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KORT NIEUWS:

Getuigen van
mishandeling
gezocht

Uithoorn – Op dinsdag 12
november rond vijf uur in de
middag is een 14-jarige jongen uit Nieuwveen in elkaar
geslagen door een groepje jongeren bij het busstation van Uithoorn. De jongen is
dermate hard geschopt en geslagen dat hij enige tijd buiten
bewustzijn is geweest. De politie hoopt dat er getuigen zijn
van deze laffe mishandeling.
Wie meer informatie heeft
wordt verzocht contact op te
nemen via 0900-8844.

Poging inbraak
in woning

Uithoorn – In de nacht van
donderdag 14 op vrijdag 15
november hebben dieven geprobeerd in te breken in een
woning aan de Jacob Catslaan. Aan de achterzijde is getracht een keukenraam open
te breken. Het is de inbrekers niet gelukt om toegang
tot het huis te krijgen. De inbraak werd rond half elf in de
ochtend ontdekt. Er zijn diverse braaksporen aangetroffen
door de politie.
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Aftrap Sportakkoord
van Uithoorn
Kindercommissie:

Kinderen laten weten
wat zij belangrijk vinden
Uithoorn – Hondenpoep, het milieu, meer activiteiten en speelplekken voor kinderen, zwerfafval en te hard rijden. Zomaar een
greep uit de agenda van de Kindercommissie die vorige week
voor de tweede keer vergaderde in de raadzaal van het gemeentehuis.

Veertien jongens en meiden van
de basisscholen in Uithoorn en De
Kwakel kwamen voor een tweede
keer samen om na te denken over
de allereerste Kinderconferentie
die op 6 februari 2020 plaatsvindt.
Wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra: ,,De Kinderconferentie geeft
kinderen de kans om aan het gemeentebestuur te laten horen
wat zij belangrijk vinden. Ik ben
heel benieuwd waar ze mee komen. Wat ik zo goed vind is dat ze
niet alleen leren hoe ze hun ideeen kunnen overbrengen maar dat
ze ook moeten nadenken hoé ze
hun ideeën en wensen willen realiseren. Je kan wel van alles willen,
maar er moet ook geld voor zijn
en je moet een meerderheid zien
te vinden die achter je idee staat.”
De Kinderconferentie hoort bij het
programma “Vreedzame school,
vreedzame wijk”. Op ‘vreedzame’
scholen leren kinderen hoe ze samen kunnen praten, verantwoordelijkheid nemen en samen dingen oplossen. Bijvoorbeeld als het
gaat over nieuwe speelplekken,
straat- en zwerfvuil of het klimaat.
Met de Kinderconferentie, die speciaal wordt georganiseerd voor
‘Uithoorn 200 jaar’, kunnen de kin-

deren laten zien hoe je de vreedzame spelregels van hun school
verspreidt binnen de hele wijk. Zo
leren ze hun democratische steentje bij te dragen in Uithoorn.
Meer flitspalen
Begeleider Nick Braakman van
Uithoorn voor Elkaar deelde de
kinderen in groepjes in om te discussiëren en te stemmen over
verschillende thema’s. Welke thema’s zijn belangrijk genoeg om
in te brengen op de Kinderconferentie? ,,Ik vind milieu erg belangrijk,” zegt Alyssa van de Kwikstaart. Sem en Tim van De Zon
vinden dat er veel te hard gereden wordt. ,,Dan voel ik me erg
onveilig op de fiets en dan wil ik
eigenlijk niet meer door fietsen,”
meent Tim. Isa vult aan: ,,Het is
vooral gevaarlijk als een Tesla te
hard rijdt. Want die hoor je niet
aankomen. Ik denk dat het goed
is om meer van die smiley-borden te plaatsen die aangeven of
je te hard rijdt.” ,,Of meer flitspalen,” zegt Daniël. ,,Want als je dan
te hard rijdt kost het je geld.”
Rondleiding
Na de vergadering nam wethou-

der Zijlstra de kinderen mee voor
een rondleiding door het gemeentehuis. Ze maakten kennis met haar collega wethouders
Jan Hazen en Hans Bouma en tot
slot mochten de kinderen op bezoek bij burgemeester Pieter Heiliegers. Voor Daniël was dat best
spannend: ,,Ik heb überhaupt
nog nooit een burgemeester gezien.” Jippe is minder onder de indruk: ,,Ik heb hem een paar keer
ontmoet.” Op zijn kantoor wilden
de kinderen gelijk weten wat de
aantekeningen op het bord in zijn
kantoor betekent. ,,Die aantekeningen gaan over mijn vergaderingen met onder andere de politie in Uithoorn. Daar heb ik geregeld overleg mee,” legt de burgemeester uit. ,,En u golft ook wel
eens op uw kantoor,?” vroeg een
leerlinge zich af toen ze een golfclub in de hoek zag staan. De burgemeester moest erg lachen om
deze vraag. ,,Die staat hier voor
de grap. We spelen hier geen golf,
maar vandaag wil ik wel een uitzondering maken.” Alle kinderen
mochten met de golfclub proberen de bal in de ‘hole’ te slaan.
Hoewel de afstand naar de ‘hole’
slechts een meter bedroeg, was
het nog knap lastig om de bal erin te krijgen. Op 6 januari komen
de commissieleden weer bij elkaar voor de derde en laatste vergadering voor de Kinderconferentie op 6 februari.

IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Sinterklaas kwam weer als eerste in Uithoorn
Hoe ze het ieder jaar weer voor
elkaar krijgen is een raadsel, maar
ook dit jaar zetten Sinterklaas en
zijn Pieten hun eerste stappen op
Nederlandse bodem, in Uithoorn

op de Wilhelminakade. Heel Nederland gaat er nog vanuit dat
hij onderweg is in de trein, maar
hij is heel stiekem uitgestapt op
de boot gestapt met een groepje

van zijn Pieten naar Uithoorn gevaren. En dat was weer een groot
feest.
Voor een uitgebreide fotoreportage
zie elders in deze krant.

Uithoorn - Vandaag woensdag
20 november trapt sport-wethouder Jan Hazen de startbijeenkomst Sportakkoord van Uithoorn af. De komende maanden
gaat de gemeente samen met
sportverenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondernemers op jacht
naar ideeën en initiatieven voor
in het akkoord. Het doel is om inwoners van Uithoorn en De Kwakel te laten sporten en bewegen. Belangrijk, volgens wethouder Hazen, “want sporten zorgen voor plezier en ontspanning
en zo werk je aan je gezondheid
én aan je sociale contacten.” Het
Nationaal Sportakkoord werd afgelopen zomer gesloten door de
minister voor Medische Zorg en
Sport van het ministerie van VWS.
Daarin zijn zes ambities geformuleerd en uitgewerkt, zoals “iedere
Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen” en
“sporten moet leuk zijn, veilig en
zorgeloos”.

Meer weten?
Bij de voorbereiding krijgt de gemeente hulp van procesbegeleider Marco Kooiman van Bureau MDJ. Marco gaat op zoek
naar partijen en initiatieven voor
het Sportakkoord van Uithoorn.
“Het mooie is dat het nationale
akkoord voor ons alleen een leidraad is,” legt Kooiman uit. “De
lokale organisaties, waaronder
de gemeente, maken hun eigen
sportakkoord en bepalen ook
zelf wat er wel en niet in komt te
staan. Uiterlijk februari 2020 willen we het Sportakkoord van Uithoorn ondertekenen.” De startbijeenkomst op 20 november
wordt gehouden vanaf 19:45
u, in de Brede School Legmeer,
Randhoornweg 31 in Uithoorn.
Meedoen met uw organisatie?
Meld je aan voor de startbijeenkomst via www.bureaudmj.nl/
uithoorn. Met vragen kunt u terecht bij Marco Kooiman; telefoon 06-21801899, of mail:
marco@bureaudmj.nl.

LEZERSPOST

De bushalte Burgemeester Kootlaan
is weer vernield
Al anderhalf jaar verlangen wij,
buspassagiers, naar beschutting
tegen kou, regen en wind bij de
bushalte. Tevergeefs. Het tuig
van de richel vernielt telkens
weer de overkapping en beschutte zijkanten, want die zijn
gemaakt van glas en dat knalt zo
lekker! De Provincie Noord Holland (die over de haltes gaat) besloot daarom twee jaar geleden
alle glasonderdelen uit de hokjes te verwijderen. Gevolg dat
eerzame burgers in de kou, de
wind en de regen zijn gezet. Na
uitvoerige correspondentie met
de Provincie is uiteindelijk in november 2018 de overkapping
hersteld en is toegezegd om
naar materiaal te zoeken voor
de zijkanten, zodat deze hufter-proof zouden zijn. Dit duurde tot oktober 2019. De hokjes
hadden weer beschutting, echter opnieuw met glas. Maar we
waren blij, klaar voor de winter,
Hoera.

De eerste
Het is niet duidelijk hoe lang het
goed is gegaan maar op zaterdagochtend 26 oktober 2019, in
de morgen, viel de eerste halte
weer in duigen. Een oproep om
de haltes te sparen mocht niet
baten. Inmiddels is een groot
gedeelte van de glazen zijkanten van beide haltes ingeslagen.
Het schuim der natie, het rapalje uit de goot heeft weer toegeslagen. Waarom? Wat is de
drijfveer, verveling, stoer doen,
dronkenschap, drugs? Het is in
ieder geval een laffe daad van
een stelletje losers die het voor
de fatsoenlijke burgers weer
goed verpest hebben. Wat kan
de gemeente doen? Camera’s
plaatsen lijkt de enige optie. Als
dit een hangplek van vandalen
blijkt dan kunnen zij in ieder geval goed aangepakt worden.
Stop deze gestoorde, onopgevoede raddraaiers.
J. Jansen, Uithoorn

02

20 november 2019

INFORMATIEF

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Uithoorn - Ook deze maand eten
de Meerwijkers weer samen op
de laatste donderdag van de
maand in het buurtcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn. Vanaf ongeveer 18.30 uur kunt u rustig
binnenlopen; zo rond 19.00 uur
schuiven we dan aan tafel. De
kosten à €7,50 contant te voldoen
op de avond zelf. Deze keer staat
erwtensoep op het menu, heerlijk
met roggebrood en katenspek.
Voor
de vegetariërs is er uiteraard een versie zonder vlees. Ook
hierna weer een heerlijk dessert.

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

Themacafé Relaties en
(Echt)scheiding

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

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

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

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

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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Originele liedjes met
Lonneke Dort

Uithoorn - Zondagmiddag stond
de jonge cabaretière Lonneke
Dort in De Schutse op het podium van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU).
De SCAU ziet het als haar taak ook
steeds jonge aankomende podiumkunstenaars een kans te bieden om zich te presenteren. Die
kans kreeg Lonneke Dort in Uithoorn met de try out van haar
nieuwe programma “Na de lieve
vrede”. Als winnaar van het Griffioen/Zuidpleinfestival besloot zij
verder te gaan op het cabaretpodium. Zij volgde de kleinkunstopleiding in Den Bosch.

gelijk leuk was. Dit was trouwens
ook een van de thema’s in haar
leven: je angst om confrontaties
aan te gaan overwinnen.
Op zondag 15 december geeft
het Vocaal Ensemble Corde Vocali onder leiding van Eric Jan Joosse in De Schutse een kerstconcert met de titel “Het mysterie
van Kerst”. Medewerking verleent
cellist Joost Eijlander. De website
van de SCAU, www. scau.nl, bevat
nadere informatie en via de website zijn al kaarten te bestellen.

Uithoorn - Uit elkaar gaan is
nooit leuk. Je belandt in een hectische periode waarin er verschillende lastige zaken opduiken
waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen
moet nemen. Wat zijn de juiste
juridische stappen die je -in jouw
geval- het beste kunt zetten? Ga
je naar een mediator of advocaat?
Kan een maatschappelijk werker

Aanmelden kan tot en met 26 november via abrugm@caiway.nl.
Het kerstdiner zal, bij voldoende belangstelling plaats vinden op 19 december. In buurtkamer Meerwijk staat elke week de
koffie /thee op donderdagochtend klaar. Gezellig om daar met
je buurgenoten even het laatste nieuws , onderwerpen uit de
Nieuwe Meerbode of wat er verder ter tafel komt. Buurtkamer
Meerwijk, Locatie:Locatie Bourus,
Eendracht 17, Achter de scholengemeenschap.

je helpen? Wat moet je doen als
je kinderen hebt?
Tijdens het Themacafé Relaties
en (Echt)scheiding krijg je hierover informatie en kun je onder
vier ogen je privésituatie kort bespreken. Scheiden doet lijden,
maar met de juiste hulp kan er
veel ‘leed’ worden bespaard. Het
Themacafé is op dinsdagavond
26 november vanaf 20.00 uur op

het kantoor van Participe Amstelland (Gebouw Thamerstaete, Molenlaan 63 in Uithoorn). Eerst zullen er korte presentaties worden
gegeven door diverse (ervarings)
deskundigen van organisaties als
Participe Amstelland, Nhowmediation en Berntsen Mulder advocaten.
Daarna kun je persoonlijk in gesprek en is er gelegenheid om
vragen te stellen aan deze deskundigen. Deze avond is gratis en
je bent vanaf 19.45 uur welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met escafe@participe.nu of 0297-562955.

Inschrijving Kunstroute
Zijdelveld begonnen

promoten. Daarbij speelt gezelligheid een heel belangrijke rol.
Om een idee te krijgen van de
omvang; in 2018 deden er 42 tuinen en 90 kunstenaars mee – en
zijn er rond de 1.400 bezoekers
Uithoorn - In het weekend van 6 twee jaarlijks initiatief van be- geteld.
en 7 juni 2020 (12.00 – 17.00 uur) woners van het Zijdelveld. Mede Zij willen weer een mooie groep
is het Zijdelveld in Uithoorn weer door zijn ligging en het enthousi- (nieuwe) kunstenaars neerzetde ‘gaststraat ‘ voor creatievelin- asme van de bewoners, leent de- ten. Beeldend kunstenaars zoals
gen. Voor diegenen die nog niet ze straat zich uitstekend voor dit schilders, beeldhouwers, fotograbekend zijn met de kunstroute;
evenement, welke tot doel heeft fen en glaskunstenaars. Maar ook
‘Kunstroute Zijdelveld’ is een om gedurende 2 dagen kunst te dichters, straatartiesten, hoedenmakers, zangers en dansers passen in het ‘straatbeeld’.
Heb je zin? Meld je aan. Inschrijven kan tot 1 maart 2020 op
Deze krant is gedrukt
kunstroutezijdelveld@gmail.com.
op gerecycled papier.
www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op
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Geestige teksten
Zich zelf begeleidend op de gitaar zong zij haar taalvaardig zelf
geschreven liedjes met geestige teksten. De ene keer was dat
met een knipoog naar onmisbare boekhouders die eigen gebrek
van de opdrachtgever aan cijfermatige ordening gelukkig met
hun deskundigheid kunnen compenseren. De andere keer had zij
een grappige tekst bedacht over
redenen waarom mensen ergens
van weg rennen.
Het vredelievende publiek in de
goed gevulde zaal liet zich niet
makkelijk verleiden, toen de cabaretière vrijwilligers uitnodigde even ruzie met haar te maken. Maar gelukkig was er onder de dertig leerlingen van het
Alkwin College, die als gast door
de SCAU waren uitgenodigd, een
dappere vrijwilliger die vertelde
dat een ruzietje af en toe wel de-

Het bouwen gaat in de gemeente Uithoorn nog steeds

ﬂink door. Er blijven nieuwe woonwijken bijkomen. En er worden ook gebouwen gesloopt. Dat gebeurt in deze tijd, maar dat
gebeurde vroeger natuurlijk ook al. Denk maar aan die eerste
Thamerkerk die het niet droog hield. En ook die oude kerk in de
Kwakel stond helaas op een gegeven moment niet meer stevig genoeg op haar palen, om te kunnen blijven staan. Maar hoe stevig
kan jij eigenlijk bouwen? Kan jij een kerk bouwen zoals Jannes
en Rosie die maakten van turf ?

Ik daag jullie uit!
Bouw een gebouw uit Uithoorn of de Kwakel na!
(Of bouw zelfs het halve dorp na als je met meer
bent, ook leuk!)

Schrijftafel Uithoorn:
lichtpuntjes
Uithoorn – Schrijfliefhebbers opgelet! Tijdens de donkere dagen
voor Kerstmis organiseert Bibliotheek Uithoorn De Schrijftafel
met het thema Lichtpuntjes. Een
tafel waaraan je jouw creativiteit een extra impuls kunt geven!
Met korte opdrachten daagt Jannie van Maldegem je uit om iets
op papier te zetten zonder beperkingen door regels of verwachtingen. Aan deze schrijftafel schrijf
je ‘vanuit je hart’. Het gaat daarbij niet om spelling, stijl of grammatica. Alles wat er in je opkomt
mag er zijn. Soms wordt het ook
mindfull of intuïtief schrijven genoemd. Iedereen kan mee doen

Samen eten is toch gezelliger

op zaterdag 23 november van
11.30 tot 13.00 uur. Prijs is €15,en voor leden €10,-. Schuif je ook
aan? Reserveer dan snel je plekje online. Je kunt je ook via www.
debibliotheekamstelland.nl bij
agenda aanmelden of in de Bibliotheek zelf.

Jullie mogen dit doen met kaplablokjes, met lego, of bijvoorbeeld
met melkpakken, eierdozen en ander restmateriaal. Het maakt me
eigenlijk niet zoveel uit met wat je bouwt, als je maar bouwt! En
er zijn prijzen te winnen!
(deze prijsvraag staat los van de grote prijsvraag waar jullie vorige week het eerste raadsel van hebben gekregen.)
-Beste gebouw(en) in je eentje- Prijs: een illustratie (van mij) van Je eigen huis
voor jezelf en voor in het kleurboek dat uit gaat komen.
-Beste gebouw(en) met vrienden- Prijs: illustratie (van mij) van een huis/gebouw/
plek naar jullie keuze voor jullie zelf en voor in het kleurboek (denk bijvoorbeeld
ook aan clubhuizen, de skateboardbaan etc.)
-Beste gebouw (of misschien wel het halve dorp!) met je klas- Prijs: een illustratie
(van mij) van Jullie school voor jullie school en voor in het kleurboek!
Ik snap dat jullie hier even tijd voor nodig hebben, dus de foto’s van jullie werk
kun je sturen tot en met 20 december naar: caroline@cabasm.nl
Hier een prachtig bouwwerk van mijzelf ! Ra ra, welk gebouw is dit?
Juﬀen en meesters, in de klas kun je ook bouwen! En dat niet alleen met kapla, maar ook met kartonnen dozen, oude
melkpakken, theedoosjes en ander restmateriaal! In de klas kun je ook ieder groepje een bepaald gebouw laten maken en
met zijn allen het hele dorp maken! Of ieder kind maakt zijn of haar eigen huis. Je kan bij mij ook kleurplaten aanvragen
van verschillende gebouwen en die gebruiken bij het bouwen van jullie dorp! (Of als je weinig tijd hebt, gewoon alleen een
kleurplaat inkleuren, ook leuk!) Heb je er foto’s van? Stuur ze naar: caroline@cabasm.nl
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Uithoorn en Timpaan vieren start
bouw De Kleine Weelde

Uithoorn –Op woensdag 13 november is de start van de bouw
van De Kleine Weelde gevierd.
Timpaan uit Hoofddorp is de ontwikkelaar van het project, de aannemer is Vink+Veenman en de architect is NOAHH. De bouw werd
officieel geopend met het leggen
van een vloerplaat van de begane grond. Wethouder Jan Hazen

van de gemeente Uithoorn heeft
samen met de kopers van de desbetreffende woning de plaat gelegd. Wethouder Hazen: “Ik ben
verheugd dat er met deze 20 woningen wordt voorzien in de behoefte aan koopwoningen in De
Kwakel.” De aannemer heeft de
vaart er goed in: de prognose is
dat de woningen in september

2020 opgeleverd worden. Na de
officiële handeling hadden de
aanwezige kopers de mogelijkheid hun nieuwe buren te ontmoeten.
20 woningen
Op de twee kavels omring worden in totaal 20 woningen gerealiseerd. De woningen wor-

den rondom een gezamenlijke
binnenterrein gebouwd. De opzet doet daarbij denken aan een
boerenerf. Tussen de hoven zijn
door de gemeente in een vroeg
stadium al de groene velden aangelegd. De bewoners beschikken
straks samen over meer dan 1.200
m2 groen rondom de woningen.
Daarnaast heeft elke woning gewoon een privétuin aan de achterzijde van de woning. In De
Kleine Weelde draait alles om gezond wonen in de groene ruimte en om bijzondere architectuur met een eigentijdse uitstraling. Een van de toekomstige bewoners was voorheen deels eigenaar van de grond waar het project wordt gebouwd. Bij zijn inschrijving zei hij: “Wij willen op
onze oude kwekerij wonen, de
plek waar onze kinderen zijn opgegroeid en waar wij oud willen
worden, binnenkort een nieuwe
plek met gelijkgestemden.”
Het project past perfect bij de
missie van Timpaan. Bij Timpaan
geloven wij dat wonen naar je
zin bijdraagt aan de kwaliteit van
het leven en dat iedereen in onze
maatschappij daar recht op heeft.
Het bundelen van onze kennis en
vaardigheden met oog voor een
gezonde en duurzame leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen waar echte gemeenschappen ontstaan.

Een Knotgroep knot

LEZERSPOST

Nodeloze vernielingen
Bijna elke week wordt het glas
van diverse bushokjes vernield. De daders beseffen niet
dat hun opa en oma of vader
en moeder misschien ook wel
tussen het glas in de regen op
de bus staan te wachten.
En uiteindelijk betalen we alle-

maal voor het herstel. Ook de
daders!
Lieve mensen..praat eens met
je kinderen/huisgenoten. Misschien verandert er dan iets.
M. Schreuder.

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

Regio - Ieder doet zijn eigen ding.
Een knotter knot. In deze regio
met polderlandschappen, meestal wilgen. Vroeger waardeerden
boeren de snelgroeiende wilgen
om het nut van de dikke staken
en om hun warmte in de kachel.
Nu is de zaagkracht van een knotgroep nodig om de karakteristieke vorm van een knotwilg in het
landschap terug te vinden. Daarom gaat de Knotgroep Uithoorn
in de komende maanden weer
drie keer wilgen knotten.
Zaterdag 23 november knotten
ze op de Liniedijk bij Fort Nigtevecht. Daar staan prachtige, zeer
oude wilgen, die daarom voorzichtig geknot moeten worden.
De takken worden gebost om in
Botshol als waterkering te dienen. Fort Nigtevecht kun je bereiken via de N201 en dan ter hoog-

te van Loenersloot rechtsaf, onder het spoor door en bij het Amsterdam-Rijn-Kanaal linksaf, na 6
km linksaf naar het Fort.
Op al deze werkdagen starten ze
om 9.00 uur en ze stoppen om
13.00 uur. De knotgroep zorgt
voor goed gereedschap, en voor
koffie en koek. En voor soep tot
slot. Zorg zelf voor een mok met
lepel, voor werkkleding en waterdicht schoeisel.
Verder knotten ze op zaterdag 7
december op de Bovenkerkerweg 100 in Amstelveen en op 21
december in “het Enge Bos” aan
de Drechtdijk 49 in De Kwakel.
Ieder die het leuk vindt om een
ochtend actief in de natuur te
werken is van harte welkom.
Voor meer info: Bert Schaap 0297565172 of de website www.knotgroepuithoorn.nl

Oproep collectanten
Regio -Van 27 januari tot en met
1 februari 2020 wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor
deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten.
De Hersenstichting zet zich in
voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen
krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen
onder meer beroerte, dementie,
autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen
met een hersenziekte bij. Bijna
een half miljoen mensen kampen
met blijvende ernstige gevolgen.
Daarom vragen zij uw hulp tijdens de collecteweek in Amstel-

hoek De Hoef Mijdrecht. U kunt
zelf aangeven in welke straat en
hoeveel uur u wilt lopen. Wat u
ook doet, u helpt uw medemens
ermee. Twee uurtjes collecteren
voor al deze mensen, dat is een
kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de regiovertegenwoordiger Roswitha van Vliet tel. 06-30343897 of
via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070360 4816 of via www.hersenstichting.nl.
Voor overige plaatsen in gemeente De Ronde Venen kunt u zich
opgeven bij het hoofdkantoor
of via de website van de Hersenstichting.

20e Filmfestival “De
Ronde Venen Open”
Regio - Zondag 8 december organiseer Filmgroep De Ronde
Venen voor de 20e keer het filmfestival “De Ronde Venen Open”.
Dit is een festival voor amateurfilmmakers. De inzendingen komen uit het hele land, maar ook
uit België en Duitsland. Amateurfilmers krijgen hier de kans
hun films ter beoordeling voor
te leggen aan een deskundige

jury. De jury selecteert uit de inzendingen de 24 beste films die
in de loop van de dag vertoond
worden. Er zijn twee categorieen; speelfilms en informatieve
films. Per categorie worden de
drie beste films gekozen en er is
een laureaat voor de allerbeste
film van het festival. De winnaars
worden aan het eind van de dag
bekend gemaakt. Iedereen is de
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Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op
actuele onderwerpen of deel
ik met u momenten die ik als
burgemeester heb beleefd.
Ook ga ik in op vragen die
aan mij gesteld worden.
Mij wordt geregeld de vraag
gesteld of ik actief ben op
sociale media. Het antwoord
is dat ik zeker actief ben en
dan met name op Twitter.
Doorgaans deel ik 1 bericht
per dag. Meestal heeft het
bericht te maken met mijn
werk. Maar zo nu en dan
deel ik ook iets uit mijn privéleven. Ik ben 24 uur per dag
burgemeester en daar hoort
dus ook bij dat ik af en toe
iets privé deel.
Ik ben ruim 10 jaar actief op
Twitter. Bijna vanaf het moment dat Twitter is opgericht.
Ik ben een fan van nieuwe
technologie. Dat komt onder
andere doordat ik uit de ICTwereld kom. Ik ben van mening dat technologie ons leven beter en vaak ook makkelijker maakt. Door de medische technologie kunnen
we bijvoorbeeld langer leven. In het onderwijs wordt
steeds vaker succesvol gebruik gemaakt van sociale media. Bijvoorbeeld om

de lesstof op een afwisselende manier aan te bieden
aan leerlingen. Ook omarm
ik de technologische ontwikkelingen op het gebied van
communiceren. Het is toch
heel mooi dat we zo makkelijk met elkaar kunnen communiceren, ook al woont diegene aan de andere kant van
de wereld? Het zorgt voor
een betere samenleving.
Uiteraard realiseer ik me ook
dat er nadelen zijn aan sociale media. Zo kunnen sociale media verslavend zijn
en het is natuurlijk zeer privacygevoelig. Ook kunnen
gemene berichten of nepnieuws snel op grote schaal
worden gedeeld. Goed opletten dus wat waar is en vooral wat niet. Neem niet alles
voor de waarheid aan. Al met
al zitten er, naar mijn mening, meer voordelen aan sociale media dan nadelen. Een
heel groot voordeel voor mij
als burgemeester is dat ik op
een laagdrempelige manier
in verbinding kan staan met
inwoners en ondernemers
van Uithoorn en De Kwakel!
Pieter Heiligers,
burgemeester

Informatiespreekuur
collectieve zorgverzekering
Uithoorn - De gemeente Uithoorn biedt voor inwoners met
een minimum inkomen een collectieve zorgverzekering aan
van Zorg en Zekerheid. Voor wie
nog geen collectieve verzekering
heeft, meer informatie wil en/of
overweegt om over te stappen
houdt de gemeente een spreekuur op 28 november en op 11 december. Inwoners met een inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm kunnen deelnemen
aan deze collectieve zorgverzekering (de gemeentepolis). Het
pakket van de collectieve zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Zorg en Zekerheid geeft een korting en de
gemeente betaalt een deel van
de premie. Kinderen tot 18 jaar
kunnen gratis mee worden verzekerd. Er is een keus tussen AV
Gemeente Standaard en AV Gemeente Top. Bij AV Gemeente Top
is het eigen risico meeverzekerd.
Bij AV Gemeente Standaard is het
eigen risico niet meeverzekerd.
Wanneer nodig kan het eigen risico geregeld worden via betaalgemak. Dit is aan te vragen bij Zorg
en Zekerheid. Het meeverzekeren
van het eigen risico zorgt ervoor
dat er gedurende het jaar geen
extra nota’s worden gestuurd.
Houd echter wel rekening met
een eventuele eigen bijdrage.
Data spreekuren
Het spreekuur is op donderdag

28 november van 11.00 uur tot
14.30 uur en op woensdag 11 december van 16.30 uur tot 19.00
uur in het gemeentehuis aan de
Laan van Meerwijk 16.
Inwoners die voor het spreekuur
komen, kunnen zich melden bij
de balie. Getrainde vrijwilligers
van Uithoorn voor Elkaar en van
Zorg en Zekerheid zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden over
de polis. Het is ook mogelijk om
direct een aanvraag in te dienen.
Het is noodzakelijk om een identiteitsbewijs mee te nemen, het
BSN nummer van de gezinsleden,
een bankrekeningnummer, het
polisblad van de huidige verzekering en een inkomensspecificatie
van de afgelopen maand (of rekeningafschrift). Dit geldt voor alle
rekeningen die zij of hij heeft.
Ter voorbereiding is het goed
om van te voren te bekijken welke kosten er het eerste jaar aankomen om te bepalen welk pakket het meest van toepassing is.
Op
www.gezondverzekerd.nl/
uithoorn is terug te vinden welke vergoedingen in de pakketten
zijn opgenomen.
≠–Het Sociaal Loket van de gemeente kan antwoord geven wie
in aanmerking komt voor deelname aan de collectieve verzekering.
Het Sociaal Loket is bereikbaar via
0297 513 111 op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 10.30
uur. Daarnaast is er een inloopbalie op woensdag van 13.00 tot
17.00 uur.

hele dag welkom op het festival,
men kan alle filmblokken volgen of slechts een deel door tijdens een pauze binnen te komen. Het festival is voor bezoekers een unieke kans om zeer
verschillende, kwalitatief goede, films te zien. Na iedere film
wordt de maker geïnterviewd.
Na het zien van een film krijgen

bezoekers daardoor ook een indruk hoe zo’n film gemaakt is.
De pauzes zijn een mooie gelegenheid om met (andere) filmmakers van gedachten te wisselen. ilmfestival “De Ronde Venen Open”, 8 december 2019 van
10.00 – 16.00 uur, Cultureel centrum De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen. Entree €7,50
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LMV 19 toont karakter

Qui Vive MD2 verliest
van Pinoké MD3
Uithoorn - In alle vroegte en kou
speelde de MD2 afgelopen zaterdag thuis tegen de MD3 van Pinoké. De MD2 heeft het zwaar
in hun poule, maar laat regelmatig goed spel zien en verliest
niet met grote cijfers. Deze razende reporter kwam iets te laat
vanuit het clubhuis aanlopen en
toen bleek dat in de eerste minuten onze laatste man al was uitgevallen door een harde bal vol
op haar hand! Enorm balen, want
Pinoké liet in het eerste kwart al
duidelijk goed opgebouwd spel
zien en de 0-1 viel snel na een
prachtige voorzet van de rechtsvoor van Pinoké. Er werd hard gewerkt door Qui Vive, en dat werd
beloond met een strafcorner, het
lukte jammer genoeg niet de
bal in de goal te krijgen. Pinoké
speelde met hoge druk en zorgde
ervoor dat het uitverdedigen lastig was en teveel ballen door het
midden werden ingeleverd.
In het tweede kwart gaat het
snel een mooie strafcorner en
een counter aanval en het staat
0-3, maar toch blijft Qui Vive wel
kansen creëren. Een goed opgezette aanval vanuit het middenveld waarin onze spits een mooie
voorzet geeft blijft onbenut. Onze doelvrouw staat in deze fase ondanks dat de stand anders
doet vermoeden haar mannetje
en stopt een aantal lastige ballen!
De scheidsrechters maken het
ons niet makkelijk en dat is vooral de verdienste van Pinoké, zeker de dame van ons koppel fluit
streng, maar rechtvaardig! De
‘F- side’ van de MD3 is af en toe
wat luidruchtig, zeker de mannen
proberen deze paparazzi aan de
kant te intimideren, ook als onze coach iets roept en zich daarna verbeterd omdat het spel met-

een weer omslaat ontstaat er een
hilarisch moment, kortom ondanks de teleurstellende stand is
de sfeer aan de kant goed!
Extra tips
Een gedeelte van de eerste helft
heeft Liesbeth onze hoofdtrainster staan kijken en besluit in de
rust wat extra tips aan de meiden mee te geven en hun mentaal te resetten. Een snelle tegen
goal net na rust zorgt voor de 0-4,
maar dan herpakken de meiden
zich. De peptalk heeft geholpen
en in het derde kwart staat het
team er weer! We komen veel vaker in de cirkel van Pinoké, creëren kansen en winnen vaker het
duel. Ondanks dat QV het betere
spel laat zien lukt het ons wederom niet om te scoren. In het begin van het vierde kwart worden
er gelukkig nog een paar strafcorners onbenut gelaten door onze
tegenstander, er wordt goed uitgelopen maar dan lijkt het vatje leeg. Er wordt niet goed aangesloten en meeverdedigd waardoor er een enorm gat valt tussen de aanval en de verdediging,
spitsen bewegen alleen nog maar
vooruit en niet achteruit en ook
onze keepster is klaar met alle
ballen die zij om haar oren krijgt.
In de laatste minuten is er nog
een uitbraak van onze spits en
hopen we dat de eer hoog gehouden kan worden, maar ook
deze sterke actie wordt in de cirkel in de kiem gesmoord. Kortom we verliezen uiteindelijk dik
door goed combinatie en positie spel van Pinoké, de definitieve
uitslag is een zeer teleurstellende 0-9. Meiden volgende week
uit tegen Rood-wit waar we gelijk
mee staan, dat belooft een leuke
pot te worden!

Uithoorn - Wederom een belangrijke wedstrijd op het programma, uit bij koploper FC Abcoude.
LMV begon de wedstrijd zonder angst voor de koploper en
zocht de aanval. Onze Portugese linksbuiten Lourenço, gezegend met een techniek a la de legendarische Luis Figo, liet in minuut 15 een fraai staaltje van zijn
kunnen zien. Hij kapte zijn directe tegenstander uit met rechts
en schoot fraai binnen met links.
De vreugde was helaas van korte duur. De scheidsrechter meende de rol van Sinterklaas te moeten spelen en gaf Abcoude een
treffer kado. Waar onze gediplomeerde vlagger Patrick terecht
zijn vlag hief, meende de scheidsrechter dit te moeten overrulen,
dus met 1-1 de rust in. Na rust
hetzelfde beeld, Abcoude loerde
op de counter en LMV drong aan.
Helaas slaagden zij in hun tactiek, de spits scoorde de 2-1. LMV
deed er nog een schepje bovenop en drukte Abcoude nog verder terug. Alle LMV-ers knokten
voor wat ze waard waren. Abcou-

de kon slechts met overtredingen
antwoorden, welke met meerdere gele kaarten werden bestraft.
In de slotminuut nog een vrije
trap, zelfs keeper Dimitri dook
op in het vijandelijke strafschopgebied. De bal werd weggekopt
maar werd meteen weer ingebracht. In de scrimmage die ontstond wist Lewis met een kort venijnig tikje de bal langs de keeper in het doel te werken, 2-2! De
wedstrijd was meteen afgelopen.
Toch, nog een punt weggehaald
uit Abcoude. Man of the match:
Lewis,(zie foto) die op zijn verjaardag een prima verdedigende rol
uitvoerde en zichzelf beloonde
met een doelpunt.

u verwelkomd wordt met speculaas en chocolademelk. Het kienen zelf begint om 8 uur. In totaal
worden alle prijzen in 10 ronden
verdeeld. U vindt buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27 in
Uithoorn.
Suprisekienen van a.s. zaterdag
staat garant voor spanning, plezier en heel veel gezelligheid.

Fietsen
gestolen

voorzijde een zwarte krat. Het serienummer eindigt op 666. Tussen woensdag 13 en vrijdag 15
november is verder ook een witte
Uithoorn – Tussen donderdag 14 damesfiets van het merk Gazelle
en zaterdag 16 november is van- gestolen. De fiets was door de eiaf Weegbree, bij de school, een genaar gestald in de Ruis de Beefiets gestolen. De damesfiets is renbroeckstraat. De witte fiets is
van het merk Batavus en is zwart voorzien van een zwarte krat op
van kleur. Het rijwiel heeft aan de de bagagedrager.

Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag 29
november kun je weer naar de
maandelijkse klaverjasavond bij
Legmeervogels op Randhoornweg 100 in Uithoorn. We starten om 20.00 uur en de kantine is vanaf 19.30 uur geopend.
Het klaverjassen is voor iedereen
toegankelijk. Je hoeft geen lid of
donateur van Legmeervogels te
zijn om mee te kunnen doen. Er
wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelijke prijzen. Dit seizoen ook om
een ‘eerste Mars’-prijs. Deze prijzen worden aan het einde van
de avond uitgereikt. Er worden 4
rondes gespeeld. In de korte pauzes tussen de rondes door kun
je genieten van een drankje. De
hapjes die tijdens de rondes wor-

den aangeboden, worden mede door slagerij Bader mogelijk
gemaakt. Het eerste kopje koffie
of thee word je, zoals altijd, door
Legmeervogels aangeboden.
Data klaverjassen bij
Legmeervogels
2019: vrijdag 29 november en
zondag 29 december 2019 –
14.00 uur
2020: vrijdag 31 januari, vrijdag
28 februari, vrijdag 27 maart en
vrijdag 24 april

Wil je kennismaken met
een (andere) sport?

Ze ontvangen u graag voor de
derde klaverjasavond van dit seizoen, op vrijdagavond 29 november vanaf 19.30 uur bij Legmeervogels aan de Randhoornweg Uithoorn - Dan is dit je kans om
kennis te maken met honkbal,
100.
softbal en/of beeball. Ben jij tussen 4 en 15 jaar dan kan je nu geheel GRATIS en vrijblijvend deelnemen aan vier beginnerstrainingen die Honkbal en SoftbalRegio - Maandag 18 november Jan Broeckmans & Kees Visser vereniging Thamen organiseert
2019 werd met 36 paren de 1e met 55,42%. In de B-lijn was de in november/december. Onronde van de 3e paren competi- hoogste score van de avond met ze meest ervaren trainers & coatie 2019-2020 van Bridgevereni- 64,70% voor de nieuwe combina- ches staan klaar om je de eerste
ging Uithoorn gespeeld in de bar- tie Tineke v/d Sluis & Nel v. Aar- kennismaking te geven met dezaal van sporthal de Scheg.
le op de 2e plaats eindigde Fons ze leuke teamsporten. De traininAllereerst werd stil gestaan bij Roelofsma & Ton ter Linden met gen zijn voor jongens en meishet vrij onverwachte overlijden 57,08% en op de 3e plaats eindig- jes en worden gegeven in Gymvan Greet Stolwijk. Zij was ruim de gelegenheids paar Dieny Ver- zaal Meerwijk, Eendracht 4 te
25 jaar lid van de B.V.U. In de 1e hoeff & Corry v. Tol met 53,74%. Uithoorn op zondag 24 novemronde eindigde in de A-lijn op In de C-lijn op de 1e plaats met ber, 1, 8 en 15 december. Kinde 1e plaats Bep & John de Voijs de mooie score van 64,17% An- deren tot en met 7 jaar zijn welmet 61,67% verrassend op de 2e ja Baars & Marja Calis de 2e plaats kom van 10.00 t/m 11.00 uur. Kinplaats het gepromoveerde paar werd gedeeld door de paren An- deren tot en met 15 jaar zijn welAns Breggeman & Henk v. Dijke neke & Wim Braam en Jeanette kom van 11.00 t/m 12.00 uur. Om
met 55,83% en op de 3e plaats Das & Joop de Haas met 56,25%. deel te nemen willen wij je vra-

BVU nieuws

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

Tussen herfst en winter

Suprisekienen bij
buurthuis Ponderosa

Uithoorn - Ook dit jaar wordt de
traditie binnen buurthuis Ponderosa voortgezet. Aanstaande zaterdag, 23 november, vindt er
suprisekienen plaats. De prijzen
zijn verpakt in dozen van gelijke grootte, zodat de winnaar niet
direct weet, welke prijs hij of zij
heeft. De deuren van Ponderosa gaan om 7 uur open, waarbij

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

gen je aan te melden via een email naar Tc.Thamen@gmail.com
of via een WhatsApp bericht naar:
06-21899479. Honkbal, softbal en
beeball (maar ook Mixed Slowpitch) zijn echte zomersporten.
Vanaf januari start onze zaaltraining in diverse gymzalen in Uithoorn. Van half maart t/m half oktober trainen en spelen wij onze
wedstrijden op ons complex aan
de Vuurlijn 24 te De Kwakel. Ook
voor het seizoen 2020 hebben wij
weer voor alle leeftijden, m/v en
niveau mogelijkheden om onze
leuke sporten te ontdekken.
Ook interesse maar ouder dan
15 jaar? Neem dan ook contact
met ons op via het e-mailadres
Tc.Thamen@gmail.com. Wij hebben namelijk ook voor 15+ en
volwassenen heel veel mogelijkheden.

Het is onmiskenbaar herfst.
Elk jaargetijde wordt bepaald
door het moment waarop de
zon op de keerkring (of de evenaar) staat. Dit moment is in juni en december en kan per jaar
een dag verschillen. Er is verschil tussen de meteorologische kalender en de astronomische kalender : bij het begin
van de lente bijv. 1 maart versus 21 maart, zomer 1 juni versus 21 juni, 1 september versus
22 september en winter 1 december versus 21 of 22 december. Heel vroeger onderkende men hier in de lage landen
maar twee seizoenen: de zomer
en de winter.
De meteorologische wintertijd
is alweer een paar weken geleden in gegaan. De bomen verliezen nu in snel tempo hun
blad. De sapstroom komt tot
stilstand . De natuur maakt
zich op voor de winter. Maar de
herfst is ook kleurrijk. Het blad
aan de bomen verkleurt van
groen naar geel of rood. Je kunt
in de herfst mooie paddenstoelen zien . Ik zag langs de Oude
Spoorbaan de prachtige vliegenzwam zowel als bolletje als
met de hoed. .
De honderdduizenden ganzen uit Noord Europa zijn ook
weer luidruchtig aanwezig om
hier te overwinteren. De grauwe ganzen vliegen in mooie
strakke V formaties boven onze polders. Ziet u een rommelig zootje ganzen overvliegen?
Dat zijn dan kolganzen. Onze
zomervogels zijn een paar weken geleden vertrokken naar
hun overwinteringgebieden.
Waaronder de spreeuwen maar
die gaan niet ver: ze overwinteren in Frankrijk en Engeland om
plaats te maken voor de spreeuwen uit Noord Europa en Siberië. Behalve heel veel ganzen en
spreeuwen komen er ook veel
andere vogels zoals smienten,
een prachtig klein eendje dat
komt uit het noorden van Europa. Onze broedvogels zoals de
kieviten gaan verder naar het
zuiden naar Spanje , Afrika en
de boerenzwaluwen zelfs naar

Zuid Afrika. Voor al die trekvogels kun je de gevarendriehoek
omhoog houden. Er zijn heel
veel gevaren onderweg: uitputting, voedselgebrek, hoogspanningskabels, de jacht, slecht
weer en ga zo maar door.
Wij mensen hebben intussen
onze warme jassen en mutsen
weer uit hun zomer verblijf gehaald.
Omdat door de klimaatverandering vooral de winters warmer worden kunnen we de ijstruien wel in de mottenballen laten liggen. Het KNMI
zegt: koud wordt steeds minder koud. De vroegste dag dat
het in de herfst vroor was op 16
september 1971 met minus 2,4
graden. Sommige mensen zeggen: klimaatverandering is van
alle tijden. Dat is waar. Het verschil met vroeger is dat die verandering nu heel erg snel gaat
en niet in honderden, soms wel
duizenden jaren. Dat is het verschil met klimaatveranderingen vroeger. Door de klimaatverandering raakt de natuur gedesoriënteerd. De natuur heeft
maar weinig tijd om zich aan
te passen. Ook de enorme hoeveelheid verlichting in vooral in
het westerse deel van de planeet maakt herstel moeilijker.
In vroeger tijden werden in onze contreien slechts twee seizoenen benoemd: de zomer en
de winter. Later werden de lente en de herfst erbij gevoegd. Er
zijn gebieden waar nog steeds
twee seizoenen worden onderkend bijv. de droge – en de natte moesson.
Ik wens u in onze contreien een
ouderwetse mooie koude zonnige winter toe.

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

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

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Hartenvrouw/man
Regio - Op dinsdagochtend 12
november kwam de regen met
bakken uit de lucht. Tegen de tijd
dat de bridgers richting de Scheg
gingen was het gelukkig droog.
Het was weer een mooi tijdverdrijf op een regenachtige middag. 16 Paren in de B en 14 paren in de A. Het was een gezellige drukte. Na 24 spellen kwam de
volgende top 3 uit de bus. In de B
Op 1 Tini en Paula, met de enige
60er van de middag, 60,71%, 2 Rineke en Marianne 58,63% en op 3

Annet en Rini met 55,65%. De rest
iets of veel procenten minder. In
de A op 1 An en Ria, 58,58%, op 2
Ina en Jetty 54,51% en brons voor
Gerda en Nel met 53,47%. In deze lijn haalden slechts 5 van de 14
paren de 50% niet!
Mede dank zij de verzorging van
Edwin was het weer een gezellige
middag.Als u ook mee wilt spelen bij onze gezellige club stuurt
u dan een mailtje naar hartenvrouw2015@gmail.com of bel
0297569957.
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Koken en samen eten verbindt!

Smakelijk delen met stichting
Samen aan de Amstel
Uithoorn - Dinsdag 12 november
had het bestuur van de stichting
Samen aan de Amstel voor een
smakelijk evenement gezorgd.
Eén die niet beantwoordde aan
haar doelstelling ‘bewoners koken voor bewoners’. De bedoeling was dat liefhebbers ook eens
konden genieten van een andere (bijzondere) keuken, namelijk
die van Jason Asian Cuisine, gevestigd aan het Zijdelwaardplein.
Het restaurant bestond in oktober 1 jaar en heeft door haar bijzondere authentieke aanbod aan
gerechten uit de Aziatische keuken een klinkende naam opgebouwd. Tegen een wel heel lage vergoeding van 15 euro p.p.
konden degenen die het niet zo
breed hebben in deze samenleving, genieten van een niet alledaags culinair hoogstandje. Hoewel het uitgangspunt ‘koken en
samen eten verbindt’ het credo
van de stichting is, was deze kennismaking met de ‘andere keuken’ natuurlijk iets bijzonders.
Dit keer werd er overigens niet
samen met buurtbewoners gekookt. Dankzij de inbreng van de
stichting en Jason Asian Cuisine,
konden 93 personen die op deze
sessie hadden ingeschreven, genieten van dit bijzondere aanbod.
In het restaurant waren daarom
veel plaatsen bezet wat leidde
tot een gezellig samenzijn. Alle
gasten werden welkom geheten
waarbij een ieder een dinerbon

kreeg inclusief twee consumpties
per persoon. Dat kon voor die 15
euro. Op de bon moest worden
aangegeven hoeveel drankjes
men wilde drinken. Twee waren
inbegrepen. Meer drankjes waren
voor ‘eigen rekening’.

Uithoorn waar hij jarenlang fractievoorzitter was bij de PvdA.
Voormalig wethouder Maarten
Levenbach is voorzitter, Alber
Aartman fungeert als penningmeester en Linda Orscek-Molenaar (was werkzaam bij de gemeente Uithoorn, thans griffier in
Ouderkerk a/d Amstel) treedt op
als secretaris. Jan: “Voor sommige
mensen echter is 15 euro die hen
deze avond aan eten kost, een
hele uitgave. Daarom hebben we
bij de stichting ‘Smakelijk Delen’
geïntroduceerd. Een vorm van
sponsoring waarbij mensen geld
aan de stichting kunnen doneren
dat wordt gebruikt om inwoners
die het zelf niet kunnen betalen,
toch de kans te geven om af en
toe een keer mee te eten. Zoals
vanavond bij Jason.” Zie hiervoor
de website wat te doen indien
men hieraan wil meewerken.

Het menu mocht er zijn. Vooraf
een drankje en Dum Sum (Chinese hapjes), vervolgens een voorgerecht in de vorm van een Wayang soep en als hoofdgerecht nasi met gekookte kip in een overheerlijke saus. Als nagerecht superlekkere mandarijnen die Jason zelf uit een mand kwam uitdelen en tot slot naar wens koffie
of thee. Het geheel was prima georganiseerd en de gerechten waren van uitzonderlijke klasse. De
redactie van deze krant mocht
zich deze avond bovendien verheugen in gezellige tafelgenoten
die zich voorstelden als Henk en
Aanleiding oprichting stichting
Maria uit Uithoorn.
Mensen die samen bezig zijn ontmoeten elkaar, leren elkaars situSmakelijk Delen
“Met Samen aan de Amstel pro- atie kennen en krijgen meer beberen we mensen met elkaar in grip voor elkaar. Dat was de aancontact te brengen die elkaar in leiding om vijf jaar geleden de
het dagelijks leven nauwelijks te- Stichting Samen aan de Amstel
genkomen. Elkaar ontmoeten, sa- op te richten. Met als doel de somen eten en praten schept een ciale cohesie te bevorderen in
band en stimuleert dat mensen Uithoorn en De Kwakel. Hoofdaciets voor elkaar kunnen en willen tiviteit is samen koken en samen
betekenen,” laat Jan Mollema we- eten. In lokale restaurants koken
ten. Hij is plaatsvervangend voor- buurtbewoners onder begeleizitter van de stichting, maar is ook ding van de koks een heerlijk dibekend van de gemeenteraad in ner. Er zijn betalende gasten aan-

wezig, maar ook gasten die een
avondje uit hard nodig hebben,
maar niet zelf de financiële middelen hebben om dat te betalen.
Inwoners die weinig contacten
hebben en daarmee te veel aan
de zijlijn staan. Zo eten regelmatig mensen mee die gebruik maken van de Voedselbank, inwoners met een verstandelijk beperking of statushouders. Daarnaast
opereren andere initiatieven onder de vleugels van Samen aan
de Amstel. Zij maken gebruik van
de kennis die is opgedaan op financieel gebied en voor het aanvragen van fondsen. Alle initiatieven maken gebruik van de sociale media, zoals website, facebook
en twitter en van de bankrekening van de Stichting. Zo versterken de initiatieven op het gebied
van sociale cohesie elkaar en worden kennis, kunde en middel efficiënt ingezet.
Doelstelling
Linda: ”Onze doelstelling is dat
we ons inzetten voor inwoners
die minder makkelijk participeren in de samenleving. Dat kan
verschillende redenen hebben,
bijvoorbeeld weinig financiële
middelen, een beperking of afkomstig uit een andere cultuur.
Voor elk initiatief benaderen we
organisaties die ons daarbij kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld
scholen en Vluchtelingenwerk. Er
wordt gebruik gemaakt van so-

ciale media om de activiteiten te
promoten. Verder gaan we langs
bij mogelijke financiers om bekendheid te geven aan de Stichting. Op de website wordt een dynamische agenda bijgehouden.
De kook- en eetbijeenkomsten
worden voor een heel jaar genoteerd. De andere activiteiten die
onder de vleugels van de stichting worden georganiseerd, krijgen een notitie in de agenda zodra ze bekend zijn.”

Meer weten?
Zie voor uitgebreide informatie de website van de stichting
(www.samenaandeamstel.nl). De
stichting is mede tot stand gekomen dankzij sponsoring van:
Stichting Leefomgeving Schiphol, Stichting Promotie Uithoorn
en de Kwakel, Lions Uithoorn, Rabobank Uithoorn, Notarispraktijk
Amstelhoorn, Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel en Wij Doen
Mee.
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De Sint weer
als eerste in
Uithoorn
Uithoorn - Het is de
winkeliersverenigingen
van Uithoorn weer gelukt.
Sinterklaas is uit de trein gestapt, in de boot en voor hij officieel in
Nederland aankwam zetten hij alweer voet aan
de Wilhelminakade in Uithoorn. Honderden kinderen en volwassenen stonden hem op te wachten. Voor de
Sint arriveerden werden de velen aanwezigen beziggehouden
met prachtige dansoptredens en muziek. Na het welkom van de
burgemeester ging de Sint te voet naar winkelcentrum Amstelplein, alwaar hij ook weer door honderden kinderen werd opgewacht. Vanuit een heerlijke stoel konden de kids bij de Sint op
schoot en konden de ouders of andere foto’s maken. Alle tijd
werd hiervoor vrijgemaakt. Rond het middaguur ging de Sint
met zijn gevolg even lunchen en wat uitrusten, om vervolgens
om half twee weer zijn opwachting te maken in winkelcentrum
Zijdelwaard. In winkelcentrum Zijdelwaard werden de kinderen
in afwachting van de Sint en zijn gevolg vermaakt met een goochelaar en een ballonnen kunstenares. Al met al was het de gehele dag door groot feest in de diverse winkelcentrums. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.
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Volle bak bij Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel – Vorige week was het
gezellig druk in de KDO-hal waar
Badmintonvereniging De Kwakel
wekelijks haar vaste speelavond
heeft voor zowel junioren als senioren. Deze avond organiseerde de activiteitencommissie een

nieuw toernooi waarbij ieder lid
een ex-lid kon uitnodigen en daar
werd massaal gebruik van gemaakt.
Vanaf 20.00 druppelden de oudleden binnen en vanaf 20.30 werden de verschillende partijtjes

ingedeeld door de activiteitencommissie. Vanwege de hoge opkomst kon niet iedereen tegelijk
te spelen en zo was er ook zeker
ruimte om weer even bij te kletsen… en ook om weer op adem
te komen. Het was een goede mix

van ex-leden die de vereniging al
een heel tijd geleden hadden verlaten en nog niet zo lang geleden.
Rond de klok van 22 uur was het
tijd voor de groepsfoto en daarmee kwam er een eind aan een
zeer geslaagde avond! In de kantine was het ook nog lang gezellig en werd er al gevraagd wanneer we deze avond weer organiseren; een vervolg gaat er gezien de positieve reacties zeker
komen!
Kun jij daar niet op wachten en
wil jij ook een keer meespelen,
loop dan een keertje binnen vanaf 20.30 uur en doe (weer) mee.
Sinds dit seizoen wordt er niet
meer getraind door de competitiespelers op maandagavond,
waardoor er meer ruimte is gekomen om vrij te spelen. Meer informatie is te vinden op onze websi- De Kwakel - Donderdag jl. organiseerden de plaatselijke jeu de
te www.bvdekwakel.nl
Boules club Het Wilgenhofje uit
De Kwakel het vierde jeu de Boubij te houden omdat er plotse- les Toernooi 2019-2020. Deze
ling 2 pieten op het veld versche- middag schonk Klaas Bos uit Spanen. Zij reden langs Qui Vive en kenburg een hoofdprijs natuurlijk
zagen dat er op veld 2 lekker ge- een tasje met diversen vissoorten
hockeyd werd waardoor zij even en waardebonnen die bij hun beeen tussenstop bij de hockey gin- drijf ingewisseld kunnen worden.
gen houden.
Deze middag waren 19 leden om
met elkaar de krachten te meten.
De pieten probeerden lekker mee Ze speelden deze middag drie
te hockeyen maar de stokstaart- ronden op 50 minuten, dit vanjes maakten wel al snel duidelijk wege het feit dat het om 17.00
dat hockeyen met een paraplu of uur al donker word. De eindstand
met de achterkant van een stick wordt bepaald door het aantal
echt niet gaat. Na wat hulp van gewonnen partijen en het saldo
een aantal kinderen leerden de
pieten toch aardig snel hockeyen.
Na het hockeyen en een groepsfoto was het tijd om met zijn allen
richting het clubhuis te gaan. Hier
was het tijd voor een verrassing:
de kinderen kregen van de pieten een welverdiend diploma. Na
wat foto’s en lekkere pepernoten Uithoorn - Op zondag 29 decemwas het tijd om bijna naar huis te ber as wordt bij Legmeervogels
gaan maar niet voordat de jeugd- het Oliebollen voetbal- en klavertrainers (Madeleine, Esmee, Ties, jassentoernooi gespeeld. De kanMoos, Stijn, Thije, Timo, Marten, tine is vanaf 12.45 uur geopend
Storm en Jessie) en de hoofdtrai- voor alle deelnemers aan het
ner (Mark) in het zonnetje gezet voetbaltoernooi.
werden. Het was een super gezellige afsluiting van dit najaarsblok! Voetbal
Het oliebollen voetbaltoernooi
begint om 13.30 uur en het inschrijven is vanaf 12.45 uur. Aan
dit toernooi kan worden deelgenomen door (zaal)voetbal en
handbal leden, oud leden en niet
leden. Enige voorwaarde is dat
spelers in de JO17 of hoger spelen. De dames en heren spelen in
teams die door loting worden samengesteld. Je schrijft je per persoon in en de oliebollen commissie, Sjaak van der Tol & Hans Heere, stellen de teams door middel
van loting samen.

Viswinkel Klaas Bos sponsor
Jeu de Boules Toernooi

Feestelijke afsluiting van het
stokstaartjes najaarsblok

Uithoorn - Het zonnetje deed afgelopen zondag goed zijn best
tijdens de laatste training van de
stokstaartjes. Het was best koud
maar daar waren de kinderen
goed op gekleed en hier hadden
ze dus helemaal geen last van.
Sommigen hadden zelfs hun pietenpak aangetrokken waarmee
ze ook prima konden hockeyen.
Deze laatste training stond in het
teken van wedstrijdjes spelen. De
afgelopen weken hebben ze hard
geoefend en alles wat de stokstaartjes geleerd hadden, konden ze vandaag tijdens het spelen van de wedstrijdjes in de praktijk brengen.
Halverwege
Halverwege de wedstrijdjes was
het voor de stokstaartjes alleen
best lastig om de aandacht er-

Morgan Hartveldt overheerst bij de
Amsterdamse cross competitie
Uithoorn - Zondag 17 november
werd onder fantastische omstandigheden de 6de wedstrijd van
de Amsterdamse Cross Competitie gereden, georganiseerd door
Wieler Vereniging Amsterdam.
Rondom de wielerbaan op Sloten
was een snel parcours uitgezet,
met veel lange rechte stukken, afgewisseld met stukken waar de
rijders op de rijvaardigheid werden getoetst. De UWTC leden
hadden er weer veel zin in. Bij de
jeugd A was het wederom Morgan Hartveldt die met de bloemen naar huis ging. Niemand
was ook maar in staat om bij hem
in de buurt te blijven, hij won zijn
wedstrijd met overmacht.
Bij de jeugd B wedstrijd reed Jytte Timmermans een prima wedstrijd. Na een hele goede start,
reed ze de eerste rondjes met de
allersnelste mee. Daarna raakte
ze wat in het gedrang en moest
ze enkele plaatsen inleveren. Een
prima 10de plek was alsnog haar
deel omdat ze in de laatste rondes toch nog wat rijders wist in te

halen. Jari Buskermolen en Sem
Amelink reden hun wedstrijd bij
de jeugd C. Beide mannen hadden een prima start en konden
goed mee. In de laatste ronde
reed Sem in de linten, wat hem 2
plekken kostte.
Hij werd keurig 10de. Jari reed
een regelmatige wedstrijd, midden in het veld, en eindigde als
15de.
Bij de nieuwelingen had Lars
Hopman een prima start, maar
helaas zat er al snel een takje in
zijn achterderailleur. Gelukkig
geen schade en euvel was snel
verholpen, maar het kostte natuurlijk wel tijd en plekken. Door
weer een heel sterk 2e gedeelte
van de koers reed Lars toch nog
naar een 10e plek.
Overige uitslagen: 45-: 4 Menno v Capel, 25 Sven Buskermolen, 36 Bob v Ravensberg, 42 Marco Koole. 45+: 10 Peter v Capel,
13 Wilfred Zeijerveld, 22 Wilfried
Burgmeijer, 25 Paul vd Aar, 26
Frank Jansen. dames: 11 Diana
Kuijpers

Lieshout
De nationale renners van UWTC
gingen op zondag naar Lieshout.
Onze nieuwelingen doen daar
lekker mee. Hoewel het ze niet
meevalt om punten voor het regelmatigheidsklassement bij elkaar te sprokkelen wisten ze vandaag toch te voorkomen dat ze
een rondje lap kregen. 51 Rens
Grömmel, 56 Mike Derogee, 57
Duuk vd Haagen en 58 Jens Versteeg. Bij de dames reed Elleke
Claessen naar de 12e plaats, Rebecca Cornelisse werd 23e en Judith v Maanen 27e. Elleke en Judith gaan zich nu voorbereiden
op het WK over 2 weken.
De amateurs reden weer samen
met de elite/beloften. Tommy
Oude Elferink reed ondanks een
matige start lang op podium
koers bij de amateurs. Maar een
afgelopen ketting in de laatste
ronde zorgde ervoor dat hij tevreden moest zijn met de 4e plaats.
Ian van den Berg werd 22e en Bas
de Bruin stapte uit de wedstrijd
met kapot materiaal.
Clubcross
Op het clubparcours van UWTC
wordt ook elke zondagochtend
een wedstrijd verreden. Verrassend hoe snel het parcours na
een paar droge dagen weer stukken beter berijdbaar was. Jammer
dat Rene Wiebes na zijn val van
vorige week nog wat last had van
zijn schouder waardoor hij deze
week niet kon mee doen.
De uitslagen van 17 november:
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Michael
v Meerland, 3 Lars Wiebes
40+: Frans v Heteren, 2 Maarten
de Jong, 3 Gerard de Veer, 4 Wouter Verhoef, 5 Mark Best, 6 Robert Wiebes, 7 Peter Wiebes, 8 Wil
Gieling, 9 Bart van Montfoort, 10
Leen Blom, 11 Gijs Kostman

van gescoorde punten en tegen
punten. De verschillen waren ook
dit keer niet groot. Na de tweede
ronden waren er nog zes die twee
partijen gewonnen hadden. Uiteindelijk bleven er vier over die
drie partijen wisten te winnen.
De Hoofdprijs ging deze middag
naar een van de nieuwelingen
Huibert Jaap Bakker. De waardebonnen werden gewonnen door
Andre de Jong, Ben Koeleman,
Wil Kennis, Koos van leeuwen, Ineke v.d. Jagt Anneke Koeleman,
Thera Winter, Joke v.d. Wal, Tineke van Kessel en Truus de Bruin
Het volgende toernooi is 12 december.

Oliebollentoernooi bij
Legmeervogels
nen doen. Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld
om de gebruikelijke prijzen. Deze prijzen worden aan het einde
van de middag uitgereikt. Er worden 4 rondes gespeeld van elk 16
spelletjes. In de korte pauzes tussen de rondes, kun je genieten
van een versgebakken oliebol en
een drankje. De hapjes die tijdens
de rondes worden aangeboden,
worden mede door slagerij BADER mogelijk gemaakt. Het eerste kopje koffie of thee wordt je,
zoals altijd, door Legmeervogels
aangeboden.

Tombola
Tijdens het gehele oliebollentoernooi worden er lootjes verkocht voor de Kersttombola. De
tombola wordt dit jaar weer georganiseerd door Frans Lakerveld en Jan Stolwijk. Er wordt
weer voor mooie prijzen gezorgd
Klaverjassen
door beide heren. Dus zorg dat je
Het oliebollen klaverjassen be- op zondag 29 december genoeg
gint om 14.00 uur en is voor ie- lootjes koopt om in de prijzen te
dereen toegankelijk. Je hoeft vallen. De prijsuitreiking is nadat
geen lid of donateur te zijn van beide oliebollentoernooien afgeLegmeervogels om mee te kun- lopen zijn.

Dammen:

Wim Konst behaalt
winnend punt
De Kwakel - Het kampioenschap
van het verleden jaar blijkt een
zware last voor Wim Konst, Wim
verloor dit seizoen al vele partijen. Nu moest hij donderdagavond als kopman van zijn team
de kar trekken tegen de dammers
uit Heerhugowaard. Dit was de
tweede wedstrijd van K&G in de
hoofdklasse van Noord-Holland,
de eerste wedstrijd werd verloren
van Enkhuizen.
De Kwakelse dammers kwamen
goed uit de startblokken, binnen
een kwartier kwam Adrie Voorn al
gewonnen te staan middels een
variant op de Franse slag. René de
Jong zou toch als eerste uit zijn,
met verschillende combinaties
zette hij na twee uur dammen
de 0-2 op het scorebord. Hierna
kwam K&G al snel op een comfortabele 0-4 omdat ook Adrie de
punten binnenhaalde. Op bord
drie stonden toen nog bijna alle
schijven op het bord en was het
wachten op een klapper. Die had

Wim Keessen kunnen uitdelen,
maar Wim liep op de verkeerde
manier achter een schijf waarna
er geen houwen aan meer was,
2-4, de spanning terug in de wed-

strijd. Alle ogen vervolgens gericht op kopman Wim Konst die
een voordelige stand leek te hebben.
Maar door een onnauwkeurigheid werkte Wim zich aardig in
de nesten en werd het worstelen naar de damlijn. Met zijn dam
kon hij vrij snel het vierde schijf
van zijn opponent oppeuzelen
en de remise veilig stellen, eindstand 3-5.
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Hattrick Yorick niet genoeg voor
derde bekerronde LMV
Uithoorn - Ondanks de hattrick
van Yorick v d Deijl in de bekerwedstrijd tegen competitiegenoot SDZ is Legmeervogels er
niet in geslaagd de 3e ronde te
halen in de strijd om de KNVB
Beker. Dat Legmeervogels de 3e
ronde niet heeft gehaald heeft
het elftal te danken aan het zeer
matig presteren in de eerste 45
minuten. Bij het ingaan van de
rust staat er al een 4-0 op het scorebord voor SDZ. De eerste treffer
van de thuisclub verschijn al na 8
minuten op het scorebord. Normaal gesproken schrikt Legmeer-

vogels wel van een snelle achterstand maar in dit duel is dit zeker
niet het geval. Legmeervogels
blijft maar aanmodderen. Deze spelwijze kan niet zonder gevolgen blijven . Nog voor de rust
wordt er door SDZ nog drie maal
gescoord. Legmeervogels is blij
dat het met deze achterstand de
rust mag ingaan gelet op de vele
mogelijkheden van SDZ.
Zonder treffers
Vlak na de rust verkleint Yorick v
d Deijl de achterstand naar 4-1.
Hierna een kleine opleving van

Legmeervogels helaas zonder
treffers. Daar waar Legmeervogels niet tot score weet te komen
is een doeltreffende counter van
SDZ genoeg om uit te lopen naar
5-1. In de 86ste en 88ste minuut is
het toch nog twee maal Legmeervogels. Yorick v d Deijl speelt hierbij dan een hoofdrol met twee
treffers. Zijn hattrick is gemaakt.
Eindconclusie is dat Legmeervogels het in de eerste helft heeft laten liggen en SDZ door het matige spel in het zadel heeft geholpen. SDZ door naar de volgende
ronde en voor Legmeervogels is

het wat betreft het KNVb bekertoernooi over en uit voor dit seizoen.
Zondag
Voor aanstaande zondag stond
op het programma Legmeervogels tegen Papendorp. In verband
met onregelmatigheden bij papendorp volgens de KNVB is deze wedstrijd Legmeervogels – papendorp tot nader bericht uit het
programma gehaald. Legmeervogels zondag is dan ook vrij op
zondag 24 november. Op zondag 1 december speelt Legmeervogels uit tegen Kolping Boys. 8
december speelt Legmeervogels
weer een thuiswedstrijd en wel
tegen AFC’34. Een week 15 december weer thuis maar dan tegen AGB.

KDO boekt fraaie
overwinning

Koppel-Keezkampioenschap van Uithoorn
Regio - Team Samen Sterker organiseert samen met de club van
100 van Legmeervogels op vrijdagavond 7 februari 2020 voor
de achtste keer het open Keezkampioenschap van Uithoorn
voor koppels. Het toernooi vindt
plaats in de kantine van Legmeervogels en begint om 19.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per team, of 10 euro per persoon. De inschrijving van dit bijzonder populaire toernooi is inmiddels gestart!

koppelt de organisatie je aan een
andere single.

Inschrijving
De inschrijving stopt op 2 februari 2020 of eerder, als het maximale aantal deelnemers is bereikt.
De organisatie moet, gezien de
ruimte, zich helaas houden aan
een maximaal aantal deelnemers.
Omdat de toernooileiding al jaren de inschrijvingstermijn voor
de deadline moet stoppen, is het,
om zeker te zijn van je deelname, raadzaam om je inschrijving
Natuurlijk gaan de deelnemers snel te regelen, want vol = vol! Invoor de volle winst, maar boven- schrijfformulieren zijn verkrijgal staat dit toernooi vooral in het baar aan de bar in de kantine van
teken van een ouderwets avond- Legmeervogels, aan de bar bij het
je gezelligheid voor jong en oud. clubhuis van AKU en bij alle leden
Net als voorgaande jaren spelen van Team Samen Sterker. Je kunt
teams van twee personen drie het inschrijfformulier ook downvolle ronden tegen elkaar. Ben loaden via de facebookpagina
je echter alleen, dan ben je ook van Team Samen Sterker (www.
van harte welkom. Je kan dan ge- facebook.com/TeamSamenSterwoon inschrijven en vervolgens ker).

Hardloopclinic voor de
Bosdijkloop
Regio - Atletiekvereniging De
Veenlopers organiseren opnieuw
een clinic en wel voor de PK Bosdijkloop in Vinkeveen, die gehouden wordt op zondag 16 februari 2020. Deze 10-weekse clinic
zal starten op donderdagavond
28 november 2019 om 19:30 tot
20:45 uur. Verzamellocatie is de
Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht
(zij-ingang van Optisport). Er worden twee groepen gevormd nl. 5
km en 10/21,1 km en deze zullen door gediplomeerde trainers
worden begeleid. Deelnemers
aan de 5 km clinic kunnen zich
voorbereiden door in de weken
voordat de training van start gaat
te beginnen met 2x per week te
gaan wandelen. Begin met 20 minuten stevig wandelen en probeer elke week een kwartier langer te wandelen. Zo bouw je ongemerkt na 4 weken al een aardige basisconditie op en zal het
hardlopen tijdens de training
makkelijker gaan. Als deelnemer
aan de 10 km kan je minimaal 5
km achter elkaar hardlopen en
voor de 21,1 km is 10 km achter
elkaar hardlopen het minimum.
De kosten voor deze clinic bedragen € 45,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor deelname aan de

PK Bosdijkloop. Je kunt ook direct
lid worden van De Veenlopers
dan kan je namelijk gratis deelnemen aan deze clinic en een
heel jaar 2 x per week trainen in
groepsverband. De inschrijfkosten voor de Bosdijkloop zijn dan
wel voor je eigen rekening. Het
lidmaatschap kost € 55,- per jaar
plus een eenmalige bijdrage van
€ 7,50 voor de aanmelding bij de
Atletiekunie. Wil je je aanmelden
als lid dan kan dat via de website van www.veenlopers.nl, graag
met vermelding dat je deel wilt
nemen aan de PK Bosdijk clinic
plus de afstand waarvoor je wilt
gaan trainen.

De Kwakel - Na de nipte 1-0 winst
van vorige week tegen rode lantaarndrager DIOS, mocht KDO afgelopen zondag opnieuw thuis
aantreden. Ditmaal kwam Zeeburgia uit Amsterdam-Oost op
bezoek in De Kwakel. In deze inhaalwedstrijd kon trainer Raymond de Jong niet beschikken
over zijn ervaren verdedigers Roy
Verkaik en Menno Lingeman. Van
meet af toonde KDO lef en wilskracht tegen de degradant uit de
eerste klasse van vorig seizoen.
In de 4e minuut voltrok zich het
scenario waarop heel De Kwakel
hoopte, want KDO kwam al snel
op voorsprong.
Eerst redde de atletische doelman van Zeeburgia nog op een
inzet van Mathijs van Rijn, maar
in de rebound wist Bart Hoving
alsnog de 1-0 binnen te schieten. Hierna lieten de behendige
Amsterdammers regelmatig zien
over veel individuele kwaliteit te
beschikken. KDO wist Zeeburgia echter in bedwang te houden
door de bezoekers weinig ruimte te gunnen en veel persoonlijke
duels te winnen. Na een klein half
uur spelen voorkwam doelman
Jesper Oudshoorn de 1-1, toen
hij één op één met een Amsterdamse aanvaller, als winnaar uit
de strijd kwam. Vijf minuten later ontsnapte KDO opnieuw toen
de spits van Zeeburgia de bal van
dichtbij overschoot. Even later
ging beide ploegen rusten met
een 1-0 voorsprong voor KDO.
Na rust ging Zeeburgia nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de hardwerkende Kwakelaars hielden stand. Met name
de backs Max Wessels en Mitchel
Smits zaten continu ‘kort op de
man’, waardoor de Amsterdamse buitenspelers amper in het
spel voorkwamen. In de 62e minuut nam Raymond de Jong een
wijs besluit door Thijs Plasmeijer
in te brengen ten koste van Jim
Klijn. Jim ontsnapte enkele minu-

ten hiervoor aan een rode kaart,
na een harde overtreding op een
middenvelder van Zeeburgia. Zeven minuten later werd er, zo’n
twintig meter voor het doel, een
overtreding gemaakt op Mathijs
van Rijn. Scheidsrechter Snoek
paste voortreffelijk de voordeelregel toe, waardoor Joeri Stange alleen op doel kon aflopen.
Joeri, vanmiddag wederom acterend als linksbuiten, behield het
overzicht en schoot bekwaam
de 2-0 tegen de touwen.Na deze
tweede Kwakelse treffer gaf Zeeburgia zich niet zo maar gewonnen en ging het georganiseerd
op jacht naar de aansluitingstreffer. Het elftal van oud-prof Menno Willems (o.a. Ajax, Vitesse en
Den Bosch) kreeg twee goede
mogelijkheden om de 2-1 te maken. Eerst redde Jesper Oudshoorn vakkundig en een aanval later spatte de bal via de onderkant van de lat uit het Kwakelse doel. Geen tegendoelpunt
dus voor KDO en aanvallend bleven de Kwakelaars loeren op de
spaarzame kansen die er kwamen. In de 80e minuut wist Joris
Kortenhorst met een dieptebal
Mathijs van Rijn te bereiken. De
zeer actieve Mathijs nam de bal
aan, keek waar de keeper stond
en zorgde voor de 3-0 voor KDO
en de beslissing van deze wedstrijd. Na ruim negentig minuten
floot de scheidrechter af en was
de derde Kwakelse overwinning
van het seizoen een feit.
Door deze driepunter passeert
KDO Zeeburgia op de ranglijst en
stijgt het naar de tiende plaats op
de ranglijst. Aankomende zondag kan KDO hopelijk een volgende stap zetten richting de
middenmoot als FC Weesp de tegenstander is. In Weesp treedt
KDO dan aan tegen de nummer
13 in de 2e klasse B, die dit seizoen nog niet heeft gewonnen.
De wedstrijd begint om 14:00 uur
op sportpark Papelaan.

Hoge scores bij BVK

Regio - In alle lijnen wisten de
nummers 1 een score boven de
60% te behalen bij Bridge Vereniging De Kwakel, waarbij in
Dorpshuis De Quakel slechts 33
paren acte de présence gaven op
de waterkoude donderdagavond
van 14 november 2019.
In de A-lijn waren het 2 damesparen die in de schijnwerpers kwamen. Met 60,42% waren Elly van
Nieuwkoop en Truus Langelaan
alle andere paren de baas (of is
het hier bazin?). Met 58,75% deden Paula Kniep en An van der
Poel eveneens goede zaken voor
het algemeen klassement. DeStartdatum eerste training
Op donderdagavond 28 novem- ze score was goed voor de 2e
ber 2019 19:30 - 20:45 uur, be- plaats. Op de 3e plaats legde gegint de clinic voor starters en ge- legenheidspaar Wim Röling-Franvorderden lopen. Er wordt verza- cis Terra beslag met 57,92%. Matmeld bij het Veenweidebad - Op- ty en Kees zijn het meest consetisport aan de Ontspanningsweg quente paar tot nu toe in deze cy1 te Mijdrecht. Voor het bedrag clus. Of zij er blij mee zijn is twijvan € 45,- per deelnemer, krijg felachtig, want het consequente
je begeleide trainingen, een uit- bestond er uit dat zij wederom de
gebreid trainingsprogramma en laatste plaats ‘opeisten’.
een startbewijs voor de PK Bos- In de B-lijn 2 hoge scores: de
dijkloop. Enthousiast? Aanmel- hoogste was met 64,48% voor
den kan via de website www. Piet-Hein Backers en Huub Kamp,
de op 1 na hoogste voor Tiny
veenlopers.nl

Rijpkema en Huub Zandvliet met
62,48%.
Met een score van 56,25% voegden Annie Lauwers en Toos Boerlage zich bij de top 3 in deze lijn.
Waar hoog gescoord was vallen
onvermijdelijk ook lage scores.
Riet en Wim waren vorige week
alleszins redelijk gestart , maar
hun score van 51% toen werd deze week bij lange na niet gehaald.
De 11e en daarmee laatste viel
hen ten deel. In de C-lijn vinden
we de topscore van de avond. Nico Koning en Jan Streng waren de
matadoren die met 65,28% het
Dorpshuis op zijn/haar grondvesten deden schudden. Op gepaste
afstand werden zij gevolgd door
de winnaars van vorige week,
te weten Helen Conijn en Hans
Broers, die 56,67% lieten optekenen. Met 55% schroefden Ton
Scholte en Wim Maarschalk hun
gemiddelde op tot boven de 50%
en voor deze prestatie ontvingen
zij de bronzen plak in deze lijn.
Deze week nog geen bespiegelingen over de totaalstand. Die
kan na 2 speelavonden nog drastisch veranderen.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Voorzitter Huub Kamp
opende de avond met het trieste nieuws dat oud voorzitter Jan
Belderink was overleden. Hij blikte in z’n herdenkingsspeech terug op de vele verdiensten van
Jan voor de vereniging, waarna
deze met een minuut stilte door
de aanwezigen werd herdacht.
Na een viertallen intermezzo
werd door gegaan met de derde avond parenbridge. In de Alijn vielen Lijnie Timmer & Marcel
Dekker op met een zestiger van
60,42% als eerste. Francis Terra
sloot voor een keer een verbond
met Kees Visser en dat betaalde
zich uit door met 59,38% tweede te worden. Ook Arnold Heuzen & Theo Klijn deden het goed
door daar vlak achter de derde
plaats te bezetten met 58,68%.
Geke Ludwig & Margo Zuidema
en Hannie & Hein van der Aat
sloten de top vijf gedeeld af met
voor allen 57,29%. In de B- lijn
stond er even geen maat op Huib
van Geffen & Lambert Koeter. Met
uitgekiend spel finishten ze met
een straatlengte voorsprong van
66,07%. Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman hadden
tegen deze mannen geen schijn
van kans, maar herpakten zich en

eindigden zo toch als tweede met
56,25%. An Greven & Gijs de Ruiter volgden met 55,06% als derde en ook Joyce Udema & Monique Veenboer gaven met 54,76%
als vierde goed partij. Adrie & Ko
Bijlsma haalden als vijfde met
53,57% ook het nieuws en lieten
zo nog elf paren achter zich. In de
C- lijn een schitterend optreden
van Anja & Rob Bakker, die daar
met 60,42% de zestiger voor hun
rekening namen. Richard van den
Bergh & Marieka Romeijn kwamen op 58,68% uit als tweede
en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers stonden met 57,29%
op de derde virtuele trede. Het
gaatje daarna werd nipt opgevuld door Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met 54,51%, terwijl Joke van der Hoven & Nicolette Posthuma en Annemieke &
Floor Hesselink met 54,17 % daarvoor net te kort kwamen en zo de
laatste plek der sterken moesten
delen. Bridgeclub De Legmeer
speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 14 november vond de 13e klaverjasavond van dit seizoen in de
Schutse plaats waaraan door 44
enthousiaste liefhebbers werd
deelgenomen. Deze keer was het
Gerrie Ruimschoot die met groot
verschil wist te winnen. Met maar
liefst 7681 punten was hij ruimschoots de rest van het deelnemersveld de baas. De strijd om de
tweede en derde plaats eindigde
na een bloedstollende strijd onbeslist. Zowel Gaby Abdesselem
als To van der Meer wisten 7248
punten te scoren. Gerard van Eekhout was deze avond geheel niet
in goede doen. Met pijn en moeite wist hij 4537 punten te scoren
hetgeen het slechtste resultaat
van de avond betekende. Hierdoor kwam hij dan ook in het bezit van de poedelprijs. De hieraan
verbonden aanmoedigingsprijs,
een fles overheerlijke wijn, zal

hem dan ook op de eerstvolgende kaartvond worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Els Luijten,
Gonny de Kuiper, Piet Luijten en
Herman de Jong terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door Riet de Beer, Ria
Smit, Corrie Compier en Gaby Abdesselem. De flessen wijn van uitzonderlijke kwaliteit waren deze
avond voor To van der Meer, Richard van den Bergh, Gerard Kortenkaas, Klaas Post en Joke Rietbroek. Alle winnaars van harte
gefeliciteerd. De eerstvolgende
klaverjasavond wordt weer gespeeld op donderdag 21 november in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00
uur.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 14 november was de derde zitting van de
tweede ronde van het dertigste
levensjaar van onze bridgeclub.
Helaas werden wij voor het bridgen zeer pijnlijk verrast met de
mededeling van het bestuur, dat
Greet was overleden, zij was nog
maar 71 jaar.
Het was voor een ieder een grote klap, de stemming was dan
ook zeer bedrukt, iedereen wenst
Henk en familie dan ook veel
sterkte.. Er werd op negen tafels
gebridged, helaas een stilzit in de
B-lijn deze keer.
Hier was de eerste plaats voor het
paar Leny en Willy met 58,85%,
dit paar gaat steeds beter spelen,
moest er in het verleden een trainer en mentaal coach aan te pas
komen, dit jaar doen zij het geheel op eigen kracht en nog niet
zo slecht ook. De tweede plaats
was voor het paar Ada en Roelie
met 57,81% dit paar speelt een
zeer degelijk spelletje, zonder risico’s, maar wel zeer bekwaam.
De derde plaats was voor het
paar Jany en Marja met 54,69%,
ook dit paar speelt een degelijke
partij bridge, maar is nog wat wisselvallig, hier moet nog aan ge-

werkt worden, misschien een metaal coach. De gedeelde eerste
en tweede plaats was hier voor
de paren Joke en Gerard en Corry en Netty met 57,50%, Gerard
was helemaal van slag met deze uitslag, hij vergat gewoon het
andere paar te noemen, die toch
ook een prima resultaat had bereikt, gelukkig werd hij door de
hele club hierop aangesproken.
De derde plaats was voor het
paar Greet en Ria met 56,25%,
Ria moest weer even wennen aan
haar partner, na de vorige week.
Er werd deze ronde een keer klein
slem geboden en gespeeld. In de
A-lijn, in spel 9 werd zes SA geboden, helaas een down.
De competitie stand
De wedstrijdleiding was ook deze
keer niet over te halen, de stand
wordt pas bekend gemaakt, volgende week, na de vierde zitting.
Als U interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.
Ik zag dat de zaal werd op gemeten, maar er is nog voldoende
ruimte. Wij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Atalante mini’s spelen
weer een leuk toernooi
Vinkeveen - Deze minidag in de
Nieuwe Bankrashal in Amstelveen startte Atalante De Biggetjes met 2 nieuwe spelers: Fleur
en Malak. Samen Cato, Froukje en
Jort gingen ze de strijd aan. Lisa
kon er deze toernooironde helaas
niet bij zijn. De nieuwe spelers
moesten duidelijk nog wennen
aan de regels en wanneer door
te draaien, maar in de loop van
de toernooidag gingen de Biggetjes steeds beter spelen en waren
er zelfs een paar fraaie rally’s. Van
de gespannen koppies kon zelfs
een lach af na een mooie servicebeurt. Helaas werden alle 6 de
sets verloren tegen SAS Sprongserve (15-19 en 13-23), Spaarnestad Power 2 (15-19, 13-17) en tot
slot tegen Spaarnestad Kwik (1021 en 15-20). Hierdoor zijn ze geeindigd op de vierde plek. Nog
een paar weken lekker trainen
en dan gewoon weer lekker ballen met nieuwe kansen op de volgende toernooidag! En misschien
even oefenen op een mooie yell
voor elk gemaakt punt?!

Atalante Vinketoppers:
wat een team!
Afgelopen zaterdag stond er weer
een minidag op het programma. Er is de voorgaande weken
keihard getraind door de jongste kids van Atalante. Deze minidag was het team voor het eerst
compleet en dus waren er zeven
spelers voor een team dat uit vier
bestaat. Even puzzelen dus, maar
de strategie was bedacht. Vrijdag werd er veel getraind om het
spelen met vijf spelers, waarbij je
steeds doorwisseld met een speler aan de kant.
De generale repetitie beloofde
niet veel goeds, maar vol goede moed stond het team er zaterdagochtend. De eerste wedstrijd werd er gespeeld tegen
VHZ Spike. De eerste set was duidelijk nog wennen; een nieuw systeem en dat spelen met vijf spelers viel heel nog niet mee. Met
34-20 ging de set verloren. De
tweede set begon het kwartje te
vallen, werd er heel mooi afwisselend gegooid en pittig geser-

veerd. Net geen winst, maar met
25-25 een mooi gelijkspel.
De tweede wedstrijd stond
Spaarnestad Donder op het programma. Helaas was er voor deze
wedstrijd een lange pauze, waarin het team veel gespeeld en gerend had. Ook was er nog een bezoek van Pieten. De eerste set was
er geen vuiltje aan de lucht en
werd er een knappe 20-13 overwinning geboekt. De tweede set
bleken alle pepernoten toch wel
zwaar te vallen. Er werd slordig
geserveerd, minder scherp gegooid en de koek was even op
(of waren het de pepernoten). De
tweede set ging verloren met ruime cijfers (17-35).
Na een wedstrijd rust stond alle
neusjes weer dezelfde kant op en
lieten Eleana, Hannah, Kjeld, Lisa, Lynn, Noa, Roos zich van hun
goede kant zien. Met support van
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, trainers en jeugdbestuur begon de
Vinketoppers trein te lopen. In de
eerste set nog in een rustige versnelling (19-24 winst), maar in de
tweede set ging het gas vol open.
Met 16-25 ging deze set en dus
ook de wedstrijd gewonnen.
Super trots op de progressie die
de jonge kids ook dit toernooi
weer hebben laten zien. Ga er

maar aan staan; in één training
en een nieuwe opstelling en een
nieuwe manier van draaien meester maken. Petje af!! Een prachtige tweede plek als resultaat!Ook
de Kanaries mochten weer aan
de bak voor het derde minitoernooi.De Kanaries spelen niveau
4 en hadden 3 wedstrijden in het
middagprogramma. Het team
bestond deze middag uit Emma,
Jens, Yorell en Niels (Nefeli kon er
helaas niet bij zijn). Na een wat
matig begin in de eerste wedstrijd wisten de Kanaries er met
een sterke 2e set toch nog een
mooi gelijk spel uit te slepen. Hetzelfde beeld volgde bij de andere twee wedstrijden, maar daar
wisten de Kanaries net niet het
niveau van de eerdere toernooien vast te houden. Yorell maakte nog een vervelende misstap
en liep een enkelblessure op.
Wat een kanjer dat hij wel dapper
heeft doorgespeeld!
Ondanks dat de 2e set bij elke wedstrijd steeds beter verliep, werd er niet meer gewonnen. Misschien hebben de Pieten
die de kinderen in sporthal kwamen verrassen voor te veel vrolijke afleiding gezorgd. Op naar het
volgende toernooi, nieuwe ronde
nieuwe kansen!!

Biljartcompetitie bijna halfweg
De Ronde Venen - Na 8 speelronden in de biljartcompetitie heeft
de ranglijst kleur gekregen. In
de 1e divisie zijn van de 9 teams
er 5 die aanspraak kunnen maken op de titel en 3 teams die tegen degradatie aanhikken. DIO
staat daar tussenin in niemandsland. In deze 8e speelronde hielden de teams elkaar aardig in
evenwicht. Alleen De Merel/Heerenlux 1 scoorde 10 punten meer
dan tegenstander DIO, de rest
bleef binnen 2 punten van elkaar
steken. Lutis won nipt met 38-36
van De Merel/Heerenlux 3 en dat
ondanks een off-day van Donny
Beets die slechts 2 wedstrijdpunten binnenhaalde. Zijn teamgenoten compenseerden dat door
alledrie te winnen. De Springbok
1 en Bar Adelhof 1 verdeelden
de winstpartijen netjes, het was
voornamelijk de 9 punten van
Richard van Kolck tegen Jim van
Zwieten die de kleine overwinning van 39-37 voor Bar Adelhof
1 opleverde. Stieva/De Kuiper 1
en De Kromme Mijdrecht 1 speelden gelijk wat niet zo vaak voorkomt. Beide teams voegden 37
punten toe aan hun totaal door
ieder 2 wedstrijden te winnen.
Ondanks dit resultaat staat De
Kromme Mijdrecht 1 nog onderaan met – slechts – 3 punten achterstand op De Biljartmakers, die
ditmaal vrij waren.
Spannender bovenin 2e divisie
In de tweede divisie is het iets

spannender aan kop van de ranglijst geworden. Bij De Merel/Heerenlux 2 (DMH2) won Roos Aarsman zoals gewoonlijk en blonk
Gijs van der Vliet uit met zijn korte partij van 18 beurten. Daarentegen verloren Gerard Roling en
Piet Best van respectievelijk Chris
Draaisma en Willem Holla van De
Springbok 2, waardoor de 37-34
overwinning lager uitviel dan gewoonlijk. Nummer twee The Peanut Bar 2 liep 6 punten in op de
virtuele koploper. Broer Persoon
(TPB2) gunde tegenstander Anton Wibier van Bar Adelhof 2 maar
2 wedstrijdpunten en Wesley Buiting (TPB2) zijn tegenstander
Wiebe Elzinga maar 4. De winst
van Jos van WIjk (BA2) op Bas Citon maakte de stand iets draaglijker voor Bar Adelhof, echter Rohan Janmaat zorgde voor de derde winstpartij en een overduidelijke 43-25 uitslag. Cens deed
het zelfs nog beter door 47 punten te vergaren tegen The Peanut
Bar 1. Arjan Gortemulder speelde gelijk tegen Antoine Verheul
(TPB1), Evert en Desmond Driehuis plus John Oldersma wonnen
alledrie hun partij. Plek drie op de
ranglijst staat ASM, die deze ronde niet in actie hoefde te komen.
Edwin van de Schaft (BA1), Eric
Aarsman (DMH1) en Gijs van der
Vliet (DMH2) speelden de kortste
partij (18 beurten), Bob van Kolck
had de hoogste serie (13 van 41
= 31.71%).

Pittige oefenperiode
voor De Vinken
Vinkeveen - Het eerste team
van korfbalvereniging De Vinken
heeft zich de afgelopen weken
voorbereid op de komende zaalcompetitie. Het vlaggenschip van
de Vinkeveense korfballers kent
enkele wijzigingen ten opzichte van de veldopstelling dit najaar. Trainer-coach Dirk van der
Vliet heeft inmiddels weer de beschikking over de op het Vinkennest teruggekeerde Zoë van Dasler, zij zal samen met Fenne Claassen, Danique Pauw en Mariska

Meulstee het dameskwartet vormen. De op het veld meespelende Lisette van der Leeden gaat
hierdoor het tweede team versterken, terwijl een andere vaste
waarde in het Suiteteam, Dorien
Verbruggen, langdurig op reis is.
Aan de herenkant is clubpreses
Kelvin Hoogeboom langzaam
herstellende van een vervelende
blessure, opgelopen in de eenna laatste-veldwedstrijd. Vooralsnog neemt Jelle Mul zijn plaats
in bij het eerste. Samen met Levi

Sportieve kanjers van
Soos De Cirkel
Mijdrecht - Bij Soos De Cirkel
gaat het niet alleen om spelletjes
doen, knutselen, muziek maken,
gezellig samen zijn. Ook sport
is een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld hardlopen. Maar liefst
9 negen kanjers hebben meegedaan aan de Zilveren Turfloop
van vorige week.
Het ging fantastisch, de weersomstandigheden waren prima en
iedereen heeft een geweldige tijd
gelopen. Iedereen was moe maar
voldaan.
Maar niet alleen buiten, ook binnen wordt er gesport en gestreden op een paar vierkante meter.
Wekelijks staan er twee dartbor-

den klaar voor de zware competitie die het hele seizoen gespeeld
wordt. En er lopen heel wat Van
Gerwens en Van Barnevelds rond
bij de Soos. De dartborden worden zo vaak gebruikt dat ze echt
aan vervanging toe waren.
En hoe leuk is het? Jhon en Yuri Cornelissen, de eigenaren van
Dartwinkel Mijdrecht kwamen
op 5 november op de Soosavond
langs om twee nieuwe schitterende dartborden te schenken.
Daar waren de fanatieke darters
hartstikke blij mee! Zo kunnen ze
weer een paar competities vooruit. Jhon en Yuri van Dartwinkel
Mijdrecht, hartelijk dank!

Kroon, Jerom Stokhof en Rutger
Woud vormt Mul het herenkwartet van het Kindermodehuisteam.
Zaterdag 9 november oefende De
Vinken in de eigen thuishal tegen
Haarlem. Na een mindere eerste
helft, waarin de Vinken duidelijk
moeite had met het snelle en felle
combinatiespel van de Haarlemmers volgde een betere tweede
helft. Toch bleken de bezoekers te
sterk en met 15-19 als einduitslag
was een goede les geleerd.
Op 16 november kwam Furore uit
Krommenie op bezoek. Ook deze
tweedeklasser bleek over teveel
lengte en schotkracht te bezitten
om voor De Vinken een mooie
uitslag te laten ontstaan. Met de
rust was het 6-10 in het voordeel

van de bezoekers. In de tweede
helft kon de thuisploeg iets meer
scoren, maar uiteindelijk trok De
Vinken bij een 16-22 eindstand
toch aan het kortste eind.
“Het waren twee pittige oefenpotjes”, concludeerde Dirk van
der Vliet na afloop. “Speltechnisch waren we niet veel minder,
maar we hebben de kansen onvoldoende benut en lieten ons
teveel aftroeven door het bravour
van de tegenstander”.
Zaterdag 23 november speelt De
Vinken de eerste wedstrijd thuis
tegen het Kockengense ESDO. De
week erop gaat Vinkeveen op bezoek in Huizen en op 7 december
ontvangen de Vinkeveners het
Utrechtse Hebbes.

CSW MO17-2

Het weer, de sfeer en de
tweede lijn
Wilnis - Afgelopen zaterdag
moesten de meiden van CSW
MO17-2 voor hun uitduel afreizen
naar een plaats waar de laatste jaren misschien wel de meeste records sneuvelen. De veelbesproken opwarming van onze aardbol zorgt er namelijk voor dat de
weersomstandigheden, ook in
ons kleine kikkerlandje, extremere vormen aannemen. Hogere temperaturen, meer wind, grotere hoeveelheden neerslag en
velen van ons hopen nog altijd
op de terugkomst van die koude
winters met ijs in de sloten. Als er
al weerrecords te registeren zijn,
dan gebeurt dit in De Bilt en u begrijpt het al, de plaats van handeling deze keer. De plaatselijke FC
vertoeft met een schaars aantal
punten laag op de ranglijst dus
was een goed resultaat mogelijk
voor onze dames. Je weet echter
nooit hoe de eekhoorns lopen,
zeker niet nu de winterslaap voor
deze frêle diertjes voor nogal wat
stress zorgt. Geen stress bij onze
Chica’s. Men kwam, zag en overwon en dat is maar goed ook; de
gewaardeerde coaches dreigde
nl. met zak en roe. Het is stipt 11
uur 49 minuten en een handvol
seconden als de scheidsrechter
van dienst in een fraaie herfstige
omgeving fluit voor aanvang van
de wedstrijd. Het spelbeeld heeft
direct een groot kat en muis gehalte. De thuisploeg worden vast
gezet op eigen helft en de voorwaartse drang van onze girls is
groot. Er zijn nog geen 7 minuten gespeeld als er al 3 open kansen zijn genoteerd en met een
ziedend schot de lat boven de
geschrokken goalie is getest. De
sluitpost van de gastvrouwen is
helaas voor CSW de schrik snel te
boven, want er volgen een tweetal fraaie reddingen op lage schoten in respectievelijk linker en
rechter benedenhoek. Onze voorste linie is nog een beetje zoekende. Niet vreemd natuurlijk, onze
rappe blondjes kampten immers
lang met blessureleed. Niet getreurd meiden, hard blijven werken, dan komt het goed. Wanneer het voorin even wat minder
gaat, wordt er doorgaans een beroep gedaan op het middenveld,
de zogenaamde 2e lijn. Dat deze
bij ons team sterk is, blijkt ook dit
keer. Na het zoveelste schot op
doel stuitert de bal terug. Verder
dan 20 meter komt het speeltuig
echter niet want daar is Nikki er
als de Haantjes bij (schrijversvrijheid, red.) om een boogbal af te
leveren die zijn weerga niet kent.
Gevolg: juichpartijen op en langs
het veld en de voorsprong is een

feit. Na de goal een ongewijzigd
spelbeeld, een uitbreiding van de
score kan bijna niet uitblijven. In
de 25e min. is het opnieuw raak.
Het is een snaar strakke één-twee
tussen Mandy en Rozemarijn die
door laatstgenoemd uiterst kalm
wordt binnengeschoten. De 0-2
lijkt een vroege beslissingen, mede omdat de thuisploeg er niet
veel tegenover kan stellen. De urgentie ebt daardoor bij onze meiden een beetje weg en dit komt
het schouwspel helaas niet geheel ten goede. Tot aan de rust
komt het gevoel hotseknotsebegoniavoetbal sterk naar boven.
Langs de lijn blijft het ondanks
deze mindere fase goed toeven.
Het kortstondig vertoonde spel
wordt niet aangegrepen om te
gaan lopen sippen of mopperen.
De massaal meegereisde ouders
hebben het gezellig en als vader
van nieuwkomer Tara moet ik opmerken dat de sfeer binnen de
MO17-2 een zeer aangename is.
De tweede helft lijkt een formaliteit. De vraag is niet of er gewonnen gaat worden, maar met hoeveel doelpunten verschil. De coaches verbinden er zelfs een bonus aan. Als er een 7-en klapper
wordt geproduceerd is er warme
chocomel voor iedereen. Het spel
fleurt na de pauze wel een beetje op en er worden een aantal
fraaie aanvallende combinaties
ten tonele gebracht. Enige goede bedoelingen sterven ook nog
weleens in schoonheid. Daarbij
mag er overigens gewezen worden naar de met bladeren bedekte en daardoor spekgladde
gras/moddermat. Vallen er dan
geen doelpunten meer vraag je
je misschien af!? O, zeker wel! In
de 60e minuut komt de 0-3 op
het spreekwoordelijke scorebord.
De goal lijkt op de 0-1. Nu is de
naam van de schutter echter Nina en de afstand zo’n 25 meter.
Haar trap is hoog, heeft een boog
en beland over de kleine goalie in
het net, een schitterende treffer.
In minuut 72 wordt het ook nog
0-4, onze aanvoerster, is net als bij
de 0-2 de maakster. Dan is de pijp
leeg! Er is gestreden op een zwaar
veld en een klein smetje, maar
ook niet meer dan dat, is de tegentreffer. 1-4 daardoor de eindstand en 3 punten toegevoegd
aan de score waardoor we met
14 punten uit 8 duels lekker meedoen in de bovenste helft van de
ranglijst. Uw scribent staakt hierbij zijn wild geraas, gaat luisteren
hoe het paardje trippel trapt en
kijken hoe de maan door de bomen schijnt. Tot ziens bij de volgende wedstrijd.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 november is er prijsklaverjassen
voor iedereen in Café de Merel in
Vinkeveen er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, afgelopen vrijdag
was Cock Meijer de beste kaarter
met 7165 punten. De totale uitslag van deze avond was:
1. Cock Meijer
7165 pnt
2. Ria Matthiessen
7071 pnt
3. An Pothuizen
6854 pnt
avond zal dus zijn op vrijdag 22
november 2019 aanvang 20.00

uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur .Ook zal er
een tombola gehouden worden
met schitterende prijzen. Tel. van
Café de Merel is 0297-263562, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe
prijsklaverjascompetitie 2019/2020, in 2019 dus 22 november, 6 en 20 december. Voor
2020, 3, 17 en 31 januari, 14 en
28 februari, 6 en 20 maart, 3 en
17 april,1, 15 en 29 mei, 12 en 26
juni en 10 juli. Alle datums onder
voorbehoud.

