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Afscheid Rode Kruis 
Uithoorn/De Kwakel

Stichting Amstelidee 
zoekt nieuwe ideeën

Ruim 90 personen hadden ge-
hoor gegeven aan de uitnodiging 
en het werd een prettige, goede 
en ietwat melancholieke bijeen-
komst. Enerzijds prettig en goed 
omdat deelnemers en vrijwilli-
gers elkaar weer konden ontmoe-
ten en dat was in eerste aanleg 
ook de opzet van deze middag. 
Anderzijds ietwat melancholiek 
omdat iedereen besefte dat de-
ze bijeenkomst ook een afscheid 
van een groot deel van het Rode 
Kruis was.

Onder het genot van een drankje 
en hapje werden herinneringen 

opgehaald aan al die sociale ac-
tiviteiten die in de loop der jaren 
georganiseerd zijn. En dat zijn er 
te veel om hier genoemd te wor-
den. Het bestuur bedankte alle 
gasten voor hun deelname aan 
de verschillende activiteiten en 
alle vrijwilligers voor hun belan-
geloze inzet. Op hun beurt werd 
het bestuur bedankt door een 
vertegenwoordigster van het dis-
trictsbestuur o.a. met een prach-
tig boeket bloemen en heerlijke 
bonbons. Zo kwam er die avond 
een gedenkwaardig einde aan 
bijna 75 jaar(!) sociale activitei-
ten, georganiseerd door de afde-

ling Uithoorn/De Kwakel van het 
Rode Kruis.

Contact-telefooncirkel blijft
Maar het is het vermelden meer 
dan waard dat de contact-/tele-
fooncirkel zeer actief blijft. De-
ze cirkel draait intussen al bijna 
30 jaar op volle toeren. Het doel 
is om te vernemen of de deelne-
mers zich ‘goed’ voelen. Een vrij-
williger belt de eerste deelnemer 
en die belt de volgende deelne-
mer, totdat de laatste deelnemer 
de vrijwilliger weer belt. Zo is de 
cirkel rond. Mocht u hierin inte-
resse hebben dan kunt u contact 
opnemen met Tine Banning, tel. 
nr. 0297 562 200 of met Ida Veen, 
tel. nr. 0297 560 206. Zo blijft het 
Rode Kruis in Uithoorn en De 
Kwakel toch nog actief... Regio - Amstelveen, Aalsmeer 

en Uithoorn kennen een nieuwe 
stichting die bewoners en organi-
saties oproept om te komen met 
nieuwe, frisse ideeën. Stichting 
Amstelidee wil mensen in staat 
stellen om zelf bedachte plan-
nen, die de samenleving ten goe-
de komen, te laten ontwikkelen 
en uitvoeren. Deze plannen be-
horen aan te sluiten op het ter-
rein van zorg, welzijn, bewegen 
en cultuur. Ideeën op het terrein 
van eenzaamheid en armoedebe-
strijding, jeugd en mensen met 
een beperking hebben de voor-
keur bij Amstelidee. De ideeën 
moeten in hun uitwerking en re-
alisatie in principe een duurzaam 

karakter hebben. Het vermo-
gen van de stichting komt voort 
uit de vroegere welzijnsstichting 
Cardanus. Cardanus wil via Stich-
ting Amstelidee het restkapitaal 
teruggeven aan de samenleving.
Amstelidee is verder een samen-
werking aangegaan met de Ra-
bobank Amstel en Vecht. Voor-
zitter Hugo van der Kooij wil met 
deze samenwerking vooral klei-
ne, snel te realiseren plannetjes, 
zogenaamde ‘Buurtbriljantjes’, 
een duwtje in de rug geven. De 
stichting is positief ontvangen bij 
de drie gemeenten. Vormen van 
samenwerking zijn dan ook in de 
maak. Voor meer informatie kijk 
op: www.amstelidee.nl.

Uithoorn. Dinsdag 5 november jl. had het bestuur van het Rode 
Kruis, afdeling Uithoorn/De Kwakel, een afscheidsreceptie geor-
ganiseerd voor deelnemers aan en vrijwilligers van de sociale ac-
tiviteiten.
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De Kwakel - Op woensdag 6 no-
vember sloot basisschool De Zon 
zijn deuren. Er werd deelgeno-
men aan de landelijke onder-
wijsstaking. Deze staking werd 
uitgeroepen vanwege de uit-
blijvende structurele investerin-
gen in het onderwijs. Op dins-
dag kregen alle leerlingen een 
t-shirt mee met de tekst ‘Ik ben 
geen toprioriteit’. Deze t-shirts 

verwijzen naar een item uit het 
succesvolle tv-programma Zon-
dag met Lubach. Het � lmpje, dat 
inmiddels ook op YouTube meer-
dere honderdduizenden keren 
is bekeken, legt zeer tre� end uit 
wat de problemen in het onder-
wijs zijn. De investeringen blij-
ven ver achter en het lerarente-
kort zorgt voor grote problemen. 
De kwaliteit van het Nederland-

se onderwijs komt daarmee in 
serieus gevaar. Er wordt een in-
cidenteel bedrag door het ka-
binet beschikbaar gesteld. De-
ze eenmalige aanpak is echter 
niet genoeg om een structurele 
oplossing te vinden. Basisschool 
De Zon hoopt dat de leerlingen 
in Nederland weer snel een ech-
te topprioriteit van de regering 
worden! 

Ook basisschool de Zon 
ging staken

Uithoorn/De Kwakel - Nog 
een paar nachtjes slapen en 
dan is het zover! Aanstaande 
zaterdag zal Sinterklaas ook 
Uithoorn en De Kwakel aan-
doen. Tenminste... als de Sint 
weer een beetje is opgeknapt! 
Hij is al weken aan het kwak-
kelen en het wil maar niet be-
ter gaan, hij is futloos en moe... 
zijn Pieten doen er alles aan om 
hem op tijd weer op te lappen. 
Als dat maar goed komt. 

Het programma in Uithoorn 
start om 9.00 op de Wilhelmi-
nakade en duurt tot 10.30 uur. 
Aan de kade een groot podi-
um met divers entertainment 
en natuurlijk ook de ontvangst 
van de Sint door de burge-
meester! Vervolgens trekt de 
stoet onder begeleiding van 

de Pietenbende naar het Am-
stelplein. Daar vertrekt hij rond 
11.30 uur. Dan heeft de Sint 
even tijd om iets te eten. In het 
Zijdelwaard start het program-
ma om 12.30 uur met ballon-
pret en een goochelaar, deze 
goochelaar zal om 13.30 uur de 
Sint ontvangen. Dan is er gele-
genheid voor een foto met de 
Sint en hij zal rond 14.30 uur 
vertrekken naar zijn volgende 
adresje. 

In de avond is de goedheilig-
man in De Kwakel. Vanaf 17.30 
uur start het programma aan 
de Margriet Noordmanlaan.

De organisatie van de intocht 
hoopt dat alle kinderen van 
Uithoorn en De Kwakel aanwe-
zig zijn bij de intocht!

Sinterklaas intocht

Jaarvergadering
Uithoorn – Morgenavond, 
donderdag 14 november 
houdt winkeliersvereniging 
Uit in Uithoorn aan de Am-
stel haar jaar vergadering. 
Zij doet dat bij Bierbrouwerij 
de Schans, Schans 21 in Uit-
hoorn. Inloop vanaf 18.00 uur 
aanvang 18.30 uur. Voor le-
den maar ook voor niet leden 
om eens kennis te maken.



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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? En wist je dat na-
genoeg alle regelingen te vin-
den zijn op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen?
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over de collectieve 
verzekering van Zorg en Ze-
kerheid voor inwoners met een 
inkomen tot 125 procent van 
de bijstandsnorm. Deze dek-
king is uitgebreid met extra ver-
goedingen voor kosten zoals 
bijvoorbeeld brillen, fysiothera-
pie of de tandarts. De verzeke-
raar geeft hierbij korting en de 
gemeente betaalt een deel van 
de premie. Vanaf deze maand 
(november) is het weer moge-
lijk om over te stappen! 
Op www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen staat ook informatie 

over het aanvragen van bijzon-
dere bijstand, kwijtschelding 
voor gemeente belastingen, 
hoe je een aanvraag kan doen 
voor een computer voor school-
gaande kinderen, schuldhulp-
verlening, de Voedselbank en 
nog veel meer.

Wil je weten of je in aan-
merking komt? Neem dan 
een kijkje op www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldlig-
gen. Bellen naar de ge-
meente is natuurlijk ook 
altijd een mogelijkheid! 
Dat kan via het Sociaal Lo-
ket. Telefonisch spreek-
uur: maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 10.30 
uur (0297) 513111. Ba-
lie spreekuur: woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 
uur, vrije inloop.

Geslaagde 
Halloweenspeurtocht
Het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein was op Halloweenavond (1 
november) omgetoverd in een 
spookachtige plek. Het winkel-
centrum was gevuld met kinde-
ren in leuke, enge en bijzondere 
outfits en prachtige geschminkte 

gezichtjes. De kinderen speurden 
met een speurtochtkaart door het 
hele winkelcentrum naar de letters 
van het alfabet, die zich een hoed-
je waren geschrokken en zich ver-
stopt hadden. Het was een hele 
spannende maar gezellige avond.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden gemeentelijke diensten

 Wegens afwezigheid van alle klantmanagers Sociaal Do-
mein (Wmo, werk en inkomen, jeugdzaken, leerplicht, re-in-
tegratie) is er geen telefonisch spreekuur op dinsdag 26 no-
vember 2019. Wij danken u voor uw begrip.

 Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal lo-
ket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).

 Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeen-
tehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

Gemeente Uithoorn start 
met isolatie-actie
Op 20 november 2019 start de ge-
meente Uithoorn een isolatie-ac-
tie voor haar bewoners. Met de-
ze actie wil de gemeente huisei-
genaren ondersteunen bij het ver-
duurzamen van hun woning. Door 
deelname aan de isolatie-actie 
profiteren inwoners van gunsti-
ge prijzen en een kwalitatief goed 
aanbod voor isolatiemaatregelen 
zoals vloer- of spouwmuurisolatie.

Informatieavond 
Ter voorbereiding op de actie or-

ganiseren de gemeente en het 
Regionaal Energieloket twee in-
formatieavonden op 20 en 26 no-
vember. Vanaf 19.15 uur is ieder-
een welkom in De Schutse, De 
Mérodelaan 1. Hier kunnen ge-
interesseerde bewoners meer in-
formatie ontvangen over de actie 
en stellen de deelnemende partij-
en zich voor. Ook zal er genoeg 
ruimte zijn voor vragen. Inschrij-
ven voor de informatieavond kan 
via www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. 

Cursus Digisterker
De overheid vraagt de burgers om 
zaken digitaal te regelen. Denk 
hierbij aan een DigiD aanvragen 
en gebruiken, zoeken en vinden 
van informatie, inloggen op (over-
heids)websites zoals Mijn toesla-
gen, Mijn overheid en Werk.nl en 
het online regelen van zaken, toe-

slagen aanvragen en afspraken 
maken. Veel mensen worstelen 
hiermee. U ook? Niet nodig! Met 
een beetje extra hulp bent ook u 
in staat om zelfstandig gebruik te 
maken van het internet. U kunt 
zich opgeven voor deze cursus 
via www.uithoorn.nl/evenementen

Werk in uitvoering
 AFSLUITING N201 DOOR 

 ONDERHOUD AAN 
 AMSTELAQUADUCT EN 
 WATERWOLFTUNNEL
De provincie Noord-Holland voert 
van 14 tot en met 16 november 
2019 onderhoud uit aan het Am-
stelaquaduct tussen de gemeen-
ten Uithoorn en De Ronde Venen 
en aan de Waterwolftunnel tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer. Het verkeer op de 

N201 wordt omgeleid en moet re-
kening houden met enige vertra-
ging.

 HERSTELWERKZAAMHEDEN 
BOTERDIJK 

Op dit moment vinden er verschil-
lende herstelwerkzaamheden op 
de Boterdijk plaats. Dit gebeurt in 
fases. Voor meer informatie kijk op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
herstelwerkzaamheden Boterdijk.



naar een plattelandswoning (ingetrokken, verzonden 28-10-2019);
- 2019-068763, Noordzuidroute (van Hoofdweg tot Bedrijvenweg ter 

hoogte van nr. 8), het aanleggen van een glasvezelnetwerk (ingetrok-
ken, verzonden 8-11-2019).

Uithoorn
- 2019-052387, Industrieweg 22, het planologisch strijdig gebruik ten be-

hoeve van sportschool Fit2Go (ingetrokken, verzonden 28-10-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2019-056165, Thamerweg 63, het bouwen van 2 schuren (verzonden 

29-10-2019);
• 2019-069354, P.C. Hooftlaan 1, het wijzigen van de voorgevel van de 

woning (verzonden 01-11-2019);
• 2019-071516, Randhoornweg 90, het toevoegen van een sportruimte 

aan het bestaande UWTC clubhuis (verzonden 01-11-2019).
• 2019-073448, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, (ver-

zonden 05-11-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREID)
De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 15 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-
513111. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & break-

fast (verzonden 08-11-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-082540, Alfons Ariënslaan 1, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 30-10-2019)
- 2019-082538, Alfons Ariënslaan 1, drank- en horecavergunning (ont-

vangen 30-10-2019)
- 2019-082801, Molenlaan 13C, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 30-10-2019)

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-072355, intocht van Sinterklaas op 16 november 2019 (verzon-

den 29-10-2019).
Uithoorn
- 2019-074647, intocht van Sinterklaas op 16 november 2019 en uittocht 

van Sinterklaas op 6 december 2019 (verzonden 30-10-2019).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 

het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020. Inzage-

periode vanaf woensdag 7 oktober 2019 tot en met maandag 18 novem-
ber 2019. Inlichtingen bij de afdeling samenleving, mevrouw C. Hessel-
man (0297) 513 111.

- Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode don-
derdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen 
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-082529, Thamerlaan 14, het restaureren van het woonhuis (ont-

vangen 28-10-2019);
- 2019-082691, Admiraal de Ruyterlaan 74, het plaatsen van 2 dakkapel-

len (ontvangen 30-10-2019);
- 2019-082696, Amstelstraat 16, het herfunderen van de bestaande 

bouwdelen (ontvangen 30-10-2019);
- 2019-083347, Prins Hendriklaan 4, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083348, Prins Hendriklaan 6, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083349, Prins Hendriklaan 8, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083350, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje (ontvan-

gen 03-11-2019);
- 2019-084313, Prinses Irenelaan 1, het plaatsen van een informatiebord 

voor de opening van de Vomar (ontvangen 05-11-2019);
- 2019-084333, 2019-084333, het plaatsen van een uithangbord (ontvan-

gen 05-11-2019);
- 2019-084336, Zijdelwaardplein 90, het vervangen van de handelsrecla-

me (ontvangen 05-11-2019);
- 2019-084534, Krakeend 20 en 22, het uitbreiden van de woningen (ont-

vangen 06-11-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-002831, Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning 

WWW.UITHOORN.NL

Kunstestafette: 
Expositie Fotokring 
Uithoorn, thema ‘Onderweg’
Op 5 november is het stokje voor de 
kunstestafette doorgegeven aan Fo-
tokring Uithoorn. Er hangen 36 foto’s 
van de leden van de Fotokring met 
het thema ‘Onderweg’. Een thema 

dat ieder op eigen wijze kon interpre-
teren. Daardoor zijn de foto’s heel di-
vers en boeiend. De expositie is te 
zien tot en met 29 november 2019 in 
de hal van het gemeentehuis. 

Bezorging gemeentegids én 
afvalkalender Uithoorn 2020
Vanaf 11 november wordt de ge-
meentegids 2020, inclusief de afv-
alkalender, huis-aan-huis bezorgd. 
De gemeentegids is ook digitaal te 
bekijken via de SmartMap http://

uithoorn.smartmap.nl of de Ge-
meentegidsApp die u kunt down-
loaden in Google Play/App Store. 
De nieuwe afvalkalender staat on-
line op www.uithoorn.nl/afval

Gezellig Indiaas Festival 
‘Diwali’ in Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen week werd 
in ’t Buurtnest in Uithoorn  het In-
diase festival “Diwali” georgani-
seerd. Diwali is in India een van 
de grootste festivals waarbij jaar-
lijks de terugkeer van een god 
die 14 jaar ballingschap leefde 
wordt gevierd met allerlei lich-
ten, lampen en snoep. In ‘t Buurt-
nest kwamen ongeveer 100 vol-

wassenen en 50 kinderen samen 
voor dit feest. De avond werd be-
gonnen met een ‘Aarti’ om de 
God te prijzen, waarbij er geza-
menlijk werd gezongen. Daarna 
gingen de kinderen samen met 
de volwassenen dansen in groe-
pen waarbij zij luidkeels wer-
den toegejuicht. Zowel jong als 
oud kon zich daarnaast verma-

ken met spelletjes, prijsuitreikin-
gen, een kraam waar men het ge-
zicht kon laten schmincken, een 
photobooth met uitnodigend de-
cor en verlichting en er was na-
tuurlijk een bu�et met een diver-
siteit aan Indiase lekkernijen. Het 
evenement werd georganiseerd 
door Prachi Sarkar en Priya Gup-
ta uit Uithoorn.
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COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

SCAU presenteert:
Cabaret met Lonneke Dort
Regio - Cabaretliefhebbers op-
gelet: op zondag 17 november 
a.s. in De Schutse presenteert de 
SCAU aanstormend talent Lonne-
ke Dort met de try-out van haar 
eerste programma ‘Na de lieve 
vrede’. Zij won in 2017 het Am-
sterdams Kleinkunst Festival en 
werd met lovende recensies ont-
vangen: vilein, prikkelend, indrin-
gend - het voelt helemaal echt 
wat ze doet. In ‘Na de lieve vre-
de’ pleit Lonneke voor het sneu-
velen van die lieve vrede.  Het 
gaat over de angst waardoor we 
confrontatie vermijden, terwijl 
we ons er vol overgave in zou-
den moeten storten. Na lang ge-
noeg op de tribune van de arena 
te hebben gezeten, is het tijd ge-

worden om het strijdtoneel op te 
stappen. Zonder fysieke wapens 
graag. Zo neemt ze haar publiek 
mee in een ogenschijnlijk licht 
verhaal en giet de zware dingen 
des levens liefst in een gortdroog 
komisch lied.

Informatie en kaartverkoop
De cabaretvoorstelling van Lon-
neke Dort is het derde evene-
ment van het seizoen 2019-2020 
van de SCAU (Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn). Losse 
kaarten en abonnementen (naar 
keuze zes of vier evenementen/
concerten) zijn online te bestel-
len via de website: www.scau.nl 
Losse kaarten zijn ook te koop 
via de boekhandels The Read 

Shop Express (Zijdelwaardplein) 
en Bruna (Amstelplein). Een kaart 
kost € 15; jongeren tot en met 16 
jaar betalen slechts € 7,50. Om 
kunst en cultuur toegankelij-
ker te maken voor jongeren stelt 
de SCAU vrijkaarten beschikbaar 

voor bovenbouwleerlingen van 
het Alkwin College. Na a�oop van 
de voorstelling is er een ‘Meet & 
Greet’ met de artiest. De voor-
stelling begint om 14.30 uur; de 
deuren van De Schutse gaan om 
14.00 uur open. 

Winterwandeling met de IVN
Regio - Op zaterdag 16 novem-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een winterwan-
deling langs en door de Wilnis-
se Bovenlanden.De Bovenlan-

den zijn de afgelopen jaren ge-
transformeerd van landbouw-
grond naar een natuurvriendelijk 
beheerd gebied. Waar boeren de 
natuur onderhouden en hun die-

ren laten grazen. De wandeling 
is ongeveer 9 km lang en voert 
voor een deel door deze natuur-
vriendelijk beheerde weilanden. 
De weilanden kunnen soms lastig 
begaanbaar zijn. Ze verzamelen 
op 16 november om 9:30 uur, op 
de parkeerplaats bij de begraaf-
plaats in Wilnis aan de J. Ensche-
deweg. Vandaar vertrekken ze 
met zo min mogelijk auto’s naar 
het startpunt. De wandeling ein-
digt om ongeveer 12.30 uur. Tips 
voor onderweg: trek goede wa-
terdichte wandelschoenen aan 
en neem ook iets warms te drin-
ken mee voor de korte ‘ko�e-
stop’. Aanmelden is niet nodig. 
Wilt u meteen bij het startpunt 
beginnen, neem dan contact op 
met Hans Tuinenburg, tel. 06-18 
08 2328. Voor info over IVN kunt 
u de website bezoeken: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn.

Ikk United met dirigent op 
weg naar Kerst
Regio - Interkerkelijk koor Uni-
ted o.l.v. dirigent/ pianist Rob van 
Dijk, geeft een verassend Kerst 
Concert op maandag 9 decem-
ber in Kerk gebouw De Schutse te 
Uithoorn. 

Het Concert “Op weg naar Kerst” 
begint om 20:00 uur en de toe-
gang is gratis.
Wel wordt er een vrijwillige bij-
drage gevraagd voor de onkos-
ten van het Concert. Het 56 leden 

tellende koor is druk bezig met 
repeteren en zal in een feestelijke 
Kerstsfeer zowel nieuwe als oude 
nummers ten gehore brengen.
Voor meer info:  www.koor-
united.n

Uithoorn - Deze maand kunt u in 
de hal van het gemeentehuis ge-
nieten van prachtige foto’s van de 
Fotokring Uithoorn. Zoals gebrui-
kelijk tonen de 32 leden een gro-
te variëteit aan fraaie afbeeldin-
gen.
De leden van de fotokring, die 
tweewekelijks een kringavond 
bijwonen, hebben zich ditmaal 
gebogen over het thema onder-
weg. Zowel dicht bij huis als aan 
de andere kant van de wereld zijn 
mensen continu onderweg. Die 
breedte zie je terug in de exposi-
tie. Daarnaast is het thema door 
de leden geheel verschillend ge-
interpreteerd en uitgevoerd. On-
derweg naar volwassenheid is 
een andere vorm van onderweg 
dan een uitzicht vanuit een vlieg-
tuigraampje, een mooie spoor-
brug of een paar mensen pedde-
lend in een bootje. Ook de uitsne-
de van de foto’s en de uitvoering 
in kleur of zwart-wit zijn door de 
leden van fotokring zorgvuldig 
gekozen. Fraaie passe partouts en 
mooie lijsten maken de foto’s af. 
Tot 29 november een genot om 
naar te kijken! 

Vrij werk
Naast deze tentoonstelling biedt 
de fotokring haar leden een af-
wisselend programma met meer-
dere kringwedstrijden, deels met 
een gebonden thema, deels vrij 
werk. Op een kringavond zetten 
de leden de foto’s op een bord, 
bekijken elkaars foto’s nauw-
keurig en bespreken dan in klei-
ne groepjes of plenair met elkaar 
wat er goed is of wat er beter kan. 
Daarvan kan de fotograaf dan 
weer leren, maar hij kan ook ge-
inspireerd raken bij het zien van 
andermans werk. De mogelijk-
heid om mee te doen met de af-
delingswedstrijden en naar lezin-
gen te gaan die de afdeling Ken-
nemerland organiseert, wordt 
ook door veel leden benut.
Daarnaast is er vaak een lid dat 
iets bijzonders te vertellen heeft: 
een werkwijze, informatie en 
ideeën over een thema dat bin-
nenkort aan bod komt, een bij-
zondere reis, een leuke opdracht 
waarmee de fotograaf een poos-
je bezig is geweest. 1-2x per jaar 
maken de leden samen een uit-
stapje. Dankzij het afwisselende, 

Fotokring Uithoorn 
‘onderweg’ in gemeentehuis

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KLEDING
INZAMELINGSACTIE 
15 NOVEMBER 2019
Op 18 november 2019 gaat 
er weer een vrachtwagen vol 
met mooie gebreide spullen 
van onze Bilderdijkhof- hand-
werkgroep naar arme men-
sen in Bosnië, Roemenië, Oe-
kraïne en Bulgarije. De win-
ter komt er weer aan dus war-
me truien, sjaals en mutsen ko-
men daar goed van pas. Heeft 
u nog overbodige kleding in 
de kast, breng dit naar ons ge-
zellige wijkcentrum voor het 
goede doel. Ook beddengoed, 
schoeisel, medicijnen, luiers 
kunnen we goed gebruiken. 
Op vrijdag 15 november tus-
sen 9.00 en 15.30 uur kunt u uw 
schone, in goede staat verke-
rende, kleding weer inleveren 
in de hal van de Bilderdijkhof. 
Onze gastvrouwen staan klaar 
om de kleding in ontvangst te 
nemen en verzendklaar te ma-
ken. Uw spullen komen terecht 
bij gezinnen die dit hard no-
dig hebben. Bij voorbaat dank 
voor uw inbreng! 

IPAD CURSUS 65+ 
Bent u helemaal niet ver-
trouwd met computers en In-
ternet, maar misschien toch 
wel nieuwsgierig naar de mo-
gelijkheden? Bang dat u het 
niet kunt leren? Dan is een 
iPad cursus iets voor u. De iPad 
blijkt een ideaal hulpmiddel 
voor ouderen. Makkelijk vast 
te houden en mee te nemen. 
De iPad werkt draadloos, heeft 
alleen een knop voor aan/ uit 
en is gemakkelijk te bedienen 
door het scherm aan te raken.
In acht bijeenkomsten met een 

groep van ongeveer acht per-
sonen en twee vrijwilligers als 
begeleider krijgt u les en oe-
fent u. Als u nu nog geen enke-
le ervaring heeft met compu-
ters, nog nooit een knop heeft 
durven aanraken, zult u verrast 
zijn dat u al heel snel berichten 
kunt lezen van en sturen naar 
uw groepsgenoten. Als u daar-
mee vertrouwd bent gaat u 
verder de mogelijkheden ver-
kennen, bijvoorbeeld een e-
mail sturen naar familie of ken-
nissen, en u gaat het Internet 
op om te ontdekken wat daar 
voor u te vinden is.
U dient thuis te beschikken 
over wifi en een iPad. 
De kosten zijn €85,-. Als u niet 
in het bezit van een iPad bent, 
kunt er een in bruikleen krijgen 
(€45,-). 
De cursus start in het voorjaar 
van 2020.
Voor meer informatie of aan-
melden 0297-567209 en bij het 
kantoor van de Bilderdijkhof.

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Klein nieuws, groot nieuws  
maar ook de gebeurtenissen 
in de buurt  komen ter tafel tij-
dens een kopje koffie/thee in 
de buurtkamer Meerwijk. Kom 
langs en ontmoet je buurtge-
noten. Elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: KDV Borus, Eendracht 
17, Uithoorn (buurtkamer-
meerwijk@gmail.com).

Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10.00 tot 
12.00 uur een gezellige buurt-
koffie bij de Bovenboog, Johan 
de Wittlaan 83, Uithoorn.

inspirerende programma heeft 
de Fotokring Uithoorn leden, die 
al decennialang lid zijn, en trekt 
de fotokring nieuwe leden uit de 
regio aan. Meer weten? Zie www.
fotokringuithoorn.nl (Foto: Jan 
Tinga, ‘onderweg naar volwas-
senheid’)
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Vorig jaar heb ik mijzelf opge-
geven om de Marathon van 
New York te lopen voor KIKA.
Met ongeveer 93 anderen van 
het RUN FOR KIKA team kwa-
men wij in actie om geld op 
te halen voor de strijd tegen 
kinderkanker. In totaal heb-
ben we met ons KIKA team 
680.000.00 opgehaald.
Het was een fantastische er-
varing die ik nooit zal verge-
ten. Miljoenen schreeuwen-
de mensen die mij door de 
42,195 km heen hebben ge-

sleept om de eindstreep te 
halen. Deze ervaring heb ik 
te danken aan alle sponsoren 
die hun steentje hebben bij-
gedragen voor KIKA. Via deze 
weg wil ik alle sponsoren be-
danken. Samen staan we sterk 
en kunnen wij ervoor zorgen 
dat er meer onderzoek en be-
tere behandelingen voor kin-
derkanker komen. Met als 
doel dat de overlevingskans 
wordt verhoogd naar 95% .

Marjon van den Hoek 

LEZERSPOST

Alle sponsoren voor de
RUN FOR KIKA.........Bedankt!

Opbrengst collecte Diabetes
Regio - Voor het Diabetes 
Fonds is tijdens de collecte-
week van eind oktober in deze 
drie gemeenten het fraaie be-
drag van € 6.683 opgehaald. 
Heeft u de collectant gemist?
Door een plotseling groot te-
kort aan collectanten, heb-
ben wij enkele straten, � ats en 
nieuwbouwwijken over moe-
ten slaan. Digitaal doneren op: 
https://www.diabetesfonds.nl/
help-mee/doneren blijft mo-
gelijk. De collecte 2020 is in de 
laatste week van oktober en 
u kunt zich het hele jaar door 
aanmelden bij Mw. Van der 
Does tel. 06-28798906 of pau-
line.vanderdoes@online.nl alle 

hulp is welkom want u maakt 
het verschil!
Het Diabetes Fonds afdeling 
Uithoorn is dan ook bijzon-
der dankbaar voor alle hulp en 
(toekomstige) steun die wij re-
gionaal mochten (en mogen) 
krijgen van particulier tot win-
kelier: dit jaar werden wij maar 
liefst gesteund door 23 detail-
listen (zie hiervoor aparte Fa-
cebook pagina), vrijwilligers en 
de media! 
Nogmaals, volgend jaar zou u 
de bestrijding van volksziekte 
nummer één enorm helpen als 
u ons helpt met collecteren. De 
giften zijn er, ze moeten alleen 
opgehaald worden!

Herdenkingsavond
‘een lichtje voor jou’

Geniet van muziek van 
Rianne Druijff en Richard 

Kruidhof

Bij de ingang van de 
begraafplaats kunt u 

kaarsjes kopen om bij het 
graf of strooiveld te 

plaatsen. Ook is er een 
herdenkplek voor als uw 

dierbare niet begraven ligt 
op de begraafplaats.

Hang een hartje op in 
de wensboom

Verstuur een boodschap
 via hemelpost

Ontmoet elkaar bij een 
kopje koffie, thee

of chocomelk

Vrijdag 29 november
Alg. begraafplaats Uithoorn

Noorddammerweg 40
Uithoorn/De Kwakel

19.00 uur  inloop
19.30 uur  opening
20.00 uur  herdenken
21.00 uur  afsluiting

De avond is vrij toegankelijk, maar een bijdrage in de onkosten 
mag gedaan worden in de aanwezige collectebus.

Cantina del Corazon 
voor feesten en partijen
Regio - Omdat de Cantina del 
Corazon dit jaar tien jaar be-
staat geeft de Cantina tot 31 ja-
nuari 2020, 15% vroegboek-kor-
ting op alle bedrijfs-en andere 
feesten vanaf 20 tot 120 perso-
nen. Deze korting geldt voor alle 
mogelijke arrangementen, van-
af een eenvoudig bittergarnituur 
tot en met een arrangement met 
de meest uitgebreide tapasscha-
len en bu� etten Alle mogelijkhe-
den zijn bespreekbaar. “De Can-
tina leent zich uitstekend voor 
partijen van diverse grootte” Aan 
het woord is Sabrina Masselman, 
kok van professie en oprichtster 
van de Cantina.”Omdat de Can-
tina drie verschillende ruimtes 
heeft die zowel los van elkaar als 
geschakeld kunnen worden ge-

boekt blijft het ook met kleine-
re gezelschappen gezellig, me-
de door de gescheiden ruimtes. 
Het krijgt zo toch de nodige in-
timiteit. Livemuziek of een DJ is 
niet noodzakelijk want dat kun-
nen we prima zelf verzorgen, dus 
is kosteloos. Bedrijfspresentaties, 
verjaardagsfeestjes, letterlijk alles 

is mogelijk bij ons…. En gelukkig 
is parkeren in dit deel van Am-
stelveen gratis. Voor een grotere 

hoeveelheid parkeerders hebben 
wij de mogelijkheid om op korte 
afstand van de Cantina in overleg 
parkeerruimte aan te bieden.”

Ruime bar
De Cantina beschikt over een rui-
me bar, een lager gelegen ge-
deelte van de zaak met een dans-
vloer, ‘de Lounge’ en een klas-
siek ingericht restaurant gedeel-
te, ‘het Koetshuis’ waar de gas-
ten die even rustig willen conver-
seren kunnen plaatsnemen. In ie-
der gedeelte van de Cantina kan 
de muziek apart worden afgere-
geld. U vindt De Cantina aan de 
Amsteldijk 162 in Nes aan de Am-
stel grens Amstelveen. De vroeg-
boekkortingsactie is vanaf he-
den. U kunt reserveren via tele-
foonnummer 0297-582205 of 06-
22315315

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informe-
ren. 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 ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aan-
wezig 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.

Schoonmaakbedrijf heeft 
Raggers getrakteerd
Regio - Afgelopen dagen heeft 
schoonmaakbedrijf Raggers op 
diverse plekken in Uithoorn, 
Amstelveen, Amsterdam en 
Aalsmeer gratis koeken en war-
me chocolademelk met slagroom 
getrakteerd. Aankomend jaar be-

staat het familiebedrijf 85 jaar 
maar blijft sportief en jong!
Door het ondersteunen van de 
Belgische Olympische schaatsers 
dragen zij bij aan de ontwikkeling 
van de schaatssport en aan de in-
ternationalisering van de sport.

Succesvolle High Tea in 
het Hoge Heem
Uithoorn - Een aantal maal per 
jaar organiseren twee dames van 
het personeel uit de keuken van 
verzorgingshuis het Hoge Heem 
een high tea. Dit doen zij ge-
heel belangeloos in hun vrije tijd, 
evenals de dames van de bedie-
ning. Alle hapjes worden door de-
ze twee zelf gemaakt. Deze keer 
kozen zij ervoor om de high tea 
met vis hapjes en werd de high 
tea omgetoverd tot een High Sea. 
Het maximale aantal van zestig 
personen bestaande uit bewo-

ners, familieleden maar ook men-
sen uit de buurt was snel bereikt. 
Afgelopen zaterdag was het dan 
zover, de tafels werden feestelijk 
gedekt met als blikvanger de in-
gezamelde mooie theepotten en 
kop en schotels. Het menu be-
stond uit mossel gazpacho, stuk-
je geroosterd zalm met ravigotte 
saus, roggebroodje met haring, 
amuse glaasje garnalen, � nger 
sandwich gerookte zalm, amu-
selepel tonijnsalade, bladerdeeg 
hapje gevuld met krab, toast-

je paling, komkommer met een 
mousse van makreel, bietensala-
de met zure haring, cake met bol-
letje ijs, aardbeien en slagroom, 
scones en tot slot ko�  e met een 
bonbon. Na een gezellige mid-
dag ging een ieder naar huis.
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 Wat leuk! Je bent er weer! Vorige week kon je lekker warm binnen een boekje knutselen, 
maar vandaag stuur ik je naar buiten!  Het is namelijk tijd voor het eerste raadsel! Los het raadsel 
op en schrijf  de oplossing in je boekje (bij 1. ja). 
 De brug op deze foto is er niet meer, maar je kan vlakbij het Rechthuis nog wel goed zien waar 
de brug lag. Enne, weet je nog? Die timmermannen uit Amsterdam die op een nacht kwamen om 
de brug om te zagen? We waren in het rampjaar 1672 in gevecht met Frankrijk en je eigen bruggen 
kapot maken was een manier om oprukkende soldaten te stoppen.
Er hebben dus eigenlijk meerdere bruggen op deze plek gelegen. Misschien was er zelfs al een brug 
op deze plek vóór de 80-jarige oorlog (1568-1648), maar daarvoor is geen stevig bewijs te vinden. 

De brug gaat over 
de Amstel. Nu gaat 
er vlakbij deze plek 
een andere brug over 
de Amstel: de Prinses 
Irenebrug. 

De Amstel begint in 
Amsterdam

Goed, je wil natuurlijk aan de slag! Dit is het éérste raadsel, dus ik leg nog even uit wat de bedoeling 
is. Je gaat naar de plek waar je denkt dat je moet zijn om het raadsel op te kunnen lossen. (Hier staat 
dat nog vrij duidelijk omschreven). De zin die je gaat vinden is het antwoord op de eerste vraag.  
Er ontbreken alleen nog twee woorden. Misschien was je er zelf  al achtergekomen, maar op je 
boekenlegger staat iets in geheimtaal. En het ontcijferen van de geheimtaal lukt je weer omdat die 
te vinden is op die muntjes in je...nee dat zoek je zelf  wel uit, toch? Hier komt het raadsel...

Vlakbij het Rechthuis was ooit de enige brug (in Uithoorn) over de Amstel 
heb je het al gelezen?
Dat is de plek waar je moet wezen
Vlakbij de poort, is een raam
Daar hangt een tekst
Ga er maar voor staan

Juff en en meesters, hebben jullie mooie tijdlijnen met de kinderen gemaakt? Ik zou het heel leuk vinden om af  en toe werk 
van de kinderen te plaatsen, dus als jullie er foto’s van hebben, dan ontvang ik die graag! En ouders en kinderen, jullie mo-
gen mij ook altijd foto’s sturen als jullie aan het werk zijn met iets uit het boek “Een lange nacht in het Rechthuis”. Graag 
zelfs! Stuur het naar: caroline@cabasm.nl

pagina 2, 13 nov. 2019

Spetterend concert 
Amstel Blazers Collectief!
Regio - Afgelopen zondag heb-
ben de muzikanten van het Am-
stel Blazers Collectief onder lei-
ding van dirigent Richard Wortel 
een spetterend concert gegeven 
in De Schutse in Uithoorn. En wat 
een succes! Een volle Schutse met 
een enthousiast publiek.
Heel Holland Klinkt heette dit bij-
zonder leuke concert, dat gepre-
senteerd werd door Jan-Willem 
Dienske. De eerste helft van het 
programma bestond uit instru-
mentale stukken van Nederland-
se origine, zoals Floris, Soldaat 
van Oranje, de Fabriek en muziek 
uit de musical Ciske de Rat. Een 
bijzonder ontroerend stuk was 
‘Esther’, ook uit de � lm Soldaat 
van Oranje. Speciaal voor deze 
gelegenheid had Richard dit stuk 
gearrangeerd voor twee solisten: 
een duet tussen trompet (Annet-
te van der Jagt) en sopraansaxo-
foon (Petra Lee� ang).
De jonge band The Gerts liet tij-
dens de pauze van zich horen 
met nummers van De Dijk en sa-
men met het Amstel Blazers Col-
lectief speelden zij ‘Dansen op de 

Vulkaan’. Voor de jongens heel 
spannend, want het was de eer-
ste keer dat ze met een orkest 
speelden. Dat is even wennen als 
je normaal als band met z’n vie-
ren speelt en nu met een 28-kop-
pig orkest moet dealen en ook 
nog op een op een dirigent moet 
letten, maar het ging hartstikke 
goed!

Gastzangers
De Amstel Blazers hadden nog 
meer in petto. Na de pauze kre-
gen ze gezelschap van gastzan-
gers: voor deze gelegenheid wa-
ren Annemarie Stolwijk, Irene 
Geurds-Buijs en Martin Buijs uit-
genodigd om met hen te komen 
zingen. Annemarie zingt als so-
praan en is vaste soliste bij zang-
groep The Bridges in De Kwa-
kel. Martin en Irene zijn bevlogen 
zangers van het gerenommeerde 
musicaltheatergezelschap Stac-
cato uit Huizen. Tijdens dit con-
cert traden de zangers zowel op 
als solist, als duo en met z’n drie-
en. Samen met het Amstel Bla-
zers Collectief werden een aantal 

bekende oude en nieuwe songs, 
passend in het Nederlandse the-
ma, ten gehore gebracht. Martin 
beet het spits af met ‘Het Dorp’ 
van Wim Sonneveld. Martin en 
Irene zongen samen prachtig het 
mooie duet ‘Pastorale’. Annema-
rie schitterde met het dit jaar win-
nende songfestivallied ‘Arcade’. 
En met z’n drieën zongen ze ‘Laat 
Me’ (Vivre) en medleys van Ken-
sington, Doe Maar en Marco Bor-
sato. Het publiek was zichtbaar 
onder de indruk en deelde na af-
loop vele complimenten uit. De 
dirigent, muzikanten en zangers 
kijken dan ook terug op een zeer 
geslaagd concert.
Op 1 januari 2020 bestaat het 
Amstel Blazers Collectief alweer 5 
jaar. Ook in dat jubileumjaar zul-
len er verrassende optredens ge-
geven worden. Houdt u de face-
bookpagina of de website in de 
gaten! Speelt u een blaasinstru-
ment en wilt u zich bij het or-
kest aansluiten? Stuurt u dan een 
mailtje naar abcuithoorn@gmail.
com en vraag naar de mogelijk-
heden.

Jazz aan de Amstel start 8e seizoen
Regio - Zondag 24 november 
is o.a. zanger/saxofonist Lo van 
Gorp speciaal te gast bij de start 
het 8e seizoen van  Jazz aan de 
Amstel. Het wordt weer ouder-
wets genieten van een muzikale 
middag bij Sjiek, met een bijzon-
dere mix van jazz, soul en pop-
muziek. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunt u luisteren naar echte 
Jazz standards, eigen songs, maar 
ook soul, pop en bewerkingen 
van bestaande nummers. 
Lo van Gorp begon in zijn tiener-
jaren als saxofonist in vele pop- 
en jazzbands en besloot lichte 
muziek te gaan studeren aan het 
Hilversums Conservatorium. Lo is 
een veelzijdig muzikant met een 
prachtige soul stem en stage per-
sonality. Uw gastvrouw, presenta-
trice en zangeres Shyla Zoet, on-
der andere te horen in commer-

cials op radio en televisie, werkte 
reeds met vele nationale en inter-
nationale artiesten samen. Onder 
haar eigen naam bracht zij het al-
bum ‘Come Listen to me’ uit en 
onder de naam Sweet & Co, de EP 
‘Listen 2 me’. Aan de EP werkte on-
der andere Amerikaanse toetse-
nist David Gar� eld en saxofonist 
Eric Marienthal mee. Zij schreef 
en produceerde dit album samen 
met Joos van Leeuwen. Van Leeu-
wen zal ook dit seizoen weer te 
beluisteren zijn op de piano en 
is daarnaast bekend als producer 
en toetsenist van verschillende 
artiesten en tv programma’s, zo-
als Het Mooiste Liedje van Neder-
land, It Takes Two, Dancing on Ice, 
The Passion en vele andere.  
Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-18.00 uur. Entree 5 euro. 
Zaal open om 15.00 uur.

Afsluiting N201 door onderhoud aan 
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert van 14 november tot 
en met 16 november 2019 on-
derhoud uit aan het Amstelaqua-
duct (tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen) en 
aan de Waterwolftunnel (tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer). Het verkeer op de 
N201 wordt in de avond en nacht 
omgeleid en moet rekening hou-
den met enige vertraging.
 
Afsluiting Aquaduct
De N201 wordt ter hoogte van 
het Amstelaquaduct afgesloten 
van donderdagavond 14 novem-
ber 20.00 uur tot vrijdagochtend 
15 november 05.00 uur. Het ver-
keer op de N201 wordt tussen de 
Koningin Maximalaan (N196) in 
Ronde Venen en de Middenweg 
Bovenkerkerpolder in Uithoorn 

met gele borden omgeleid via de 
Koningin Maximalaan en de Leg-
meerdijk (en vice versa).
 
Afsluiting Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrij-
dagavond  15 november 19.00 
uur tot  zaterdagochtend 16 no-
vember 06.00 uur afgesloten. Het 
verkeer op de N201 wordt tussen 
de Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer met gele bor-
den omgeleid via de Fokkerweg 
(N232) en de Bosrandweg/Leg-
meerdijk N231 (en vice versa). 
Ook de toe- en afritten van de 
N201 zijn ter hoogte van de Mid-
denweg en de Braziliëlaan afge-
sloten. Het verkeer vanaf de Mid-
denweg wordt omgeleid via de 
Braziliëlaan, Machineweg en Ja-
panlaan naar de N231.

Werkzaamheden
Drie keer per jaar is het nodig om 
onderhoud uit te voeren aan het 
Amstelaquaduct en de Water-
wolftunnel.
Om de veiligheid van het onder-
houdspersoneel te borgen en 
de werkzaamheden sneller uit te 
kunnen voeren, is het noodza-
kelijk het Amstelaquaduct en de 
Waterwolftunnel volledig af te 
sluiten.
De provincie voert onderhoud uit 
aan de technische installaties in 
de tunnels, reinigt de wanden en 
markeringen, controleert de vei-
ligheidsmiddelen en er wordt ge-
maaid. Ook wordt zwerfvuil ver-
wijderd en de riolering gereinigd. 
Om het verkeer zo min moge-
lijk te hinderen, vinden de werk-
zaamheden in de avond en nacht 
plaats.

Volgens mij had de Gemeente Uithoorn heel wat 
geld kunnen besparen door 
minder bermpaaltjes te plaatsen langs de Boter-
dijk. De paaltjes die er nu staan (en dat zijn er tot 
nu toe nog erg veel) 
staan erg los en dicht op elkaar. Echter er zijn er 
inmiddels al heel wat kapot of zoekgemaakt. Het 
viel mij op dat er op het bruggetje naast Polder-
sport naar de 
Meerwijk er diverse van deze paaltjes in de bos-
je liggen. Op de foto’s kun je ook zien dat er ter 
hoogte van Poldersport ook bijna 
geen een meer staat. Van de zomer zag ik ook dat 
er al heel wat van deze paaltjes in de sloot   en 
langs de berm lagen. Het was handig geweest 
indien deze paaltjes wat degelijker waren   ge-
plaatst en niet op de huidige manier zodat een 
ieder die kwaad wil deze er zo uit kan trekken.

Frans Goossens

LEZERSPOST

Beetje veel paaltjes?

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 al-
le 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 bijeen-
komst 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de in-
houd. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gereedschappen uit 
container gestolen
De Kwakel – In de nacht van 
maandag 4 op dinsdag 5 novem-
ber is een container bij een be-
drijf aan de Monsieur Nortman-
laan open gebroken door onbe-

kenden. Bij aankomst bij het be-
drijf werd gezien dat de deur van 
de container op een kier stond. 
De container op het terrein van 
het bedrijf was afgesloten met 

een slot. De dieven hebben het 
slot open weten te breken. Er zijn 
diverse handgereedschappen ge-
stolen.
De inbraak heeft tussen kwart 
over zes op maandagavond en 
zeven uur dinsdagmorgen plaats-
gevonden.
Getuigen worden verzocht zich 
te melden bij de politie via 0900-
8844.
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Gemeente Uithoorn gaat 
van start met isolatie-actie
Uithoorn - Op 20 november start 
de gemeente Uithoorn een iso-
latie-actie voor haar bewoners. 
Met deze actie wil de gemeente 

huiseigenaren ondersteunen bij 
het verduurzamen van hun wo-
ning. Door deelname aan de iso-
latie-actie pro�teren inwoners 

van gunstige prijzen en een kwa-
litatief goed aanbod voor isola-
tiemaatregelen zoals vloer- of 
spouwmuurisolatie.
De actie is opgezet in samenwer-
king met het Regionaal Energielo-
ket, die de actie voor de gemeen-
te Uithoorn uitvoert. Bij eerdere 
acties waar het Regionaal Ener-
gieloket de aanschaf van zonne-
panelen ondersteunde, hebben 
veel inwoners gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om hun wo-
ning te verduurzamen. Deze ac-
tie komt voort uit de duurzaam-
heidsagenda van de gemeente 
Uithoorn. 

Informatieavond
Ter voorbereiding op de actie or-
ganiseren de gemeente en het 

Groep 7 de Kwikstaart ontbijt met 
burgemeester en wethouder
Uithoorn - Donderdagochtend 7 
november brachten 31 kinderen 
van basisschool de Kwikstaart uit 
Uithoorn een ontbijtje bij burge-
meester Pieter Heiliegers en wet-
houder Ria Zijlstra (Onderwijs) in 
het gemeentehuis. In de kanti-
ne gaven ze met dat gezamenlijk 
Burgemeestersontbijt het goede 
voorbeeld in de week van het Na-
tionaal Schoolontbijt, waarbij een 
half miljoen kinderen samen ge-
zond ontbijten op zo’n 2.750 ba-
sisscholen.

Het Vergeten Kind
Voordat de kinderen gingen ont-
bijten, betaalde de burgemeester 
symbolisch voor het ontbijt met 
een donatie aan stichting ‘Het 
Vergeten Kind’, het goede doel 
van deze 17e editie van het Na-
tionaal Schoolontbijt. Thema van 
de ontbijtweek is dit jaar: ‘Neem 
tijd voor je ontbijt!’. In de bedrijfs-
kantine van het gemeentehuis 

waren de tafels gedekt voor een 
gezellig en gezond ontbijtfeestje. 
De school levert zelf het gezonde 
ontbijt. Wethouder Zijlstra stak 
de handen uit de mouwen en 
hielp mee met de ontbijtspullen 
klaar te zetten. Aan de ontbijtta-
fel maakten de kinderen, de bur-
gemeester en wethouder uitge-
breid kennis met elkaar en wissel-
den ze van gedachten. 

Smullen
De leerlingen konden heerlijk 
smullen van bruine boterham-
men, bolletjes of crackers met 
kaas, pindakaas of jam, mue-
sli met yoghurt en een stuk fruit. 
Ook de kopjes thee waren niet 
aan te slepen. De leerlingen heb-
ben gezellig kunnen kletsen met 
de burgemeester en de wethou-
der.
‘De burgemeester houdt wel van 
grapjes maken,’ zei een meisje die 
naast de burgemeester zat. De 

Regionaal Energieloket twee in-
formatieavonden op 20 en 26 no-
vember. Vanaf 19:15 uur is ieder-
een welkom in De Schutse, De 
Mérodelaan 1. Hier kunnen ge-
interesseerde bewoners meer in-
formatie ontvangen over de actie 
en stellen de deelnemende par-
tijen zich voor. Ook zal er genoeg 
ruimte zijn voor vragen. Inschrij-
ven voor de informatieavond kan 
via www.regionaalenergieloket.
nl/uithoorn.

Inschrijven
Vanaf 20 november kunnen huis-
eigenaren zich inschrijven via 
www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn voor de isolatie-actie. 
Inwoners die zich hebben inge-
schreven ontvangen vervolgens 
een uitnodiging om een woning-
opname in te plannen met het 
isolatiebedrijf. Kort na de wo-
ningopname ontvangen moge-
lijke deelnemers een persoonlijke 
o�erte van de specialist en kun-
nen ze besluiten of ze mee doen 
met de actie.

burgemeester vond het leuke ge-
sprekjes met de leerlingen. Het is 
natuurlijk wat onwennig om in-
eens naast een burgemeester of 
wethouder te zitten maar na de 
eerste keurige vragen vroeg de 
burgemeester “wie heeft er nog 
een vraag die je eigenlijk niet 

durft te stellen?”, kwam het los. 
De kinderen vroegen “Hoe heten 
je kinderen? Wat is je pincode? Ga 
je naar het buitenland, wat voor 
auto rijd je, komen we nu op het 
jeugdjournaal?”
De burgemeester moest ook la-
chen om de opmerking van zijn 
‘buurvrouw’: “Ik stel nu een ran-
dom vraag,” zei het meisje dat 
naast hem zat. Ook de wethouder 
had gezellige maar vooral per-
soonlijke openhartige gesprek-
ken met de leerlingen.

Overlast door rondhangjeugd
Uithoorn – Bij de politie zijn di-
verse klachten binnen gekomen 
over rondhangjeugd en met na-
me over de troep die de groepen 
achter laten na hun verblijf. On-
der andere bij school De Dol�jn 
aan de Randhoornweg moeten 
nagenoeg na elk weekend glas-
scherven, lege zakken chips en 
resten van joints van het plein ge-
veegd worden.
Op zondag 10 november kreeg 
de politie rond negen uur in de 
avond dat er weer overlast was 
bij deze hangplek. Agenten zijn 

ter plaatse gegaan en tro�en een 
groep jongeren aan in de leeftijd 
van 15 tot 17 jaar, allen woonach-
tig in de nabije omgeving. Ze zijn 
aangesproken op hun gedrag en 
gevraagd is de plek niet te vervui-
len. 
Aangekondigd is ook dat er bij 
het zien van jongeren op het 
schoolplein vanaf nu direct pro-
ces-verbaal opgemaakt gaat wor-
den, omdat het rondhangen ge-
beurt op verboden terrein. De po-
litie gaat hier regelmatig contro-
leren.

Vuilnisbak in 
brand gestoken

Uithoorn – Op woensdag 6 no-
vember is rond acht uur in de 
avond een vuilnisbak aan de Aal-
berslaan in brand gestoken. Het 
vuur kon geblust worden door om-

Schouderbreuk 
na aanrijding

Uithoorn – Op de kruising Rand-
weg met de Noorddammer-
weg heeft op vrijdag 8 novem-
ber rond negen uur in de och-
tend een aanrijding plaatsge-
vonden. Een �etsster, een 15-ja-

Uithoorn – In de nacht van zon-
dag 10 en maandag 11 novem-
ber is ingebroken in de sporthal 
aan de Arthur van Schendellaan. 
Er is geen braakschade. De die-
ven zijn binnen gekomen via de 
nooduitgang, die niet goed af-
gesloten bleek te zijn. De kan-
tine is behoorlijk over hoop ge-
haald. Zo is de kassa op de grond 

Laptops uit 
kamers weg

Uithoorn – Op dinsdag 5 novem-
ber zijn tussen zeven uur in de 

Woninginbraak en 
poging inbraak
Uithoorn – Tussen vrijdag 8 en 
maandag 11 november is inge-
broken in een woning aan de Zij-
delweg, nabij de benzinepomp. 
Om binnen te komen is een ruit 
van de achterdeur ingeslagen. 
Het gehele huis is doorzocht. 
Vooralsnog is de buit onbekend. 
Op woensdag 6 november is ge-
probeerd in te breken in een ap-
partement aan de Wilhelmina-
kade, nabij de busbrug. De be-
woners kregen bij thuiskomst de 

voordeur niet open. De politie is 
gealarmeerd. Er bleek een stuk 
boor in het cilinderslot te zitten. 
De reden waarschijnlijk dat de in-
braak mislukt is. Een sleutelmaker 
is gekomen om het slot te repare-
ren. De inbraakpoging heeft tus-
sen half acht ’s morgens en negen 
uur in de avond plaatsgevonden. 
Mogelijk zijn er getuigen, ook van 
de inbraak, zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 099-8844.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 5 
november kwamen 60 bridgers 
weer bijeen in de speelzaal van 
Sporthal De Scheg voor de eer-
ste zitting van de tweede ron-
de parencompetitie. In de A-lijn 
was de eerste plaats voor Ger-
da Bosboom & Nel Hamelijnck 
met 59,03%. Op twee eindigden 
Re�na van Meijgaarden & Cathy 
Troost met 54,86% en op drie Ina 
Melkman & Jetty Weening met 
54,17%. Net iets minder name-
lijk 54,10% werd gescoord door 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders en Inge Dyr-
bye & Thea Stahl. Goed voor een 

gedeelde vierde/vijfde plaats. 
In de B-lijn een prachtige score 
voor Willy Woerden & Ellen Boe-
ringa: 58,68%. Zij werden op de 
voet gevolgd door Marianne Jon-
kers & Anneke de Weerdt die met 
58,33% de tweede plaats behaal-
den. Op drie Ploon Roelofsma & 
Marja Slinger met 57,29% en vier-
de werden Greet van Diemen 
& Jany van der Ent met 53,47%. 
Matty Overwater & Yvonne van 
der Wildt tenslotte sloten de top-
vijf af met 52,43%. Ook een keer-
tje meespelen of informatie over 
de club? Stuur dan een mail aan 
hartenvrouw2015@gmail.com

Jeugdschaatsen bij Nooit 
Gedacht in volle gang
Regio - Het schaatsseizoen bij IJs-
club Nooit Gedacht is nog maar 
één maand oud en nu al zijn de 
vorderingen van de jeugdschaat-
sers goed zichtbaar. Moesten de 
kinderen aanvankelijk nog wen-
nen aan het gladde ijs en de dun-
ne ijzers, na 5 lessen zijn ze inmid-
dels al behoorlijk vertrouwd met 
het schaatsen.
De jongste groepen, met kin-
deren van 6 tot en met 8 jaar, 
schaatsen het grootste deel van 
de les op de krabbelbaan, waar ze 
continue oefeningen krijgen en 
spelletjes doen. Ook wordt bij de-
ze groep al voorzichtig een begin 
gemaakt met het schaatsen op 
de grote baan.
De oudere kinderen (9 tot en met 
12 jaar) schaatsen continu op 
de grote baan. Binnen één les-
uur krijgen zij een half uur oefe-
ningen op een afgezet stukje 400 
meter baan en een half uur mo-

gen zij vrij rondjes schaatsen. Ook 
hierbij krijgen zij aanwijzingen 
van hun eigen schaatsleiders .
Afgelopen zaterdag mochten de 
jonge schaatsers ook een vriend-
je of een vriendinnetje mee laten 
doen met de schaatsles. Niet al-
leen leuk voor de kinderen die al 
schaatsen, maar ook een mooie 
manier om andere kinderen en-
thousiast te krijgen voor het 
jeugdschaatsen
Het schaatsseizoen bij IJsclub 
Nooit Gedacht duurt to half 
maart. Elke zaterdagmiddag 
wordt er van 17 tot 18 uur ge-
schaatst op de Jaap Edenbaan. 
Wil je ook schaatsen, dan kan dat. 
Er is nog voldoende plek om in te 
stromen. Neem daarvoor contact 
op met onze jeugdcoördinator 
(jeugdcoördinator@ijsclubnooit-
gedacht.nl) of neem een kijkje 
op de site (www.ijsclubnooitge-
dacht.nl)

Gelukkige driepunter 
voor KDO tegen DIOS
De Kwakel - Na de ruime 5-2 uit-
nederlaag van vorige week te-
gen SO Soest, mocht KDO afgelo-
pen zondag aantreden tegen DI-
OS. In eigen huis wilden de Kwa-
kelaars graag hun tweede over-
winning realiseren tegen de ro-
de lantaarndrager in de 2e klasse 
B. Voor trainer Raymond de Jong 
was het een behoorlijke puzzel 
om zijn basiselftal in elkaar te zet-
ten. Dit had o.a. te maken met de 
blessure van Menno Lingeman 
en de afwezigen Sven Vlasman en 
Erik Verbruggen. In de eerste helft 
gebeurde er niet veel in het zon-
nige De Kwakel. Beide ploegen 
deden nauwelijks iets onder voor 
elkaar en zowel KDO als DIOS wa-
ren onnauwkeurig in het vijande-
lijke zestienmetergebied. In het 
laatste kwartier voor rust waren 
Mathijs van Rijn (schuin voor het 
doel), Roy Verkaik (kopbal vanuit 
een corner) en Jim Klijn (vrije trap 
over) net niet scherp genoeg om 
KDO op voorsprong te zetten.

Positieve impuls
In de tweede helft was er spra-
ke van hetzelfde spelbeeld, waar-
bij het inbrengen van Bart Ho-
ving na een klein uur spelen, voor 
een positieve impuls zorgde. De 
fysiek sterke Bart bracht aanval-
lend meer power en mede hier-

door kwam KDO steeds beter in 
de wedstrijd. Tot twee keer toe 
was Joeri Stange dichtbij de ope-
ningstre�er, maar beide kop-
ballen leverde niet het gewens-
te resultaat op. In de 75e minuut 
dacht Mathijs van Rijn de 1-0 te 
maken, maar zijn schot beland-
de op de rechterpaal. Vlak hier-
na was het alsnog raak toen Max 
Wessels, vanuit met een geïnstru-
eerde corner, van dichtbij de 1-0 
wist binnen te tikken. Na dit ope-
ningsdoelpunt had Mathijs van 
Rijn de 2-0 op zijn schoen, maar 
opnieuw was de paal een sta-in-
de-weg voor hem. In de laatste 
tien minuten ging DIOS in ene 
veel meer vooruit voetballen en 
dit zorgde voor onrust achterin 
bij KDO. Twee grote kansen kre-
gen de bezoekers op de 1-1, maar 
dit bleef de Kwakelaars bespaard, 
mede dankzij knap keeperswerk 
van Jesper Oudshoorn. Door de-
ze tweede overwinning van het 
seizoen schuift KDO langzaam-
aan op naar boven. Aankomen-
de zondag spelen de Kwakelaars 
wederom thuis en dan tegen Zee-
burgia. De ploeg uit Amsterdam-
Oost heeft op dit moment één 
punt meer dan KDO. Kortom, zo-
dra er opnieuw gewonnen zou 
worden, komt de onderkant van 
de middenmoot inzicht.

Veel schade na inbraak sporthal
stuk gegooid en het nog aanwe-
zige wisselgeld ontvreemd. Ook 
is het camerasysteem losgekop-
peld en meegenomen door de 
daders. Er is �inke schade ge-
maakt. De politie heeft de in-
braak, die gepleegd is tussen 
kwart voor tien zondagavond en 
half elf maandagochtend, in on-
derzoek.

wonenden. Getuigen hebben een 
groep van rond de acht jongeren 
gezien bij de vuilniszak. Ze zijn er 
vandoor gegaan richting busstati-
on. Agenten zijn na het alarm direct 
ter plaatse gegaan, maar de groep 
was al verdwenen. Ook een rondje 
in de buurt heeft niet tot aanhou-
dingen geleid. De vuilnisbak is door 
de brand �ink beschadigd.

rige Uithoornse, werd bij het 
linksaf slaan over het hoofd ge-
zien door een 48-jarige automo-
bilist uit Amstelveen. De �etsster 
kwam ten val en raakte gewond. 
De inwoonster is per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd. 
Ze heeft een gebroken schouder 
aan het ongeval overgehouden. 
De automobilist kwam met de 
schrik vrij.

ochtend en één uur ’s middags 
diefstallen gepleegd in een ge-
bouw met migrantenkamers aan 
de Achterweg. Uit twee kamers 
zijn laptops, playstations, alcohol 
en sigaretten ontvreemd. Er loopt 
een onderzoek.

Klaverjassen in De Hoef
Regio - Aanstaande zaterdag 
16 november om 20.00 uur kun-
nen in het dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef de kaarten weer 
geschud worden, bij Biljartclub 
De Hoef. Ook op 14 december, 
11 januari, 8 februari, 14 maart, 
en 11 april. Voor de totaal score 

tellen weer 5 van de 8 avonden. 
Gezellige kaartavonden zijn 
het met leuke prijzen. Het kaar-
ten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur. Wij zien u 
graag voor een gezellige kaart-
avond in de Springbok aan de 
Oostzijde 61 a in De Hoef.

Bingo bij KDO
Regio - Vrijdagavond 15 novem-
ber is er weer bingo in de kantine 

van KDO in De Kwakel. Aanvang 
20.00 uur. Wederom is het inkoop 
team er weer in geslaagd mooie 
prijzen te scoren dus ben u weer 
van harte welkom. 



Techniekplezier spat ervan af op 
4e editie Techniek Driedaagse
Techniekplezier. Dat woord omschrijft de vierde editie van de Techniek Driedaagse het beste. 
Meer dan 3500 leerlingen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer hadden zich 
aangemeld en 1600 ouders en kinderen kwamen naar de Open Avond. Allemaal gingen ze aan 
de slag met technische workshops. Er werden allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe vaardig-
heden ontdekt. Metselen, programmeren en boren; op de Techniek Driedaagse kan alles.

Wie vorige week binnenstapte bij de loods van FN 
Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht 
keek zijn ogen uit; overal waren leerlingen druk 
met technische workshops. In de branchegroep 
Automotive werden apk-keuringen uitgevoerd 
aan auto’s en � etsen gerepareerd. Niet veel ver-
derop, in de branchegroep Metaal en Kunststof, 
solderen Tatum en Nikki een metalen � guur. 
“Hiervoor gebruik je tin’’, legt Tatum uit. “Het is als 
een soort lijm. Daarmee kun je metalen dingen 
aan elkaar maken als je het heet maakt. Als het af-
koelt zit het vast. Grappig he? Ik wist niet dat dat 
kon.’’ In de branchegroep Bouw metselen Roos en 
Noor een muurtje. “Dit is echt lastig’’, zegt Roos. 
“Je gaat snel scheef. Toch is ons muurtje wel het 
hoogste tot nu toe.’’ 

Nieuw dit jaar was het Recycleplein. Daar leren 
de kinderen dat afval kan worden ingezet als een 
nieuwe grondstof. Ze kunnen sieraden en sleu-

telhangers maken van oude autobanden en een 
speaker maken van kosteloos materiaal, maar de 
activiteit die het meest in het oog springt, is het 
recyclen van een plastic bekertje tot een ring. 
Wende (10) uit Aalsmeer is diep onder de indruk 
van het proces. “Je moet eerst je bekertje wassen 
en laten drogen’’, legt zij uit. ,,Vervolgens stop je 
het bekertje in een shredder. Hij maakt het kapot. 
De stukken gaan weer door een andere shredder. 
Die maakt de stukjes kleiner. Die kleine stukken 
gaan in een apparaat wat er een draad van smelt. 
Deze draad stop je in de printer. Hij maakt er dan 
een ring van. Die ring was net nog een bekertje. 
Gek he?’’ 

Het enthousiasme bij de leerlingen, leerkrachten, 
vele vrijwilligers en deelnemende bedrijven spat 
ervan af. Volgend jaar weer een Techniek Drie-
daagse? Ja! De 5e Techniek Driedaagse wordt ge-
houden op 10, 11 en 12 november 2020. 
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Regio - Afgelopen week was het op scholenge-
meenschap Thamen voor de eersteklassers een bij-
zondere week. Alle dagen stonden in het teken van 
Schiphol en techniek. De leerlingen zijn bezig ge-
weest met het maken van maquettes, het bouwen 
van bijzondere voertuigen en kunstwerken, en bij 
de theorievakken hebben ze nagedacht over de in-
vloed van onze luchthaven op de samenleving, mi-
lieu en techniek. Dit deden ze onder meer door op-
drachten en zelfs gedichten te maken. Op woens-
dag stond een bezoek aan de Techniek Driedaag-
se in Mijdrecht op het programma. De daaraan ver-
bonden techniekwedstrijd is door twee leerlingen 
uit 1b1 gewonnen, Cor en Nino. Op donderdag 
zijn de eersteklassers naar het Aviodrome in Lely-
stad geweest en konden ze oude en nieuwe vlieg-
tuigen bewonderen. Op vrijdag vond de afslui-
ting van het project plaats, met een tentoonstel-
ling van al het gemaakte werk. Ouders en belang-
stellenden waren uitgenodigd om dit bij te wonen, 
en iedereen kon stemmen op de mooiste presen-
tatie. Klas 1M3 viel daarbij in de prijzen. De afslui-
ting viel samen met de opening van het Vakcolle-
ge op Thamen. Met het doorknippen van een ket-

ting door Truus Vaes, voorzitter van de raad van be-
stuur van Stichting Iris,  Ria Zijlstra, wethouder van 
onderwijs van Uithoorn, werd het Vakcollege sym-
bolisch geopend, waarna leerlingen van het Licht 
– en Geluidteam van Thamen een spectaculai-
re licht- en geluidshow gaven. De projectweek op 
Thamen heeft laten zien, dat onderwijs en techniek 
heel goed samengaan. Leerlingen, ouders, mento-
ren van klas 1 en betrokken collega’s kunnen terug-
kijken op een aantal zeer geslaagde dagen.

Vakcollege op Thamen 
geeft eersteklassers vleugels
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Winst voor Legmeervogels
Uithoorn - Het wederom talrijk 
opgekomen publiek nam plaats 
op de tribune. Daar de tempera-
tuur al diep onder de 10 graden 
was gezakt, veelal getooid met 
shawls en handschoenen. LMV 
vreesde een moeilijke wedstrijd 
tegen het op het laatste moment 
aan de competitie toegevoegde 
Laren. Zij stonden  slechts 1 plek 
lager op de ranglijst met 1 punt 
minder en 2 wedstrijden minder 
gespeeld. De vrees nam toe toen 
Laren uit de kleedkamer kwam,
een fysiek imposant team dat eer-
der op een rugbyteam leek. Daar-
bij kwam nog dat rots in de bran-
ding Morris dit weekend ver-
koos om een romantisch samen-
zijn met zijn vriendin te vieren. 
Coach Je�rey toverde een tacti-
sche vondst uit zijn hoed, hij liet 
spits Ian 2 linies zakken.   
Ondanks de vrees startte LMV 
enthousiast en probeerde Laren 
onder druk te zetten met rustig 
combinatiespel. Dit lukte maar 
mondjesmaat, echter Laren kon 
ook geen vuist maken. Het leek 
een rustige middag voor keeper 
Dimitri te worden. Na een afge-
slagen aanval voerden Mick en 
Luc in de 29e minuut  een prima 
een-twee   uit, waarna Luc alleen 
op de keeper kon afstormen. Hij 
bleef koel en schoot de bal onder 
de keeper door in de verre hoek. 
LMV kon met gemak de voor-
sprong vasthouden tot het rust-
signaal.

Hoe anders
Hoe anders was het in de twee-
de helft, LMV werd meteen naar 
achteren gedrukt en vastgezet 

op eigen helft. Af en toe kon men 
zich losrukken uit de omsingeling 
maar tot grote kansen leidde dit 
niet. Laren bleef drukken maar 
creëerde ook niet echt kansen, al-
leen schoten van buiten het straf-
schopgebied waar Dimitri altijd 
een antwoord op had.   Het de-
fensieve blok Ian/Benjamin bleek 
een gouden vondst van Je�rey. 
Net als het legendarische Fey-
enoord-koppel Laseroms/Israel 
hielden ze alles tegen, schuw-
den ze daarbij niet het fysie-
ke maar maakten geen overtre-
dingen bij het afstoppen van de 
Gooise spitsen. Laren, inmiddels 
al aardig wanhopig, reclameerde 
tevergeefs voor een penalty bij 
een vermeende handsbal, verder 
kwamen ze niet. LMV hield het 
vol tot het eindsignaal, 3 punten 
in the pocket. Man of the match: 
Ian, die op een voor hem onwen-
nige plek over uitstekende verde-
digende kwaliteiten bleek te be-
schikken.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 7 novem-
ber vond alweer de 12e klaver-
jasavond van dit seizoen in de 
Schutse plaats waaraan door 41 
enthousiaste liefhebbers werd 
deelgenomen.
Deze keer verkeerde Ria Ver-
hoef in bloedvorm. Met kop en 
schouder stak zij boven de rest 
van het deelnemersveld uit. Met 
maar liefst 7445 punten werd zij 
dan ook onbedreigd eerste. Als 
tweede eindigde op eerbiedige 
afstand met een totaal van 7172 
punten Dora van der Steen, ter-
wijl Gerrie Ruimschoot met 6973 
punten beslag wist te leggen op 
de derde plaats. De overgang van 
het bridgen naar het klaverjassen 
deed Dré Verhoef geen goed. In 
tegenstelling tot zijn echtgenote, 
die er met de hoofdprijs vandoor 
ging, moest hij als minst scorende 
met slechts 4608 punten genoe-
gen nemen met de poedelprijs. 
De hieraan verbonden aanmoe-
digingsprijs, een �es overheerlij-

ke wijn, zal hem dan ook op de 
eerstvolgende kaartvond worden 
uitgereikt.

De marsenprijzen 
De door DUOplant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Jacqueli-
ne van den Bergh, Willem Ho-
genvorst, Joke Veenhof en Ge-
rard Compier terwijl de cadeau-
bonnen, eveneens te besteden 
bij DUOplant, gewonnen werden 
door wederom Gerard Compier 
en Joke Veenhof alsmede Richard 
van den Bergh en Gerard Kor-
tekaas. De �essen wijn van uit-
zonderlijke kwaliteit waren deze 
avond voor Dora van der Steen, 
Egbert Verkerk, Gaby Abdes-
selem en Herman de Jong. Alle 
winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 14 november in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 

Legmeervogels stijgen 
op de ranglijst
Uithoorn - Dankzij een keuri-
ge 0-3 overwinning op de FC 
uitgeest is Legmeervogels een 
plaatsje gestegen op de voorlopi-
ge ranglijst van de 1ste klasse, In 
deze klasse is het nog steeds niet 
duidelijk wat de KNVB gaat doen 
met de vereniging Papendorp. 
Mag Papendorp in de competitie 
blijven of wordt het verwijderd. 
Als dit laatste gaat gebeuren dan 
worden de gespeelde wedstrijd 
van Papendorp uit de ranglijst 
verwijderd. Papendorp heeft al 
gespeeld tegen De Zouaven, DS-
OV, FC Uitgeest, SDZ, Hoofddorp 
en AFC’34. Slechts een keer heeft 
papendorp gewonnen en wel 
thuis tegen de FC Uitgeest. Bij het 
verwijderen van Papendorp uit 
de competitie verliezen de overi-
ge elftallen de 3 punten. Wat wel 
blijft staan is dat De Zoauven de 
winnaar is geworden van de 1ste 
periode.

Vlak
Het duel FC uitgeest tegen Leg-
meervogels is zeker niet een du-
el geworden wat lang in de her-
inneringen van de vele toeschou-
wers zal blijven hangen. Het is 
een vrij vlakke wedstrijd geweest 
waarbij Legmeervogels gedu-
rende het gehele duel de bete-
re ploeg is geweest. Met goede 
combinaties probeert Legmeer-
vogels de verdediging van de 
thuisclub te ontwrichten. Daarbij 
maakt Legmeervogels te fout dat 
enkele graag deze wedstrijd voor 
het eigen succes willen gaan. Te 
veel individuele acties stranden 
voor dat Legmeervogels echt ge-
vaarlijk kan worden. De thuisclub 
moet het hebben van de enkele 
schaarse counters. Het midden-
veld met deze week als uitblin-
ker Othman Lechkar. Is duidelijk 
de baas in dit duel. Toch moeten 
de weer vele meegereisde Leg-
meervogels supporters wachten 
tot minuut 41 alvorens het over-
wicht van Legmeervogels in een 
tre�er kan worden uitgedrukt. 
Maar het is gelijk wel een fraaie 
tre�er. Mitch Vernooij weet een 
aanval van de FC Uitgeest te on-
derbreken. Ziet dan Revellinio 
Slijters vrij lopen. Laatst genoem-
de speelt dan Regilio Kranenburg 
aan en deze weet dan uiteindelijk 
op een fraaie wijze de 0-1 op het 
scorebord te brengen. Met deze 
voorsprong weet Legmeervogels 
uiteindelijk eenvoudig de rust te 
halen.

Offensief
De tweede helft begint met een 
soort o�ensief van de FC maar 
meer dan een paar corners , wel 
weer erg gemakkelijk door Leg-
meervogels weggegeven, komt 
de thuisclub niet. Corners die 

heel eenvoudig kunnen wor-
den verdedigd. De meest voor-
zetten komen in de handen van 
de doelman van Legmeervogels 
Folke Maenhout. Pas na 20 mi-
nuten spelen in de tweede helft 
een echte kans voor de thuisclub. 
Jordy Duijn van de FC uitgeest is 
even ontsnapt aan de verdedigers 
van Legmeervogels, Zijn inzet 
van wel heel dichtbij is uiteinde-
lijk een eenvoudige prooi gewor-
den voor Folke Maenhout. Trainer 
Roy v d Mije sprak over magne-
ten in de handschoenen van Fol-
ke Maenhout. In de 82ste minuut 
een duidelijke handsbal in het 16 
meter gebied van de thuisclub. 
Scheidsrechter Robbie Tiesinga, 
die een verdienstelijke wedstrijd 
heeft ge�oten. Liet doorspelen 
waar dit maar mogelijk was waar-
door de wedstrijd niet dood ge-
�oten is geworden, wees gedeci-
deerd naar de strafschopstip. Uit-
blinker Othman Lechkar schoot 
vervolgens de bal vanaf elft me-
ter foutloos in en verdubbelde 
daarmee de voorsprong van Leg-
meervogels 0-2. Met nog enkel 
minuten te spelen is het Yorick v 
d Deijl die ver kan doordringen in 
de verdediging van Legmeervo-
gels. Zijn doelgerichte Aktie kan 
alleen maar gestuit worden door 
middel van een forse overtreding. 
Wederom wijst de scheidsrechter 
naar de strafschopstip. Het is dan 
Yorick v d Deijl die toch zelf deze 
strafschop wil nemen. Dit doet hij 
vervolgens schitterend en is de 
0-3 een feit. Met een keurige 0-3 
overwinning stapt Legmeervo-
gels vervolgens van het veld. 

Beker
aanstaande zaterdagavond 16 
november een fraaie a�che Voor-
wedstrijd bij het Nederlandselftal 
SDZ zo.1 – Legmeervogels zo.1, 
aanvang 18.00 uur eerder in de 
competitie werd het een 0-0. de-
ze ker zal er een beslissing moe-
ten vallen. dus is er na 90 minu-
ten een gelijke stand dan moe-
ten strafschoppen een beslissing 
brengen.
Er wordt niet verlengd. na de re-
guliere speeltijd is het gelijk straf-
schoppen.het zal voor Legmeer-
vogels geen makkelijk duel wor-
den. de thuisclub heeft natuur-
lijk veel positieve energie opge-
daan door afgelopen zondag met 
meer liefst 7-0 thuis te winnen 
van voormalig titelkandidaat For-
tuna Wormerveer.

Competitie
voor zondag 24 november stond 
in het programma het duel Leg-
meervogels tegen Papendorp . 
deze wedstrijd is door de KNVB 
voorlopig uit het programma ge-
haald.

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO!
De Kwakel - Op vrijdag 22 no-
vember a.s. gaan we voor de ze-
vende keer een voetbalquiz or-
ganiseren in de kantine van KDO. 
Onder leiding van de enthousias-
te quizmasters Theo en Hein Le-
liveld zal er deze avond worden 
bepaald wie zich het komende 
jaar de grootste voetbalkenners 
uit de regio mogen gaan noe-
men!
Voor € 10,- per koppel kun je sa-
men met je beste voetbalvriend 
(-in) vrijdag de 22e vanaf 20:30 
uur meestrijden om deze felbe-
geerde titel en kans maken op de 
leuke prijzen. Er zullen acht ron-
des gespeeld gaan worden, waar-
bij de focus zal liggen op natio-
nale en internationaal gerelateer-
de voetbalvragen. Je kunt het zo 
gek niet bedenken, maar alles 
kan aan bod komen tijdens deze 
spraakmakende avond. Van spel-
regelvragen, het raden van spe-
lerspaspoorten tot en met de WK-
historie van het Nederlands da-
meselftal.
Nieuw dit jaar is dat er een ‘oude 
knarrenprijs’ zal zijn voor het bes-
te koppel met een minimale tota-

le leeftijd van 100 jaar. Bovendien 
zal er ook een mooie prijs gere-
geld worden voor het best pres-
terende dameskoppel. Kortom, 
hiermee wil de organisatie er al-
les aan doen om de voetbalquiz 
voor elke doelgroep aantrekkelijk 
te maken.

Aanmelden
Om zeker te zijn van je deelname 
op deze avond, kun je je hiervoor 
vanaf nu als tweetal aanmelden 
via de website van KDO. Op de 
avond zelf is het ook mogelijk om 
je aan te melden. Het inschrijf-
geld zal vrijdag 22 november ter 
plekke betaald dienen te worden.
Wacht dus niet langer, schrijf je 
snel in en zorg ervoor dat je goed 
voorbereid in de kantine komt 
deze avond. Wij zijn ervan over-
tuigd dat het wederom een fan-
tastische avond gaat worden!
Wanneer? Vrijdagavond 22 no-
vember 2019. Waar? In de kanti-
ne van KDO (Vuurlijn 51, 1424 NN 
De Kwakel). Hoe laat? Inloop van-
af 20.00 uur, de quiz begint om 
20.30 uur. Kosten? €10,-koppel. 
Opgeven? www.kdo.nl 

Hoofdsponsor zet 
Legmeervogels Zondag 1 
in spotlight
Uithoorn - LEDSign en YELA 
Lighting zijn voor seizoen 2019-
2020 en seizoen 2020-2021 trotse 
hoofdsponsors van SV Legmeer-
vogels voetbal Zondag 1 (1e Klas-
se) in Uithoorn. Als hoofdsponsor 
draagt LEDSign bij aan de ont-
wikkeling en de sportieve pres-
taties van de Zondag 1 selectie 
en toont zij met trots haar maat-
schappelijke betrokkenheid. 

Wat is LEDSign?
LEDSign is dé totaalleverancier 
voor verlichting en lichtreclame, 
al jaren gevestigd in Uithoorn. 

LEDSign wordt geleid door Rene 
van Gogh en Raymond Verschut. 
Beiden zijn al jaren nauw betrok-
ken bij SV Legmeervogels. YELA 
Lighting is het verlichtingsmerk 
van LEDSign en is hét merk voor 
ambiance.
Naast LEDSign, sponsort AdFinQ 
als sub-hoofdsponsor de selec-
tie Legmeervogels Zondag 1. Ad-
FinQ is een Uithoorns administra-
tiekantoor, gespecialiseerd in to-
tale bedrijfsboekhouding en het 
geven �nancieel advies op maat. 
Raymond Verschut is directeur-
eigenaar.

Dames 1 Legmeervogels 
ongeslagen
Uithoorn - De dames 1 van Leg-
meervogels komen uit in de 1e 
klasse en hebben er al weer drie 
wedstrijden in de zaal opzitten. 
De dames spelen komende drie 
seizoen in nieuwe tenues ge-
schonken door   sponsor Top-
Connect. Na een gelijkspel tegen 
We Have en een overwinning in 
Soest tegen BDC moest afgelo-
pen zondag gespeeld worden in 
sporthal de Scheg tegen Westsite.
Een bekende tegenstander waar 
we het altijd lastig tegen heb-

ben. Dat  bleek direct in het be-
gin waarbij Legmeervogels geen 
antwoord had op de schoten van 
afstand van de (scherp)schutters 
van Westsite. Dit team liep dan 
ook uit naar een voorsprong van 
4 doelpunten en het leek moei-
lijk om het tij te keren.  Maar lang-
zamerhand kregen de dames 
wat meer grip in de verdediging 
en aanvallend ging het ook iets 
beter. Doelpunt voor doelpunt 
kwam Legmeervogels dichter-
bij en uiteindelijk was de aanslui-

Qui Vive JC2 overtuigend 
tegen Pinoké JC4
Uithoorn - Mooie woorden van 
de coach na de wedstrijd: “Onze 
jongens hebben vandaag echt 
top gespeeld, ze hebben goed 
opgebouwd van achteruit via de 
zijkanten, hun posities behou-
den, ze hadden focus, concen-
tratie, rust, verdedigden én vie-
len aan als team met een prachtig 
resultaat: Schitterende aanvallen 
onder andere. Het was genieten 
langs de kant!”. Genieten was het 
zeker! De eerste aanval mond-
de uit in een strafcorner en daar-
na viel snel het tweede en der-
de doelpunt. Na 6 minuten was 
de stand 3-0. Wat een start! Vlak 
na de start van het 2e kwart werd 
het 4-0, Qui Vive heeft de smaak 
te pakken en komt als snel op 5-0. 
Pinoké geeft niet op en scoort 
5-1.  Met 6-1 gaat Qui Vive de rust 
in waarna onze keeper direct een 

goede redding laat zien zodat het 
nog even 6-1 blijft. 
Qui Vive is er nog lang niet, Pi-
noké geeft zich niet gewonnen 
en valt wederom aan, 6-2 inmid-
dels gevolgd door een �ink “ge-
vecht” voor het doel wat resul-
teert in 7-2. Qui Vive blijft door-
gaan én goed samenspelen, de 
spirit zit er goed in, ons team blijft 
scoren, 8-2 en na een prachtige 
pingel zelfs 9-2. Ze bikkelen door 
onze jongens, zonder wissels, in 
de kou en krijgen geen genoeg 
van de doelpunten en weten el-
kaar goed te vinden, 10-2 en op 
het nippertje 10-3. 
Een prachtige eindstand maar 
vooral een prachtige wedstrijd: 
prachtig qua spirit en teamwork. 
Een super team prestatie tot de 
laatste minuut.   Op naar de vol-
gende wedstrijd!    

ting een feit. Daarna ging de wed-
strijd gelijk op en scoorden beide 
teams om en om waarbij de thuis-
ploeg wel steeds tegen een 
achterstand aankeek. De break 
out was een prima wapen en tot 
aan de pauze zorgde dit er voor 
dat de achterstand niet opliep.   
Ruststand 9-10.

Evenwicht
In de   tweede helft hetzelfde 
spelbeeld, veel doelpunten van 
de tweede lijn voor Westsite ter-
wijl Legmeervogels vooral vanaf 
de hoeken trefzeker was. Verdedi-
gend hielden beide teams elkaar 
behoorlijk in evenwicht waardoor 
er geen grote voorsprong geno-
men kon worden. Snel rondspe-

len en positiewisselingen zorg-
den voor een aantal mooie doel-
punten en halverwege de twee-
de helft kwam de thuisploeg 
dan ook voor het eerst op voor-
sprong. Helaas kon die niet vast-
gehouden worden, het waren de 
gasten die nu op twee punten 
kwamen en het leek nog moeilijk 
te worden om niet te verliezen. 
Maar op karakter vocht de ploeg 
zich terug en kwam weer op ge-
lijke hoogte en zelfs op voor-
sprong. Nu moest Westsite de ge-
lijkmaker forceren. Dit lukte waar-
door een 19-19 eindstand op het 
scorebord stond na het laatste 
�uitsignaal. Een terechte uitslag. 
Volgende week volgt de lastige 
uitwedstrijd tegen Leidsche Rijn.
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Geen uitschieters bij BVK
Regio - Weinig spectaculaire sco-
res deze week bij de B.V.K., waar 
40 paren de gang naar Dorpshuis 
De Quakel hadden gemaakt om 
daar in de bekende gemoedelijke 
sfeer de bridgedegens met elkaar 
te kruisen.
In de A lijn wisten Adrie Voorn 
en Wim Röling opnieuw een ver-
slagwaardige score te behalen. 
Ging het vorige week nog jam-
merlijk mis, deze week herstel-
den zij zich door zich met degelijk 
bridge zonder malle fratsen naar 
de 1e plaats te kaarten. Hun sco-
re bedroeg 57,92%. 2 paren ein-
digden ex aequo op de 2e plaats 
met 56,67%. Dat waren Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort en gele-
genheidspaar Lia Guyt - Jaap Ver-
hoef. Een paar simpele afspraken 
naast een beetje gezond bridge-
verstand kan dus prima werken 
bij zo’n samengesteld paar.
Matty en Kees mochten weer 
meedoen in de A-lijn, maar zij 
moeten nog even op gang ko-
men en moesten de 11 andere 
paren in deze lijn boven zich dul-
den.
In de B-lijn de topscore van de 

avond en die was met 61,25% 
voor het steeds beter draaiende 
paar Kathy Janetzky - Annet Roo-
sendaal .
De 2e plaats was voor de net uit 
de C lijn gepromoveerde dames 
Addie de Zwart en Hetty Kesting, 
die daarmee duidelijk blijk gaven 
van ambitieuze plannen om di-
rect naar de A lijn door te stoten. 
Hun score van 58,68% was een 
goede aanzet daartoe. Corrie en 
Ruud van der Peet completeer-
den de top 3 met 57,29%.
Riet en Joop waren de klap van 
de degradatie uit de A lijn nog 
niet helemaal te boven, want zij 
moesten zich ‘tevreden’ stellen 
met de ondankbare 15e en daar-
mee laatste plaats.
In de C-lijn een mooie 60% voor 
Helen Conijn en Hans Broers, die 
steeds beter op elkaar ingespeeld 
lijken te raken. Het leverde hen de 
1e plaats op. Nico Koning en Jan 
Streng volgden op de 2e plaats 
met 57,92%.
Corrie Bleekemolen en Inge Dyr-
bye volgden op korte afstand. 
Hun 57,5% was goed voor de 3e 
plaats.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 7 novem-
ber was de tweede zitting van de 
tweede  ronde van het dertigste 
levensjaar van onze bridgeclub.
Iedereen was dus goed voorbe-
reid en dus geen smoesjes meer 
deze keer, van dat wist ik niet.
Joop bedankte voor het bridgen 
een ieder voor de vele belangstel-
ling, het had hem veel goed ge-
daan. Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit in de A-
lijn deze keer.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Diny met 57,64%, 
dit paar is dit jaar nieuw binnen 
onze club, heeft zich tot nu toe 
rustig gedragen, maar nu lieten 
zij even zien wat zij waard zijn.
De  tweede en derde plaats wa-
ren voor het paren Leni en Willi en 
Jany en Marja ieder met 54,17%, 
deze paren spelen altijd wel in de 
bovenste regionen mee, maar het 
is knap dit vol te houden.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor het 
paar Ria en Arnold met 67,19%, 
hoe kan het ook anders, met zo’n 

maat, de uitslag viel nog wat te-
gen. De tweede plaats is voor het 
paar Ria en Joop met 57,29%, wat 
is het toch heerlijk om weer met 
je eigen man te spelen.
De wedstrijdleiding had Joop 
voorop op het loopbrie�e gezet, 
als enigste van alle paren stond 
de man als eerste genoemd, zo 
blij waren zij dat Joop weer terug 
is en dan gelijk zo’n uitslag.
De derde plaats is voor het paar 
Corry en Netty met 51,56%, dit 
paar gaat deze zitting als een 
speer, vorige week eerste en nu 
derde het kan niet op.
Volhouden deze goede uitslagen, 
maar vooral niet naast je schoe-
nen gaan lopen. Er werd deze 
ronde een keer klein slem gebo-
den en gespeeld. In de A-lijn, in 
spel 8 werd  zes schoppen gebo-
den, helaas twee down.

De competitiestand
Er zijn paren die nu al de stand 
willen weten, maar het wordt pas 
interessant na de derde of vier-
de 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.

Bridgeclub De Legmeer
Tweede avond viertallen
Regio - In de A-lijn zette team 
Egbers z’n zege tocht onverdro-
ten voort door weer eerste te 
worden, maar nu met 17 imp. 
De plaatsen twee en drie werden 
gedeeld door de teams van de 
Vroom en Timmer met voor ieder 
10 imp. In de tussenstand staat 
Egbers ruim op één met een ge-
middelde van 15,5 en behield 
team Terra nog net de tweede 
plek met 9. Bij de B scoorde team 
Quelle weer 15 imp als eerste en 
herstelde team Ludwig als twee-
de met 14. Hier blijft team Quelle 

met een keurig gemiddelde bo-
venaan met 15 en kon team Brui-
ne de Bruin zich als tweede hand-
haven met 11,5. De C-lijn was de-
ze keer voor team Udema met 17 
imp en volgde team Breggeman 
met 11 door de koplopers van 
een week eerder nipt te verslaan. 
Dit team Visser blijft nog wel 
met 14,5 gemiddeld de boven-
toon voeren, maar team Bregge-
man zit ze met 14 op de hielen. 
In de D- lijn is team van Schaick 
nog steeds de blikvanger door 
16 imp te vergaren en liet team 

BVU promotie/degradatieronde
Regio - Maandag 11 november 
2019 werd met 31 paren de 5e 
ronde van de 2e competitie 2019-
2020 van Bridgevereniging Uit-
hoorn gespeeld in de barzaal van 
sporthal de Scheg. In deze 5e pro-
motie/degradatie ronde eindigde 
in de A-lijn op de 1e plaats Ma-
rijke & Ger v. Praag met 60%, die 
juist op tijd hun vormcrisis te bo-
ven kwamen om niet te degrade-

ren op de 2e plaats eindigde Jan 
Broeckmans & Kees Visser met 
57,50% en op de 3e plaats ein-
digde Theo Vermeij & Rob Fasten 
met 53,47%. In de eindstand van 
de 2e competitie was de 1e plaats 
voor Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer  gedegradeerd zijn Riki 
Spook & Hans Geels en Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen. In de 
B-lijn was de 1e plaats voor Tonny 

Veel kleins bij Sans Rancune
Regio - Dat vele kleintjes een gro-
te kunnen maken, weten we alle-
maal wel.  Verrassend is de enor-
me variatie in spellen, die we van 
week tot week waarnemen. Dat 
houdt het leuk, In de A-ljin vin-
den we veel kleine spellen, waar-
van een aantal venijnig. De par-
tij met de meeste punten kan zijn 
contract niet halen.  De tegen-
partij soms wel. Vaak vergt het af- 

of tegenspelen enkele �nesses, 
en niet alleen letterlijk. Daarbij 
spreken veel spellen weinig tot 
de verbeelding. Ze zijn niet ge-
schikt voor de betere dromer, het 
vuurwerk knalt vooral in techni-
sche zin. Dat alles speelt de eer-
ste twee paren van vorige week 
in de kaart. Winnaar opnieuw Jan 
en Marcel, tweede opnieuw Greet 
en Lijnie, met 67,92 resp. 60,42%.  

Veenland turnsters pakken 3x 
goud op teamwedstrijd!
Regio - Zaterdag werd het wed-
strijdseizoen geopend met de 
teamwedstrijd. Een team be-
staat uit 5 turnsters, waarvan 
er 4 turnen en de 3 beste resul-
taten tellen. Voor Veenland de-
den er 4 teams mee. De turn-
sters van de D3 Zjoske, Noa, 

Mette, Bloem, en Sophie moch-
ten beginnen. Noa turnde zich 
op de balk zich naar het hoog-
ste cijfer! Op naar vloer. Sophie 
draaide een super oefening ze 
werd 2de. Op naar sprong. Ieder-
een sprong mooie sprongen Het 
laatste toestel de brug. Zjoske 

liet een mooie oefening zien, ze 
mag dan wel de kleinste van al-
le turnsters geweest zijn maar ze 
turnde toch maar even het hoog-
ste cijfer!Bloem zag op tegen de 
brug maar het op hurken lukte en 
ze liet een mooie oefening zien. 
Dit team behaalde een gouden 
medaille. Super gedaan! 

Tweede team
Het tweede team was de D2. Dit 
waren Izzy, Noa, Eloise, Kirsten 
en Fenna. Ze starten ook op balk. 
Hier en daar een val maar met cij-
fers ruim boven de 12 een goed 
begin. Fenna werd 3de. Op naar 
vloer hier was het probleem het 
doen van de oefening in de juis-
te volgorde. Ook hier en daar wat 
slordigheden. Op sprong ging 
het uitstekend er werden mooie 
sprongen gedaan. Op naar brug, 
Izzy deed voor het eerst sal-
to af maar ook hier werden een 
paar foutjes gemaakt. Uiteinde-
lijk werd dit team 7de. In de laat-
ste ronde twee teams . Kimberly 
, Jasmijn en Julia turnde in sup-
plement F. Doordat ze maar met 
drie turnster waren telde bij hun 
elk cijfer. Ze begonnen op balk. 
Kimberly deed voor het eerst een 
handstanddoorrol en hoe, prach-
tig was die. Ook Julia en Jasmijn 

turnden een mooie oefening. 
Na 1 toestel hadden ze 2 pun-
ten voorsprong. Op vloer had-
den ze zelf hele mooie oefenin-
gen gemaakt en dat bleek ze be-
haalde mooie cijfers. Jasmijn zelfs 
het 3de cijfer. Op sprong sprin-
gen ze nu allemaal met plank 
en dit is aan de cijfers te zien al-
lemaal ruim boven de 10 pun-
ten. Op de brug turnden ze pri-
ma oefeningen. Bij de prijsuitrei-
king mochten ze met meer dan 
2 punten verschil op de hoogste 
trede gaan staan. In supplement 
H turnden So�e, Demi, Emma en 
van Beo turnde Annebrit mee. Ze 
begonnen op vloer en deden dit 
prima. So�e werd derde . Op naar 
sprong, geen idee wat er gebeur-
de maar de zenuwen sloegen toe 
met in turnen maar toch 3 mooie 
overslagen. Helaas was na 2 toe-
stellen het gat met nummer 2 al 
3,9 punten. Op brug hier en daar 
een foutje maar ook het andere 
team maakte foutjes. Op naar het 
laatste toestel. Het andere team 
begon en die maakte veel fouten 
op de balk. Emma, Demi en So�e 
bleven op de balk en turnden sta-
biele oefeningen en wat bleek ze 
mochten de gouden medaille in 
ontvangst nemen met een ver-
schil van 0.45!!!.

Wintertennis bij TV De 
Ronde Venen
Regio - Tennisvereniging De 
Ronde Vener organiseert haar   
1e  OPEN MidWinterTennistoer-
nooi. De naam OPEN zegt het al, 
alle senior tennissers uit de he-
le regio van niveau 6 t/m 9 zijn 
welkom. Het is een gezelligheids-
toernooi, maar we proberen wel 
in te delen op niveau. Je kunt met 
een maatje inschrijven of alleen 
(dan zoeken wij een leuke partner 
voor je). Op dinsdag 17 december 
van 10.30 tot 15.30 wordt er ge-
speeld op het tennispark van TV 
De Ronde Vener
Iedereen speelt 3 rondes van 45 
minuten met tussendoor ook 
twee pauzes van 45 minuten.
Buiten?? Ja lekker buiten en tus-
sendoor binnen opwarmen met 
het soep, hete chocolademelk 
en glühwein. Tussen de partijen 

door kunnen er binnen spelletjes 
worden gespeeld door wie dat 
wil: darten, biljarten, sjoelen, put-
ten (golf ) en nog veel meer. Dus 
voor ieder wat en wil je alleen lek-
ker kletsen dan kan dat natuur-
lijk ook.
Wat zijn de kosten? € 10,- p.p. 
en daarvoor krijg je een heerlijk 
lunch, ko�e met koek, lekkere 
borrel en … misschien een prijs.
Want behalve met tennis zijn er 
ook prijzen te winnen met de ver-
schillende spelletjes. Onder toe-
ziend oog van de deelnemers 
mogen de best scorende spelers 
van een bepaald spel tegen el-
kaar de �nale spelen.
Lijkt het je leuk, meld je dan aan 
via  de site van TV De Ronde Ve-
ner (www.tvdrv.nl) of op email 
adres tec@tvdrv.nl

Bijlsma een spectaculair herstel 
zien met 15. Van Schaick staat 
zo aan de top met gemiddeld 18 
en is daar zelfs voorlopig het al-
ler beste team van de club mee. 
Team Kamp kon nog net twee-
de blijven met 11. In de E-lijn 
de hoogste score van de avond 
op rekening van team Wille dat 
met 19 imp bijna volle bak haal-
de. Team Bakker wist zich met 11 
imp naar een tweede positie op 
te werken. Hier voert team Wil-
le met 15,5 gemiddeld de meute 
aan met team van Praag met 13,5 
als goede tweede. De F-lijn was 
voor team Langendonk dat met 
53 punten als eerste door kwam. 
Team de Jong werd hier twee-
de met 45 en team Buskermo-

len kwam daar vlak achter met 42 
punten. Zo ook de tussenstand 
waar Langendonk gemiddeld 11 
imp heeft vergaard en de Jong 
en Buskermolen 10,5 als gedeeld 
tweede. Volgende keer wordt 
voor de afwisseling het paren 
weer hervat met de derde avond 
van de eerste ronde. Wilt u ook 
aanhaken bij de enige club die 
viertallenbridge organiseert in 
de regio, kom dan eens langs bij 
Bridgeclub De Legmeer. Er wordt 
gespeeld op de woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: e-
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Godefroy & Harry Rubens met de 
knappe score van 60,68% op de 
2e plaats eindigde Greetje v/d Bo-
venkamp & Ria Wezenberg met 
53,91% en op de 3e plaats ein-
digde Thea Slot & Rineke v. Pesch 
met 53,80%. De eindstand in de 
B-lijn is op de 1e plaats Greetje 
v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg 
en dus promotie zo ook voor Ans 
Breggeman & Henk v. Dijke ge-
degradeerd zijn Thea Slot & Rine-
ke v. Pesch en Corry v. Tol & Kees 
Geerlings.

In de C-lijn eindigde gelegen-
heids paar Doina v. Ettikhoven & 
Marcel Dekker met de hoogste 
score van de avond 62,92% op 
de 1e plaats op de 2e plaats werd 
beslag gelegd door Hanneke v. 
Overbruggen & Tom Woerde met 
56,42% op de 3e plaats eindigde 
Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden 
met 54%. 
In de eindstand was de 1e plaats 
en dus promotie voor Desiree v/d 
Voet & Tom Woerde en Edith en 
Bert Burggraa�

De derde zit daar weer vijf pro-
cent onder. Ach wie het kleine 
niet eert...
De B-lijn vraagt op verschillen-
de spellen om inzicht of de man-
che er inzit. Veel A-spelers heb-
ben daar al moeite mee, zeker als 
de vuistregels die uitgaan van het 
gezamenlijk puntenbezit door ei-
genaardigheden van de verde-
ling niet werken.
Verder vooral kleine beslissin-
gen met grote gevolgen. Ook hier 
maakt niemand een geboden 

slem. Opmerkelijk is dat ten op-
zichte van vorige week de rang-
lijst totaal overhoop ligt.
Bij andersoortige opgaven ko-
men anderen bovendrijven, die 
dit soort spellen het beste ligt.  
Ingeborg en Berend winnen met 
56,77%, op korte afstand gevolgd 
door Co en supersub Evert met 
55,73%.
We kunnen nog steeds enkele 
nieuwe leden gebruiken.  Nade-
re informatie bij Lijnie Timmer, 
(0297)561126.

Laat jongeren kennismaken 
met méér cultuur. Ga naar 
cultuurfonds.nl/educatie

Ze kent Kluun... 
nu Komrĳ nog!





De Ronde Venen - In de biljart-
competitie is er sprake van een 
�ctieve grens. Meer dan 40 pun-
ten op een avond is een goe-
de prestatie. Na meerdere speel-
ronden gemiddeld meer dan 40 
wedstrijdpunten is uitstekend te 
noemen. In de eerste divisie is er 
1 team en in de tweede divisie 
zelfs 3 teams die de 40-punten-
grens overschrijden. Om maar 
meteen met de deur in huis te 
vallen. Lutis Ventilatietechniek/
Springbok is het enige team met 
een gemiddelde boven de 40. 
Deze speelronde haalden ze 44 
wedstrijdpunten tegen De Me-
rel/Heerenlux 1 en versterkte zo-
danig hun koppositie. Ger Ruim-
schoot was de enige die zijn partij 
niet won (tegen Walter van Kou-
wen), Allan Knightly, Peter Stam 
en John Beets wonnen wel. John 
Beets won maar nipt van andere 
John (Vrielink, DMH1).
Met 41,83 punten uit 6 speel-
ronden heeft Lutis al een aardig 
gaatje met de regerend kampi-
oen Stieva/De Kuiper 1 (39,43), 
die deze ronde met 36-47 verloor 
van De Merel/Heerenlux 3. Lenet-
te Engel (SDK1) speelde gelijk te-
gen Jeroen van Rijn (DMH3), Wim 
Berkelaar, Hans van Rijn en Do-
rus van der Meer (DMH3) won-
nen alledrie hun partij. Kees de 
Zwart (SDK1) kwam slechts 3 ca-
ramboles te kort. DIO draait rede-
lijk goed mee dit seizoen en won 
tegen het altijd sterke De Spring-
bok 1 met 40-32. Michel Bak van 
De Springbok leverde een uitste-
kende partij af tegen Jos van Wijk 
(DIO), Cees de Jong, Jan Koridon 
en Ray Kramer zorgde ditmaal 
voor de winst. Tot slot de partij 
van Bar Adelhof 1 tegen De Bil-
jartmakers. Dat was een kraker. 
De korste partij duurde 16 beur-
ten, de langste 24 beurten. An-
ne Beeker en Richard van Kolck 
wonnen namens Bar Adelhof, Jan 
Zwietering namens De Biljartma-
kers.
De kopmannen Richard Schreurs 
(BA1) en Bert Loogman (BM) sta-
len de show. Richard legde een 
serie van 40 op tafel, de hoog-
ste serie van dit lopende seizoen. 
Desondanks won Bert Loogman 

(foto) in 16 beurten. Een knappe 
prestatie van beiden.

Gevoelige tikken
In de tweede divisie werden een 
paar gevoelige tikken uitge-
deeld. Stieva/De Kuiper 2 won 
met 40-29 van Bar Adelhof2 en 
The Peanut Bar 2 met 41-29 van 
De Springbok 2. De hoogste over-
winning was echter voor ASM in 
de uitwedstrijd tegen Cens. Sop-
hia Oostveen had wel 52 beurten 
nodig (de langste partij van de-
ze speelronde), maar kon wel 12 
punten bijschrijven, net als haar 
teamgenoten Bertus Oostveen 
en Hennie Versluis. Alleen Cor Ul-
tee verloor, in dit geval van San-
der Pater (Cens). Bij De Merel/
Heerenlux 2 zijn de stabiele pres-
taties van Piet Best, Gerard Roling 
en vooral Roos Aarsman mede 
bepalend voor de virtuele koppo-
sitie met 43 punten gemiddeld. 
The Peanut Bar 2 (41,17) en ASM 
(41) zijn zeker nog niet kansloos 
voor de titel. En het seizoen duurt 
nog lang. 
Erik Spiering van Bar Adelhof 2 
won zijn partij keurig in 22 beur-
ten, Hans Mooijen, Ad Swart-
jes en Ruud Breyaen van Stieva/
De Kuiper 2 waren te sterk voor 
hun tegenstanders. Bij The Pea-
nut Bar 2 wonnen Said Metalsi (in 
maar 21 beurten), Broer Persoon 
en Berend Huisingh. Kopman Ro-
han Janmaat kon het niet bolwer-
ken tegen Willem Holla van De 
Springbok 2. 
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Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 no-
vember is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, afgelopen vrijdag 
was Cock Meijer de beste kaarter 
met 7165 punten.

De uitslag van deze avond was:
1. Cock Meijer 7165 pnt
2. Ria Matthiessen 7071 pnt
3. An Pothuizen 6854 pnt
4. A. v. Scheppingen 6706 pnt
5. Gerry Ruimschoot 6699 pnt
En de poedel ging naar Son-
la v.d.Waa met 5279 punten. De 

volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 22 november 
2019, aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562 Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen, e-mail 
thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjascompeti-
tie 2019/2020 in 2019 dus 22 no-
vember, 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.

HV Mijdrecht HA verliest 
na een top wedstrijd
Mijdrecht - Vorig seizoen zijn we 
2x met afstand kampioen gewor-
den. Herfstkampioen en lente-
kampioen. Wij spelen in district 
Noord-Holland in een poule van 6 
teams. Na de winterstop worden 
alle teams opnieuw ingedeeld. 
Zoals gezegd hebben we vorig 
seizoen super gespeeld.
De KNHB heeft de indeling van de 
klassen dit jaar aangepast. En dat 
betekende voor ons team, dat we 
niet 1 poule, maar wel 3-4 poules 
hoger werden ingedeeld. Ja het is 
‘Veteranen-competitie”, maar als 
spelers van onze tegenstanders 
gem. 5-10 jaar jonger zijn dan 
wij, dan is het wel duidelijk dat 
we niet heel veel kans hebben. 

We hebben veel wedstrijden ver-
loren waarin het niet liep. Soms 
ging het heel goed, maar 10 mi-
nuten slordigheid en 3 doelpun-
ten tegen. Maar vanmiddag was 
het toch anders. We speelden te-
gen Athena Heren C. Zij staan bo-
venaan en in de uitwedstrijd wa-
ren we absoluut kansloos. Onder 
leiding van scheidsrechters Thijs 
Gasse en René Post hebben we 
ontzettend goed gespeeld. Maar 
dan nog met 1-3 verloren, maar 
er is door iedereen ontzettend 
hard gewerkt. Zelfs een 2-3 of ge-
lijkspel had er in gezeten. Al met 
al een mooie opsteker voor vol-
gende week. Dan spelen we te-
gen Bloemendaal HH.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op Maandag 4 no-
vember werd de tweede ronde 
van de tweede competitie ge-
speeld. 
In de A-lijn sloegen Carla Euwe 
& Karla Schmidt ongenadig toe 
met 59,38% en zij scoorden daar-
bij een 3sanscontract met 3upsla-
gen. Jopie de Jong & Lenie Koe-
vermans deden goede zaken 
met 56,94% en dat deden Dick 
Elenbaas & Ad Zijerveld ook met 
55,90%. Joke & Eric Schiphorst 
stalen de show met een 4harten-
contract in een spel waar alle ove-
rige paren een of meer down gin-
gen.
Zo ook in een spel waar Dick Elen-
baas & Ad Zijerveld een 3harten-
contract binnen hengelden en 
de overige paren nagenoeg alle 
down gingen. Richard Morssink & 
Ad in ’t Veld ontsnapten aan een 
5ruitencontract door 3sans te 
spelen met 1upslag.
In de B-lijn pakten Johan Vos-
kamp & Ingrid Voskamp uit met 
61,01%. Ineke Koek & Ellen van 
der Toorn maakten mooi 58,63% 
en paar Ria van Bergen maakten 
een prima 56,85%. Twee paren 
boden en maakten een 6sans-
contract, Johan & Ingrid Vos-
kamp Jan Breedijk & Alice Ooster-
ling maakten een mooi 4harten-
contract met 1 upslag waar een 
ander team ook hoog scoorde 
door een uitneembod van 4kla-
veren te spelen met 2 downsla-
gen. Dies Bouterse & Ans Brugge-
man speelden een lastig 3sans-
contract met 2upslagen, terwijl 
een ander paar 6harten probeer-
den en 4 down ging.
Op Donderdag 7 november werd 
de derde ronde van de twee-
de competitie gespeeld. In de A-
lijn gingen Huub & Hennie van 
der Reep er met de winst van-
door met een score van 61,25%. 
Kiki Lutz & Cees Houmes haal-

den 59,58% en Riet & Gerard 
van der Meer 54,17%. Kiki Lutz 
& Cees Houmes deden een fan-
tastisch bod van 7sans en haal-
den het, waar de andere paren al-
le in een zes of lager hartencon-
tract bleven hangen. Jan Bunnik 
& Corrie Twaalfhoven scoorden 
een heel mooi 6schoppencon-
tract dat door andere spelers niet 
werd gehaald. Wim & Trees Ver-
steeg maakten een 3hartencon-
tract met 1upslag terwijl ande-
re paren hoger boden en down 
gingen. Carla de Goede & Tine-
ke Venhuizen speelden een pri-
ma 5hartencontract dat ook door 
Ineke Hollaardt & Ineke Siegers 
werd gemaakt.
In de B-lijn deden Maria Baas 
& Ted Koene goede zaken met 
een score van 57,50% gevolgd 
door Paula Kooijman & Koos Wie-
ling met 55,42% en Jan & Ger-
da Elenbaas met 53,75%. Ani-
ta Berrevoets & Henk de vries 
haalden als enigen een 3sans-
contract waar de overige paren 
down gingen. Ben Ockhuizen & 
Otto Hoogendijk haalden als eni-
gen een4schoppencontract ge-
doubleerd, terwijl een van de te-
genparen (Dick Licht & Xandra Vi-
see, een 3sanscontract boden en 
haalden.
In de C-lijn waren Willie Klein & 
Annie Schouten iedereen de baas 
met 60,14%. Op enige afstand 
volgden Tiny & Bram van Klave-
ren met 54,38% en Ria Matthie-
sen & Ria Versteeg met 53,96%. 
Lies Bosman & Hannie Visser 
maakten een 5klaverencontract 
met 1 upslag. Ook wisten ze een 
4schoppencontract met 2 upsla-
gen binnen te halen. Ria Matthie-
sen & Ria Versteeg speelden een 
3sanscontract met 4 upslagen. 
Een top. Hubertine van Buul & Nel 
Lindeman haalden als enigen een 
4schoppencontract met 1upslag.

Wim de Groot koploper 
bij Denk en Zet
De Ronde Venen - Het gaat goed 
met Wim de Groot. De schaker uit 
Breukelen blijft winnen, slechts 
de achtervolgers Jeroen Vrolijk, 
Henk Kroon en Freek Barwegen 
konden Wim een remise aftrog-
gelen. Ook in teambelang wist 
hij, als enige, voor Denk & Zet I te 
winnen.
De eerste wedstrijd tegen ZZ 
Combinatie 1 uit Zaltbommel/
Zuilichem, ging dan ook met 2,5-
5,5 verloren voor de weer in de 
eerste klasse uitkomende Denk 
en Zetters.
De ranglijst na ronde 10 Wim de 
Groot 409, Jeroen Vrolijk 365, 
Henk Kroon 317, 
Freek Barwegen 306, Cees Sam-
som 289, Gert Jan Smit 274, Harris 
Kemp 254 Bram Broere 245 Cees v. 
Houten 241 Cees Verburg 229 Jo-
han Voskamp 223 Stefan Rijsber-
gen 222Achter de top-3 is Freek 

Barwegen goed bezig. Zo won 
hij voor Denk & Zet II aan bord 1 
sterk. (Het 2e team won met 6,5 
– 1,5 van Wijdemeren I). In de ac-
tuele ronde versloeg hij Gert Jan 
Smit en de 4e plaats is daarmee 
zeker verdiend. Een uitslag wil 
ik de lezers niet onthouden. Het 
spannende duel Wim Klaassen – 
Cor Versteegh eindigde in pun-
tendeling. De partij werd onder 
genot van een glaasje wijn nog 
nabesproken. Mocht U, geachte 
lezer, graag uw schaakkrachten 
op clubniveau meten? Dat mag 
drie keer vrijblijvend. Overigens 
hoeven nieuwe leden niet met 0 
punten te starten maar beginnen 
meteen met 125 punten. In de 1e 
partij op de club speelt u tegen 
een middenmoter. Meer Informa-
tie en/of aanmelden kan bij wed-
strijdleider Jeroen Vrolijk, tel: 06-
484.03.628.

Vinkeveen - Door nog wat wijzi-
gingen bij aanvang van het sei-
zoen kwam het vierde team van 
Atalante zonder spelers te staan. 
Terugtrekken kost geld, dus oud-
leden en toernooispelers bena-
dert om een paar wedstrijden te 
spelen. Dat is gelukt en nog wel 
riant ook.. het team bestaat nu uit 
12 spelers die niet trainen maar 
het gezellig vinden om zo nu en 
dan een wedstrijd te spelen.
Elke wedstrijd is het voor aan-
voerdster Nancy nog wel even 
spannend of er genoeg zijn. Of 
dat er toch een beroep gedaan 
moet worden op een jeugd in-
valler. Er zijn nu vijf wedstrijden 
gespeeld en elke keer met 7-8 
spelers met een enkele keer een 
jeugdspeler als invaller. En het 
gaat niet onverdienstelijk. De 
routine zit er nog helemaal in bij 
de oud-leden en de toernoois-
peler vullen heel mooi aan! In 
de eerste twee wedstrijden was 
het even wennen aan de nieuwe 
samenstelling, maar het waren 
ook de tegenstanders naar om 
te kunnen wennen. Daarna volg-
den Atalante 3 en VVO Ouderkerk 
die pittiger tegenstand boden 
maar dames 4 hield stand. Met 
nog geen set afgestaan staat het 
team strak bovenaan in de derde 
klasse.  
 
Hekkensluiter
Vrijdag 8 november kregen zij 
hekkensluiter Spaarnestad op 
bezoek, die nog geen set achter 
hun naam hebben weten te zet-
ten. Al in de eerste set was het ni-
veau verschil zichtbaar. De oppo-
nent had moeite met de serve en 
wat wel goed terug kwam werd 
gretig opgevangen door de Vin-
keveense equipe en afgemaakt. 

Binnen 20 minuten stond er een 
25-8 voor Atalante.
In het tweede bedrijf ging Vinke-
veense equipe mee in het matige 
spel. Tot de 10 punten liepen de 
teams gelijk op. Na een time out 
van coach Hetty werden de da-
mes weer op scherp gezet. Goe-
de service series en mooie aan-
vallen van onder andere de mid-
dens Carin en Annike brachten de 
trein weer op gang en stoof door 
naar het eindstation zonder nog 
een punt af te staan 25-10.
In het derde bedrijf zakte de te-
genstander weg; leken zich nu al 
te hebben neergelegd bij een 4-0 
verlies. Voor de Vinkeveense da-
mes was dat wel het signaal, dit 
moeten we zo snel mogelijk af-
maken en zo geschiedde het ook 
met 25-5 en 25-6 werden de laat-
ste twee sets in sneltrein vaart af-
gewerkt.
 
Prettig
Voor het dames 4 team was dit 
ook wel prettig daar zij door 
moesten naar de opening van 
partycentrum “De Vink” waarbij 
de partner van teammaat Wen-
dy een van de oprichters    is. Het 
voorheen club Roekz was super-
mooi opgeknapt en omgetoverd 
tot partycentrum ‘De Vink’. Ruben 
en Chris gefeliciteerd met de-
ze mooie opening! Daar dan ook 
meteen nog even de teamfoto 
genomen.
 
Met deze winst staat Atalante da-
mes 4 nog strakker op plek 1. De 
komende weken zal het team 
meer enerverende partijen krij-
gen tegen de nummer 4,3 en 2 
van deze poule, waarvan de eerst 
13 november om 21.00 uur in 
Haarlem.

Atalante Heren 1 weet 
weer wat winnen is!
Vinkeveen – De mannen van Ata-
lante Heren 1 treden dit seizoen, 
na de degradatie van vorig jaar, 
aan in de 1ste klasse. Het door 
Loyals gesponsorde vlaggen-
schip van de Vinkeveense Volley-
balclub speelt met een deels ge-
wijzigde basisopstelling ten op-
zichte van het afgelopen seizoen 
door het wegvallen van twee er-
varen passer lopers. Dit seizoen is 
Max Bouwman toegevoegd van-
uit het tweede en speelt ook Ri-
cardo Angulo Velez volle bak mee 
bij Heren 1. 
Zonder de geblesseerde ster-
speler Leroy Kuiper, maar onder 
de bezielende leiding van trai-
ner coach Irma Schouten startte 
de Vinkeveense ploeg tegen All-
vo Heren 2. De mannen van He-
ren 1 kwamen fantastisch uit de 
startblokken. Een ontketende Yo-
rick van Schie bracht de Vinke-
veeners binnen no time op een 
voorsprong van 3-0 in sets. Al 
denkend aan het wel verdiende 
biertje aan de bar waren de man-
nen van 1 niet helemaal scherp in 
de laatste set. Toch werd de eer-
ste 4-0 van het seizoen over de 
streep getrokken. 
Met een grote dosis zelfvertrou-
wen reisde Loyals Atalante Heren 
1 naar Hoofddorp om het op te 
nemen tegen het eerst team van 
VCH. De mannen van Atalante be-
gonnen furieus, maar kregen het 
niet voor elkaar om zes set points 
te verzilveren in de eerste set. De 
tweede set werd wel gewonnen, 
maar hier konden de mannen in 
set 3 en 4 geen vervolg aan ge-
ven. Lang treuren was er niet bij 
want in dezelfde week moesten 

de mannen naar Amsterdam om 
aan te treden tegen Amsterdam 
H5. Amsterdam heren 5 werd ver-
slagen met 2-3 door een sterk op-
treden van invaller Rick de Groot. 
De supersub van de Atalante liet 
zijn waarde weer zien. 
Na de wedstrijd in Hoofddorp 
ging er geen wedstrijd meer ver-
loren. De mannen van de Spuyt 
heren 1 werden met 3-1 terugge-
stuurd naar Amsterdam. Erik Ver-
bruggen leidde zijn verdediging 
als een echt veldheer, waar door 
de spelverdelers Jeroen Molenaar 
en Regi Pothuizen hun aanval-
lers goed konden bedienen. Een 
week later stond op 19 oktober 
de wedstrijd tegen Armixtos H1 
in Amsterdam op het program-
ma. Atalante startte waanzinnig 
sterk en walste in de eerste twee 
sets over Armixtos heen. Set 3 en 
4 gingen daarna wat onverwacht 
naar de Amsterdammers. Set vijf 
ging aan de hand van de gro-
te man Bas van der Lubbe toch 
naar een veerkrachtig Atalante 
Heren 1. Het eerste blok wedstrij-
den werd afgesloten met weder-
om een potje in Amsterdam te-
gen Amsterdam H4. De Vinkevee-
ners namen door een aantal mo-
kerslagen van middenaanvaller 
Ruben Nap al snel de overhand in 
de wedstrijd. Vlijmscherpe opsla-
gen zorgden voor een onbezorg-
de middag en de derde plek in de 
competitie. Na de degradatie van 
vorig jaar weet Atalante Heren 1 
weer wat winnen is. 
Atalante Heren 1 speelt op 15 no-
vember in de Boei in Vinkeveen 
de kraker tegen nummer 2 Alba-
tros.

Atalante dames 4, fier 
aan de leiding

De 40-punten-grens
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Zaterdag 9 november hebben drie leden van het 
UWTCX cyclocrossteam meegedaan aan het EK 
veldrijden in het Italiaanse Selville. Verschillen-
de supporters waren aanwezig om aan te moedi-
gen of te helpen in de wisselpost. Op zaterdag wer-
den diverse categorieën verreden vanaf de leeftijd 
van 35 jaar die weer per 5 jaar omhoog gingen. On-
ze dames Elleke Claessen (35-39 jaar) en Judith van 
Maanen (45-49 jaar) mochten als eerste van start. De 
startvelden varieerde van 8 deelnemers tot 40 deel-
nemers per categorie.  Het parcours lag een stukje 
buiten Selville, een kletsnat weiland met diepe en 
brede greppels, heel veel modder en daardoor ze-
ker 40% loopstukken. Al met al een hele zware wed-
strijd. Hierdoor moest iedere halve ronde van �ets 
worden gewisseld. Best wel een uitdaging aange-
zien Elleke maar één �ets heeft en de reserve �ets 
van Judith over beide dames verdeeld zou wor-
den. Uiteindelijk heeft Elleke de �ets meer gebruikt 
dan eigenaresse Judith. Bart de Veer stond nu eens 
aan de andere kant van de lijn en was druk met het 
schoonpoetsen van de �etsen in de wisselpost. Ook 
dat was een hele uitdaging omdat er maar enke-
le tuinslangen beschikbaar waren. Een goed team 
in de wisselpost is erg belangrijk bij het veldrijden. 
Beide dames reden een sterke koers en Elleke werd 
eerste en Judith derde. Zij mochten zich dus allebei 
opmaken voor de huldigingsceremonie, prachtig 
om mee te maken voor de aanwezige UWTC leden.  
Daarna mocht Bas de Bruin aan de bak bij de mas-
ters heren 35-39 jaar. Bas reed een hele sterke koers, 
maar het podium was net te ver weg. Maar toch 
prachtig als je kan zeggen dat je vierde bent gewor-
den op het EK terwijl hier een behoorlijk groot deel-
nemersveld was. Op zondag hebben ze nog geke-
ken bij de spannende wedstrijden van de elite ren-
ners. 

Veldrit Heerde
Zaterdag 9 november stond ook de eerste nationa-
le veldrit in Heerde op het programma. Een mooie 
technische cross, waarin een zware zandstrook de 
scherprechter van de wedstrijd was. Bij de ama-
teurs alleen Tommy Oude Elferink, Menno van Ca-
pel, Maarten Postma en Ian van den Berg aan de 
start voor UWTC. Tommy reed goed voorin totdat 
hij de aansluiting met de kopman kwijt raakte door 
een valpartij in het zand. In de achtervolging maak-
te Tommy een fout op de balk waardoor hij voor-
over over de kop ging. Met als gevolg een kapot-
te �ets en dus rennend op weg naar de wisselpost. 
Met zijn reserve�ets ging Tommy rond de 13e plaats 
weer het veld in en begon weer aan een gestage 
inhaalrace. Tommy wist er nog een 6e plaats uit te 
slepen. Menno werd 14e, Maarten 37e en Ian 38e. 
Bij de master werd Frank Jansen 47e. Ook onze nieu-
welingen hadden het zwaar in het mulle zand en wis-
ten net geen punten voor het regelmatigheidsklas-
sement te behalen. Mike 36e, Rens 40e en Duuk 49e. 
 
Clubcross (10 nov)
Ook op het clubparcours zorgt de regen van 
de afgelopen weken ervoor dat er steeds meer 
modder verschijnt. Glijden en glibberen dus.   
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Michael v Meer-
land, 3 Roberto Blom, 4 Jim v Vliet, 5 Lars Wiebes 
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten de Jong, 3 Wouter 
Verhoef, 4 Mark Best, 5 Gerard de Veer, 6 Robert Wie-
bes, 7 Peter Wiebes, 8 Wil Gieling, 9 Bart v Montfoort, 
10 Rene Wiebes, 11 Leen Blom, 12 Gijs Kostman, 13 
Sjon vd Berg, dnf Louis Oude Elferink

ACC bij HSV de Kampioen
Op het parcours in Spaarnwoude wist Mor-
gan Hartveldt weer de winst te pakken bij de 
jeugd A. Hij heeft nu 4 van de 5 ACC wedstrij-
den gewonnen en staat dus ruim aan de leiding.   
Bij de jeugd B en C waren Jari Buskermolen, Nees 
Wahlen, Sem Amelink en Jytte Timmermans weer 
van de partij. Het was vroeg in de morgen nog wel 
erg koud en het parcours was erg nat door de regen 
van de afgelopen tijd. Bij het inrijden was er een die-
pe plas die later uit het wedstrijd parcours is gehaald. 
Zwemvliezen waren hier geen overbodige luxe mel-
de één van de ouders. Er was echter nog genoeg 
modder op het parcours om het lastig te maken 
voor de jury om de rugnummers te lezen. Jytte start-
te sterk in de groep B en ze was meteen met de eer-
ste rijders mee. Zeker omdat het op sommige plek-

ken erg lastig �etsen was en niet iedereen op de �ets 
kon blijven zitten, was dit gunstig voor haar wed-
strijd. Uiteindelijk is ze zesde geworden in de uitslag.  
Bij de C was Sem voorin gestart. Hij had tijdens de 
wedstrijd wel wat last van de modder die vooral bij 
de remmen bleef plakken. Uiteindelijk een mooie 
10de plaats. Jari en Nees waren gedurende de wed-
strijd erg aan elkaar gewaagd. Ze gingen het laat-
ste stuk van de wedstrijd tegelijk in. Nees was uit-
eindelijk voor Jari geëindigd. Jari had het laatste 
stuk van de wedstrijd gelopen en is ook lopend over 
de �nishlijn gekomen. Al met al een zware maar 
mooie wedstrijd geweest. In het begin erg fris en la-
ter met het zonnetje alleen nog erg koude voeten.  
Bij de nieuwelingen had Lars Hopman een hele goe-
de start en draaide bij de eerste het veld in. Daarna 
viel Lars al snel terug, maar met een goede 2e helft 
reed hij weer naar een nette 10e plek. De modder 
was ondertussen steeds dikker geworden en met 
gras en bladeren erbij zorgde het ervoor dat het niet 
alleen zwaar koersen was maar ook een hele klus 
om het materiaal na a�oop weer schoon te krijgen.  
Bij de 45- stopte Menno v Capel stopte eer-
der omdat er   ‘bosjes’ renners tegelijk uit-
vielen met kapotte derailleurs. Sven Busker-
molen reed hier netjes naar de 18e stek. 
Overige uitslagen UWTC leden:    Dames: 11 Diana 
Kuijpers, 12 Klara vd Vaart. 45+: 6 Peter v Capel, 17 
Frank Jansen, 18 Paul vd Aar, 23 Wilfried Burgmeijer

UWTC op podium bij 
EK veldrijden






