituut Believe in Beauty Uithoorn van Ilona Westera (eigenaresse) 15 jaar en dat werd
donderdagavond 31 oktober jl.
groots gevierd in de feestelijke locatie Sjiek aan de Amstel in Uithoorn. Daarbij heeft Believe in
Beauty een dik glossy Jubileum
Magazine uitgegeven en gelanceerd vol met artikelen, verhalen,
foto’s, recepten, feiten en weetjes, een winactie, een puzzel... De
avond was een waar glamourevent dat drukbezocht werd door
vaste klanten en andere geïnteresseerden. Gasten werden ontvangen op de rode loper met een
glas champagne, waar ze vervolgens als echte sterren op de foto
gingen. Van elke gast werd de foto ter plekke uitgeprint en in het

Jubileum Magazine geplakt. Aan
het einde van de avond kreeg iedereen zijn exemplaar van het Jubileum Magazine mee met daarin de eigen rode loper foto. Daarbij kregen de gasten nog een persoonlijk cadeau mee naar huis
met daarin o.a. een aantal mooie
producten en een waarde cheque
van Skin & More.
Museum
De ruimte in Sjiek aan de Amstel
was ingericht als een museum/
galerie met verschillende hoeken
waar de gasten een kijkje konden
nemen in de geschiedenis van
Believe in Beauty; behandelingen
en producten die het Instituut
door de jaren heen heeft aangeboden, apparatuur waarmee het
gewerkt heeft, events dat het

50 jaar muzikant bij
Tavenu
De Kwakel - Tijdens de jaarlijkse gezelligheidsdag is Koos Meijer in het zonnetje gezet, omdat

heeft georganiseerd of waar het
aan heeft deelgenomen en locaties waar het instituut gevestigd
is geweest. Dit gaf een mooi en
compleet beeld van 15 jaar Believe in Beauty plus een sneak preview van een nieuwe behandeltechniek die in het eerste deel
van 2020 aangeboden gaat worden. Het nieuwe revolutionaire
concept Skin & More werd gepresenteerd aan de aanwezigen. Het
concept staat voor totaalontzorging op het gebied van huidverbetering bestaande uit behandelingen en producten en meer. Believe in Beauty is het eerste instituut in Nederland dat met dit concept is gaan werken. Vele enthousiaste klanten van Believe in Beauty maken nu al gebruik van het
concept en ervaren wat het voor
hen doet. Inmiddels zijn er al enkele andere gerenommeerde instituten in Nederland gestart met
Skin & More en tonen er meerderen interesse. Door middel van de
Jubileumaanbieding kan iedereen die geïnteresseerd is in het
concept tot eind november met
een mooie korting kennis maken.

stituut en producten voor thuis.
Op de avond werden een aantal producten en arrangementen
geveild om geld op te halen voor
het Ronald McDonald Kinderfonds Nederland. Ilona en Wim
Westera hebben toen hun zoon
10 maanden oud was zelf ervaren wat dit goede doel voor gezinnen kan betekenen in een vaak
hele zware en moeilijke tijd. Vanaf dat moment zijn zij het Ronald
McDonald Kinderfonds altijd blijven steunen en ze wilden daarom op de avond ook extra tijd en
aandacht vragen voor het goede
doel door deze veiling. De veiling
werd een succes, er werd enthousiast geboden op de verschillende
items en er is in totaal ruim 1100
euro opgehaald voor het Ronald
McDonald kinderfonds NederLoterij
Er was een loterij met verschillen- land. Een geslaagde en enervede mooie prijzen, met als hoofd- rende avond waarover de gasten
prijs een halfjaarabonnement nog lang na zullen praten en van
Skin & More. De gelukkige win- na zullen genieten. In de eerste
nares van deze prijs kan zich ver- dagen erna heeft Ilona een overzekeren van een halfjaar huidver- weldigende hoeveelheid positiebetering op topniveau bestaan- ve reacties van aanwezigen van
de uit behandelingen in het in- de avond gekregen.

van Tavenu spelen. Thuis speelde
hij al tijden met de trommelstokken van zijn broer Hans. Dus het
werd tijd dat hij les ging nemen
bij Tavenu. Piet de Blieck leerde
hem “dikke vette pannenkoeken”
hij 50 jaar lid is van muziekvereni- spelen. Na een half jaar les, mocht
ging Tavenu. Toen hij 10 jaar oud Koos voor het eerst meespelen
was, ging Koos bij de drumband met de drumband met Koninginnedag. Dat was spannend, maar
ook heel leuk. Vanaf dat moment
mocht hij meedoen met de drumband onder leiding van Jan Vork.
Er werd meegedaan aan concoursen, waarbij altijd een marsnummer gelopen moest worden en
een muziekstuk stilstaand uitgevoerd moest worden. Er werden
prijzen gewonnen, ook op solistenconcoursen samen met zijn
trommelmaatjes, Louis en Jan. Later stond de drumband onder leiding van Frans de Blieck en de
laatste jaren onder leiding van Michiel van Putten. Toen de drumband in 2014 werd opgeheven,
speelde Koos ook al in de steelband en in het orkest. Bij het orkest bespeelt Koos de pauken en
alweer 17 jaar speelt Koos met
veel plezier bij de steelband. Zijn
maatje, Jan, zette Koos in het zon-

netje. Jan en Koos zijn al jaren samen de initiatiefnemers van het
midzomeravondfestival. Ook zit
Koos al bijna 30 jaar in het bestuur
van Tavenu. Van de vereniging
kreeg Koos een gouden speldje
voor 50 jaar lidmaatschap. Zes dames van het orkest hadden speciaal voor Koos een dans ingestudeerd. Dat was een echte verrassing. Op naar de 60 jaar.

LEZERSPOST

Bewonersgroep Zijdelveld
tevreden met resultaat
Afgelopen donderdag viel definitief de beslissing over “het
verkeersplan centrum Uithoorn” in het oude dorp en
de aftakking naar het Zijdelveld. Veel Zijdelveld bewoners
en actief betrokken inwoners
hadden zich verzameld op de
publieke tribune. Al snel bleek
dat er 2 amendementen op het
oorspronkelijke plan waren ingediend door de verschillende fracties. Er volgde een enerverende discussie. Maar aan
het eind van deze spannende
avond bleek inderdaad dat de
fracties voor de herinrichting
van het dorp waren, maar tegen de aftakking naar het Zijdelveld. En dit is voor ons werkelijk fantastisch nieuws! Daarmee is het Zijdelveld gered:
het blijft zoals het is; een karakteristiek laantje omgeven
door de prachtige groene stelling van Amsterdam. Daarom willen wij vanuit de bewonersgroep “Behoud Bijzonder Mooi Zijdelveld” graag een
groot woord van dank uitspreken naar diverse mensen en organisaties:
• Als eerste alle inwoners van
Uithoorn die met passie en
inzet hun betrokkenheid
hebben getoond en hun
handtekening hebben gezet. We hebben mooie verhalen en herinneringen gehoord over oud Uithoorn
en het Zijdelveld.
• Aan alle fracties uit de gemeenteraad. De meeste
fracties reageerden snel op
verzoeken om in gesprek
te gaan. Er werd aandach-

•

•

•

tig geluisterd en informatie
uitgewisseld en zelfs tijdens
het zomerreces werd er
voor ons tijd vrij gemaakt.
We voelden ons zeer serieus genomen.
Burgemeester en Wethouders die tijdig alle inwoners
hebben geïnformeerd, informatieavonden hebben
georganiseerd en uiteindelijk flexibiliteit hebben getoond bij het aanpassen
van de plannen.
De media, in het bijzonder
De Nieuwe Meerbode die
interesse toonde en soepelheid had om ingezonden
stukken op korte termijn
en prominent te plaatsen
en Radio Rick die tijd nam
voor interviews met de bewoners.
Ten slotte alle bewoners
van het Zijdelveld zelf.
Zij hebben de afgelopen
maanden hun energie gebundeld, vrije tijd erin gestopt en door deze samenhorigheid zijn zij een sterk
front geworden.

De bewoners van het Zijdelveld zijn heel gelukkig met de
plannen voor de inrichting van
het dorpsverkeer; de presentatie is groen en authentiek. We
kunnen nu niet meer wachten tot de bouwwerkzaamheden gaan starten. Maar bovenal zijn we blij dat er geluisterd
is naar de bewoners van Uithoorn; het heeft dus nut om je
stem te laten horen!
Jan Uithol

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.

Thamen in de weer
Regio - Komende week is er op
scholengemeenschap Thamen
van alles te doen. Op maandag
is voor de eersteklassers het project Schiphol gestart. In dit project, dat de hele week duurt, ontwerpen de leerlingen onder andere vliegtuigen, bouwen ze maquettes en gaan ze op excursie naar het Aviodrome in Lelystad. Woensdag gaan de onderbouwers, net als vorig jaar, naar
Mijdrecht om deel te nemen aan
de Techniekdriedaagse. Hier maken ze kennis met alle facetten
van techniek, volgen ze workshops en doen ze opdrachten.
Ook zijn hier werkstukken van
de leerlingen te bewonderen.
Woensdagavond is Thamen gast-

heer voor de MBO-informatieavond, waar alle mbo’s uit de omgeving presentaties en houden
en voorlichting geven over de diverse opleidingen. Voor de vierdeklassers is dit in het kader van
loopbaanoriëntatie een verplicht
onderdeel: het gaat ook om hun
toekomst ! Vrijdag is de spectaculaire afsluiter van de projectweek én de officiële opening van
het Vakcollege op Thamen. Met
ingang van dit schooljaar is Thamen een Vakcollege, wat onder
andere inhoudt dat er veel praktijkuren worden gegeven (nu nog
in de eerste klas, in volgende jaren in alle klassen) en daarmee
een heel goede voorbereiding
voor veel mbo’s is.
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Jason Asian Cuisine
vierde 1-jarig bestaan

Regio - Dinsdag 29 oktober vierde Jason Asian Cuisine, gevestigd
aan de buitenkant van het winkelcentrum op het Zijdelwaardplein, zijn 1-jarig bestaan. Dat lijkt
een beetje overdreven, maar in
de Chinese cultuur gelden andere normen en waarden. Zeer zeker als er maar even aanleiding is
waarvoor je een feestje kan vieren.
Restauranteigenaar Jason Hu
gaat hier altijd in mee, zoals ook
nu. Het restaurant is bij een inmiddels brede klantenkring erg
gewild en draait succesvol. Tal
van genodigden, waaronder de
redactie van deze krant, mochten de viering bijwonen en kregen behalve een verrassende
amuse vooraf, een heerlijk driegangen menu voorgeschoteld.
Eric Hellingman heette de gasten
namens de familie Hu welkom.
Eric is al van jongs af aan journalist, internationaal georiënteerd,
waaronder het Verre Oosten (hij
is zelfs een beroemdheid in China) en je zou hem kunnen zien als
de ‘ambassadeur’ die in brede zin
promotie maakt voor de originele
Chinese en Aziatische keuken in
de regio Uithoorn en Amstelveen.
In laatstgenoemde plaats runt de
vader van Jason, Hu Shao Ting,
met succes zijn specialiteitenrestaurant Yu Woah. Jason heeft het
vak van zijn vader geleerd en dat
is niet de eerste de beste. Hu Shao
Ting is grootmeester-chef in de
‘Chinese Intangible Cultural Heritage Cuisine’ en drievoudig wereldkampioen Chinese Cuisine.

Bij dit soort gelegenheden komt ten. Het was genieten! Daarnaast
ook hij in actie in de keuken bij is het ook prettig aardige tafelzoon Jason.
genoten te hebben. Behalve Eric
Hellingman als journalist die zijn
Hollands tintje
ervaringen op het gebied van de
Anders dan – met alle respect – Aziatische keuken met ons deel‘de Chinees op de hoek’, preten- de, spraken wij o.a. ook met Ondeert Jason dat zijn gasten in zijn no op de Coul, laatste jaar stubijzonder sfeervolle restaurant dent commerciële economie en
met in totaal 180 zitplaatsen vol- eveneens genodigde. Hij wist te
op kunnen genieten van de ech- melden dat het break even point
te Aziatische keuken, waaraan (waarin kosten en baten elkaar
het ware Chinese culinaire erf- in evenwicht houden) bij Asigoed ten grondslag ligt. Jason an Cuisine binnen een jaar was
zegt geen concessies te doen op bereikt. Dat is bijzonder te noehet gebied van kwaliteit en ga- men in de culinaire branche. Het
randeert authentieke smaken. Al- is mede te danken aan de sucles op niveau! Echter voor dege- cesformule waaraan een doornen die niet zo Aziatisch zijn in- dacht bedrijfsconcept, originagesteld, is er op de menukaart liteit van het aanbod en creatiook keuze uit gerechten die een viteit gekoppeld zijn. Niet in de
meer Hollands tintje hebben. Het laatste plaats ook dankzij het vakmenu op deze avond was er een manschap van Jason Hu, zijn keubeetje een afspiegeling van.
kenbrigade en klantvriendelijke
Dat bestond uit een glas Cham- restaurantmedewerk(st)ers. Helpagne vooraf met als amuse Oes- lingman beaamde dit. Al met al
ter met Yuzudressing, gevolgd een avond die qua presentatie,
door een Japanse zushimix van inhoud en menu weer top was.
paling en ribeye als voorgerecht, Reden genoeg om privé Jason
gebakken garnalen gevuld met Asian Cuisine vaker te bezoeken.
zoete aardappel als tussenge- Helemaal om dat het aanbod berecht en een mals stuk ossenhaas halve van hoge kwaliteit ook bemet Taro en zwarte pepersaus.
taalbaar is.
Tot aan het hoofdgerecht werd
een fruitige witte Chardonnay Uitgekiende combinaties
Domaine Les Salices 2018 ge- Het restaurant heeft een menuschonken van het huis François kaart om je vingers bij af te likLurton. Bij het hoofdgerecht was ken. Op de kaart staan o.a. klaser ook keus uit een heerlijke vol- siekers uit de Aziatische keule Spaanse rode wijn, namelijk ken, te serveren in duizend varieen El Perdiquero Barrica Ciga- aties. Er is tevens een maandeles 2016. Wie dat wenste kon het lijks wisselend driegangenmenu.
diner met koffie (en meer) afslui- Dat biedt voor elk wat wils; het is

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

een smeltkroes van heerlijke Aziatische gerechten die veelal bestaan uit originele en uitgekiende
combinaties uit het oude en moderne China. Nieuwe smaken ontdekken of oude smaken herbeleven; dat is Jason ten voeten uit.
Behalve gerechten uit de oosterse hoek is er ook een Nederlands
aanbod, vegetarische gerechten,
een kindermenu en een lunchkaart. Jason biedt ook voor de zakelijke markt mogelijkheden. Alle producten zijn vers en er wordt
geen gebruik gemaakt van kleuren smaakstoffen. Jason Asian Cuisine biedt constante kwaliteit op
hoog niveau en zegt samen met
zijn keukenbrigade en medewerkers garant te staan voor Culinair
Genieten met een hoofdletter!
Jason Asian Cuisine, Zijdelwaardplein 77, 1422 DL Uithoorn. Geopend van dinsdag tot en met
zondag van 12.00 tot 22.00 uur
(lunch van12.00 – 14.30 uur; diner van 17.00 – 22.00 uur). Maandag gesloten. Reserveren: 0297303094. E-mail: info@jasonasiancuisine.nl. Internet: www.jasonasiancuisine.nl. Ook bereikbaar via
Facebook.

Nog twee weken:

Unieke kunstexpositie
bij Blok
Regio - Tot en met donderdag
21 november toont Modehuis
Blok in Uithoorn naast exclusieve modemerken ook meer dan 55
meesterwerken van de figuratieve kunstschilders Matthijs Röling
en Robert Vorstman.
Het resultaat is een gevarieerd
samenspel van de nieuwste mode met kunstwerken die zich kenmerken door harmonie, poëzie
en intimiteit. De meest prominente plek is voor een prachtig
naaktschilderij: een stilleven waar
iedere vrouw model voor zou willen staan.
Bij de feestelijke opening op vrijdag 1 november vertelden bei-

de kunstenaars over hun werk en
passie voor schilderen. Met Matthijs en Robert werd een toost
uitgebracht: “iedereen die hier
komt zal blij verrast zijn dat dit niveau van kunst bij Blok te vinden
is”. Alle schilderijen van Robert
Vorstman zijn te koop. Van Matthijs Röling is een boek te koop.
Twee gesigneerde exemplaren
worden verloot.
Iedere bezoeker aan de winkel in
Amsterdam-Buitenveldert of Uithoorn krijgt een prachtige reproductie mee naar huis. U bent voor
het bekijken van de expositie, van
harte welkom bij Modehuis Blok
op Amstelplein 19 in Uithoorn.

Kristalheldere belletjes
in de boom
De zomertijd is afgesloten en
de wintertijd weer ingegaan.
De natuur staat nog even in
vuur en vlam van alle prachtig gekleurde bladeren die in
de bomen hangen. Een flinke herfststorm en ook deze juweeltjes worden ons ontnomen.
Dan rest ons niets dan kale takken en het groene grut aan de
naaldbomen en wat struiken. U
raadt het al, niet bepaald mijn
seizoen, al kan de lichtval in
deze tijd van het jaar zelfs deze troosteloze omgeving prachtig doen oplichten. Het helpt
ook al niet dat er voor het oor
maar weinig te genieten valt.
De meeste vogels scholen samen in grote groepen soortgenoten en zijn stilletjes op zoek
naar voedsel. Soms hoor je een
kort lied van een winterkoning,
maar zelfs die heeft er voorlopig weinig fiducie in. De grote
uitzondering op deze regel is de
roodborst, die ook in de winter
last heeft van territoriumdrift
en vindt dat andere soortgenoten van zijn terrein af moeten
blijven. Deze winter heeft een
roodborst onze tuin uitgekozen als zijn terrein en ik ben er
maar wat blij mee. Als ik door
de week thuis zit te werken met
het raam open, hoor ik vrijwel
de hele dag zijn lied: een kristalhelder belletje, vaak ergens
halverwege een boom. Een
kort liedje dat als druppels water tinkelend door de tuin rolt.
Dan denkt ie weer even na over
een nieuwe improvisatie en laat

even later het resultaat horen.
Heel rustig en beheerst, zo’n
liedje waardoor de stilte erom
heen nog stiller klinkt. Niet dat
de roodborst nou zo’n vriendelijk vreedzaam vogeltje is.
De meeste vogels leven buiten
het broedseizoen vredig samen
met soortgenoten en zoeken de
veiligheid van de groep op. Zelf
een opgewonden standje als de
meerkoet die in het voorjaar iedereen van zijn erf af veegt, lijkt
in deze tijd van het jaar te genieten van het gezelschap van
tientallen mede-meerkoeten.
Zo niet de roodborst. In het
broedseizoen kan deze nog net
het gezelschap van een partner velen omdat het anders rap
gedaan zou zijn met de soort,
maar daarna moet het dan ook
afgelopen zijn met die flauwekul.
Wegwezen uit het territorium! Dat merk ik ook als de
tuin in loop: het is meteen uit
met de mooie liedjes en meneer (of mevrouw, ik weet het
niet) priemt met zijn kraaloogjes verontwaardigd mijn kant
op en foetert mij met snerpende piepen uit. Tja, erg vriendelijk is hij dan niet, maar als hij
weer tevreden heer en meester
in zijn gebiedje zit te wezen kan
ik weer genieten van zijn fijnbesnaarde liedjes. Toch een fijne buurman in deze stille, donkere dagen!

Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids

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

“Ein deutsches Requiem”van
Brahms door Amicitia
Regio - C.o.v. Amicitia zingt op
vrijdag 22 november ‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes
Brahms in de kerk de Schutse( bij
het Zijdelwaardplein), de Mérodelaan te Uithoorn. Het concert
begint om 20.15 uur.

in Londen en wordt vanaf die tijd
de ”Londense versie“ genoemd.
Dit requiem is bedoeld als troost
voor degene die achterblijven.
Brahms droeg dit werk op ter nagedachtenis van zijn moeder en
Robert Schumann. Het dateert
uit de late periode van de RomanLondense versie en
tiek, vol emotie, afwisselend met
bijzonderheden requiem
liefelijke klanken en felle delen. Bij
Het requiem wordt uitgevoerd in Brahms is niets voorspelbaar en
de Londense versie. De oorspron- zeker bij dit requiem niet.
kelijk versie was voor een groot
orkest geschreven, maar op ver- Solisten en dirigent
zoek schreef Brahms een versie Olga Malkina en Eric Jan Joosse
uitsluitend voor piano vierhandig. zijn de piano-solisten. Olga MalDe première vond plaats in 1871 kina is concertpianiste en orga-

niste. Zij heeft vele Cd’s op haar
naam staan, geeft concerten in
binnen- en buitenland en speelde o.a. als soliste in de Grote Zaal
van het Concertgebouw. Eric Jan
Joosse is de vaste repetitor van
Amicitia, cantor-organist van de
Amstelkerk in Ouderkerk a/d Amstel en dirigent van 3 koren.
Sopraan Titia van Heyst is een
veelgevraagde soliste die geregeld grote oratorium werken
zingt, ook buiten de landsgrenzen. Bariton Berend Eijkhout
heeft een uitgebreid concert repertoire, variërend van opera tot oratorium. Vorig jaar zong
Berend Eijkhout bij het jaarlijkse concert van c.o.v. Amicitia in
“Magnificat”van C.P.E. Bach en

“het Requiem van Mozart”. Het
geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf, de vaste dirigent van c.o.v. Amicitia en van
c.o.v. Gorkum en c.o.v. Excelsior
te Huizen.
Toegangsprijs
De toegangsprijs incl. consumptie en informatieboekje bedraagt
€17,- en voor jongeren t/m 17 jaar
€7,50. Kaarten zijn te bestellen
via de website: www.amicitia-uithoorn.nl, verkrijgbaar in Uithoorn
bij Bruna-Amstelplein en The
Read Shop-Zijdelwaardplein, bij
de koorleden en indien beschikbaar aan de zaal vanaf 19.30 uur.
Voor informatie: 06 48983313
/0297 566377.
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annes en Rosie hebben net een hele lange nacht achter de rug in het Rechthuis.
Heb je het al gelezen? Ze hebben door de tijd gereisd en Uithoorn en de Kwakel in verschillende tijden meegemaakt. Tijdens het feestjaar neem ik jullie ook mee door de tijd. Iedere
maand zitten we in een bepaalde tijd en iedere week is er weer iets anders te doen. De ene
keer krijg je een stukje geschiedenis, de andere keer is er iets leuks wat je kan gaan maken
(bijvoorbeeld het vosje of koekjes in de vorm van de gebouwen uit het boek). En dan heb je
ook nog weken waarin je op onderzoek moet om de vragen van de prijsvraag te kunnen
beantwoorden! Iedere maand is er een vraag en net als Jannes moet ook jij elf vragen goed
beantwoorden om een mooie prijs te kunnen winnen! Om alles goed bij te houden is het
handig om een boekje te maken. Ik zet je dus meteen aan het werk!
Tot volgende week!

Maak je eigen boekje en doe mee aan de prijsvraag!
-Neem 13 A-4tjes en vouw ze netjes doormidden. Knoop een
touwtje om de papieren heen zodat ze bij elkaar blijven.
-Knip deze rubriek uit en knip hem langs de stippellijn doormidden.
-Plak de linkerkant van deze rubriek op de voorkant van je
boekje. Vouw het boekje open en plak de rechterkant op de
eerste pagina (rechts).
-De eerste linker pagina ga je gebruiken om je antwoorden op te
schrijven. Schrijf hier:”Antwoorden” en de cijfers 1 t/m 11.
Iedere week knip je dus de rubriek over Rosie en Jannes uit en
plak je hem op de volgende bladzijde. Aan het eind van het jaar
heb je een boekje vol informatie, leuke dingen om te doen en
vragen waar je de prijsvraag mee kunt winnen!
Juﬀen en meesters van Uithoorn en de Kwakel, voor jullie ligt er
iedere maand iets klaar wat je in de klas zou kunnen doen met de kinderen.
In november is dat een illustratie van de hoorn die gebruikt kan worden om
kinderen zelf een persoonlijke tijdlijn te laten maken.
Als je de activiteit opgestuurd wil krijgen dan kun je me gewoon een mailtje
sturen: caroline@cabasm.nl

Burgemeester Pieter
Heiliegers is ingeburgerd
Uithoorn – ‘De nieuwe burgemeester van Uithoorn’ is hij het
afgelopen jaar veelvoudig genoemd. Maar dat ‘nieuw’ stempel
mag er nu wel af, vindt Pieter Heiliegers: “Ik voel mij helemaal ingeburgerd.” De keus van de burgemeester om na zijn installatie
op 24 januari 2019 een kennismakingstournee te maken, blijkt
een schot in de roos. “Op deze
manier heb ik in een relatief korte
periode veel inwoners en ondernemers leren kennen. Ook heb
ik bezoeken gebracht aan (sport)
verenigingen, raadsleden, buurtbeheren en kerken. Het heeft mij
zeer geholpen om in te burgeren.
Ik wil daarom iedereen ontzetOpening Thamen

tend bedanken, ook namens mijn
José die vaak met mij mee was.”
Na zijn installatie plaatste de burgervader een advertentie in de
krant waarin hij iedereen opriep
om hem uit te nodigen om kennis te maken. “Daar is ontzettend
veel op gereageerd!” Er waren
zelfs zoveel uitnodigingen dat hij
een groot gedeelte van de zomer
is doorgegaan met kennismaken.
“De bezoeken waren zeer divers.
Ik heb bijvoorbeeld meegetraind
met de lopers van Ons Tweede
Thuis, wat een leuke ervaring en
wat zijn zij fanatiek,” memoreert
Heiliegers. Vervolgt: “Ik heb pannenkoeken gegeten (met stroop,
red.), fietstochten gemaakt door

De Kwakel, waar we langs historische plekken fietsen. Ik ben gek
op historie dus dat was geweldig.
Ook zijn er koffie-ochtenden georganiseerd op mijn kantoor, ik
heb sportwedstrijden geopend
en bijgewoond, een training bekeken van de gymploeg in sportschool Plux en thuis op bezoek
geweest bij raadsleden. Ook heb
ik een bezoek gebracht aan het
Enge Bos. Een aanrader. Dit is
slechts een kleine greep!”
Open armen
Een ding hadden de bezoeken
volgens Heiliegers gemeen: “José
en ik zijn overal met open armen
ontvangen. Hartverwarmend!”
Koffieochtend inwoners op kantoor

Door al deze bezoeken heeft de
burgemeester een goed beeld
gekregen van hoe de mensen
hier leven en ondernemen. “Wat Trainen met loopgroep OTT
me opvalt is dat mensen hier echt
begaan zijn met elkaar. Dat vind Pannenkoeken eten
ik mooi om te zien en ik zou zeggen: hou dat vast lieve mensen.
Uithoorn en De Kwakel maken we
samen.”
De kennismakingstour van de
burgemeester loopt nu ten einde, maar dat betekent volgens
hem niet dat hij niet meer het gemeentehuis uitkomt. “Uiteraard
blijf ik, net zoals mijn collega wethouders, zichtbaar in de gemeente en mag iedereen ons blijven
uitnodigen.”

13x
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KDO moet in slotfase
zijn meerdere erkennen
De Kwakel - Na de verrassende
4-2 overwinning van vorige week
tegen Nieuw Utrecht, mocht KDO
afgelopen zondag aantreden tegen SO Soest. In Soest mochten
de Kwakelaars gaan opboksen tegen de koploper in de 2e klasse B.
Trainer Raymond de Jong kon tegen de lijstaanvoerder weer beschikken over zijn ervaren verdediger Roy Verkaik en stelde hem
gelijk op in het hart van de defensie. In de beginfase kwam KDO
sterk uit de startblokken. In de
eerste zeven minuten zorgde o.a.
twee corners van Jim Klijn direct
voor gevaar achterin bij SO Soest.
Bij de eerste corner belandde een
inzet van Joris Kortenhorst, deze
middag acterend op het middenveld, op de lat. En bij de tweede
corner ging een schot Mathijs van
Rijn rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Een vroege
voorsprong voor KDO bleef dus
helaas uit. Naarmate de eerste
helft vorderde werd steeds duidelijker waarom SO Soest op dit
moment bovenaan in deze klasse staat. Met hun zeer dynamische en creatieve middenveld
wisten zij de Kwakelaars regelmatig hun wil op te leggen. In de 22e
minuut kwam de thuisploeg toch
wel verdiend op voorsprong. De
linksback van SO Soest ging achter de bal staan op de rand van
het zestienmetergebied. Vanaf
zo’n twintig meter schoot hij de
bal vervolgens knap in de kruising, 1-0. Hierna moest KDO alle
zeilen bijzetten om meerdere tegentreffers te voorkomen. Uiteindelijk duurde het tot de 36e mi-

Raadsleden op bezoek
bij UWTC

nuut totdat de 2-0 op het scorebord stond, na een knappe solo
van Jordy Stins, één van de uitblinkers bij de koploper. Met een
2-0 stand werd even later de rust
bereikt.
Trefzeker
Snel na rust leek het een monsterscore in Soest te gaan worden, toen opnieuw Jordy Stins
trefzeker was. Ditmaal met een
afstandsschot vanuit een afgeslagen corner, 3-0. Hierna deed
SO Soest het iets rustiger aan en
hiervan wist KDO in kort tijdbestek twee keer te profiteren. Binnen één minuut tijd wisten namelijk zowel Sven Vlasman als
Max Wessels te scoren, zodat het
in ene 3-2 stond. De spanning
was dus volledig terug in de wedstrijd, want het verschil was nog
maar één doelpunt. De Kwakelaars hebben hierna echter nauwelijks aanspraak gemaakt op de
gelijkmaker. De leider in 2B toonde veelvuldig hun klasse en in de
85e minuut maakte SO Soest de
beslissende 4-2 door een kopbal
vanuit een corner. In de blessuretijd werd het ook nog 5-2, zodat
KDO alsnog met een ruim nederlaag terug moest gaan.
Door deze nederlaag is KDO gezakt naar de twaalfde plaats op
de ranglijst. Aankomende zondag spelen de Kwakelaars een
belangrijke thuiswedstrijd tegen
de rode lantaarndrager DIOS. De
wedstrijd begint om 14:00 uur en
hopelijk kan KDO dan zijn tweede
driepunter van het seizoen gaan
realiseren.

Dansstudio Sietske tweede
bij Special Olympics

Uithoorn - Op zondag 3 november hebben de specials van
Dansstudio Sietske mee gedaan
aan de Special Olympics. Arjan,
Sharon, Charlotte, Jersey en Lucas
waren speciaal voor deze gelegenheid uitgeroepen tot de ‘Special 5’. Om half 9 in de ochtend
werden de dansers verwacht in
de grote zaal van het Topsportcentrum in Almere. Daar werd het
Olympisch vuur aangestoken, er
werd gezongen en de dansers en
alle andere deelnemers mochten
meedoen met een grote polonaise. Hierdoor zat de sfeer er gelijk
goed in.
Nadat de dansers hun wedstrijdkleding hadden aangetrokken,
was het tijd voor de generale repetitie. Hierin werden de dansers
verdeeld in verschillende categorieën en kreeg de Special 5 te horen dat zij in categorie twee geplaatst waren.
Uithoorn - Donderdag 31 okto- De marsenprijzen
Hierna was het tijd voor een pauber 2019 vond weer de wekelijk- De door DUOplant prachtig ver- ze. De dansers konden zelf verse klaverjasavond in de Schutse zorgde boeketten bloemen gin- schillende sporten uitproberen
plaats waaraan door 42 liefheb- gen deze week naar Krijn Voorn, zoals darten en rolstoelbasketbal.
bers werd deelgenomen Als eer- Willy van der Hilst, Johan Zelden- Ze hebben zich laten testen tijste eindigde deze week Gijs Brozi- thuis en wederom Willy van der dens een fittest en naar verschilus met een mooie totaalscore van Hilst terwijl de cadeaubonnen, lende sportdemonstraties van
7285 punten op ruime afstand eveneens te besteden bij DUO- andere sporten kunnen kijken.
gevolgd door Douwe Douwstra plant, gewonnen werden door
die met 7082 punten als twee- Jack van der Veer, Jozef Lebesque
de eindigde terwijl Cor de Beer (2x) en Douwe Douwstra.
met 7040 punten beslag wist te De flessen wijn van uitzonderlijke
leggen op de derde plaats. De kwaliteit waren deze avond voor
poedelprijs was deze week voor Herman de Jong, Piet Luijten,
Ploon Slof. Zij wist met pijn en Jack van der Veer en Krijn Voorn.
moeite uiteindelijk 4347 punten Alle winnaars van harte gefelicibij elkaar te sprokkelen. De hier- teerd.
aan verbonden aanmoedigings- De eerstvolgende klaverjasavond
prijs, een fles overheerlijke wijn, wordt weer gespeeld op donder- Uithoorn - Voor de derde edizal haar dan ook op de eerstvol- dag 7 november in de Schutse tie van de Wintercompetitie dougende kaartvond worden uitge- aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. bletten van District West van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
reikt.
Aanvang 20.00 uur.
heeft een vijftal equipes van Boule Union Thamen ingeschreven. Dat zijn er twee meer dan
in de vorige winter. De competitie vindt plaats in overdekte accommodaties en in drie speeldagen wordt een halve competitie
gespeeld. Dit betekent 15 partijen in de klassen met 16 equipes.
BUT 1, 2e klasse A, speelde in Bodegraven en won twee van de
vijf partijen, goed voor een elfde
paats.. BUT 2 en BUT 4 komen beide uit in de 3e klasse A en speelden in Nieuw-Vennep. BUT 2 won
vier van de vijf partijen, waaronder die tegen BUT 4 en eindigde
gedeeld eerst in de tussenstand,
maar op basis van het puntensaldo op de vierde plek.
Voor de spelers van BUT 4, Rinus
en Gerty Meijers, was dit een de-

Klaverjasnomaden

Grote moment
Toen was het grote moment eindelijk daar. Het grote optreden
voor de jury. Nadat ze de laatste
motiverende woorden hadden
gekregen van juf Stasja, mochten
de dansers naar de zaal. Hier zaten ouders en familie te wachten
op de Special 5. Iedereen heeft
meegeleefd naar dit spannende
moment. De dansers gingen het
podium op. Tijdens de eerste pasjes zag je nog de spanning op de
gezichten maar gelukkig ging dat
snel over in een lach. Ze straalden, dansten de sterren van de
hemel maar het allerbelangrijkste: ze genoten enorm!
De verwachtingen waren niet
te hoog. Het was de eerste wedstrijd, ze zijn pas in september begonnen aan de dans en Lucas en
Arjan waren ook nog eens nieuw
bij de groep. Dus meedoen was
zeker belangrijker dan winnen.
Maar tijdens de uitslag werden de
Special 5 uitgeroepen tot tweede
van de competitie. De dansers
waren door de dolle heen en de
docenten en familie zijn enorm
trots. Het was een geslaagde dag
om nooit te vergeten. Special 5,
gefeliciteerd!

Boule Union Thamen

Goede start in
Wintercompetitie

Badmintonvereniging De Kwakel

Junioren-Senioren
toernooi
De Kwakel – Maandag 27 oktober waren er al vroeg op de
avond senioren te vinden in de
badmintonzaal om samen met
de jeugdleden een toernooi te
spelen. In de wedstrijden speelde
elk jeugdlid samen met een seniorlid. Dit leverde veel spannende en leuke partijen op. Na telling
van het aantal gewonnen wedstrijden kwamen er drie winnende koppels uit de bus: 1e plaats

Jacco en Barbara, 2e plaats Stan
en Edwin en op de 3e plaats Dion-Luca en Rik
De jeugdleiding kijkt terug op
een geslaagd toernooi. Zoek jij
ook nog een leuke activiteit op
de maandagavond? Kom vrijblijvend twee keer met ons meespelen. De jeugd speelt van 19.0020.30 uur en de senioren kunnen vanaf 20.00-22030 uur aan
de slag in de KDO sporthal.

buut in de competitie. Zij begonnen schoorvoetend en staan
met eenmaal winst op een derde
plaats in de tussenstand.
In de 3e klasse B spelen veertien
equipes en dat betekende op deze eerste speeldag vier partijen.
BUT 3 scoorde 50% en staat met
2 gewonnen partijen op plaats 8
in de tussenstand.
Ook BUT 5 debuteerde in deze
competitie. De vierde klasse kent
maar een poule en die bestaat uit
acht equipes. Deze spelen een
hele competitie, dus 14 partijen. Deze eerste speeldag waren
het vier partijen. Helaas kon de
equipe in de hal van Grand Cru in
Leidschendam nog geen winstpartij binnenhalen.
De tweede speeldag is op zondag
5 december. BUT 1 speelt dan bij
De Goede Worp in Den Haag. BUT
2, 3 en 4 spelen bij MIDI in Delft
en BUT 5 bij de vereniging Nieuwerkerk.

Uithoorn - In het voorjaar van
2018 zijn de nieuwe BMX-baan
en het nieuwe clubgebouw van
UWTC in gebruik genomen. Op
het nieuwe complex bij sportpark
De Randhoorn heeft de wielervereniging inmiddels een aantal grote evenementen georganiseerd,
zoals het NK BMX in 2018 en de
3Nations Cup in 2019. Daarnaast
wordt er ieder jaar de Ronde van
Uithoorn op het clubparcours georganiseerd en ook ieder jaar een
editie van de Amsterdamse Cross
Competitie (veldrijden), dit jaar
op zondag 22 december. Voor
raadsleden Sjaak Verhaar en Ferry
Hoekstra van Gemeentebelangen
de aanleiding om eens op de koffie te gaan bij Gerard van Veen, de
voorzitter van het algemeen bestuur van UWTC.
Het bezoek start met een rondleiding door het nieuwe clubgebouw waarbij de raadsleden te
horen krijgen hoe dit representatieve en duurzame gebouw
door goede samenwerking tussen vereniging en gemeente tot
stand is gekomen. Het clubgebouw beschikt onder meer over
een warmtepomp en is daardoor
niet meer aangesloten op gas. De
inzet van vrijwilligers heeft ertoe
geleid dat veel zaken door de vereniging zelf geregeld zijn, waardoor het clubgebouw ook echt
aanvoelt als eigen.

een andere wielervereniging die
trainen bij UWTC. Het gaat hierbij
voornamelijk om veldrijders.”
Voordat het buiten donker is,
wordt er een rondje over het
complex gelopen, waarbij ook
Berto Blom meeloopt. Berto is
één van de vrijwilligers die nauw
betrokken is geweest bij het metselwerk en de bouwcoördinatie
van het clubgebouw. Er wordt
begonnen met een kijkje op het
dakterras vanaf waar de gehele
BMX-baan overzien kan worden.
Gerard legt uit dat de vereniging
zelf zorg heeft gedragen voor het
ontwerp van de baan en dat deze is aangelegd door Schijf BV uit
Uithoorn (eigenaar Teun Stam).
De kombochten zijn aangelegd
door clubleden en vrijwilligers.
Mede dankzij een donatie van de
Stichting Leefbaarheid Schiphol
(SLS), heeft UTWC een uitdagende baan weten te realiseren die,
volgens kenners, meekan in de
top vijf van Nederland.

Rondleiding
De rondleiding wordt vervolgd
naar de achterzijde van het complex, waar men begonnen is met
het aanleggen van een trainingsparcours voor veldrijders. Gerard
vertelt dat er een aantal talenten
binnen de vereniging is, die goed
op deze discipline uit de voeten
kunnen, nu ook de mogelijkheid
hebben om te kunnen trainen op
Afdelingen
het complex.
In de bestuurskamer gaat het ge- Terug in de kantine schuift Mark
sprek verder en vertelt Gerard van der Mast aan, voorzitter van
meer over de vereniging: “UWTC de BMX afdeling en coördinator
is opgericht in 1935 en kent drie bij de aanleg van de BMX-baan,
afdelingen; wielrennen, BMX en en gaat het gesprek verder over
de toerafdeling. Elke afdeling de populariteit van de sport. Geheeft een eigen bestuur en or- rard erkent dat de recente succesganiseert zelf per jaar de activi- sen van Nederlandse profrenners
teiten. Door dit bestuursmodel is weliswaar ervoor zorgt dat fieter sprake van gelijke verhoudin- sen nog altijd populair is, maar
gen tussen de verschillende dis- plaats als kanttekening dat er teciplines binnen de vereniging. genwoordig minder bereidheid
Met ruim 300 leden vervullen we is om lid te worden van een vereen belangrijke regionale func- eniging. Hoewel de vereniging er
tie. De provincie Noord-Holland op dit moment prima voorstaat,
heeft dat erkend met een sub- blijft men wel continu bezig om
sidie voor Regionaal Trainings- na te denken over nieuwe initiacentrum (RTC) BMX in Uithoorn. tieven. Belangrijk uitgangspunt
Naast clubleden zijn er ook nog hierbij is dat de leden vooral pletrainingsleden; dit zijn leden van zier hebben in hetgeen ze doen.
Op de foto v.l.n.r.: Sjaak Verhaar, Berto Blom, Mark van der Mast, Ferry
Hoekstra en Gerard van Veen

Clubontmoeting BUTUithoorn met ’t Wilgenhofje
Uithoorn - Op 29 oktober vond
de bijna al traditionele half jaarlijkse ontmoeting plaats tussen
de petanqueclubs uit Uithoorn
en De Kwakel.
De oktobereditie vindt altijd op
een avond plaats op de verlichte buitenbanen aan de Vuurlijn.
De ontmoeting is geen strijd van
BUT tegen ’t Wilgenhofje, maar
een strijd tussen doubletten, bestaande uit een speler of speelster van BUT en een speler of
speelster van ’t Wilgenhofje. Er
worden twee speelronden gespeeld, waarbij het plezier voorop staat.
Voor de spelers van ’t Wilgenhofje
is het terrein aan de Vuurlijn altijd
weer een openbaring. De hobbels en bobbels in de baan zorgen voor de minder ervaren spe-

lers altijd voor verrassingen. De
uitspraak “De boule ging bij Hoevelaken linksaf” is dan ook vaak
van toepassing. Maar in de tweede speelronde zie je dat ze het
terrein beter beheersen.
De uitslagen lagen dan ook niet
ver uit elkaar. Vier equipes bleven
ongeslagen, acht equipes wonnen een partij en vier equipes
konden de winst net niet pakken.
Na de twee partijen was er voor
de winnaars een prijs in de vorm
van planten, ter beschikking gesteld door ‘t Wilgenhofje.
Na de prijsuitreiking werd nog
geruime tijd nagepraat onder genot van een drankje en keken de
deelnemers al weer vooruit naar
de volgende ontmoeting, die ergen in maart plaats zal vinden,
maar dan in De Kwakel.
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Halloween
AH Jos van den Berg
Jeugd Tennis en Hockey
Toernooi groot succes!
Uithoorn - Meer dan 100 kinderen tussen de 5 en 15 jaar van de
sportclubs Qui Vive Tennis, Qui
Vive Hockey en Tennis Club Uithoorn hebben genoten van een
fantastisch Halloween Albert
Heijn Jos van den Berg Jeugd
Thema Toernooi op vrijdagavond
1 november. De kinderen werden
verwelkomd in Halloween sfeer,
met heuse spoken, skeletten en
spinnenwebben dankzij de toverkracht van Careca Verhuur,
die ook spellen zoals ‘griezel’ mini
golf hadden opgezet voor het geval het weer tegenviel. Maar ondanks wat lichte regen werd er 3
uur lang intensief gesport, met

clinics en wedstrijden voor tennis
en hockey.
Tussen de clinics door hebben de
kinderen ook allemaal een eigen
pompoen uitgehold met handig gereedschap van de Pluktuin.
Ook konden ze zich uitleven op
een stormbaan en pannaveld van
Kidspower. Veel kinderen werden
in thema geschminkt door Marjolein van Ballonpret of konden een
enge tijdelijke tattoo laten zetten
die door Haza gedoneerd werd.
Ook konden de kinderen een
wond laten maken die niet van
echt te onderscheiden was.
Dit alles kwam tot stand met de
hulp van vele vrijwilligers. Om de
honger van de kinderen te stillen,
werden er meer dan 350 pannenkoeken gebakken door de vrijwilligers. En om het feest compleet
te maken, konden de pannenkoeken (dankzij Haza) in Halloween sfeer gegeten worden met
Halloween thema borden, kopjes en bestek. De hockeykinderen
werden begeleid door het gehele MB3 team, waar de organisatie
van het toernooi uiteraard erg blij
mee was.
Al met al was het dankzij de inzet van velen een supergezellig,
geslaagd en sportief Halloweenfeest!
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Lik op stuk voor
afvaldumpers
Uithoorn – Sinds een maand
treedt de gemeente Uithoorn op
tegen inwoners en ondernemers
die hun afval achterlaten, daar
waar het niet mag. Controleurs van
de gemeente laten de spullen sneller weghalen. De eigenaar krijgt
geen boete, maar betaalt wel de
kosten die de gemeente maakt om
het te laten opruimen. Want dat
is tenslotte gemeenschapsgeld.
Huisvuil of bedrijfsafval dat naast
de container staat of in de struiken
belandt. Achtergelaten autowrakken en aanhangers. Gedumpt afval
geeft veel ergernis in de buurt; het
kan leiden tot vandalisme of zelfs
tot ruzies. Al langer klonk de vraag
om een lik-op-stukbeleid in Uithoorn en De Kwakel.
Extra controleurs
Inmiddels heeft de gemeente extra controleurs (buitengewoon

opsporingsambtenaren, boa’s) in
dienst genomen om in te grijpen
bij situaties die ergernis geven. En
de boa’s werken efficiënter: via een
app kunnen zij foto’s maken van
een overtreding en kentekens en
adressen natrekken. De boa kan direct het afval of wrak laten afvoeren. De eigenaar krijgt een brief
met de overtreding, de foto’s en
de rekening. Terecht, want in feite
laat je de gemeente je rommel opruimen.
Lik op stuk
Het gemeentelijke lik-op-stukbeleid heeft als belangrijkste voordeel dat omwonenden sneller verlost zijn van afval in hun wijk. Door
de vervuiler zelf te laten betalen,
hoeft de gemeente bovendien
minder gemeenschapsgeld uit te
geven aan de afvoer van afval of
wrakken.

Realiteit achterhaald
prognoses BVK

Ruime overwinning voor
Legmeervogels

Uithoorn - Het is lang geleden
dat Legmeervogels een dergelijk
grote overwinning heeft behaald.
Wij moeten terug naar het kampioensjaar, seizoen 2015-2016,
Legmeervogels wint dan uit in
Harmelen tegen SCH’44 met 0-6.
Doelpunten van Jordy de Groot,
Lulinho Martins 2x, Joey Sack en
Damien de Vegt. Geen van deze
doelpuntenmakers vinden wij nu
nog terug in het eerste elftal van
Legmeervogels. Alleen Joey Sack
vinden wij nog terug in het ledenbestand van Legmeervogels.
Al vroeg in het duel neemt Legmeervogels een 1-0 voorsprong.
Op aangeven van Kenneth v d
Nolk van Gogh brengt Yorick v d
Deijl in de 12e minuut de thuisclub op voorsprong. Het duurt
niet lang of de 2-0 staat op het
scorebord. Een hoekschop genomen door Regilio Kranenburg
wordt op fraaie wijze in het doel
gekopt door de mee naar voren
gekomen Mitchell Verschut. Nog
voor de eerste 20 minuten voorbij zijn staat de teller al op 3-0.
Het is Kenneth v d Nolk van Gogh,
ehbo-de-kwakel.com of mail naar en ook nu weer door een hoeksecretaris@ehbo-de-kwakel.com. schop genomen door Regilio Kranenbrug, de 3-0 weet te score

Mooi bedrag voor EHBO
van Rabo-clubsupport!
De Kwakel - Maandag 28 oktober werd tijdens een lesavond
de EHBO vereniging in De Kwakel verrast met een bezoek van
een medewerker van de Rabobank. De vereniging mocht een
cheque in ontvangst nemen met
het mooie bedrag van €1079.52!
Naast de Rabobank willen we via
deze weg iedereen bedanken die
op ons heeft gestemd! Dit bedrag
stelt ons in staat voldoende verband- en oefenmaterialen aan te
kunnen schaffen en nieuwe mensen op te kunnen leiden. Hierdoor kunnen we ons ook komend
jaar weer inzetten bij de vele activiteiten in De Kwakel! Ook een
cursus volgen? Kijk op www.

Met weinig punten
beslissend zijn
Regio - Bij Sans Rancune biedt
men wel eens een manche op
de punten, liefst Sans, want dat
brengt bij een gelijk aantal slagen net tien puntjes meer op. Als
tegenspeler met een matige tot
slechte hand kun je dan natuurlijk
jezelf opeten, omdat je niet lekker mee kunt bieden. Je kunt echter ook soms door middel van de
uitkomst grote invloed op het resultaat uitoefenen. Deze dinsdagmiddag is dat op verschillende
spellen het geval. In de uitslagen
zien we dan gesneuvelde manches waar velen juist met overslagen naar huis keren. Of bij een onhandige uitkomst juist een overslag meer maken. Buiten de spellen waarbij er in beide lijnen gespeeld wordt is dat vandaag de
grootste resultaatbepalende factor. De sterkere partij (met de
meeste punten) kan zich soms indekken door bijvoorbeeld voor
een ruitencontract te kiezen in
plaats van Sans. Dat is goed als de
Sans door de andere paren downgespeeld wordt, en de Ruiten niet
méér down gaan. Als dat niet ge-

beurt dan levert het veiligste contract met dank aan de parentelling het grootste risico. In die
ogenschijnlijk wat verwarrende
situatie zijn de meest ervaren rotten in het voordeel, zelfs tegenover overigens ijzersterke spelers. Winnaars worden Jan en Marcel op neuslengte gevolgd door
Greet en Lijnie met precies 60%.
De volgende scoort in de 55%.
Slems
Het bieden van slems is vandaag
voorbehouden aan de B-lijn. We
zien hier een ander beeld, waarin vooral de kleurkeuze belangrijk is. De eer van het enige gemaakte slem komt toe aan de dames Mayke en Corry. Ietwat verrassend gaan Grace en Jeannette
er met de eerste plaats vandoor
met 57,29%. Ze hebben er hard
genoeg voor gevochten. Ary en
Joop volgen op ruim een procent
met 56,25%. Af en toe werd er
ook flink gelachen. Kenmerkend
voor onze club waar de lach en de
traan aan de ernst in het spel gepaard kunnen gaan.

35-jarig Jubileum Atletiekvereniging De Veenlopers
Regio - Op 3 december aanstaande bestaat Atletiekvereniging de Veenlopers 35 jaar. Wij
zijn een enthousiaste en gezellige vereniging waar je op verschillende niveaus kunt hardlopen onder begeleiding van ervaren trainers en ook kunt wandelen met een daarvoor opgeleide wandeltrainer. Deze laatste
groep breidt zich steeds meer uit.
Tijdens de wandeltraining wordt
een warming-up gedaan gevolgd
door de kern en wordt er afgesloten met een cooling-down, gelijk aan een hardlooptraining. Wij
gaan dit jubileum vieren met on-

ze leden en donateurs. Op 3 december doen wij dit aansluitend
aan de training met een warme
drank en taart en op 15 december organiseren wij twee wandelroutes en gaan we in estafette-vorm 35 kilometer hardlopen.
We sluiten deze dag af bij restaurant de Strooppot in De Hoef met
een pannenkoek en een drankje.
Wil je ook gaan hardlopen, denk
dan aan een van onze clinics, of
loop je al hard en wil je dat graag
in groepsverband bij een gezellige vereniging doen, kijk dan op
onze website veenlopers.nl en
meld je aan!

Voorsprong
Wie vooraf zou hebben gezegd
dat Legmeervogels al na 20 minuten op een comfortabele voorsprong zou staan zou net niet
voor gek zijn verklaard. Voor de
aanvang van dit duel heeft trainer Roy v d Mije eerst wel even
een puzzel moeten oplossen. Hij
kon immers wegens blessures
niet beschikken over Nick Verschut, Jasper Burgers, Sven van
Beek en ook nog steeds niet over
Jordi van Gelderen. Maar met wat
schuif werk stond er uiteindelijk
toch een representatief elftal.
Na de 3-0 voorsprong blijft Leg-

meervogels de aanval zoeken. De
Meern probeert wel zo nu en dan
de verdediging van de thuisclub
in de problemen te brengen maar
door te veel individuele acties slagen zij daar niet in. In de 30ste minuut krijgt Legmeervogels een
strafschop. Oltman Lechkar verzilvert deze strafschop op fraaie
wijze en op het scorebord verschijnt de 4-0. Met nog 3 minuten
te spelen in de eerste helft kunnen de vele toeschouwers pas
de eerste gevaarlijke aanval van
de bezoekers te zien. Maar met
een fraaie reflex weet Folke Maenhout de inzet van Serkan Yasar
uit zijn doel te houden. Hierdoor
gaat de rust dan ook in met een
comfortabele 4-0 voorsprong.
Slordig
De start van de tweede helft begint Legmeervogels slordig. Hierdoor heeft De Meern veel balbezit maar men doet er nu ook erg
weinig mee. Zelden weten spelkers van De Meern door te dringen in het strafschopgebied van
de thuisclub.
Mede door het wat mindere spel
van de thuisclub en de misschien
wel onkunde deze zondag van De
Meern is het niet de spectaculaire
tweede helft geworden waarop
de vele toeschouwers hadden gehoopt. In de 80ste minuut is het
nog even spannend een 2 tal corners worden net niet doeltreffend
ingekopt door Mitchell Verschut
en Kenneth v d Nolk van Gogh.
De eindstand 5-0 wordt bepaald
door Quint Piris op aangeven van
Yorick v d Deijl.
Deze overwinning van 5-0 op De
Meern was belangrijk omdat later
blijkt dat de onderste clubs in de
1ste klasse zich behoorlijk hebben geroerd. Aanstaande zondag
speelt Legmeervogels een uit duel en wel in en tegen Uitgeest.

De Kwakel - Opnieuw slaagde
een paar er in de prognose van
‘zekere’ winnaar van de 1e cyclus van de parencompetitie in
de slotronde te torpederen. Bij de
start van de avond hadden Adrie
Voorn en Wim Röling een ogenschijnlijk geruststellende voorsprong op de nummer 2 in het
algemeen klassement. Zij mochten deze avond ruim 16% minder
scoren dan Nelly Vork en André
Verhoef om er toch nog met de
hoofdprijs vandoor te gaan. De
rest van het veld was nog veel verder achterop geraakt. Nu er maar
10 paren in de A-lijn waren merkte Adrie nog optimistisch op dat
een top 10 klassering in elk geval
deze avond zeker was, maar zeker
van de eindzege was hij toch nog
niet. Dat voorgevoel bleek juist,
want Adrie en Wim slaagden erin
bijna 19% toe te geven op Nelly
en André en die trokken dus uiteindelijk alsnog aan het bekende
langste eind. In de A-lijn was deze donderdag het grootste applaus echter wederom voor Paula Kniep en An van der Poel die
met ruime voorsprong voor de 2e
achtereenvolgende keer 1e werden met 64,54%. Truus Langelaan
en Elly van Nieuwkoop werden 2e
met 58,85% en Nelly en André 3e
met 53,65%. Adrie en Wim. Nelly
en André sloten deze cyclus dus
alsnog winnend af met 54,33%
gemiddeld, Adrie en Wim 2e en
Marion en Wim Noom 3e.

delijk hoeveel paren en degraderen uit de A-lijn en hoeveel er precies promoveren en degraderen
uit de B-lijn. In de B-lijn 3 60+ers:
Piet Hein Backers en Huub Kamp
scoorden hun beste resultaat van
dit seizoen tot nu toe: 62,08%
en de 1e plaats. Riet en Wim Beijer presteerden eveneens prima
met 61,70% en de 3e plaats was
voor Sonja en Hans Selman met
60,21%. Laatstgenoemd paar had
een sterke serie neergezet en won
de B-lijn dan ook met een hoog
gemiddelde: 59,60% en dus promotie naar de A-lijn. Lia Guyt en
Gerbrand van Nigtevegt vergezellen hen sowieso en dat geldt
ook voor Matty en Kees Overwater die als 3e ‘over all’ eindigden.
Mogelijk komt daar nog een paar
bij. Hoeveel paren en degraderen
is dus ook nog vaag, maar Bea en
Ted zijn hier wel zeker van.

C-lijn
In de C-lijn de topscore van de
avond. Maar liefst 68,06% wisten
Marjan en Ben v.d. Broek bijeen te
kaarten en daar was geen enkel
paar tegen bestand. ‘Best of the
rest’ waren Mayke Dekker en Trudy Fernhout en hun 59,72% was
ruim voldoende voor de 2e plaats
deze avond en de 2e plaats in de
totaalstand, waarmee promotie
wel vast lijkt te staan. Addie de
Zwart en Hettie Kesting werden
zowel deze avond als in de totaalstand 3e, deze avond met 52,5%.
De 1e prijs in de totaalstand was
Evenwichtig
echter voor de deze donderdag
Om tot een wat evenwichtigere afwezige Tiny Rijpkema en Huub
samenstelling van de 3 lijnen te Zandvliet met een fraai gemidkomen is het nog niet geheel dui- delde van 57,76%.

Klaverjassen de Merel
Regio - Op vrijdag 8 november
is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel in Vinkeveen 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 Annelies van
Scheppingen de beste kaartster met 7226 punten de totale
uitslag van deze avond was, 1.
Annelies van Scheppingen, 2.
Joop Bunschoten, 3. Frans Bierstekers. De poedel ging naar
Thijs v.d. Jagt met 5148 punten. De volgende prijsklaverjasavond zal dus zijn op vrij-

dag 8 november 2019 aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn
voor de inschrijving 19.45 uur.
Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel is 0297-263562, Arkenpark
Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, email thcw@xs4all.nl. Hier volgen de datums voor de nieuwe prijsklaverjas competitie
2019/2020, in 2019 dus 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
mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle datums onder voorbehoud.

Bewoners
Woonvoorziening
Zijdelveld
gezellig
gebowld
Uithoorn - Vrijdag 25 oktober
hebben de bewoners van Woonvoorziening Zijdelveld een gezellig uitje gehad bij Bowlingcenter
de Kegel. Nadat alle 56 deelnemers hun schoenen hadden omgewisseld voor een paar stoere
bowlingschoenen kon iedereen
de baan op! Met of zonder hekjes
en waar nodig met behulp van
een speciaal glijbaantje werden
de ballen de baan over gerold! Iedereen deed flink z’n best en we
hadden een hoop lol.
Na het bowlen hebben we het
met de hele groep genoten van
lekkere hamburgers met friet! Het
was een zeer geslaagde en gezellige avond! Dit uitje is mogelijk gemaakt door AH Jos vd Berg
en Autobedrijf Nieuwendijk. Namens alle bewoners van Woonvoorziening Zijdelveld: Heel erg
bedankt!!
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Bridgevereniging Mijdrecht

UWTC overheerst bij
regiokampioenschap veldrijden
Regio - De nationale veldrit in
Rhenen was tevens het regiokampioenschap voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het glooiende
Kwintelooijen vormt het decor
voor deze wedstrijd. Kwintelooijen is een natuurgebied wat onderdeel is van de Utrechtse Heuvelrug, gelegen ten zuiden van
Veenendaal in de gemeente Rhenen. In de jaren 70 deed het gebied dienst als plek voor zandafgravingen. De afgelopen edities leidde dit parcours tot spannende en loodzware wedstrijden, waarbij vorig jaar de start
bergop is toegevoegd. En deze
‘start’ klim mocht dit jaar iedere ronde worden genomen. Regen zorgde ervoor dat het zandparcours ook nog een blubberig
was geworden. Kortom een zeer
zware wedstrijd. Bij de masters
40+ had UWTC alleen Frank Jansen aan de start staan. Frank werd
65e, en hiermee 21e bij de regiokampioenschappen. Ongeveer
65 nieuwelingen gingen in Rhenen van start. Mike Derogee werd
39e, Rens Grömmel 57e en Jens
Versteeg 58e. Bij de regiokampioenschappen werden zij 18e, 30e
en 31e.

De dag werd afgesloten met de
elite/beloften renners die weer
gecombineerd met de amateurs
reden, een startveld van bijna 90
renners. En de UWTC amateurs
stonden op scherp. Bas de Bruin
had vorig jaar bij de start bergop
een ‘kommetje’ op Strava gepakt.
En die snelste tijd wilde hij graag
behouden. Er zat maar één ding
op en dat was knallen! En wederom was Bas als allereerste boven.
Zelfs de elite renners wist hij bij
de start af te troeven. Bas reed zo
een hele tijd als beste amateur
rond. En ook Menno van Capel
was goed voorin het veld te vinden. Pas later wisten Tommy Oude Elfering en Bart de Veer aansluiting te vinden met de kop van
de amateurs. In het totaalklassement met het sterke veld eliterenners werd Bart de Veer 15e,
Tommy Oude Elferink 17e, Bas de
Bruin 19e, Menno v Capel 25e en
Ian vd Berg 72e. Bij de amateurs
leverde dit de volgende plaatsing op: 2 Bart, 3 Tommy, 4 Bas,
7 Menno en 40 Ian. En bij het regiokampioenschap een compleet
UWTC(X) podium: 1 Bart, 2 Tommy, 3 Bas, 5 Menno en 24 Ian.

te/amateurs. Het snelle rondje
zorgde voor een mega spannende wedstrijd. Met drie man gingen ze de finale in. Twee amateurs, Bart de Veer en Yannick
Runhart, en elite renner Martin
Mijnten. In een spannende sprint
waren de twee amateurs de elite te snel af, 1 Yannick, 2 Bart en
3 Martin.
Jeugdveldrit Hilversum
Zondag 3 november heeft Jytte Timmermans uit Aalsmeer de
KNWU jeugdveldrit van Hilversum gereden. Ze vond het een
leuk en moeilijk parcours. Het
tempo van de wedstrijd lag voor
Jytte wel erg hoog. maar dit was
pas haar eerste nationale cyclocross. Ze is gefinished als 17de bij
de jeugd categorie 4 en heeft er
een mooie ervaring bij.
Clubcross competitie (3 nov)
40-: 1 Michael v Meerland, 2 Roberto Blom
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Louis
Oude Elferink, 3 Mark Best, 4
Maarten de Jong, 5 Peter Wiebes,

Veldrit Dalen
Vlak onder de rook van Emmen
Sterke koers
is op zondag de veldrit van DaBij de junioren reed Sven Busker- len verreden. Dit was voor Oost
molen een sterke koers. In een en Noord Nederland het regioveld van 45 renners werd hij heel kampioenschap. Een zeer kleine
netjes 28e en hiermee werd hij UWTCX delegatie was hier aan12e bij het regiokampioenschap. wezig. Judith van Maanen had
Ook bij de dames was UWTC problemen met haar derailleur bij
goed vertegenwoordigd. Elleke de start omdat er iemand in haar
Claessen werd 4e, Lorena Wiebes achterwiel was gereden. Hierdoor
6e en Rebecca Cornelisse 17e. En ging ze als laatste het veld in. Met
bij het regiokampioenschap mis- een gestage inhaalrace wist ze
te Elleke net het podium, zij werd toch nog 14e te worden.
4e, Lorena 5e en Rebecca 12e.
Bart de Veer ging van start bij de
combinatiewedstrijd elite/belof-

Nationale Petanque Competitie

Boule Union Thamen
gelijkspel
Regio - Speeldag vier zag het
team van Boule Union Thamen
vertrekken naar Gouda om de
strijd aan te gaan met team 6 van
Petanque Vereniging Gouda.
Ondanks de zon werden de drie
speelronden gespeeld in de boulehal van PV Gouda.
In de eerste doublettenronde
moesten de spelers van BUT erg
wennen aan de snelle toplaag
van de accommodatie. Het was
lastig om de snelheid van de boules onder controle te krijgen. Het
lukte de ervaren spelers niet om
de tegenstander te stoppen. De
equipe Ina Hoekstra/Wilma Buchner verloren met 13-3 van de
equipe Duits/Nunes Guerreiro.
De equipe Henk v Rekum/Ruud
Vaessen deed het een puntje beter, maar wonnen ook niet. Gelukkig hield de equipe Nel Bloemers/Harry vd Dungen de eer
hoog door een klein verschil te
winnen (11-13). In de triplettenronde vormden de mannen een
equipe en de vrouwen een equipe. Harry, Henk en Ruud hadden
goede kansen, maar zakten tegen
het eind van de partij wat weg en
verloren met 13-8.
Vrouwen
De vrouwen, Ina, Nel en Wilma,

deden het gelukkig beter en
wonnen 10-13. Daardoor ontstond er voor de slotronde de opdracht om alle drie de partijen te
winnen om met een 5-3 overwinning naar huis te kunnen gaan.
Henk en Ruud voldeden al snel
aan de opdracht en pakten een
vrij eenvoudige winst (4-13). Nel
en Harry kwamen al snel op een
ruime voorsprong, maar zagen
daarna de tegenstander steeds
dichterbij komen en uiteindelijk
met 13-9 winnen. Het was nu aan
Ina en Wilma om er een gelijkspel
uit te halen. Zij moesten weer tegen de equipe Duits/Nunes Guerreiro. De kregen het nu erg moeilijk en kwamen zelf met 12-11
voor. Ina en Wilma wisten echter
de benodigde twee punten voor
de partijwinst en het gelijke spel
te scoren. De vrouwen hadden
een belangrijke rol in drie van
de vier winstpartijen. Het is het
tweede gelijke spel voor Boule
Union Thamen en voldoende om
de laatste plaats in de stand te
verlaten. De eerste overwinning
moet nog komen en dat kan op
speeldag zes op 30 november in
Bodegraven. Speeldag vijf is voor
de equipe een vrije dag vanwege
het oneven aantal teams in deze
poule van divisie zes.

6 Robert Wiebes, 7 Wil Gieling, 8
Rene Wiebes, 9 Ben de Bruin, 10
Gijs Kostman, 11 Leen Blom, 12
Regio - Maandag 28 oktober is de
Mark Zwart, 13 Marcel Wahlen
eerste ronde van de tweede competitie gespeeld. In de A-lijn snelACC de Bataaf
Op zondag werd de vierde wed- den Marja Hartmann & Elly Degestrijd van de ACC verreden bij naars naar de eerste plaats met
HSC De Bataaf in Zwanenburg. Er 64,41%. Gerda Ruijgrok & Agnes
was een leuk en snel parcours uit- Kroes konden dit geweld bijhougezet, dat voor veel renners toch den met 63,41%. Janny & Gerard
lastig bleek. Bij de Jeugd A pro- Telling deden het rustiger aan
beerde Morgan Hartveldt zijn 4de met 59,55%.
opeenvolgende overwinning bin- Chris van der Wilt & Carla Steennen te slepen. Echter door wat te- huis speelden als enige in een
genslag onderweg kwam hij niet spel een mooi 4schoppenconverder dan een 4de plek. Uiter- tract gedoubleerd. Gerda Ruijaard nog steeds een prima pres- grok & Agnes Kroes deden het
tatie en nog ruim aan de leiding goed in een 5ruitencontract, ook
speelden ze als enige een 6sansin het ACC klassement.
Bij de Jeugd C reden Jari Busker- contract. De overige paren blemolen en Sem Amelink mee. Bei- ven in 3sans met upslagen. In het
de mannen hadden een goede laatste spel van deze ronde speelstart en reden vervolgens een den 6paren een 6schoppencongoede wedstrijd. Jari finishte als tract met 1upslag.
In de B-lijn sloegen Ina & Bram
15e en Sem als 9e.
Lars Hopman ging van start bij van Rossum direct een gat met
de nieuwelingen en ondanks een de volgers door 60,07% te scoren.
plek op de 1e startrij ging hij pas Johan & Ingrid Voskamp deden
als 10e het veld in. Daarna maak- met 58,33% goede zaken. Ook Ria
te hij rap plekken goed en kwam van Zuylen & Barry Reeven werna 1 ronde door in de 2e groep den zich goed met 56,25%.
kort achter de 6 koplopers. Half- Barbara Baron & Toni Alen speelweg koers stokte zijn tempo op den een 4hartencontract met 2
het snelle parcours. Lars verloor upslagen waar een ander paar
wat plekken, maar de laatste 10 met 6harten 2down ging. Henk&
minuten kwam hij weer op stoom Lenie van der Laan sleepten een
gedoubleerd
en wist toch de 10e plaats veilig 4ruitencontract
te stellen. Overige uitslagen van binnen, terwijl door een andere
UWTC deelnemers: 45-: 20 Sven tegenpartij een 4schoppenconBuskermolen. 45+: 23 Paul vd Aar, tract werd gemaakt. In een spel
27 Wilfred Zeijerveld, 32 Wilfried werd drie keer een 6 schoppenBurgmeijer. Dames: 16 Diana Kuij- contract geboden en gemaakt en
ook ging het een keer down. In
pers
een spel werd 3keer 4schoppen
met 3upslagen gespeeld maar
UWTCX gaat internationaal
Zaterdag 9 november doen 3 le- Frans Leeuwerik& Carla Navest
den van het UWTCX team mee pakten de winst omdat hun spel
aan het EK veldrijden in het Itali- werd gedoubleerd.
aanse Silvelle. Bij de dames gaan
Elleke Claessen en Judith van Tweede ronde
Maanen van start en bij de mas- Donderdag 21 oktober is tweede
ters mannen 35-39 gaat Bas de ronde van de tweede competitie
Bruin van start. (foto’s Hans Stee- gespeeld. In de A-lijn haalden Jan
Bunnik & Corry Twaalfhoven meekers)
dogenloos uit met 60,00%. Rene
de Jong & Tineke Schreurs deden
ook goede zaken met 58,33% en
bleven Rene & Hennie van der

Reep met 57,50% nipt voor. Hennie & Huub van der Reep speelden een mooi 4hartencontract
waar de overige paren 1slag
down gingen. Wim & Trees Versteeg deden een 5ruitencontract
met 1 upslag met de overige paren in biedingen die tot minus
vijf downslagen ging in de andere kleuren. Riet & Gerard van der
Meer lieten in een mooi 6sanscontract iedereen achter zich. In
een ander mooi spel maakten
3paren een 6sans contract.
In de B-lijn haalden Gerda van Duren & Tiny Swebe uit met 61,67%
en dat beantwoordden Jan &
Gerda Elenbaas met 59,17%. Anita Berrevoets & Henk de vries
klampten aan met 55,83%. Jan &
Gerda Elenbaas boden en maakten een3sanscontract waar een
ander paar 4schoppen gedoubleerd met 2downslagen er uit
ging. Anita Berrevoets & Henk
de Vries toverden een 4hartencontract naar 2upslagen. Diny de Haas & Marion van Nieuwkerk scoorden met nog twee paren een prima 3sanscontract met
2upslagen en in een 3sansspel
lukten het ze 3upslagen te maken. Maria Baas & Ted Koene wisten met een 1sanscontract het
uitneembod met 1 upslag te maken.
In de C-lijn waren Tiny & Bram van
Klaveren weer terug van weggeweest met 63,33%. Op ruime afstand gevolgd door Simon Rijser
& Marian Verdegaal met 55,00%.
Annemarie pierrot & Geri Stappers deden het goed met 52,08%.
Lies Bosman & Jannie Koppen lieten van zich spreken in een 3sanscontract met 3upslagen. Annemarie Pierrot & Geri Stappers deden dat ook in een ander spel.
Hubertine van Buul & Nel Lindeman hadden zich laten opjagen
naar een 4sanscontract en maakten dat ook nog met 1 upslag.
Tenslotte deden Ria Versteeg &
Bea Verlaan heel goede zaken
met een prachtig 5klaverencontract.

Willem Holla naar Landelijke
kampioenschappen

Bockbiertoernooi
Een dag na de NPC trok een tiental spelers naar Badhoevedorp
voor het 25e Bockbiertoernooi
van Sporting Badhoevedorp. Aan
dit toernooi nemen naast leden
van petanqueverenigingen ook
veel recreanten deel.
Er zijn zelfs deelnemers, die eenmaal per jaar spelen en dat is dan
tijdens het Bockbiertoernooi.
Het uitgangspunt bij dit toernooi is dat een “beginneling” samen speelt met een meer ervaren deelnemer. Een echt promotietoernooi dus. Ook de vereniging ’t Wilgenhofje nam met een
groep spelers deel. De deelnemers zijn ingedeeld in poules en
per poule zijn er prijzen beschikbaar op basis van het aantal gewonnen partijen.
De prijzen bestaan uit twee of
meer flesjes bockbier en er is een
wisselprijs voor de totaalwinnaar.
In het kader van het jubileum van
het toernooi was er voor iedere
deelnemer een flesje bockbier,
gebrouwen door de amateur-

brouwer Alex Smit uit Wilnis. Van
Boule Union Thamen vielen de
volgende deelnemers in de prijzen: Ina Hoekstra, Harry van den
Dungen en Wilma Buchner.

Bingo bij Argon
Regio - Op 8 november is er weer de maandelijkse Bingo van de
Lijnkijkers, de BINGO vindt plaats in de kantine van sport vereniging ARGON. De hoofdprijs deze maand is een koel-vries combinatie. Zaal open 19:00 uur aanvang Bingo 20:00 uur. Het eerste
kopje koffie of thee is gratis. Met meedoen steunt u de jeugd van
Argon, dit kunt u natuurlijk ook doen door uw oud papier neer te
zetten bij de container op het Argon parkeer terrein.

Regio - Zaterdag en zondag om
het gewestelijke kampioenschap
van de 4e klasse libre
klein spelen in Woubrugge. Willem Holla van het team Springbok
2 van biljartclub “De Hoef”heeft
daar voor een geweldige prestatie gezorgd. Na eerst op 29 september kampioen van de Veen en
Rijnstreek in die klasse te worden.
Afgelopen weekend het vervolg.
Zaterdag heeft hij de eerste 2
wedstrijden gewonnen en de in
de derde in de nabeurt moest
hij nog 3 caramboles maken, wat
lukte waardoor hij deze wedstrijd gelijk speelde. Met 5 punten stond Willem bovenaan en
dan komt de druk want er moesten nog 2 wedstrijden gespeeld
worden de eerste tegen de persoon die onderaan stond welke
dan ook prompt werd verloren en
vervolgens tegen de nummer tegenstander die zaterdag 2 stond
maar na zijn winst van zijn 1e par-

tij 1 punt meer had als Willem, deze werd door Willem keurig werd
gewonnen. Het gevolg hiervan
is dat Willem op 22, 23 en 24 november om het Landelijke kampioenschap van zijn klasse tegen 8
tegenstander in Wormer mag uitkomen.
Waar wij hem natuurlijk alle succes toewensen.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De tweede zitting van
de laddercompetitie op dinsdagmiddag 29 oktober in de speelzaal van Sporthal De Scheg leverde de hoogste score op in de
A-lijn en wel voor Janny Streng
& Sonja Reeders: 70,83%. Op de
tweede plaats Gerda Bosboom
& Nel Hamelijnck met 61,11% en
op drie Matty Overwater & Yvonne van der Wildt met 53,47%.
De nummers vier en vijf zaten
dicht bij elkaar. Cobie Bruine de
Bruin & Ada Van Maarseveen waren goed voor 52,78% en Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw
voor 52,43%. In de B-lijn toevallig ook een Sonja met partner op
de eerste plaats: Sonja Selman &

Tiny Rijpkema wisten de concurrentie voor te blijven en behaalden 60,50%. Ellen Boeringa & Willy Woerden deden goede zaken
en eindigden op twee met 58%
rond. De derde plaats was voor
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 56,25%. Op vier en vijf
ronde percentages: Jany van der
Ent & Greet van Diemen 56% en
Inge Dyrbye & Thea Stahl 53%.
Dat was het voorlopig met het
geladder. De derde zitting vindt
pas plaats in januari.
Volgende week gaan we beginnen met de tweede ronde van de
parencompetitie.
Voor informatie: mail naar hartenvrouw2015@gmail.com
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Finalisten driebanden
bekend

Viertallenbridge De
Legmeer weer van start
Regio - Omdat het bridgen meer
te bieden heeft dan alleen parenbridge, heeft de club naast
een butler variant ook het viertallen op de rol staan. Om in deze competitie zoveel mogelijk
gelijkwaardige tegenstanders te
koppelen, bestaat deze uit zes lijnen, waarbij het eerst eindigende team na drie avonden promoveert en het laatste het een stapje lager moet gaan waarmaken.
In de A- lijn eindigden de vier van
team Egbers als eerste met 14
punten en bleven de teams van
Timmer en Terra binnen schootsafstand door plek twee met 10
punten te delen. De B- lijn winst
was voor team Bruine de Bruin
met 17 en volgde team Quelle
met 14 punten. In de C- lijn was
team Visser een maatje te groot
en scoorde het maximum van 20.
Op twee nestelde team Breggeman zich met een keurige 17, met
dank aan een invaller die een verhinderde teamgenoot uitstekend
verving. Ook in de D- lijn haalde
de eerste plaats het maximum
van 20, dus een prima avondje
voor team van Schaick.

Dichtbij
Hier bleef team Kamp als tweede
erg dichtbij door op 18 imp punten uit te komen. In de E- lijn waren de 18 punten van team van
Praag goed om als eerste genoteerd te kunnen worden en volgde team Wille op gepaste afstand
met 12 punten als tweede. De Flijn tenslotte bestaat uit wat meer
teams waardoor de hoeveelheid
punten wat anders geteld worden. Hier was team Roos het beste met 47 en volgde team Buskermolen met een mooie 42 Punten. Volgende keer de tweede
avond, waarbij het allemaal weer
volkomen anders kan uitpakken.
Nieuwsgierig geworden naar deze variant, kom dan spelen bij
Bridgeclub De Legmeer waar
een originele wedstrijdcommissie steeds weer voor reuring weet
te zorgen. Er wordt gespeeld op
de woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

VLTV meiden overtuigend
herfstkampioen
Vinkeveen - De vijf Vinkeveense meiden van het zondag tennis-competitieteam van VLTV zijn
afgelopen zondag op overtuigende wijze herfstkampioen geworden. Met een afsluitende 6-0
overwinning hebben ze het Amstelveense team van de Startbaan
het nakijken gegeven. Hierdoor
is het vijftal maar liefst drie punten voor gebleven op de nummer
twee: de tennis-kids uit Baam-

brugge. Naast goed spel, hebben de Vinkeveense tennissters
ook laten zien wat inzet, doorzettingsvermogen, teamwork en
plezier maken betekent.
Fabienne Janus, Noor van Rooyen, Emma Tromp, Loïs Schoonderbeek en Gina Corcione zijn op
deze laatste speeldag dan ook terecht gehuldigd met een medaille, bloemen, champagne & taart,
party poppers en zelfs vuurwerk!

Running Bridge Drive
groot succes

Atalante dames 1

Regio – Op zaterdag 2 november
vond in het hart van Mijdrecht
voor de twaalfde keer de ‘running
bridgedrive’ plaats. Hierbij speelden de deelnemende bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op zeven verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en heeft
maar liefst €2000,- opgebracht
voor het goede doel “Bouwdorp
DRV 2020”.
Er bleek veel animo om deel te
nemen; 74 paren gingen de uitdaging aan. Zij bezochten zeven
– Soesterberg DS1. Maandag 18 verschillende locaties: Rendez
november mogen de dames van Vous, la Farola, Lunchroom Tof,
Atalante aantreden in Almere te- Chinees restaurant Lotus Corner,
gen Almere Buiten DS1. Kijken iSushi Restaurant, Il-gusto Ristoof we nog een ronde verder kun- rante, en Restaurant Burgerlijk.
nen komen.Ook in de competitie Na elke spelronde waren er ruim
doet het door Krijn Verbruggen & 150 personen aan de wandel in
Zn gesponsorde Atalante dames het centrum van Mijdrecht, on1 het verbazend goed. Tot nu toe derweg naar de volgende wedwerd er maar 1 wedstrijd verloren strijd.
van SVU DS2. Maar mede door
de 4-0 overwinning op De Spuyt Veel plezier
DS1 afgelopen vrijdag bezetten Dat er met veel plezier goed gede dames een mooie 2e plaats op speeld werd, werd al snel duidede ranglijst. Een wedstrijd waarin lijk. De eerste prijs, bestaande uit
iedereen lekker aan spelen toe is de Lions Wisselbeker en een uitgekomen en er mooie aanvallen gebreide lunch bij Golfpark Wilop verschillende posities afge- nis, werd bemachtigd door het
wisseld werden met goede servicepunten.
Over 2 weken staat de thuiswedstrijd tegen topper Smashing ’72
DS1 op het programma. Komt allen kijken om 21.15 uur naar dit Regio - Donderdag 31 oktober was de eerste zitting van de
goed draaiende team.
tweede ronde van het dertigste
levensjaar van onze bridgeclub.
Normaal geeft de wedstrijdleiding ons een weekje vrij bridgen
tussen de eerste en tweede ronde, maar dit keer ging men gelijk door met de tweede ronde.
Ik denk dat dit voor een aantal
loper Joost Dekker van biljartver- spelers als een verrassing kwam
eniging Aalsmeer moest hij ech- en men minder goed voorbereid
ter ondanks felle strijd het onder- was. Dit was ook aan de uitslag te
spit delven, waardoor laatstge- merken, waarmee ik niets ten nanoemde met acht wedstrijdpun- dele van de winnaars wil zeggen.
ten het kampioenschap en daar- Er werd op elf tafels gebridged,
mede afvaardiging naar de ge- geen stilzit deze keer. Hier was
westelijke kampioenschappen in de eerste plaats voor het paar
de wacht wist te slepen. Op de Els en Alice met 59,58%, dit paar
andere tafel vochten medegega- kan volgens mij heel goed tegen
digde Marco Mank (bv De Plas bridgen, weten wel de tegenstanLangeraar) en Peter Stam welis- ders goed op te jagen en slaan
waar een heroïsche strijd uit met dan hun slag. De tweede plaats
voor beiden de hoogste serie van is voor het paar Aja en John met
19, doch de man uit Langeraar 58,75%, dit paar weet door een
werd ondanks de winst door een wat nonchalante houding de telager carambole-percentage naar genstanders te misleiden, maar
de tweede plaats verwezen. Gijs pas op, dit zijn sluwe vossen. De
Rijneveld belandde op een eer- derde plaats is voor het paar Leny
volle derde plaats en Peter Stam en Willy met 58,33%, een terechwerd vierde. Als troostprijs mocht te plaats voor dit paar, zij spelen
Peter echter wel vernemen dat altijd degelijk en sterk. De eerste
hij op basis van de resultaten in plaats was hier voor het paar Corde voorwedstrijden is gepromo- ry en Netty met 63,54%, dit paar
speelt een beetje wisselvallig de
veerd naar de 2e klasse.

Goede start van seizoen
Regio - Het door Krijn Verbruggen & Zn gesponsorde dames
1 van Atalante maakt een goede start van het seizoen door.
Het team werd vorig jaar ongeslagen kampioen in de 2e klasse
en promoveerde hierdoor naar
de 1e klasse. Dames 1 startte dit
seizoen met Lucia en Lisanne als
spelverdeelsters, Ingeborg, Ellen
en Daniëlle als middenaanvallers
en Suzan, Aletta, Jade, Mirjam en
Anouk als passer loper en diagonaal speelsters. Een mooie mix
tussen jonge en ervaren speelsters. Het team wordt getraind en
gecoacht door de altijd zeer gedreven Frans. De mix van jong en
ervaren pakt tot nu toe goed uit,
want dames 1 heeft de 2e ronde in de beker bereikt. Dit is bereikt door met 3-0 te winnen in
de voorronde van Lovoc DS2 en
in de 1e ronde met 1-3 te winnen
in Soesterberg van KdK A.G.A.V.S

pannende dis ric s nale
Libre bij De Springbok
Regio - De op 25 en 26 oktober
door De Springbok te De Hoef
georganiseerde districtsfinale PK
Libre 3e klasse heeft een ongemeen spannend verloop gehad.
Het districtsbestuur Veen- en
Rijnstreek van de KNBB was na afloop bijzonder te spreken over de
perfecte organisatie en de grote
publieke belangstelling.
Uiteraard had deze belangstelling ook te maken met de deelname van twee plaatselijke coryfeeën nl. Gijs Rijneveld en Peter
Stam, doch er waren tevens vele supporters van de andere vier
deelnemers. Bij het ingaan van
de vijfde en laatste ronde konden
liefst drie gegadigden met ieder
drie gewonnen partijen nog aanspraak maken op de titel, waarbij
Gijs de beste papieren had door
een carambole-percentage van
ruim 99%.
In zijn slotpartij tegen medekop-

bridge paar Marja Hartmann en
Joop Koeman met een score van
71,58%. De tweede prijs, een diner bon van restaurant Meesters
werd gewonnen door Carla Euwe
en Bep Schumacher met 70,78%.
De score van 66,62% van het
bridge paar Rita Ritzen en Ton
Leuven was goed voor een derde plaats en een luxe High Tea bij
Het Chocoladehuisje Mijdrecht .
De prijsuitreiking vond plaats in
Chinees restaurant Lotus Corner.
De dag was een groot succes,
vooral doordat organisatoren
Willibrord Blom en Henny van
Nieuwkerk van de Lionsclub na
afloop een cheque ter waarde
van € 2000,- konden overhandigen aan de heer Patrick Keller van
Bouwdorp De Ronde Venen 2020.
Dit evenement vindt plaats eind
augustus 2020.
Een week lang kunnen ongeveer
180 jongeren in de leeftijd van 7
t/m 12 jaar naar hartenlust hutten bouwen.
Er wordt niet alleen getimmerd
en gezaagd; er is ook dagelijks
een gevarieerd programma met
spelletjes, knutselen en sporten,
waarbij ook de budgettaire en
maatschappelijke talenten ontwikkeld worden.

Bridgeclub ABC
ene zitting heel sterk en de andere zitting wat zwakker. De tweede plaats is voor het paar Greet
en Ria met 58,33%, weer sterk gespeeld, zij zijn helaas uit de A-lijn
gedegradeerd, maar ik zie ze direct terugkeren. De derde plaats
is voor het paar Henny en Lucas
met 56,77%, ik denk dat dit paar
wist dat er gelijk met de tweede
ronde begonnen ging worden. Er
werd deze ronde twee keer klein
slem gespeeld. Eenmaal in de Alijn, in spel 14 werd zes schoppen
geboden en gehaald en eenmaal
in de B-lijn in spel 11, waar zelfs 6
SA werd geboden en plus 1 werd
gehaald. In de wandelgangen
werd ook nog gesproken over 7
SA, die gehaald zou zijn in de Alijn, maar deze score was niet geboden.
De competitie stand
Deze is gelijk aan de uitslag van
vandaag. Het wordt pas interessant na de derde of vierde zitting.
Als U interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel. Ik zag
dat de zaal werd op gemeten,
maar er is nog voldoende ruimte. Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur.

Regio - Met dank aan de gastvrijheid van Café ‘t Kaatje, De Lachende Ruiter, de Willisstee, café
De Merel en The Peanut Bar zin in
het weekend van 2 en 3 november de door de Biljartfederatie georganiseerde voorronden van de
Persoonlijke Kampioenschappen
(PK) driebanden gespeeld. In drie
verschillende klassen hebben in
totaal 21 deelnemers gestreden
om 15 finaleplaatsen. De finales
worden gehouden in De Springbok in De Hoef op zaterdag 30
november en zondag 1 december.
Bij de hoogste klasse, 3-banden A
(moyenne boven 0,500), hoefde
er maar 1 deelnemer af te vallen.
Dat is uiteindelijk Jim van Zwieten geworden. Kees de Zwart
speelde heel sterk. Hij won zijn
eerste 2 wedstrijden en speelde
de laatste gelijk.
Daarmee had hij nog een punt
minder dan Paul Huzemeijer, die
all drie partijen won maar een lager moyenne dan Kees realiseerde, waardoor Kees alsnog 1e in
de totaaluitslag werd. Bert Loogman, Theo Valentijn en Gijs Rijneveld complementeren het vijftal.
In de B-klasse (0,375 tot 0,499)
leverde de einduitslag discussie

op wie er nu werkelijk door waren naar de finale. De nummers 4
tot en met 1 waren duidelijk, namelijk Ray Kramer, Cees Duinker,
Henk Doornekamp en good old
Joop Luthart. De strijd om plek 5
in de finale was uitermate spannend. Robert Daalhuizen en Derk
B. hadden evenveel wedstrijdpunten, Sander Pater eentje minder. Het moyenne van Robert was
beter dan van Derk, het carambole-percentage van Derk weer beter dan die van Robert. Volgens
de reglementen is echter het
moyenne-percentage doorslaggevend. Met 109,59% eindigde
Sander daardoor toch boven Robert en Derk.
Tot slot de resultaten van de Cklasse (0,250 tot 0,374). Martien
Heijman en Jan van Kranenburg
hadden beide hun dag niet. Met
respectievelijk 9 en 18 wedstrijdpunten uit 3 wedstrijden konden
zij geen aanspraak maken op een
finaleplaats.
De Abcoudenaren Ruud Breyean
en Hans Mooijen waren goed genoeg om door te gaan, vader en
zoon Evert en Desmond Driehuis
waren nog beter, maar er kan natuurlijk maar één de beste zijn en
dat was Piet Best

Dikke winst voor Hertha 1
Regio - Dit weekend mocht het
team van Andre Markus vertrekken naar Amsterdam om daar de
pot tegen de studentenvereniging TABA te spelen. Zoals verwacht begon TABA vanaf eigen
helft te voetballen. Alle aanvallers werden middenvelders en zodoende moest Hertha wat verzinnen om 10 man en een behoorlijk goede keeper voorbij te spelen. Ondanks het verdedigende voetbal van TABA wist Hertha
wel vroeg in de wedstrijd gevaarlijk te worden. Veel druk richting
de goal zorgde voor een overtreding op Mike, wat resulteerde
in een strafschop. De goed spelende keeper wist deze penalty
te pakken en heeft de hele wedstrijd in de weg weten te staan.
Mike speelt de afgelopen wedstrijden met de aanvoerdersband
om en neemt ook ditmaal het
team weer op sleeptouw om de
openingstreffer te maken.

net zal in de rust nagekeken moeten worden. Een verdiende 0-1 op
het scoreboard.

Geen genoegen
Hier wordt nog geen genoegen
mee genomen en TABA blijft verdedigend gedisciplineerd voetbal spelen. Kaj is op dreef en weet
een vrije trap, genomen door
Tommy, de goal in te werken. Een
echte spitsengoal. Zoals de hele
wedstrijd loert TABA op de counter wat ze in de eerste helft een
paar kleine kansjes oplevert. Een
mooie voorzet wordt zo ingekopt
door een TABA-speler en daardoor wordt er met een 1-2 stand
gerust.
In de tweede helft worden de
ruimtes wat groter, waardoor de
lange bal van TABA wat beter van
pas komt dan het positiespel dat
Hertha speelt. Desondanks blijft
Hertha naar voren drukken en
krijgt het de tweede penalty van
de wedstrijd. Het zijn geen hele
Druk opvoeren
zware overtredingen, maar geAls één team blijft Hertha de noeg voor een strafschop. Tomdruk opvoeren. Regi staat zoals my staat ditmaal achter de bal
gewoonlijk het doel te verdedi- en geeft weer wat lucht aan het
gen. De verdediging met Martijn team met zijn goal. Na deze goal
vd H, Martijn Zellie, Sten en Ja- ziet TABA nog een goal terecht afson zorgen ervoor dat het ach- gekeurd worden door buitenspel.
terin goed staat om de counter eruit te halen. Sep, Jur en Ke- Rode kaart
vin bedienen de aanval vanuit TABA was even niet aan het ophet middenveld met de benodig- letten achterin, en precies op dat
de sleutelpassen. Tommy, Kaj en moment weet Sep een beslissenMike zorgen voor het billenknij- de bal te geven. Hij geeft een lanpen bij de verdediging van TABA. ge bal precies op maat die Mike
Er worden wat lichte overtredin- op snelheid kan aannemen en
gen gemaakt, waar de scheids- meenemen. TABA had alleen met
rechter goed mee omgaat. Kaar- een overtreding deze aanval kunten zijn niet nodig, maar er wordt nen stoppen, maar dat vonden ze
halverwege de eerste helft een met deze stand niet nodig. Mike
vrije trap gegeven op ongeveer komt 1 op 1 en weet zijn sterke
20 meter. Normaal zouden Mike, wedstrijd toch nog te bekronen
Sep of Tommy kijken wie het bes- met een goal. Uiteindelijk wordt
te gevoel erbij heeft. Deze keer de wedstrijd afgesloten met de
krijgt Mike de ingeving om Jason 1-5. De allerlaatste seconde van
de vrije trap te laten nemen. Zijn de wedstrijd krijgt Hertha zijn
harde schot laat hij op de trai- derde strafschop. Ditmaal gaat
ning wel eens zien, maar in de de keeper lichtjes in de fout, maar
vorm van een vrije trap heeft hij de scheidsrechter bestraft het erg
dat nog niet eerde gedaan. Voor zwaar. De keeper krijgt, ondanks
degene die op dat moment net dat dit niet nodig is, een rode
met hun ogen knipperde: de bal kaart. Een domper voor TABA die
vloog met ongeveer 280km/h in de weinige tegengoals ook zeker
de rechter winkelhaak. Het doel- te danken heeft aan de keeper.
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29e Zilveren Turfloop weer een
doorslaand succes

De Ronde Venen - Je kunt alles voorbereiden voorafgaand aan
een evenement, behalve het weer. Wat is mooi hardloopweer?
Niet te warm, niet te koud, windstil en een vrolijk herfstzonnetje.
Tja, dat was niet de voorspelling voor zondagochtend 3 november. Gelukkig bleken de buien pas ’s middags vallen, en was het
een heerlijke zonnige herfstochtend. Al voor de 29e keer staat op
de eerste zondag in november de Zilveren Turfloop gepland. De
organisatie, atletiekvereniging de Veenlopers, had alles tot in de
puntjes voorbereid en was er helemaal klaar voor.
Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het eerste
startschot en er zouden er nog velen volgen. Niet alleen kinderen,
maar ook meelopende ouders
stonden nerveus in hun startvak
te wachten. Jeroen van ‘Het Chocoladehuisje’ en Henk Gerla, lid
van het Raad van bestuur Zorg
en Zekerheid wensten de kinderen veel succes bij hun sportieve
uitdaging. Ook dit jaar waren veel
scholen vertegenwoordigd: Driehuis Sterrenschool, Daltonschool
de Windroos, OBS Twister en de
Fontein uit Mijdrecht, De Willespoort en Jenaplanschool Vlinderbos uit Wilnis, De Windroos
was dit jaar opnieuw de sportiefste school met de meeste deelnemers. Langs het parcours werden de kinderen luid toegejuicht
door de vele supporters, en ieder
kind werd een winnaar: met een
prachtige Rabo medaille en een
goodie-bag gingen ze naar huis.
Deze kinderen mochten ook nog
plaatsnemen op het podium en
kregen een mooie beker.
Jongens t/m 12 jaar:
1e Luuk Boutkan, 2e Abel Molenaar, 3e Philip van Lieshout
Meisjes t/m 12 jaar:
1e Esmee Kriger, 2e Elin van Dijken, 3e Silver Schwaffer
Jongens 7 t/m 9 jaar:
1e Senn Flapper, 2e Luuk van
Maanen, 3e Floris van Driel

Meisjes 7 t/m 9 jaar:
1e Noa Boutkan, 2e Evi Aanhane,
3e Suus Hogenboom
Jongens 4 t/m 6 jaar:
1e, Levi Staal, 2e Levi Tates, 3e
Siem Ekelschot
Meisjes 4 t/m 6 jaar:
1e Evi Panhuizen, 2e Rowan van
Kempen, 3e Nikki Nijgh, 4e Anna
de Haer
We willen de sponsors van de
GeZZinsloop: Rabobank, Blik op
Hout, Het Chocoladehuisje en
van Walraven hartelijk bedanken voor hun bijdragen aan de
goodie-bags en de loterij tijdens
de prijsuitreiking.
G-run
Elk jaar wordt de groep G-runners
groter. Voorafgaand aan de G-run
is er druk getraind om met zelfvertrouwen aan de start te kunnen staan. Aan de gezichten van
deelnemers was te zien dat de Grun vooral plezier is: samen sporten en genieten van de prestaties.
Uitreiking cheque aan
Johannes Hospitium in Wilnis
De organisatie van de ZTL doneert elk jaar een deel van de
startgelden aan een goed doel.
Dit jaar werd de organisatie GeZinsbuddy’s ondersteunt. Jos Honig heeft de cheque van 500 euro
in ontvangst mogen nemen.

Prestatielopen
Ivy Voortjes had de eer het startschot van de 10 km te geven, zij
werd daarbij bijgestaan door
haar vader Michiel Voortjes, eigenaar van het bedrijf VOKU. Het
was dringen aan de start voor een
goede startpositie. Tien minuten
later gaf Guus van Acker namens
VIDA Makelaars het startschot
van de 5 km. Guus is één van de
oprichters van de ZTL in 1991. De
lopers van de 5km liepen voor het
eerst in 29 jaar het parcours linksom in plaats van rechtsom. De
langste afstand 10 E.M. of 16,1 km
is een uitdaging voor een kleinere
groep lopers en een goede laatste training voor De Ronde Venen Marathon. Net na dat laatste
startschot kwamen de eerste lopers van de vijf kilometer alweer
richting finish, zij waren al van
verre zichtbaar op de Hoofdweg.
Opvallend was het aantal prijswinnaars uit de regio Den Haag
en Leiden. Zowel de winnaar: Jeffrey van Noortwijk als de nummer
2: Issam Er Rabni kwamen uit Den
Haag. De nummer 2 en 3 bij de
dames kwamen uit Leiden: Vienna Romanee en Jolyn Swager. De
winnares is Marije Hijman.
De 10 km werd gewonnen door
Patrick van Buren. Bij de dames
was de overwinning voor Giselle
Slotboom. Marlies Jongerius, de
winnaar van vorig jaar werd nu
tweede.
Op het podium van de 10 EM (16,1
km) bekende namen: Wilfred Verhage en Brent Pieterse gingen
opnieuw de strijd aan, Wilfred
kwam als winnaar over de finish.
Bij de dames werd de hoofdprijs
uitgereikt aan Simone Romeijn.
Zij had een eindtijd van iets meer
dan 1 uur en 10 minuten.

Scholierenchallenge
Met drie teams aan de start van
de Scholierenchallenge leek het
weer een spannende strijd te worden tussen het Veenlandencollege en Daltonschool de Windroos.
Van het Veenlandencollege doen
veel leerlingen uit verschillende
sportklassen mee. Dat bleek ook
te zien aan de toptijden die de
jongens liepen. De overwinning
ging naar het Veenlandencollege,
team Nyls. Gefeliciteerd mannen!
Business loop
De week voor de businessloop
werd op het industrieterrein druk
gespeculeerd: welk bedrijf heeft
het sterkste team aan de start
staan? Bedrijventeams hebben
de mogelijkheid mee te doen aan
de 5 km, de 10 km en de 16,1 km.
De 5 km werd gewonnen door
team Komkommertijd, gevolgd
door VVD De Ronde Venen en Van
Walraven. De 10 km werd overtuigend gewonnen door Hairfashion at home bij Iris en Studio
110. Team Aquafix kwam als tweede over de finish, direct gevolgd
door Ons Tweede thuis (team 1).
Het bedrijf Van Walraven viel voor
de tweede keer in de prijzen, zij
wonnen ook de beker op de 16,1
km.
Jubileum
Zorg en Zekerheid viert dit jaar
het 25-jarig jubileum van Het Circuit. Dit is een van de grootste recreatieve loopcircuits van Nederland. De Zilveren Turfloop was de
eerste loop, maar er volgen nog
zeven uitdagende wedstrijden.
Als u interesse heeft mee te doen,
inschrijven is nog mogelijk. Meer
informatie is te vinden op: www.
hetcircuit.nl. Daar kunt u ook de
uitslagen en uw netto-tijd terugvinden. Dit jubileum werd gevierd
samen met de lopers: na afloop
was er de mogelijkheid mee te
doen aan het Rad van Fortuin en
bij de start en finish waren cheerleaders aanwezig.
1 november 2020
Met hulp van alle vrijwilligers
en sponsoren is het weer gelukt, het grootste sportevenement van de Ronde Venen te organiseren, de 30e
jubileum editie is alweer gepland. Zet zondag 1 november 2020 in uw agenda!

