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Tropical Night in Uithoorn drukbezocht

Niet echt tropisch warm,
maar het lukte zonder paraplu
Uithoorn - De weersvoorspellingen
waren triest voor zaterdagavond.
Heel veel regen, rukwinden, kans
op hagelstenen, niet echt een weer
om een gezellige Tropical Night te
vieren, zoals gepland stond bij de
Uithoornse horeca. Zaterdag overdag tot aan een uur of zeven, acht

kwamen er buien naar beneden,
daar werd je niet blij van. Maar de
weergoden waren de organisatoren
goed gezind. Na negen uur werd
het droog en kon het feest beginnen. De bezoekers lieten zich duidelijk ook niet leiden door de weersvoorspellingen en kwamen in gro-

ten getale. Het was een heel gezellig feest. Goede muziek, droog, lekker temperatuurtje, genoeg te eten
en te drinken, kortom de organisatie blij, de bezoekers tevreden, wat
wil je nog meer.
Voor een uitgebreid fotoverslag,
zie pagina elders in deze krant.

heleboel! Mensen kunnen bijvoorbeeld hun sociale contacten uitbreiden, klusjes in en om het huis eindelijk gedaan krijgen en natuurlijk
ook iets voor anderen betekenen.
En het is nog duurzaam ook! Door
bijvoorbeeld dingen te laten repareren in plaats van weg te gooien.

Ans Gierman (DUS!) en Chris Verhorst (PvdA) ondertekenen de statuten van
de Stichting LETS Uithoorn aan de Amstel.

Nieuw voor Uithoorn
en Amstelhoek: LETS GO
Regio - Sinds afgelopen vrijdag zijn
Uithoorn, De Kwakel én Amstelhoek
een stichting rijker: ‘Stichting LETS
Uithoorn aan de Amstel’. De initiatiefnemers zijn de PvdA en DUS!.
Namens deze partijen hebben Chris
Verhorst en Ans Gierman de oprichtingsakte, opgesteld door notaris
mr. Robert Buurke van Amstelhoorn
Notarissen getekend en vanaf dat
moment kan het nieuw aangestel-

de bestuur officieel aan de slag. De
stichting is een Lokaal Economisch
TransactieSysteem (LETS) en heeft
als doel dat meer mensen in Uithoorn, De Kwakel en de Amstelhoek
gaan meedoen. LETS is een soort
lokaal ruilmiddel en hier gaat deze ‘Het Amsteltje’ heten. De nieuwe
voorzitter van de stichting LETS Uithoorn aan de Amstel vertelt wat zij
met LETS wil bereiken: “Dat is een

Kersvers
De kersverse secretaris, legt uit wat
je met LETS kunt doen: “Stel je wilt
je tuin graag goed onderhouden,
maar je hebt geen groene vingers
of je vindt het geen leuk werk. En
je hebt geen geld om het een ander te laten doen. Zelf kun je wel
bijvoorbeeld goed kleding (ver)maken en dat doe je heel graag. Dan is
het LETS-systeem, een ruilhandel in
diensten, wellicht interessant.”
De komende maanden gaat het
bestuur hard aan het werk om de
stichting handen en voeten te geven en een mooie website te bouwen. De bestuursvoorzitter: “Het
is erg leuk en spannend om een
LETS-systeem op te zetten. We hebben een goed team. Maar er komt
veel bij kijken om de plannen uit
te voeren en we zijn dan ook op
zoek naar vrijwilligers. Ben je geinteresseerd, informeer of meld je
dan aan bij Rob Brink van de vrijwilligerscentrale (06-20730223 of
rbrink@cardanus.nl)”.
Het doel is om begin 2013 met “Het
Amsteltje” van start te gaan!! We
houden u op de hoogte.

DEZE WEEK GEEN
officiëlE
GEmEENtENiEuWs
HEt VolGENDE officiëlE
GEmEENtENiEuWs VErscHijNt
tijDENs DE ZomErVaKaNtiE
op 5 sEptEmbEr.
DaarNa WEEr WEKElijKs.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

Achtervolging
Uithoorn - Twee 18-jarige mannen
uit Uithoorn zijn dinsdagavond 21
augustus rond half zes op de Van
Eedenlaan in Uithoorn aangehouden na een korte achtervolging.
Op de provincialeweg N201 zagen
agenten een grijze Audi gevaarlijk
rijgedrag vertonen. Hierop werd de
achtervolging ingezet. De bestuurder van de Audi negeerde een rood
stoplicht op de Arthur van Schendellaan waarbij een groepje fietsers
net niet werd geschept. De Audi
reed met hoge snelheid via de Willem Klooslaan richting de Van Eedenlaan. Hier verloor de bestuur de
macht over het stuur en kwam de
auto tot stilstand. De verdachten
renden weg, maar konden snel worden aangehouden. Zowel het kenteken als de Audi stond als gestolen
geregistreerd. Het rechercheteam
vraagt het groepje fietsers en andere getuigen die de Audi hebben
zien rijden of de verdachten hebben
zien lopen contact op te nemen met
de politie via 0900 – 8844. Anoniem
bellen kan ook via Meld Misdaad
Anoniem: 0800-7000.

Nieuwe openingstijden
per 13 augustus

Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer

Ma. t/m vr. 7.00 - 19.00 uur
Za.
8.00 - 20.00 uur
Zo.
10.00 - 18.00 uur

Openingstijden
Vrijdag 31 augustus en
zaterdag 1 september
11.00 uur tot 22.00 uur

(Tegenover de watertoren)

Zondag 2 september
11.00 uur tot 18.00 uur

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

je oude jeans of jas

is geLd waard
vrijdag 31 augustus, Zaterdag 1 en Zondag 2 september

jack & jones/g-star/cars/pme Legend/esprit/dept
garcia/ onLy/vero moda/Levi’s/Ltb/edc/wrangLer

Lever je oude dames/heren/kids broek of
jas in... en ontvang korting op je nieuwe!

€50 €10

jeans
of jas

tot

jeans
of jas

tot

€100

€20

korting

jeans
of jas

tot

€150

€25

korting

jeans
of jas

meer
dan

€150

€35

korting

korting

dus scoor dit weekend voordeLig je nieuwe
jeans of jas (ook nieuwste wintercoLLectie!)
je mag Zo vaak mee doen aLs je wiLt!

je oude jeans of jas

schenken wij aan
het Leger des heiLs
a.s. Zondag geopend van 12 tot 17.00 uur

big L aaLsmeer | join fashion | www.bigL.nL

troy 50962

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Zijdstraat 61, aaLsmeer | maandag t/m Zaterdag | teL: 0297 321177

Hij is een cypers katertje en klein
voor zijn leeftijd. Zijn naam is
Tommy en hij is van Maddie die
1.5 jaar is. Zij mist hem heel erg.
Hij is op een ombewaakt moment
verdwenen. Wie heeft Tommy
gezien? Hij hoort thuis in Uithoorn
op de Weegbree 2 - 1422 NJ. Als u
hem hebt gezien of weet waar hij
nu is, e–mail of bel dan naar
lourens_vermanen@hotmail.com
of 06-39187548/0297-269807.
Onze kinderen en wijzelf missen
Tommy heel erg.

Vermist

tommy

Opheffingsuitverkoop bij Stoffen Ton
Uithoorn - Het omvangrijke klantenbestand dat geregeld gebruik
maakt van het grote aanbod aan
stoffen in de winkel van Stoffen
Ton aan het Marktplein, zal binnen
afzienbare tijd zijn gading elders
moeten zoeken. Kort gezegd, Ton
houdt er mee op en dat was voor
een aantal aanwezige klanten in de
winkel toch even schrikken toen zij
dit hoorden. Hoe dan ook, Ton biedt
met ingang van heden al zijn stoffen
voor een zacht prijsje per meter te
koop aan tijdens de opheffingsuitverkoop. Die zal wel enkele maanden duren, want het gaat om een
heel grote voorraad. Ton is intussen
al 26 jaar in Uithoorn gevestigd met
zijn stoffenzaak. Daarvan 18 jaar in
het huidige pand. Je kunt het zo gek
niet bedenken, maar bij Stoffen Ton
zijn nagenoeg alle stoffen te vinden,
zoals bekledingsstoffen, stoffen
voor diverse soorten kleding, voering en opvulling, badstoffen, stoffen voor banieren en festiviteiten en
noem maar op. In allerlei dessins,

kleuren en dikten. Om zelf iets van
te maken natuurlijk. De stoffen worden vanaf de rol per meter verkocht.
Maar ook honderden bijpassende
soorten knopen en verder toebehoren gaan in de aanbieding.
“De laatste jaren kreeg ik behalve
klanten uit de eigen regio ook die
van verder weg in de winkel, zoals
uit De Ronde Venen en Amstelveen.
Want er zijn maar weinig goed gesorteerde stoffenwinkels. De enige
in de omgeving die qua assortiment
bij ons in de buurt komt, is de winkel van Marijke van Soest op de Wilnisse Zuwe in Wilnis. Joh. Piet hier
in de Dorpsstraat heeft ook een en
ander”, laat Ton weten. “Niettemin
gaan we er echter mee ophouden
want de tendens is de laatste jaren dat er steeds minder vraag naar
stoffen is. In tegenstelling tot berichten dat jonge huismoeders vanwege
de recessie steeds meer zelf kleding
maken op de naaimachine vertaalt
zich dat niet terug in een stijgende

verkoop van stoffen en bijbehorende materialen. Daarnaast vergrijst
het klantenbestand. Want tweeverdieners hebben het te druk en de
jonge vrouw van vandaag heeft dan
niet meer de gelegenheid om te leren naaien en te verstellen. Breien
is helemaal uit de tijd bij velen. Degenen die het wel kunnen niet te
na gesproken. Bovendien was er al
geruime tijd belangstelling van een
koper voor mijn pand. Op zich komt
dat goed uit aangezien de gemeente plannen heeft met de Amsteloever om dit meer een toeristische bestemming te geven. Daardoor moeten auto’s voor de deur verdwijnen
en als je dat gaat doen komen de
klanten niet meer. Die willen namelijk zo dicht mogelijk bij winkels parkeren en dat is dan over. Bovendien
past het genre winkel niet in dat
plaatje. Dus hebben mijn echtgenote en ik de knoop doorgehakt en het
pand verkocht! In deze tijd mag je
dan niet mopperen dat zoiets relatief snel beklonken is. Wat er te zij-

ner tijd met het pand gaat gebeuren
weet ik niet.”
Nog vier maanden
Sinds dinsdag 28 augustus is de
winkel ingericht met het oog op de
opheffingsuitverkoop. Die zal zo’n
vier maanden in beslag nemen.
Zeg maar 1 januari volgend jaar is
het dan einde oefening. Ton (60)
had best nog wel even willen doorgaan, maar kreeg nu de kans zijn
persoonlijke plannen verder vorm
te geven. Hij wil nog wel wat gaan
doen, maar ook eerst verhuizen van
de ene plaats in Noord-Holland
naar een andere in de buurt van
Edam. Daarna kijkt hij rustig rond in
de handel, maar wel naar iets waar
minder druk op staat.
Ton: “Behalve wat er ligt in de uitverkoop komt er de komende tijd
ook nog wat nieuw goed binnen,
maar dat droogt op. Ik hecht er op
voorhand aan bij dezen al mijn trouwe klanten te bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen, hun

komst naar de winkel en de klandizie. Meer dan een kwart eeuw heb
ik stoffen mogen leveren en heb dat
altijd met veel plezier gedaan, naast
de adviezen die ik, samen met mijn
echtgenote en dochter en voor die
tijd met ander personeel, heb mogen geven. De meeste klanten zie
ik misschien nog wel omdat er vier
maanden uitverkoop voor de boeg
ligt. Maar ik zal ook mensen missen,
waaronder ouderen die hier sinds

jaar en dag kwamen. Ik had toch
een zekere band met hen.”
Wie nog gebruik wil maken van het
aanbod aan fraaie stoffen met een
divers karakter kan bij Stoffen Ton
vanaf heden tot aan januari terecht.
Hij hanteert in zijn opheffingsuitverkoop hele zachte prijsjes, zoals 1,
2 en 3 euro per meter. Er ligt meer
dan 10.000 meter aan stoffen!
Stoffen Ton vindt u aan het Marktplein 17, Uithoorn. Tel. 0297-568792.
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Niet echt tropisch
warm, maar oer
gezellig en het
lukte zonder
paraplu
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

gEzONDHEIDszORgPsyCHOLOOg

Nieuw seizoen wordt feestelijk
geopend bij Stichting CREA
Uithoorn - Het nieuwe culturele
seizoen van Stichting CREA start op
1 september. Ook dit jaar staan er
weer vele leuke activiteiten, cursussen en workshops op het programma. De opening van het nieuwe seizoen wordt gevierd op 1 en 2 september.
Activiteiten op 1 september
Bent u aanwezig bij het officiële
startschot door Wethouder J. Verheijen om 08.00 uur van de wielerronde Rondje Stelling? Tussen 08.00 en
09.00 uur kunt u bij CREA een gratis gebakken eitje komen eten, dus
wees er als de kippen bij!
Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u een
kijkje nemen bij het Keramiek atelier
van CREA onder begeleiding van
Martina Dielen. Ook Maarten Breggeman is aanwezig met een presentatie over Mars en het nieuwste
marswagentje. Bij zonnig weer kunt
u door een professionele kijker naar
de zonnevlekken kijken.
Activiteiten op 2 september
Op 2 september is CREA geopend
tussen 13.00 en 17.00 uur. Mariëtte
Beenen is aanwezig om informatie
te geven over de fotocursussen die
door haar gegeven worden. Tevens
kunt u cursisten aan het werk zien,
bijvoorbeeld met edelsmeden, olieverf of gemengde technieken.
Inschrijven
Uiteraard kunt u tijdens het openingsweekend van CREA ook langs
komen om in te schrijven voor een
cursus in het nieuwe cursusjaar. De

locatie van CREA in het Fort aan de
Drecht is bijzonder en de cursussen
zijn inspirerend op elk niveau, van
beginner tot gevorderden.
Schilderen in je eigen beeldtaal
Zo zijn er nog plaatsen vrij in de bijzondere cursus ‘Schilderen in je eigen beeldtaal’. Lef, plezier, humor
en inzet heb je nodig om je eigen
beeldtaal te leren schilderen. Je eigen ervaringen, gedachten en ideeen zorgen namelijk voor een onuitputtelijke bron van inspiratie die je
leert over te brengen in een schilderij. Je wordt begeleid om tijdens
deze cursus met verschillende technieken en materialen te werken, zoals met krijt, zand, gesso acrylverf,
modelleerpasta, papier, en er wordt
ook op hout geschilderd. Ook de
schildertechnieken komen aan bod
zoals transparant en dekkend werken, contrasten verkrijgen, een portret, landschap, bloemstilleven of
abstract leren schilderen. Ook wordt
gekeken naar voorbeelden van
foto´s of beeldmateriaal die je intrigeren en er wordt gewerkt met materialen als stempels, spatels, sponsjes, kwasten en doekjes. Tijdens de
cursus word je voortdurend uitgedaagd om nieuwe grenzen op te
zoeken. Zo leer je waar jouw talenten liggen en welke stijl bij je past.
Donderdagavond-cursus aanvangsdatum 6 september aanstaande. U
ben in ieder geval van harte welkom
bij Stichting CREA in het Fort aan de
Drecht aan Grevelingen 56. Voor telefonische informatie: 0297-561291.
www.crea-uithoorn.com

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

Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Big L zet zich dit weekend
in voor het Leger des Heils
Aalsmeer - Om de start van het
nieuwe seizoen goed te beginnen
geeft Big ‘L’ aan de Zijdstraat 61
in Aalsmeer dit weekend korting
op een nieuwe jeans en/of jas. Tegen inlevering van je oude broek/
jas, krijg je korting op een nieuwe,
tevens steun je daarmee gelijk het
goede doel.
Big L heeft gekozen om alle kleding
te doneren aan het Leger des Heils.
Twee vliegen in één klap dus. De
jeans die dit weekend worden opgehaald, worden weer gebruikt voor
een van de vele projecten van het
Leger des Heils.
Hoe werkt het?
De actie kent vier verschillende kortingsbedragen. Bij besteding tot 50
euro van een nieuwe jeans of jas

krijg je 10 euro korting. Koop je een
broek of jas tussen de 50 en 100 euro dan krijg je 20 euro korting. Als
je een nieuwe broek of jas koopt
die een waarde heeft van 100 tot
150 euro dan krijg je 25 euro korting, bij een broek of jas ter waarde
van meer dan 150,- euro krijg je 35
euro korting. De korting geldt alleen
tegen inlevering van je oude broek
of jas.
Zondag 2 september open
Vanwege de aktie is BigL aanstaande zondag ook geopend. Deze middag kunt u nog optimaal gebruik
maken van de actie. Lekker ontspannen shoppen op de zondag. De
winkel is dan geopend vanaf 12.00
uur en de deuren worden weer gesloten om 17.00 uur.

Bieb Wilnis gaat meer open

Schildercursussen bij
Atelier De Penseelstreek
Uithoorn - Op zaterdag 8 en 15
september van 15.00 tot 17.00 uur
kan men zich persoonlijk aanmelden in atelier de Penseelstreek aan
de Potgieterlaan 16 voor schildercursussen (aquarel/acryl). Bovendien wordt op deze aanmeldingsdagen ‘s morgens van 10.00 tot 11.30
uur een proefles gegeven voor de
speciale prijs van 5 euro (materiaalkosten). Graag vooraf aanmelden.
Al bijna 20 jaar worden in Atelier de
Penseelstreek schilderlessen gegeven in een licht en gezellig atelier.
De groepen bestaan uit maximaal

acht leerlingen, waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd is. Het
is mogelijk een basis- of vervolgcursus te volgen. Voor een redelijke prijs krijgt u veel kwaliteit en een
gevarieerd programma met telkens
nieuwe lessen. Er wordt ook een
kindercursus van drie lessen gegeven. Voor meer informatie: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl,
tel. (0297)540444 of www.atelierpenseelstreek-uithoorn.nl (via deze
website kan men zich ook aanmelden). Cursusfolders liggen in bibliotheek en atelier.

Door Flavoring

WORDFEUD
Spelen is voor jong en oud. Als klein kind leer je door te spelen. Baby’s grijpen eerst naar de gekleurde mobile en oefenen zo hun ooghand coördinatie. Peuters bouwen met blokken, spelen met poppen,
imiteren zo het dagelijkse leven en leren zo spelenderwijs heel veel.
Kleuters kunnen zich uren vermaken met duplo, lego en puzzels.
Als kinderen wat ouder worden, komt de techniek om de hoek kijken.
De Playstation, Nintendo en de Wii zijn erg geliefd onder schoolgaande kinderen. Het zijn leuke apparaten waar ze ook veel van kunnen
leren. Maar dan kom je meteen in de discussie terecht dat ze niet alleen maar achter een tv-scherm moeten zitten. Buiten spelen is immers ook leuk, makkelijk, leerzaam en vooral gezond. Samen spelen met andere kinderen, bewegen en creatief zijn. Bedenken wat
nu weer te gaan doen? Zullen we voetballen, fietsen, stoepranden,
stoepkrijten, een hut bouwen of in de zandbak spelen?
Dan is er echter nog een geheel ander genre in het spelen en dat zijn
de gezelschapsspelletjes. Van huis uit heb ik het spelletjesvirus wel
meegekregen. Nu staat me niet bij of we elk weekend een spelletje
deden, maar thuis heb ik wel leren rummikuppen en yahtzeeën. Menig volwassene is behept met het spelletjesvirus, denk maar aan klaverjassen en bridgen (meestal de iets oudere doelgroep), monopoly
en mens erger je niet voor iedereen en dan heb je ook nog de spelletjes voor kleine kinderen zoals het vlooienspel of ringen werpen.

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

www.mEErbodE.nl

Mijmeringen

Wilnis - Vanaf maandag 3 september heeft de Bibliotheek Wilnis nieuwe openingstijden. De bibliotheek is
vier middagen geopend vanaf 13.00
uur. En op vrijdag is de bibliotheek
doorlopend geopend tot 20.00 uur.
Meer tijd dus om even binnen te lopen en een boek te lenen. Dit zijn
de nieuwe openingstijden: maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dins-

dag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, donderdag gesloten, vrijdag van 13.00 tot
20.00 uur, zaterdag gesloten. Buiten openingstijden kunt u natuurlijk
altijd uw materialen inleveren in de
inleverbus. En via de website www.
bibliotheekavv.nl kunt u 24 uur per
dag, 7 dagen per week verlengen en
reserveren.

Amicitia gaat weer zingen
Uithoorn – Volgende week maandag 3 september beginnen de repetities van COV Amicitia weer.
Het koor zingt iedere maandag van
20.00 tot 22.15 uur in de aula van de
R.-K. Schoolgemeenschap Thamen
aan de Den Uyllaan 4 in Uithoorn.
Altijd al willen zingen? Waag de
stap, doe een paar repetities mee
en proef de sfeer. Op 16 november
geeft Amicitia een najaarsconcert in
de R.-K. kerk De Burght. De dan uitgevoerde werken zijn Mozart: Krö-

nungsmesse en Spohr: Die letzten Dinge, een vrij onbekend maar
prachtig oratorium in de stijl van
Schumann en Mendelssohn. Voor
22 december a.s. staat een kerstmeezingconcert op het programma
in kerkgebouw De Schutse. Nieuwsgierig geworden? De koorleden van
Amicitia zien u/jou graag op maandagavond! Voor inlichtingen: Greet
Bijlsma, tel. 567257 of Anita van den
Bosch, tel. 563879.
Website: www.amicitia-uithoorn.nl .

En de echte klassiekers die blijven, maar komen ook weer in een andere vorm terug. Zo is er al een tijd de hype Wordfeud, dit is niets
minder dan het ouderwetse scrabble, maar dan voor op de tablet
of smart Phone. Nu heb ik net een telefoon waarop ik ook dit soort
spelletjes kan doen en ook ik ben gevallen voor Wordfeud. Je kunt
het met een willekeurige vreemde doen, maar ook met een bekende. Een spelletje Wordfeud kan dagen duren, want de een doet een
zet en wanneer de volgende tijd en zin heeft, wordt er pas weer een
volgend woord gelegd. Juist die vertraging erin maakt het denk ik
zo verslavend. Je blijft kijken of de ander al iets heeft neergelegd
voor je, waar je op kunt reageren. Toen ik mijn eerst spelletje verloor
van een vreemde, kreeg ik een berichtje en dat luidde ‘bedankt voor
het spelen’. Waarop ik antwoordde, jij ook bedankt, ik vond het echt
leuk. Spelletjes hebben ook te maken met sociaal contact, waarden
en normen, omgaan met je verlies maar vooral ook met plezier maken
en hebben. Dan is meestal met bekenden maar het bijzondere met
online spelletjes is dat het ook een vreemde kan zijn.
Nu ik dit Wordfeud zo leuk vind, dacht ik maar gewoon het bordspel
te gaan kopen. Mijn jongste gaat bijna weer naar school en scrabbelen is natuurlijk een heel leuke manier om met taal bezig te zijn. Maar
ook kinderen zijn een product van de tijd waarin ze leven. Dus zijn we
het nu thuis aan het uitproberen met zoonlief op de iPad van pa en
ik op mijn mobiel. Tot nu toe vindt hij het geweldig en als dat zo blijft,
dan komt dat bordspel er vanzelf. Want nothing beats the real thing.
Lezen op een e-reader is makkelijk, maar een boek vasthouden, ruiken en lezen is toch fijner. Een spelletje spelen op je computer of telefoon is leuk, maar niet zo leuk als met anderen aan de keukentafel
te zitten en het spel uit te stallen op tafel. Nu ik er zo over nadenk…
De zomer nadert langzaam zijn eind, het wordt weer sneller donker
en dat is een heel mooi moment om weer eens een ouderwets spelletjesavondje te organiseren. Wie is aan de beurt?

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving N201: bruin cyperse poes met wit neusje en
witte voetjes.
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linkerkant van zijn neus; hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; hij heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Elsschotlaan: schichtig klein zwart logeerpoesje; wit
snoetje, witte pootjes, wit puntje aan staart en zij heet Jane.
- Uithoorn, Jacob Catslaan. jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; hij heet Kiekie.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn/Amstelveen, Bovenkerkerweg: zwart-witte kater, binnenkat en een beetje angstig.
- Mijdrecht, Molenland: cyperse poes van ongeveer 1 jaar oud, witte
kop, tussen neus en borst wit en witte voetjes.
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Beleef de Utrechtse
buitenplaatsen bij
nacht!

Recreanten komen graag
naar Utrecht
Utrecht is vanwege haar centrale
ligging en gevarieerde landschap
een zeer gewilde provincie om te
wonen en te werken. Maar ook bij
recreanten is de provincie Utrecht
onverminderd populair, zo blijkt
uit de bezoekerscijfers van de
vijftig grootste attracties in 2011.
De dierentuinen in Amersfoort
(675.000 bezoekers) en Rhenen
(935.000) zijn erg populair, net als
het Spoorwegmuseum (336.000
bezoekers, foto) en zwembad

PS

De Zwoer (275.000). Grootste
stijger in bezoekersaantallen
is het Catharijneconvent,
waar bijna twee keer zoveel
dagjesmensen naartoe gingen
als in 2010. De vele verschillende
tentoonstellingen zoals
Kunstschatten uit Macedonië en
Pelgrims op weg naar Santiago
de Compostella hebben daaraan
bijgedragen.
Ook Kasteel De Haar behoorde
tot de grote stijgers. Deze

‘Recreatie moet een beleving zijn’

Ali Essousi, Statenlid voor de PvdA:
“Recreatie moet een beleving zijn.
Vandaar dat wij het belangrijk
vinden dat er rond de steden goede
recreatiemogelijkheden zijn. Voor het
zomerreces zijn wij met de fractie naar
Kasteel De Haar geweest. Het was een
mooie ervaring om dit historisch
erfgoed en de aanwezige kunst te
aanschouwen. Mooi om te zien

GS

historische buitenplaats werd
vorig jaar heropend. Verderop
deze pagina leest u meer over
leuke activiteiten op onze
historische buitenplaatsen.
De provincie Utrecht zet
zich in voor aantrekkelijke
recreatiemogelijkheden, met de
nadruk op het versterken van
onze cultuurhistorie.
Benieuwd naar de hele Top
50? www.provincie-utrecht.nl/
recreatie.

hoe het geheel is behouden en hoe
de bezoekers de historie kunnen
(her)beleven. Het is de taak van
de provincie om de juiste partijen te
vinden die recreatie kunnen omvormen
tot een plaatselijke 'beleving'. Daarbij is
het van belang dat recreatiegebieden
toegankelijk blijven en makkelijk
bereikbaar zijn met de fiets of
OV.”

‘Provincie herbergt topattracties’

Ralph de Vries, gedeputeerde Wonen
en Stedelijke Vernieuwing, Milieu,
Recreatie, Water en Europa: "De
provincie Utrecht herbergt een
reeks topattracties met nationale en
internationale uitstraling om trots op
te zijn. Samenwerking en afstemming
tussen gemeenten, provincie,
natuurbeheerders en ondernemers
is essentieel om een ruim en
gevarieerd aanbod aan

toerisme en recreatie in stand te houden en
uit te bouwen. Daar zet ik mij graag voor
in."
Gedeputeerde De Vries houdt ook een
videoblog bij op de website van de
provincie Utrecht. Hierin krijgt de bezoeker
in kijkje in zijn werkzaamheden. Kijk voor
de video’s en voor de blogs van gedeputeerde
Pennarts en commissaris van de Koningin
Robbertsen op
www.provincie-utrecht.nl
www.provincie-utrecht.nl.

Dineer onder de sterrenhemel van
Kasteel De Haar, kom swingen
op landgoed Rhijnhauwen en
vaar op een pontje rond landgoed
Niënhof met een verhalenverteller.
Kom naar de eerste Nacht van
de Buitenplaats op zaterdag 22
september van 19 tot 23 uur.
U ziet dit historisch erfgoed
deze nacht in een heel ander,
exclusief ontworpen licht. U

kunt in sprookjesachtige sferen
genieten van theater, muziek,
dans, diner, boottochten,
wijnproeverijen en exposities. Vind
wat er in uw buurt te doen is of
meld u aan voor activiteiten op
nachtvandebuitenplaats.nl.
Tip: Gebruik de speciale fiets- en
vaarroutes die leiden langs de
verlichte buitenplaatsen!

Buitenplaatsen verder
in de spotlights
Geheime liefdes,
geflirt, overspel of
huwelijk? Ontdek
de Liefde op het
Lusthof! Op acht
buitenplaatsen
in de provincie
Utrecht spelen
amateurgezelschappen op
zaterdag en
zondag 1,8, 9 en
22 september acht gratis theatervoorstellingen over de liefde. Van
het Huwelijksdiner van Belle op
Slot Zuylen tot de Bloedbruiloft
op Blikkenburg. Komt dat zien
in de prachtige tuinen en parken
van onze historische buitenplaatsen en proef de geschiedenis van dit bijzondere erfgoed.
De meeste voorstellingen spelen
meerdere malen per dag.
Op provincie-utrecht.
nl/buitenplaatsen staat
alle informatie over de

voorstellingen,
locaties en de
speeltijden. De
voorstellingen
vinden plaats in
het kader van het
jaar van het Jaar
van de Historische
Buitenplaats.
Om diezelfde
reden is het thema
van de Open
Monumentendagen (8 en 9
september) ‘Groen van Toen’.
In ‘De Schuur’ van buitenplaats
Vreedenhorst is bijvoorbeeld een
gratis expositie ingericht over de
vondsten in de bodem tijdens
de ontwikkeling van het park van
Vreedenhorst in de afgelopen 10
jaar. Het volledige programma
is te vinden op: www.openmonumentendagutrecht.nl.
8 theatervo
orstellin
gen
op 8 bu
itenplaa
septembe
r
2012

tsen

Geheime liefdes, geﬂirt, overspel of huwelijk?
Beleef de liefde van je leven op een unieke locatie!

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
12 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Eerste deel prijswinnaars Meerbode
Tour de France prijsvraag uitgereikt

Hoofdprijswinnaar Remco:
“Geweldig, eindelijk, hier hoopte ik al jaren op!”
De Ronde Venen - De vakantie in gemeente De
Ronde Venen zit er weer op, dus zijn de prijswinnaars weer terug van vakantie en was het mogelijk om een deel van de prijzen uit te reiken. Aangezien Uithoorn in de provincie Noord-Holland ligt
en daar de vakantie nog niet ten einde is, zullen
we het tweede deel van de prijswinnaars over twee
weken uitreiken. Dus wie weet heeft u nog een
prijs gewonnen. Neem geen contact met ons op,
wij nemen contact met u op.
De hoofdprijswinnaar was dolblij. Remco Kroon Uit
Wilnis. Een trouwe deelnemer. Elk jaar doet hij mee
en regelmatig viel hij in de prijzen, maar zijn hartenwens, de hoofdprijs was het steeds niet. Nu had
hij er ook geen hoop op: “Het was een rare tour
dit jaar. Er gebeurde zoveel, je moest gewoon ra-

den. Niets was echt logisch. Toen ik hoorde dat jullie gebeld hadden dacht ik, wat zal het dit jaar zijn.
En ja hoor... de fiets, geweldig. Ik ben een echte
fietser, rijd ook wedstrijden, dus het komt helemaal
goed.” Ook de heer Van Rijn van H.J. van Rijn en
Zn. uit Vrouwenakker, die deze prachtige racefiets
beschikbaar had gesteld vond het leuk dat de fiets
terechtkwam bij een echte wielrenner en dan ook
nog een klant van hem. Iedereen blij dus.
Bas van Schalkwijk uit Mijdrecht is de winnaar geworden van de DVD speler, die beschikbaar werd
gesteld door Expert Mijdrecht. Bas was zelf niet in
de gelegenheid om de prijs in ontvangst te nemen,
maar had een goede vriend gestuurd. Ook deze
prijs kwam goed terecht. Bas is net verhuisd en een
nieuwe DVD speler komt goed van pas.

Hans Breij uit Wilnis werd de gelukkige winnaar
van een prachtig horloge, beschikbaar gesteld
door Juwelier Nant Hartel uit Wilnis.
Hans had even moeite om te kiezen welke hij zou
willen, maar koos uiteindelijk, met wat hulp van zijn
vrouw, een prachtig horloge.
Door de Hema uit Mijdrecht werden traditiegetrouw vijf taarten beschikbaar gesteld. Alle vijf de
prijswinnaars waren gebeld en uitgenodigd om de
taart op te komen halen.
Vier van de vijf kwamen (zie foto). Ook zij waren blij
met de prijs en vertelden zeker volgend jaar weer
mee te doen. De prijswinnaars zijn: Bastiaan Bos,
Henk Wevers, Danielle Bartels, Ria Ekelschot en
Sam Sassen.

Dance Centre Jolanda van Beek:

Introductie nieuwe docenten
tijdens Open Dans Dagen
Uithoorn - Op zondag 2 en zondag 9 september organiseert Dance
Centre Jolanda van Beek Open

Dans Dagen. Niet alleen een leuke en gezellige manier om weer in
te trainen voor het komende sei-

Koken met passie in het
Johannes Hospitium
De Ronde Venen - Kook je graag
en wil je ook graag mensen verwennen. Kom eens kijken in de keuken
van het Johannes Hospitium. Daar
kun je je kooktalent en je verwentalent goed combineren. Fijne, kleine maaltijden, helemaal naar de
wens van die bewoners! In het hospice kookte de keukenploeg tot nu
toe tussen de middag een warme
maaltijd, maar zij vonden dit tijdstip
niet meer passen in het dagelijkse schema. Na drie weken uitproberen zijn ze met hun zeer flexibele

ploeg overgegaan naar het koken in
de namiddag, om zo rond 17.30 uur
hun bewoners een fijne maaltijd te
serveren. Deze overstap kon het Johannes Hospitium maken omdat zij
een ongelooflijk stel gemotiveerde
vrijwilligers hebben die, omdat het
voor de bewoners beter blijkt te zijn,
naadloos het hele programma en
daarmee hun werkzaamheden aangepast hebben, top vrijwilligers!
Zo’n verandering geeft ook weer
kansen. Wellicht geeft het tijdstip,
tussen 15.30 en 18.30 uur, een an-

zoen maar ook het ideale moment
om kennis te maken met een aantal nieuwe docenten. Kinderen die

dere groep mensen de gelegenheid
en ruimte om bij het Johannes Hospitium te koken. Jong en oud, samen of alleen, iedereen is welkom.
En je weet het: vrijwilligerswerk
geeft ook wat terug, zeker in het
hospice!
In een hospice worden mensen die
in de terminale fase van hun leven
zijn liefdevol verzorgd door professionals en veel vrijwilligers. De
maaltijden zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijkse gebeuren en hoe fijn is het om net dat lekkere hapje te maken, waar iemand
nog heerlijk van kan genieten. Dat
is wat zij doen in een hospice. Hier
een voorbeeld van een recept waar
de bewoners van het Johannes
Hospitium van genieten:

al dansen bij het Dance Centre kunnen eens andere stijlen uitproberen en nieuwe leerlingen kunnen
op deze manier bekijken of en welk
soort dansen ze leuk vinden en willen gaan doen! Tapdance, HipHop,
Street, Modern/jazz, Klassiek, kleuterlessen: alles is er te vinden.
Nieuw dit seizoen zijn Ray Pieters
(HipHop), Dessa Rodriquez (Street/
Hiphop), Jennifer van der Schaaf
(Musical/Theater) en Sally Mometti (Musical/Theater).
Ray en Dessa zijn beiden afgestudeerd aan Hogeschool Dansacademie Lucia Marthas en naast prachtige dansers ook zeer goede docenten. Ray heeft o.a. gedanst bij het
Junior Songfestival, de Kids Choice
Awards en Musicals in Ahoy. Het
komende seizoen is hij te zien bij So
You Think You Can Dance. Dessa
heeft o.a. gedanst in Saturday Night
Fever en The Lion King maar ook bij
grote concert als De Toppers, Gerard Joling en Frans Bauer. Samen
gaan zij vooral de hipste stijlen introduceren in het Dance Centre.
Jennifer en Sally zijn beiden afgestudeerd aan Theateropleiding Selma Susanna en hebben hun sporen
in het vak ruimschoots verdiend als
danseres, zangeres, actrice en regisseur. Samen gaan zij de Musical/Theaterklas vormgeven waarbij
zang en spel het belangrijkst zijn en
beweging vooral wordt ingezet ter
ondersteuning daarvan.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
op zondag 2 en 9 september meedoen met alle lessen die je maar wilt
tijdens de Open Dans Dagen! Kijk
voor meer informatie en inschrijving
op dancecentrejolandavanbeek.nl

Voorjaarsstamppot
Aardappeltjes schillen en koken.
Wanneer deze gaar zijn water afgieten, klont roomboter en melk
of room en een flinke portie gesneden rucola erbij, verwarmen en
fijnstampen Vergeet zout en peper
niet! Daarbij hoort natuurlijk b.v. die
geweldige gehaktbal van Oma, wie
weet het nog.
Stuur uw/jouw recepten naar
info@johanneshospitium.nl,
dan
probeert de keukenploeg ze uit en
dat geeft hen weer inspiratie. Of
kom gewoon eens langs in Wilnis!
Een keer meekoken is altijd mogelijk.
Heb je belangstelling laat het weten:
www.johanneshospitium.nl .

Jeugdavond De Groene Venen
met kriebeldiertjeskenner
Regio - In de herfst vallen alle
blaadjes van de bomen en liggen
dan in dikke pakken op de grond.
Maar in het voorjaar zijn al die
blaadjes verdwenen. Hoe kan dat?
Waar zijn die bladeren gebleven?
Het antwoord op die vraag is simpel.
Er bestaan allerlei bodemdieren
die leven van dode bladeren, zoals
pissebedden, miljoenpoten, steenspringers en mijten. Ze versnipperen de bladeren en eten ze op.
In deze lezing maak je aan de hand
van foto’s en filmpjes kennis met de
wondere wereld van bodemdieren.
Welke soorten zijn er, hoe leven ze,
waar zijn ze te vinden en wat doen
ze allemaal in de bodem?
Er zijn ook levende dieren aanwezig die je van dichtbij kunt bekijken
maar je mag ook je eigen bodemdieren uit de tuin meenemen zodat
Matty daarover kan vertellen. Kijk
eens onder hout, stenen en bloem-

potten, daar zitten ze namelijk vaak.
En kom vooral luisteren naar wat er
allemaal in je achtertuin in de grond
leeft!
De jeugdavond van De Groene Venen vindt plaats op donderdag 20
september a.s. om 19.00 uur in het
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Eerst geeft Matty
zijn lezing en na de lezing vindt de
uitreiking plaats van de prijzen voor
de geraniumwedstrijd. Alle kinderen
zijn welkom en de toegang is gratis.

Bingoavond bij OKK
Mijdrecht - Dinsdagavond 4 september start het bingoseizoen
weer bij toneelvereniging OKK. Dit seizoen zijn er weer vele mooie
prijzen te winnen. U komt toch ook gezellig het nieuwe bingoseizoen inluiden!? De bingo zal gehouden worden in partycentrum de
Meijert in Mijdrecht en start om 19.45 uur. Prijzen zijn 0.50 cent per
lot.

Collecte voor het Prinses Beatrix
Spierfonds van 9 t/m 15 september
Regio - Van 9 t/m/ 15 september
wordt ook dit jaar weer huis aan
huis gecollecteerd voor alle mensen die lijden aan een spierziekte, zoals b.v. Duchenne, Parkinson,
Multiple Sclerose, Bifida, Huntington, ziekte van Pompe, SMA, ALS en
nog vele andere vormen van spierziekte, wel 600 verschillende. In Nederland is de kans op spierziekte 1
op 80. Het Prinses Batrix Spierfonds
wil spierziekten de wereld uit. Het
fonds is een sturende en stuwende
kracht achter wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten in Neder-

land. Ook zet het fonds zich in om
mensen met een spierziekte en hun
familie de hoogst mogelijke kwaliteit
van leven te bieden.
Uit recent onderzoek is gebleken
dat, van alle Europeanen, Nederlanders het meest geven aan goede
doelen. Het liefst aan een doel dat
zich inzet om ziektes te bestrijden.
Geef ook dit jaar weer met gulle
hand, zodat wij voor vele spierzieke mensen de zon weer een beetje kunnen laten schijnen.
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Nieuw in Uithoorn:
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Sjiek aan de Amstel
Uithoorn - Het oude dorpscentrum
van Uithoorn heeft er een nieuwe,
trendy zaak bij: Lunch&Dinercafé
Sjiek aan de Amstel, gelegen aan
het Marktplein 11 waar voorheen
EP De Beij gevestigd was. U kunt er
terecht voor zowel een snelle lunch
als een avond smaakvol dineren.
De zaak heeft binnen de mogelijkheid voor 100 couverts en buiten
op het terras nog eens voor 40 couverts. De uitgebreide lunch- en dinerkaart varieert van hamburger tot
kreeft. De producten zijn zoveel mogelijk dagvers, verantwoord, duurzaam, waar mogelijk uit onze streek
en met een verhaal.
Tevens kunt u aan de lange bar genieten van een goed glas wijn (ruime keuze per glas!), een heerlijk koud Amstelbiertje of een an-

der speciaalbier van de tap. Of gewoon de krant lezen aan tafel onder het genot van een fairtrade kopje koffie of een glas versgeperst sap
of een smoothie. Het gezellige terras
ligt pal voor de deur met een prachtig uitzicht op de haven en de rivier
de Amstel. Volgend jaar mag er ook
een terras tussen de bomen aan de
Amstelzijde gemaakt worden. Ook
voor heerlijke belegde broodjes
kunt u terecht in de Frontkitchen/
Take-Away. Het is de bedoeling dat
binnenkort ook broodjes bezorgd
gaan worden nadat er telefonisch,
per fax of per e-mail besteld is.
The Frontkitchen kan ’s avonds gebruikt worden voor een thema zoals b.v. op crushed ice gelegen verse
vis of vlees, opdat de gast ter plekke kan kiezen wat hij of zij op het

V
A
N
bord wil hebben. Voor broodjes afhalen kunt u terecht vanaf vandaag,
woensdag 29 augustus, voor lunch
en diner vanaf 31 augustus. Zij zijn
dus aan het proefdraaien en u kunt
ook hiervoor reserveren.
Vanaf 31 augustus is Sjiek aan de

Vijf Citroëns C1 voor Flexiekids
Mijdrecht - Flexiekids, een thuiszorgorganisatie voor kinderen met

chronische of acute aandoeningen in onze regio onder leiding van

Jacqueline Huner en Monique Albers heeft afgelopen zaterdag vijf

J-Sports in Mijdrecht viert
vijfjarig bestaan
Mijdrecht - Ter gelegenheid van
zijn vijfjarig bestaan organiseert JSports van eigenaar John Rooseman van 3 tot 10 september aanstaande een feestweek voor alle
deelnemers aan de diverse sportprogramma’s. Buiten wordt een en
ander versierd met ballonnen en
elke dag is er koffie met vers gebak voor bezoekers. Voor kinderen
is er snoep en limonade. Op vrijdag 7 september is er een receptie
van 19.30 tot 21.00 uur voor cursisten, relaties en andere genodigden.
J-Sports is gevestigd aan de Industrieweg 38D in Mijdrecht (boven
Karwei, ingang naast Halfords).
John Rooseman nam vijf jaar geleden de sportschool over van André
Blaauw (judo en karate Budo Ryu
Blaauw) en is er sindsdien in geslaagd een aantrekkelijk programma aan sportieve mogelijkheden
te bieden. Daaronder bijvoorbeeld
Perfect Pilatus; Conditie- en Uitleeftraining; Fun-Fighting; Zumba; Zelf-

verdediging voor vrouwen; Stressreductietraining; Slankheidscursus
(5 tot 10 kg afvallen in 8 tot 12 weken) enzovoort. Veelal op basis van
groepslessen.
Maar ook kinderpartijtjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar, sportclinics,
personal training, Quantum touch
en Reiki maken deel uit van het programma. Voorts aangepaste sporten
voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking, zoals autisme en het Syndroom van Down;
voor mensen met een chronische
aandoening, waaronder reuma,
ME (chronisch vermoeidheidssyndroom), Fibromyalgie, enzovoort. Dit
wordt gegeven als groepsles, maar
ook individuele begeleiding is mogelijk. In al deze gevallen staat dit
onder leiding van John Rooseman
zelf. Er is een nieuwe folder verschenen voor het seizoen 2012-2013.
Kleinschalig
“Bij ons staan persoonlijke aan-

dacht, gezelligheid en het sociale
contact centraal tijdens de sport- en
fitnesslessen. Niemand is hier een
‘nummer’. Het is zelfs zo dat degenen die met ons kennis hebben gemaakt en de lessen bezoeken, zich
meteen thuis voelen, eerder ‘geborgen’ kan je wel zeggen. Naast het
sportieve elan ervaren zij ook de gezelligheid. Dat hoor ik vaak van onze
deelnemers. Bovendien zorgen wij
ook voor geestelijke ontspanning,”
laat John weten. “Dat gevarieerde
aanbod van sportieve en geestelijke
ontspanningsactiviteiten heeft ons
in staat gesteld het nu al vijf jaar vol
te houden. Wij hebben cursisten en
deelnemers van jong tot oud. Maar
wat is oud? Je bent immers net zo
oud of zo jong zoals je jezelf voelt.
Het thema bewegen is vandaag de
dag een hot item. Door te blijven bewegen draagt dit bij aan een goede gezondheid, soepele spieren en
gewrichten en langer zelfstandig te
functioneren. Daarnaast is het sociale contact met anderen belangrijk.
Bij J-Sports zijn alle programma’s
kleinschalig opgezet voor niet al te
grote groepen. Dat komt de sfeer
en de onderlinge verhoudingen ten
goede. De meeste deelnemers stellen dat op hoge prijs. Ik bedank hen
allemaal voor het vertrouwen dat zij
gedurende de achterliggende jaren
in J-Sports hebben gesteld.”
Proefl es
John startte met lessen Perfect Pilatus, een houding en figuurcorrectie.
Voor de jeugd was dat minder omdat er geen tempo in zit. Om die reden zijn voor de jeugd andere sporten fitnessvormen bedacht waarin tempo en een spelelement zitten. Vanwege de vraag uit de markt
naar andere vormen van sport en
ontspanning, gericht op persoonlij-

Amstel 7 dagen per week geopend
van 11.00 uur tot 23.00 uur, en op
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.sjiekaandeamstel.nl .
U kunt telefonisch reserveren via
0297-520199.

Citroëns C1 in ontvangst genomen
van Auto Berkelaar. Deze C1’s zullen door de kinderverpleegkundigen gebruikt worden om ambulante zorg te verlenen aan kinderen,
die op deze manier thuis verzorgd
kunnen worden, wat hun verblijf in
het ziekenhuis aanzienlijk korter of
overbodig kan maken.
De keuze van Flexiekids is op Auto Berkelaar gevallen omdat zij met
deze Citroëns een aantrekkelijk
aanbod gaven en omdat de servicegraad van een hoog niveau is.
Jacqueline Huner, directeur van
Flexiekids, meent dat een betrouwbare auto zonder zorgen van belang
is voor de wijze waarop de zorg aan
zieke kinderen snel en accuraat gegeven kan worden.
De Citroëns, allemaal in het wit uitgevoerd met een mooi logo, zullen
in onze omgeving zeker opvallen.
Wij wensen alle medewerkers van
Flexiekids veel veilige en plezierige
kilometers met hun nieuwe C1’s.

ke ontwikkeling, afslanken, conditie opbouwen, zelfverdediging e.d.
maar ook om via oefeningen innerlijke rust te krijgen, werd dit in de
vorm van verschillende programma’s bij J-Sports aan het programma toegevoegd. Daardoor maakte
de sportschool een flinke groei door
in zowel mogelijkheden als deelnemers. “Een van de meest goed bezochte onderdelen voor kinderen op
dit moment is fun-fighting.
Dat is niet alleen leuk, maar heeft
tevens het achterliggende doel om
het kind een zelfverzekerde uitstraling te laten opbouwen. In gevallen
van pesterijen op school kan een
kind dat lessen fun-fighting volgt
de situatie bij zichzelf beter inschatten en onder controle houden. In
de wetenschap dat hij of zij zichzelf goed kan verdedigen en geestelijk is opgewassen tegen pesterijen. Niet meer bang zijn dus of zich
op zijn kop laten zitten. Het is bepaald niet de bedoeling dat er ‘direct op wordt losgeslagen’. Discipline, respect voor elkaar, in teamverband optreden en zelfkennis – ‘ik
kan jullie wel aan’- liggen hieraan
ten grondslag. Spelenderwijs wordt
dit bijgebracht”, aldus John die dit
onderdeel er even expliciet uitlicht
omdat pesterijen op school vaak
voorkomen.
In de geestelijke sfeer staat John
ook zijn mannetje. Hij is op veel
sportgebieden binnen de branche
gecertificeerd, heeft jaren ervaring
en is bovendien Reiki meester. Een
uitgebreid aanbod aan mogelijkheden om zowel lichamelijk als geestelijk fit te blijven, evenals de verschillende tarieven en tijdstippen
die daarbij horen, vindt u op de
website: www.j-sports.nl. Of haal de
folder bij de sportschool. Overigens
kan iedereen die kiest voor een bepaald sport- of fitnessthema eerst
vrijblijvend een proefles volgen voor
zes euro of een en ander bevalt. Zo
niet dan is men vrij om af te haken.
In het andere geval doet u volop
mee. Bellen met John kan ook: 0624540933 of stuur, hem een e-mail:
info@j-sports.nl.
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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.

Beste meneer Uithol
en meneer van Dijk
Net als 2 jaar geleden, werden we bij terugkomst van onze vakantie wéér verrast met
een stukje van u in de Nieuwe
Meerbode. Wederom werden
de Elzenlaanbewoners zwart
gemaakt voor heel Uithoorn,
zonder dat ze zich kunnen verweren. Het stoort mij dat u tot
twee keer toe, een stuk in de
krant kunt schrijven wat niet op
waarheid berust en wat blijkbaar ook door niemand van
de krant gecontroleerd wordt.
Een van mijn medebewoonsters heeft n.a.v. dit bericht de
telefoon gepakt en geprobeerd
u om uitleg te vragen. Helaas
wenste u niet met haar te spreken. Vandaar dat ik me voor
één maal verlaag om net als u
op deze zeer onsympathieke
manier een weerwoord te uiten.
Toen in 2010 het waterpeil zakte, waren wij niet op de hoogte dat het die datum al ging gebeuren. Wij hebben daar geen
bericht over ontvangen. Toen
het water omlaag ging, zakte onze ark met de erker op de
steiger. Nadat ik Waternet gebeld had, zijn ze direct gestopt
met de verlaging. Meerdere bewoners hadden problemen gekregen met o.a. leidingen, verbindingssluizen enz. Van dreiging over schadeclaims is toen
absoluut geen sprake geweest!!
Dat het daarna allemaal 2 jaar
geduurd heeft, is niet aan de
Elzenlaanbewoners te wijten.
Er moest eerst worden onderzocht hoe er nu het beste gehandeld kon worden. En denk
niet dat wij dit proces tegenhielden, want als iemand gebaat is bij het verdwijnen van
de blauwalg, zijn wij het wel!!

Wij liggen er middenin en hebben niet zoals jullie een tuin
van 20 meter er tussen. Het zit
zelfs tussen onze arken en de
wal. Uit het onderzoek gedaan
door Gemeente en Waternet
bleek dat er gebaggerd moest
worden. Het alleen wegspuiten
bleek niet voldoende. Sommige
arken kwamen daardoor juist
scheef te liggen, omdat ze de
veenbonken eronder niet weg
konden spuiten. Het baggeren was trouwens niet voor onze lol. Bedenk wel dat het een
hele operatie is om met je hele
ark van de kant te moeten. De
ptt-, cai-, gas-, water-, elektriciteitsleidingen en riolering moeten eerst los gemaakt worden
en daarna weer hersteld. Dat is
echt een hele onderneming en
heeft ons als bewoners veel tijd,
energie en geld gekost.
En wat dat gemeenschapsgeld
betreft. Daar hoeft u zich geen
zorgen over te maken. Wij wonen hier nu 26 jaar en betalen elk jaar liggeld en tuinhuur.
Zelfs onze uitrit betalen we zelf.
Dus wij dragen op deze manier
zeker ons steentje bij!!
Ik wil het hier bij laten. Maar als
u nogmaals aandrang voelt om
de Elzenlaanbewoners op deze manier zwart te maken, kom
gerust bij ons langs. Dan kunnen we onder het genot van
een kopje koffie al uw vragen
beantwoorden. En elkaar recht
in de ogen kijken i.p.v. op deze onprettige manier via de media. Onze deur staat altijd voor
u open!
Met vriendelijke groet,
Bertine Kneppers
Elzenlaan 6

Verkopersavond woningmarkt
Regio - Berichtgeving over de woningmarkt domineert al langere
tijd het nieuws. Schaarse positieve berichten (bijvoorbeeld verlaging
overdrachtsbelasting) worden overvleugeld door talrijke negatieve berichten. De woningmarkt kreunt en
steunt, de verkoopprijzen dalen flink
en zullen verder dalen en het aantal verkooptransacties in de markt
is inmiddels gehalveerd t.o.v. begin
2008. Het einde van de malaise lijkt
nog niet in zicht.
Veel zal ook afhangen van de politieke verkiezingen in september
en hopelijk een daadkrachtige vorming daarna van een nieuw kabinet met slagvaardige en duidelijke
ondersteunende maatregelen voor
de woningmarkt. Ook de ontwikkelingen in de Europese en mondiale economie zullen van invloed zijn
op het gewenste herstel van de woningmarkt.
Tevens verlangt de markt naar stabiliteit in de financiële sector, zodat
hypotheekverstrekkingen weer soepeler kunnen gaan verlopen.

Koop Lenstra Makelaars en Ruijgrok Makelaars organiseren in samenwerking met de NVM op dinsdag 4 september a.s. een Verkopers-avond. Doel van de avond is op
basis van een uitgebreide presentatie van de NVM stil te staan met elkaar bij “De Nieuwe Realiteit” in de
woningmarkt en de kansen die er
nog steeds zijn om daadwerkelijk te
verkopen. Samen met de verkopers
kan in de periode daarna n.a.v. deze
avond een actieplan gemaakt worden om de verkoop te stimuleren.
Als u deze avond zou willen bijwonen als niet huidige opdrachtgever
van een van beide makelaarskantoren (u heeft bijvoorbeeld concrete
plannen voor verkoop op korte of op
een andere manier nog geen koper
gevonden) dan zijn er enkele plaatsen hiervoor beschikbaar.
Interesse ?! Neem dan snel contact op met Koop Lenstra Makelaars
(0297-524124 of 0346-262552) of
Ruijgrok Makelaars (0297-283375)
zodat zij een plaats voor u kunnen
reserveren.

Nieuwe sport in Uithoorn:
ritmische gymnastiek!
Regio - Heeft u ook zo genoten van
de Olympische Spelen? Misschien
heeft u het wel voorbij zien komen: ritmische gymnastiek. Voor het
eerst komt deze fantastische sport
naar Uithoorn met lessen voor jonge meisjes. Ritmische gymnastiek is
een zeer elegante vorm van gymnastiek waarbij sierlijke bewegingen
op muziek gecombineerd worden
met gymnastiekonderdelen, dansvormen en ‘spelen’ met een lint, bal,
hoepel, touw of knotsen. Het is een
sport die ook geschikt is om op recreatief niveau te beoefenen zonder
dat de meisjes hiervoor lenig hoeven te zijn, zoals je ziet op TV. Tijdens de lessen, geschikt voor meisjes vanaf vier jaar, worden spelenderwijs de bewegingen met de ma-

terialen aangeleerd op eigentijdse muziek. Deze sport is nieuw in
Uithoorn en als uw dochter nog op
zoek is naar een sport of gewoon
helemaal fan is van bewegen op
muziek dan is deze sport echt wat
voor haar. Bent u geïnteresseerd?
De les wordt vanaf 6 september gegeven door Tosca Buren op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur in Brede
school in de Legmeer. Wilt uw dochter een keer komen kijken? De eerste les is een gratis proefles.
Sportvereniging Omnia 2000: betaalbare sport voor jong en oud in
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.
Kijk voor meer informatie over de
sport en het complete lesrooster op:
www.svomnia.nl
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“Aan kranten en folders rondbrengen
hangt een sociaal kaartje”
IN GESPREK MET

Maarten
van den
Oudenaarden

Ruim 15 jaar heeft Maarten van den Oudenaarden uit Wilnis voor
diverse opdrachtgevers foldermateriaal en huis-aan-huis bladen bij
talloze woningen in de brievenbus laten glijden. Dat beperkte zich niet
alleen tot woonwijken van Wilnis, maar ook in Mijdrecht, Uithoorn en
zelfs Aalsmeer liep hij ontelbare kilometers met twee ‘pukkels’ aan
informatie over de schouders om die bij elke woning in een straat, laan
of weg te bezorgen. Hij deed dat altijd heel nauwgezet en trouw en
sloeg bijna geen woning over. Vanzelfsprekend met inachtneming van
de ‘ja en nee’ stickers op de klep van de brievenbus. Totdat zijn auto
waarmee hij de pakken reclamedrukwerk en kranten naar de locaties
bracht, leeg was. In al die jaren leerde hij ook mensen kennen ‘achter

de brievenbus’. Dat liep al snel uit op een groetje hier en een hand
opsteken daar. Een kort praatje met ouderen hoe het met hun, hem of
haar ging. Tot de dag dat zij er niet meer waren… Maar ook de jongere
generatie ging aan hem wennen. Een leuk gesprekje kwam altijd al
snel op gang, ook al omdat Maarten daarin heel toegankelijk is. Mede
om die reden werd wekelijks naar hem uitgekeken. Het rondbrengen
van folders en kranten werd aldus omlijst met een sociaal getint
randje. Maarten heeft dat steeds als erg plezierig ervaren. Maar nu
heeft men hem al een tijdje niet gezien. Wat is de reden? Wij hadden
een gesprek met Maarten die ‘wereldbekendheid‘ geniet met name in
heel Wilnis en omstreken.

man de adresboeken die hij toen maakte. Al met al
werd het toch wel erg veel. Zodanig dat ik soms het
vel van mijn tenen afliep. Maar ja, ik klaagde niet
want ik had er immers zelf voor gekozen omdat ik
het leuk vond, lekker in beweging was en onderweg allerlei interessante en aardige mensen tegenkwam. Het is dé manier om sociale contacten
op te bouwen. Maar ik kan mij voorstellen dat niet
iedereen dat zo wil doen. Drie jaar geleden kreeg ik
last van mijn voeten en toen ben ik gestopt met het
lopen van al die verre einden.”

Wij krijgen vragen op kantoor waar Maarten
blijft met zijn reclamedrukwerk en ‘onze’ krant.
Wat is er gaande, ben je zomaar gestopt?
“Ja, noodgedwongen even! Zo’n drie maanden geleden kwam er tijdens het rondbrengen een kink in
de kabel. Tijdens mijn rondgang maakte ik op de
Eendracht in het oude dorp van Wilnis een smak op
de keien en hield er een blauw oog en gescheurde
enkelbanden aan mijn linkervoet aan over. Van dat
laatste ben ik nu nog steeds revaliderend. Dat betekent sindsdien einde brievenbussen vullen en het
missen van sociale contacten. Maar ik hoop toch
binnenkort weer op de been te zijn, alhoewel ik
besloten heb geen complete wijken meer te lopen.
Het wordt maar dertig kranten brengen op verre
locaties in het buitengebied van de woonkernen
waar eigenlijk nooit een bezorger komt. Bezorgen
vind ik leuk om te doen, dat woensdagse loopje
heeft altijd wel wat…. Ik ben nu 77 jaar en dan voel
je toch dat je wat ouder wordt en sneller vermoeid
raakt.”
Hoelang heb je kranten en reclamedrukwerk
rondgebracht in de woonwijken?
“Dat zal zo’n 16 jaar zijn. Ik ben begonnen met De
Ronde Vener. Die bestaat niet meer. Toen hoorde ik
een keer van een bezorgster van de Meerbode op
de Oudhuyzerweg dat zij zes weken met vakantie
ging en dat zij later zou stoppen. Toen heb ik de
Meerbode gebeld en gevraagd of ik het mocht
overnemen. Maar twee kranten tegelijk rondbrengen, dat kon eigenlijk niet. Het waren immers concurrenten van elkaar. Maar door ze op een bepaalde
manier in elkaar te vouwen viel altijd de Meerbode
open op de mat met eronder de andere krant…
Toen mocht ik de krant bezorgen.”
Heb je alleen de woonwijken in Wilnis
gelopen?
“In Wilnis eerst het Oude Dorp, later ook Veenzijde.
Maar ik heb ook wijken gelopen in Vinkeveen en
Uithoorn, zoals de Westwijk, de Legmeer, het Oude
Dorp en in Aalsmeer vanaf de studio’s van Joop van
den Ende tot aan het einde van de Uiterweg. Maar
voor verschillende opdrachtgevers en winkeliers
liep ik folders in heel Wilnis, zoals voor Jan van Harberden en Henk van Kreuningen en voor Paul Bos-

Enig idee hoeveel kilometers je hebt gelopen
tot nu toe?
“Nee, maar het is heel veel; 25 kilometer gemiddeld
per week haal ik wel, met inbegrip van de extra wijken hè, dat wel. Het kunnen er zelfs nog wel een
paar meer zijn. Je denkt er onderweg eigenlijk niet
bij na hoever je loopt. En vaak moest je straten heen
en terug lopen omdat er huizen aan beide kanten
staan. Reken dat maar uit over 16 jaar. Er was nauwelijks tijd voor vakantie, maar dat hebben we wel
geregeld gedaan hoor.”
Wat is er nou zo leuk aan een krantenwijk
lopen?
“Het scherpt je verstand en je bent in beweging,
nog afgezien van de sociale contacten die je opdoet. Je blijft onder de mensen. En je hoeft niet
meer te ‘Nordic Walken’… (ha, ha). Al die bewegingen maak je als krantenbezorger; bovendien ben
je regelmatig aan het zwaaien met je armen naar
mensen. Daarbij moet je wel goed opletten waar
de brievenbussen zijn, buiten op een paaltje of in
de voordeur. Tegenwoordig kunnen veel jonge lopers de losse brievenboxen in smalle steegjes of
bij opritten voor de huizen soms niet vinden. Ook

verlopen sommige huisnummers niet logisch. Dan
haken ze al gauw af want ze willen zo snel mogelijk
de krant rondbrengen en ervan af zijn. Logisch natuurlijk. Ook zijn ze in de wijk vaak hun oriëntatie
kwijt. Dan krijgen sommige huizen geen krant in de
bus. Let wel, ik ken ook heel goede en oplettende
krantenbezorgers. Maar soms is het lastig de juiste
brievenbus te vinden. In de buitengebieden staan
ze meestal langs de kant van de weg. Maar bij sommige boerderijen moet je wel eens het pad naar het
huis aflopen. Als je dat niet weet of wil doen, tja…”

Je hebt toch in je leven wel wat meer gedaan
dan alleen maar kranten en drukwerk
rondbrengen? Ben je een ‘Rondevener?
“Nee, ik kom niet uit deze regio, maar ben
geboren en getogen in Rozenburg, een plaats
op het gelijknamige eiland Rozenburg tussen
de Brielse Maas en de Nieuwe Waterweg in. Je
hebt daar de Calandbrug. Die heeft vier pilaren.
Op de plaats van een van die pilaren heeft mijn
ouderlijk huis ooit gestaan. Op Rozenburg ben
ik in de landbouw begonnen. Vandaar naar
Amsterdam gegaan bij de Nederlandse Handel
Maatschappij, de latere ABN. Toen bij Van Gend
& Loos in dienst gekomen. Tijdens een vakantie
kwam ik Lydia tegen. Zij werd mijn echtgenote
en we gingen in Amsterdam wonen. Onze
kinderen voelden zich niet gelukkig in die stad
en wilden graag ergens anders naartoe. Door
een gelukkige omstandigheid kreeg ik te horen
dat Jan Ende Transport uit Wilnis een chauffeur
zocht. Daarop heb ik gesolliciteerd en ik werd
aangenomen. Zo kwamen wij in Wilnis terecht
en kregen een woning. Eerst op het einde van
de Padmosweg waar nu Scheenaart zit, daarna
in de Christinastraat en sinds 1969 aan het Dr.
J. Severijnplansoen. Later ben ik overgestapt
naar het bedrijf van Oudenallen waar ik 13 jaar
heb gewerkt. Toen de bouw in de jaren tachtig
instortte vielen er ontslagen en kon ik gelukkig
als onderhoudsman aan de slag bij de toen nog

oude Beatrixschool en Julianaschool. Daar ben
ik op mijn 61e met de vut gegaan. In die tijd kon
dat toen nog. Dat was het moment waarop ik
ook kranten en reclamedrukwerk ben gaan
rondbrengen.”
Nu je niet in alle wijken meer kranten
rondbrengt krijg je wat meer tijd voor je
hobby’s, of heb je die niet?
“Jazeker, ik maak versierde digitale fotocollages
voor mijn familie en er zijn ouderen en zieken
die mij vragen om leuke dingetjes te maken,
zoals gedichtjes en wat fotowerk. Dat doe ik
graag voor ze. Zo ben je ook zonder krantenwijk
lekker sociaal bezig. Ik verveel mij dus in het
geheel niet want ik puzzel ook graag. Mijn
echtgenote doet voor mij daarin niet onder, die
is ook actief in het sociaal-maatschappelijke vlak
en voor het Nederlands Bijbelgenootschap. We
zijn beiden druk, ook al omdat we wederzijds
goed met onze vier kinderen - een dochter
en drie zonen - en acht kleinkinderen kunnen
omgaan. Lydia en ik zijn bijna 53 jaar met elkaar
getrouwd. Zodra de ‘poot’ weer in bedrijf is, ga
ik weer wat doen. Daar zitten ook de kranten
weer bij, maar nu wel op beperkte schaal. Dát
hoop ik nog wel geruime tijd te kunnen doen.
Ik blijf het leuk vinden en dan zie ik ook weer
mensen onderweg. Wie weet welke contacten
er nog in het verschiet liggen.”

2e katern
Wielerronde van Uithoorn

De Vinken begint thuis

Uithoorn - Zondag 9 september
wordt voor het derde achtereenvolgende jaar de Ronde van Uithoorn
in het Oude Dorp en Thamerdal verreden. Tot ver in de vorige eeuw was
de jaarlijks, met Pinksteren verreden
Ronde een hoogtepunt voor de bewoners van het Thamerdal. Zij en
vele andere liefhebbers van de wielersport, omzoomden met duizenden het parcours. Voordeuren open,
tuinstoelen aan de kant van de weg,
muziek en prachtige wielersport.
In de tachtiger jaren verdween de
Ronde uit het Thamerdal. Verkeersdrempels en wielrennen verdragen
elkaar slecht. In 2010, het jaar waarin de Uithoornse Wieler Trainings
Club (UWTC) 75 jaar bestond, keerde de Ronde terug in het oude centrum van Uithoorn. Dit was mede op
verzoek van buurtbeheer Thamerdal. De wedstrijd werd gedeeltelijk
in Thamerdal en gedeeltelijk in het
Oude Dorp verreden. Evenals vorig
jaar heeft ook dit jaar de gemeente haar welwillende medewerking
verleend om de Ronde op hetzelfde
parcours te laten plaatsvinden
Start en finish zijn op het Marktplein. De masters 60+ beginnen
daar om 10.45 uur aan hun 40 km.
Om 12.00 starten de sportklasse (50
km), om 13.30 uur de nieuwelingen

Vinkeveen - Komende zaterdag
1 september start de veldkorfbalcompetitie van het seizoen 20122013. Voor De Vinken is dit met een
thuiswedstrijd tegen het onbekende
Trekvogels uit Rotterdam. Het vlaggenschip van de Vinkeveense korfbalvereniging speelt komend seizoen in de derde klasse I van het
KNKV tegen relatief onbekende tegenstanders uit de regio Rotterdam.
Clubs als Conventus (Zwijndrecht),
Ten Donck (Ridderkerk) en Harga
(Schiedam) zijn volkomen vreemd
voor het met talentvolle jeugd aangevulde ABN-Amro team uit Vinkeveen.

(40 km) en om 15.00 uur de amateurs A en de junioren gezamenlijk
(70 km). Voor de muziek en mooie
wielersport wordt gezorgd!. Komt
met velen, dan zorgt u voor de gezelligheid en het enthousiast aanmoedigen van de UWTC-favorieten.
Clubkampioenschap
jeugd en ronderecord
De week voor de wielerronde zijn
er nog verschillende activiteiten op
het clubparcours van de wielren.
Op dinsdag 4 september worden
de clubkampioenschappen voor de
jeugdleden van de UWTC t/m 14
jaar gehouden. Vanaf 17.00 uur zal
een tijdrit over één ronde, slakkenrace, minicriterium en slalom tijdrit bepalen wie de clubkampioenen
worden. Publiek is van harte welkom op sportpark Randhoorn om
de jeugd aan te moedigen. Op donderdag 6 september om 19.00 uur is
er nog een herkansing voor het ronderecord. Dit is voor leden van de
UWTC vanaf de nieuwelingen. Het
clublid dat de snelste tijd van 2012
weet neer te zetten over één ronde
op het clubparcours kan 100 euro
premie verdienen. Op 14 juni, bij de
eerste mogelijkheid, was nieuweling
Niels Ruijter de snelste man in een
tijd van 01:37,5.

Biljarters hebben er weer
heel veel zin in
De Ronde Venen - De kop is er
af want afgelopen week begon al
vroeg in het seizoen de start van de
teamcompetitie. John Vrielink, Kees
de Bruijn, Richard Schreurs, Cor Ultee en Ben Bunders bleven ruim onder de 20 beurten. Dio won met 5-4
van De Paddestoel 2 want het was
een beladen wedstrijd. Beide rivalen stonden tijdens de finale van het
vorige seizoen tegen elkaar en de
einduitslag werd hetzelfde. De Kuiper/van Wijk kreeg hoog bezoek van
De Springbok 1, het werd uiteindelijk 4-5 voor de gasten waarvan de
opmerkelijkste partij zich tussen Nico Koster en Kees de Bruijn afspeelde. Nico heeft met open mond en
met veel waardering van Kees verloren. In slechts 11 beurten en een
hoogste serie van 78 caramboles
zijn de records alvast op scherp gezet. Stieva Aalsmeer won met 5-4
van De Kromme Mijdrecht. Reservespeler Ben Bunders deed tegen
Eagon v.d. Heijden van zich spreken door in 19 beurten winnend af
te sluiten. Lucia Burger was tegen
Ab Augustin oppermachtig, scoorde een hoogste serie van 11 en was
in 25 beurten uit. Voor de Kromme
Mijdrecht deden John Oldersma en
Lanette Engel de klus. ASM 1 verloor met 2-7 van collega ASM 2. Cor
Ultee van team 1 was oppermachtig
want in 14 beurten had hij zijn punten en liet een hoogste serie van 15
caramboles noteren. Hendrik Versluis, Rohan Janmaat en Dennis van
Wageningen klaarden de klus voor
team 2. De Paddestoel 3 verloor met
2-7 van De Paddestoel 1. Carolien
van Wijk kwam met een volledig damesteam op de proppen en gaf het
goede voorbeeld door winst op Michel Bak.

Ruim
Hans Bak, Janmal en Jos van Wijk
zaten wel ruim in de 40 beurten en
bleken toch met een tikkie ‘van slag’
de winst op te strijken. De Merel/
Heerenlux 3 verloor met 4-5 van collega 4. Wim Berkelaar en Caty Jansen behaalden winst voor team 3
terwijl Piet Best en Gijs van der Vliet
het voor team 4 deden.
Het extra punt was voor de laatstgenoemde. Cens 1 won met een ruime
7-2 van Cens 2. Joop Luthart, Evert
Driehuis en Vincent Roeleveld wist
ook het extra punt erbij te pakken.
Van team 2 was het nieuwkomer
Edwin v.d. Schaft die de eer hoog
hield.
Ook Bobs Bar kwam tot een ruime
7-2 winst, dit echter op het team van
De Vrijheid/Biljartmakers. Alleen
Nick v.d. Veerdonck wist tegen Bob
tot winst te komen.
Richard Schreurs begon in 3 beurten zijn visitekaartje af te geven met
26 caramboles op het scorebord.
Bert Loogman wist in de 11e beurt
aansluiting te vinden maar verloor
zijn inspiratie.
In beurt 19 kreeg Bert weer lucht
door met een serie van 16 naderbij
te komen gevolgd met een serie van
7. In de 20e beurt was Richard de
partij meester.
De Merel/Heerenlux 2 verloor met
2-7 van team De Merel/Heerenlux
1. John Vrielink van team 1 had er
duidelijk zin in.
Tegenstander Dorus van der Meer
kwam niet aan bod maar genoot
wel. John was in slechts 13 beurten uit met een moyenne van 11.538
en een hoogste serie van 59 caramboles. Bert Fokker en Kees Griffioen volgden kopman John en pakten ook nog het extra punt.

Argon A1 verzuimt te
scoren tegen PSV
Mijdrecht - Nadat Argon A1 vorige week gelijkspeelde tegen FC Den
Bosch stond nu de wedstrijd tegen
PSV op het programma in het bekertoernooi. Een prachtige affiche
voor een mooie wedstrijd en van belang voor de staf om te zien waar
het team staat één week voor het
begin van de competitie.
Vele toeschouwers hadden de
Hoofdweg gevonden toen er om
14.30 uur werd afgetrapt. PSV nam
het initiatief, hetgeen mocht en Argon speelde goed gecontroleerd en
wilde via de snelle omschakeling
PSV verrassen. Het was dan ook al
snel bijna 1-0 voor Argon, toen Jesse van Nieuwkerk met een splijtende pass Jesse Stange voor de keeper zette, maar de keeper stopte de
ingeschoten bal. Even later opnieuw
gevaar via de linkerkant, toen Floris,
Soner en Jesse een prachtige aanval opzetten, waarbij de laatste alleen voor de keeper kwam maar helaas voor Argon overschoot.
PSV was geschrokken en herpakte zich. Halverwege de eerste helft
werden ze wat sterker en kwamen
ze een paar keer goed door, gelukkig speelde Axel een puike partij en
redde fraai in een 1 tegen 1 situatie
en even later voorkwam hij de 0-1
met een reflex toen PSV van dichtbij
binnenschoot.
Aanval
Even later een aanval over rechts,

Recha die de bal vervolgens binnendoor speelt, waar Jesse staat,
die iedereen te snel af is, alleen op
de keeper afgaat en de bal op de
paal schiet. Het blijft 0-0 en dat lijkt
dan ook de ruststand te worden,
totdat PSV vlak voor rust op voorsprong komt na een snelle aanval.
Een behoorlijke domper voor de Argonauten, die op dat moment absoluut meer verdienden. In de rust
werden de puntjes op de i gezet . Er
moest weer een leuke 2e helft van
gemaakt worden. PSV begon weer
fel en Argon moest terug. Toch werd
er niets weggegeven want de organisatie stond goed maar het werd
moeilijker er uit te komen en de onzorgvuldigheid nam toe. Zo werd
de 2e helft wat vlakker. Argon werd
wat moe en Trainer Patrick Loenen
besloot om te gaan wisselen. Jesse Loenen, Jesse Peeters, Calvin &
Greg kwamen de gelederen versterken en er vonden wat omzettingen
plaats. Argon werd wat sterker, maar
had niet de krachten meer om echt
gevaarlijk te worden. Het was PSV,
dat vlak voor tijd de 2-0 aanbracht
en zo de wedstrijd op slot gooide.
Met opgeheven hoofden konden de
Argonauten het veld verlaten, wetende de toeschouwers een hele
leuke wedstrijd te hebben aangeboden. Volgende week de eerste competitiewedstrijd tegen Ajax, ze gaan
er wat moois van maken.
Foto’s: sportinbeeld.com

re staat van dienst voor de hoofdmacht van De Vinken. In zijn lange
loopbaan speelde hij 372 maal voor
het eerste en hij scoorde daarbij 998
maal. Na vele jaren actief te zijn als
trainer van diverse teams, kan hij nu
ook het eerste team van zijn creatieve geest laten genieten. Ria Kamminga hanteert dit seizoen opnieuw
de spons en verzorgingstas.
Zaterdag 1 september speelt De
Vinken om 15.30 uur thuis op sportpark de Molmhoek tegen Trekvogels
uit Rotterdam. De week erop is er
geen programma voor De Vinken 1.

Annick en Eva
Het eerste achttal van de Vinkeveners is dit seizoen versterkt met
twee beloftes uit de junioren.
Zo maken Eva Hemelaar en Annick Stokhof dit seizoen hun opwachting in de basisacht, naast
de twee andere meer ervaren dames Melanie Kroon en Mariska
Meulstee. Het herenkwartet, Kelvin
Hoogeboom, Peter Koeleman, Peter
Kooijman en Ruud Oussoren, is ongewijzigd. De nieuwe trainer-coach
is Johan Kroon. Kroon is een trainer
uit eigen gelederen. Zelf heeft Johan Kroon als speler een bijzonde-

Wandelen is ook een sport!
De Kwakel - Wandelen is ook een
sport! En zeker als het sportief wandelen is. Niet gewoon een straatje om, maar tijdens het wandelen
en tussendoor oefeningen doen
waardoor de spieren sterker worden. Ook is er aandacht voor de
looptechniek, zodat deze verbetert
waardoor het lopen steeds makkelijker gaat. Sportief wandelen is voor
iedereen; ook al heeft u lang niet
meer gesport en is uw conditie niet
meer wat het was, u kunt altijd meedoen. Er wordt in groepsverband
gelopen, zodat er ook altijd tijd is
om even met elkaar te praten terwijl

men wandelt. Er zal in de omgeving
van De Kwakel gelopen worden.
Zin gekregen om een keer mee te
lopen? Dat kan! U bent van harte welkom om gratis te proberen of
dit iets voor u is. De lessen zijn op
woensdagochtend van 10.15-11.15
uur. Er wordt gestart bij de ingang
van sporthal KDO aan de Vuurlijn 51
in De Kwakel. Hier zal na de les een
kop koffie gedronken worden.
De cursus is van 5 september 2012
tot 1 juni 2013 en kost 110,- euro.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Lydia de Rijk, 0297-522382 of
kijken op www.uwbeweegreden.nl .

Sportlessen voor alle
50-plussers in Uithoorn
Uithoorn - Weber Sports biedt bewoners die 50 jaar of ouder zijn in
Uithoorn de mogelijkheid om tijdens
een gratis proefles kennis te maken met het sportstimuleringsproject SMILE FIT. Het doel van dit project is om 50-plussers (weer) aan het
sporten te brengen. Hierdoor zal de
gezondheid, conditie en het fitheidsgevoel verbeteren. Het niveau van
de sportlessen wordt voor eenieder
aangepast.
SMILE FIT start in de week van 27
augustus met een introductieprogramma van 20 weken. Tijdens dit
introductieprogramma worden verschillende sporten beoefend om
de conditie, lenigheid en kracht te
verbeteren. Het beleven van plezier in de sport staat voorop. De lessen vinden plaats op maandag van
11.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 08.45 uur tot 9.45 uur en

van 9.45 tot 10.45 uur in sporthal De
Scheg aan de A. van Schendellaan
100a. Op maandagavond vinden de
lessen van 19.00 uur tot 20.00 uur en
van 20.00 uur tot 21.00 uur plaats in
de gymzaal van het Thamen college
aan de Uyllaan 4.
Morgen, donderdag 30 augustus
kunt u gratis deelnemen aan de
proefles om kennis te maken met de
activiteit. Een week later is eventueel ook mogelijk. De kosten voor de
daaropvolgende 19 lessen bedragen
76 euro. Leest u dit stukje en heeft u
interesse, neem dan contact op met
Michael Weber. Weber Sports zal blij
zijn de 50-plusser te verwelkomen
en er een gezellig en sportief uur
van te maken!.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michael Weber,
020-3792523/06-46087776,
info@webersports.nl

Overstap Sven van de Wege
naar Showdown Veenland

Wandeltocht in actieweekend De Morgenster
Regio - Op zaterdag 8 september
organiseert de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ een wandeltocht door de polder van Vinkeveen en Wilnis. De start van de wandeltocht is bij de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen, tegenover
het Veenmuseum.
Op het kerkplein en in de gebouwen
wordt op deze dag een boekenverkoop en bazaar gehouden. Tijdens
de wandeltocht loopt u door nieuwe

natuur en langs historische gebouwen. Ook zijn er meerdere mogelijkheden om tijdens de wandeling consumpties te kopen of monumenten
te bezoeken. Inschrijven kan tussen
10.00 en 11.00 uur en kost 5 euro.
Bij terugkomst ontvangen deelnemers 5 lootjes van 1 euro voor het
rad van avontuur. De opbrengst van
de wandeltocht komt geheel ten
goede aan de kerk. Meer informatie over de Bazaar is te vinden op
www.morgenstervinkeveen.nl

Regio - Showdownspeler (sport
voor visueel gehandicapten-tafeltennis voor blinden en slechtziende sporters) Sven van de Wege
gaat m.i.v. 7 september a.s. spelen
voor Showdowvereniging Veenland.
De Hagenaar die jarenlang speelde voor het Rotterdamse Twenty–
One Up zal voortaan te bewonde-

ren zijn in dorpscentrum Willisstee
in Wilnis. Van de Wege noemt deze overgang opnieuw een stap in de
goede richting omdat o.a. bij Veenland op internationale Showdowntafels wordt getraind. Het zal eenieder inmiddels bekend zijn dat de
wereldkampioen ook deel uit maakt
van de Stichting Dutch Showdown
Team, een zestal jonge sporters dat
regelmatig in het buitenland hun
sport beoefent. Van de Wege heeft
inmiddels samen met de Zaandammer Leander Sachs een uitnodiging
ontvangen om in oktober a.s. deel te
nemen aan het Top-12 Tournament
in Zweden, waar de beste 12 mannen en vrouwen strijden om de beste speler van Europa. Voor Showdown Veenland een mooie opsteker dat de wereldkampioen Showdown Veenland komt versterken. De
trainingen beginnen weer op vrijdag 7 september aanvang 19.30 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.veenland.nl

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 29 augustus 2012
een hightech omgeving op de allernieuwste games in Nederland. Bijvoorbeeld Lego® Rockband, Playstation Move Games, Lego® Batman
en Lego® Harry Potter.
Het Warner Game Event bestaat uit
8 speciaal ontwikkelde spel-units
met beeldschermen, X-boxen, Playstations en controllers. Voor de Lego® Rockband zijn er natuurlijk ook
drumkits, gitaren en hoofdtelefoons.
Alles in een hightech decor met 3
schermen waarop de trailers van
de allernieuwste games te zien zijn.
Het nieuwste Game Event van Nederland komt naar u toe en is geschikt voor alle leeftijden vanaf 3
jaar! Jong en oud!
Het Warner Game Event is te bezoeken in de voormalige winkel van ten
Hoope Boekhandel

Zaterdag 1 september Kids Day In W.C. Zijdelwaard

Lego bouwwedstrijd en
Warner Game Event
Uithoorn - De scholen gaan weer
beginnen en daarom organiseren
de winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard komende zaterdag 1
september van 12.00 tot 16.00 uur
een Kids Day met leuke activiteiten: een grote LEGO Bouwwedstrijd
voor alle kinderen! Naast de hoofdentree worden grote Lego modellen
geplaatst en tafels met duizenden
stukjes Lego waar de kinderen zelf
mee aan de slag kunnen onder be-

geleiding van deskundige Lego medewerkers.
En er zijn ook nog prijzen te winnen!
Kinderen die een mooi model hebben gemaakt kunnen ook meedoen
met de bouwwedstrijd. Tot 13.00 uur
en 15.00 uur kan er voor de bouwwedstrijd gebouwd worden, daarna
beoordeelt een deskundige jury de
ingeleverde modellen en om 13.30
uur en 15.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De makers van de drie

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

Revalidatie thee?

Kinderen (en hun ouders) die van
lego en gamen houden komen dus
zaterdag 1 september naar winkelcentrum Zijdelwaard!

mooiste modellen ontvangen een
mooi LEGO bouwpakket!
Warner Game Event
Maar dat is nog niet alles wat er die
dag te doen is! Het Warner Game
Event komt die dag ook naar winkelcentrum Zijdelwaard! Gamen
was nog nooit zo leuk! Een splinternieuw evenement in Nederland van
Warner Brothers and Warner Interactive Entertainment. Kom spelen in

Op bezoek in Ziekenhuis Amstelland in een wachtruimte. Je kunt daar zelf
je koffie of thee inschenken. Maar van deze soorten had ik nog nooit gehoord.
Job Dienske

Vreemde bezoeker

Multi Mondo start seizoen
met nieuwe activiteiten
Mijdrecht – Het seizoen voor Multi
Mondo activiteiten start weer. Meer
mannen zijn welkom bij de zwemgroep op donderdagavond. Vrouwen die snel beslissen, kunnen nog
meezwemmen op dinsdagavond.
Bovendien starten de Zumba Mondo groep en de Bootcamp training
bij voldoende belangstelling.
Als afsluiting van het vorige seizoen hebben vrouwen en mannen
in aparte groepen afgezwommen
voor hun zwemdiploma en met succes. Dat willen de vrijwilligers ook
dit seizoen weer mogelijk maken.
De vrouwenzwemgroep is al bijna
vol, een enkeling kan daar nog bij.
In de mannengroep is meer ruimte.
De leerlingen krijgen allemaal professionele instructies en begeleiding. Zo start de beginnersgroep
bijvoorbeeld met bepaalde spelletjes om gewend te raken in het bad.
Daarmee kunnen zelfs mensen met
grote angst voor water uiteindelijk
ook leren zwemmen.

Wie komt meezingen met
Kinderkoor Ismaël?
Wilnis - De vakantie is weer voorbij
en de scholen zijn weer begonnen,
dus dan is het ook weer tijd om te
gaan zingen. Als je ook van zingen
houdt en je zit al in groep twee kom
dan eens een kijkje nemen en zing
met Ismaël mee. Zij hopen dat jullie
er ook weer zin in hebben, iedereen
is van harte welkom Met zingen en

Bewegen
Via Multi Mondo zijn er meerde-

re mogelijkheden om volop te bewegen en samen daarvan te genieten. Zo is er dit voorjaar een nieuwe groep gestart met een Bootcamptraining onder leiding van
een professionele trainer. De vrouwen hebben op maandagavond allerlei groepsoefeningen gedaan met
allerlei materialen in diverse parken en onderweg daar naar toe. Als
er voldoende animo is en de groep
weer vol komt, kan binnenkort een
vervolg daarvan starten.
Ook nieuw is de Zumba Mondo groep. Iedereen die van dansen
houdt, of dat eens wil uitproberen,
is van harte welkom. Intensief bewegen op swingende muziek in een
gezellige groep, dat is Zumba Mondo!
Voor meer informatie en aanmelding: Stichting Multi Mondo, via
Stichting de Baat, Kerkvaart 2, tel.
0297-230280 (ma. t/m do. 9.0015.30 uur) of via Quassima Asafiati, tel. 06-26999395 (vrijdag), www.
multimondo.nl, info@multmondo.nl.

een spelletje, limonade en wat lekkers maakt Ismaël er een leuke middag van. Hun eerste middag is op
donderdag 6 september van 15.15
tot 16.15 uur in het gebouw ‘de Roeping’ aan de Kerkstraat 12 in Wilnis.
Iedereen van Ismaël kijkt naar jullie
uit, en breng je broer of zus, vriend
of vriendin maar mee.

nuten per dag. Al snel zult u een
verandering van lichaamshouding,
beweegpatronen, ademhaling en
emoties opmerken.
De cursus is bedoeld voor iedereen:
jong en oud ongeacht zijn of haar
gezondheidsprobleem of misschien
alleen maar uit nieuwsgierigheid.
Er zijn 6 bijeenkomsten van een uur
waarin ‘the Daily Cat Stretch’ in kleine stukjes wordt aangeboden.
In de laatste bijeenkomst bent u in
staat de gehele Cat Stretch uit te
voeren.
De cursus start op maandag 3 september van 19.30 uur tot 20.30 uur
bij Puck Bekkers, Croonstadtlaan 3a
te Mijdrecht, op woensdag 5 september van 19.30 uurtot 20.30 uur
bij Brigit van Beek, Baambrugse Zuwe 8 te Vinkeveen en op donderdag 6 september van 13.30 uur tot
14.30 uur bij Joke Besançon, Hoofdweg 48a te Mijdrecht. Kosten voor
de cursus bedragen 60 euro. Inlichtingen en aanmelden: Puck Bekkers
06-53378138, bekkerspuck@gmail.
com, Brigit van Beek 02697-263428,
brigitvanbeek@dezuwe8.nl,
Joke
Besançon 0297-285199, praktijk@
fysiotherapiehoofdweg.nl

Rutger van den Berg uit Uithoorn

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Regio - Het is weer zover, de filatelistenvereniging gaat weer haar
maandelijkse
postzegelruilbeurs
houden komende zaterdag 1 september. Dit is de eerste ruilbeurs na
de grote vakantie ! Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd
gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij een kopje koffie. Er zijn altijd leden van de filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u
informatie kunt inwinnen over het
verzamelen van postzegels. Ook is
er de mogelijkheid, dat er advies
wordt gegeven bij taxatie en ver-

koop van verzamelingen en de vertrouwde handelaren zullen eveneens niet ontbreken. De jeugd is
ook welkom om te ruilen en eventuele vragen te stellen over het verzamelen van postzegels. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vind je op deze ruilbeurs.
De ruilbeurs die gehouden wordt in
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan
Bilderdijkhof 1 in Uithoorn is open
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.

Danscentrum Colijn
organiseert Bootcamp

Nieuwe cursus ‘door
bewegen bewust worden’
De Ronde Venen - Enkele reacties van cursisten: “een opbouwende cursus”, “het bleef goed hangen
dankzij de herhalingen van de instructies”, “het individu wordt vaak
apart bekeken”, “er worden goede
alternatieven geboden”, “leuk om te
zien hoe je ontwikkelt”.
Na een succesvolle eerste cursus “door bewegen bewust worden” gaan Puck Bekkers, Brigit van
Beek en Joke Besançon in september weer van start met een nieuwe
cursus.
De cursus is een eenvoudige, doordachte en pijnvrije manier van bewegen, die zich kenmerkt door rustige oefeningen.
De oefeningen zijn gebaseerd op
een natuurlijke manier van bewegen, die wij leerden in onze eerste
levensjaren. De hectiek van vandaag de dag heeft ons het bewegen doen aanpassen en wij zijn deze aanpassingen als ‘normaal’ gaan
beschouwen.
Om de natuurlijke patronen weer te
herstellen en in ons bewustzijn op
te nemen, worden de oefeningen in
beweegpatronen aangeboden. ‘The
Daily Cat Stretch’ neemt 10-15 mi-

Afgelopen zondag 26 augustus trof ik wel een heel merkwaardige bezoeker bij mij voor de deur. Al enige dagen zwerft deze krab (of kreeft?) rond
in de buurt van de Ebro in Uithoorn. Wellicht kan een van uw lezers meer
vertellen over wat het voor een beestje is (ca. 15 cm lang) en weet waar hij
vandaan komt. Ook lijkt het me belangrijk te weten of zo’n beest gevaarlijk
voor kinderen kan zijn; hij ziet er best dreigend uit! Ik hoop dat plaatsing in
uw column ‘Goed geschoten’ opheldering zal verschaffen.

Buurthuis Ponderosa begint
aan seizoen 2012-2013
Uithoorn - Komende maandag 3
september begint in Buurthuis Ponderosa het nieuwe seizoen 2012 –
2013. ’s-Middags om 13.30 uur komen de kaarten weer op tafel voor
de eerste van de wekelijkse klaverjasmiddagen op de maandag. De
eerste weken is het nog ‘vrij’ klaverjassen, vanaf oktober gaan de punten weer meetellen voor de competitie. Het inschrijven begint om 13.00
uur, de kosten zijn 1,75 euro p.p., inclusief 1 x koffie of thee.
Ook de diverse andere (biljart-)
clubs en verenigingen, die gebruikmaken van Buurthuis Ponderosa,
starten de komende week weer met

hun activiteiten. De eerste van de
klaverjasavonden op vrijdag staat
gepland voor 7 september a.s., aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30
uur. De tweede avond is al op vrijdag 14 september, daarna om de
twee weken. Er zijn géén competitieverplichtingen! De kosten zijn
2,00 euro p.p., inclusief 1 x koffie of
thee. De vrijwilligers van Ponderosa staan klaar om het de bezoekers
van alle activiteiten weer naar de
zin te maken. Buurthuis Ponderosa
(tel. 0297-560204) is gelegen aan de
Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Uithoorn - Voor iedereen die niet
kan wachten totdat het dansseizoen
weer gaat beginnen organiseert
Danscentrum Colijn vanaf aanstaande zondag 2 september een 4
weekse Bootcamp voor iedereen die
graag danst en mee wil doen!
De Bootcamp vindt plaats op zondag in het Danscentrum en er worden per zondag 2 dansonderdelen
aangeboden. Deze onderdelen zijn:
Jazz, Modern, Tap, Ballroom, Latin,
Broadway, Hip Hop en Klassiek. Per
onderdeel zal er anderhalf uur les
worden gegeven door de betreffende docenten Merel Schrama en Axel
en Heleen (ballroom & latin).
Dit is de ideale manier om te snuffelen aan de verschillende dansonderdelen! De Bootcamp is toegankelijk voor iedereen vanaf 12
jaar(middelbare school). Ook als
je (nog) geen leerling bent van het
Danscentrum! Wat is er nu leuker dan samen met je vrienden en
vriendinnen een hele zondagmiddag te dansen? De Bootcamp begint steeds om 13.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Meer informatie vindt u op de website: www.colijndancemasters.nl
Open lesweek
In de week van 17 september starten de lessen weer. Dit is tevens een
open lesweek. Dat betekent dat alle lessen van alle dansvormen: stijldansen, kleuterballet, popshow-

dance, hip hop, breakdance, Zumba, Glee, Musicalklas toegankelijk zijn voor eenieder die belangstelling heeft voor de betreffende
cursus(sen).
De ideale manier om te ontdekken welke dansstijl men het leukste vindt! Natuurlijk moet er wel rekening worden gehouden met de
leeftijdscategorie van de betreffende cursus(sen). Na deze week kan
men besluiten in te schrijven voor
de betreffende cursus(sen) mits er
nog plaats is. Op voorhand inschrijven kan natuurlijk ook.
Vrijdansen
Vanaf woensdag 29 augustus begint
het wekelijkse vrijdansen voor de
paren en de jeugd weer. Deze avonden zijn gratis toegankelijk en beginnen om 21.00 uur.
Wanneer u nog geen leerling bent
maar wel belangstelling heeft voor
een van de stijldanscursussen, is dit
ook een goede manier om kennis te
maken met Axel en Heleen en de
sfeer in het Danscentrum te proeven. Aan ‘herintreders’ bieden Axel
en Heleen een gratis privéles aan.
Tijdens deze les kan dan in overleg
met u worden bekeken wat u nog
weet en op welke groep u het beste
in kunt stromen. Geen schroom dus
om weer te beginnen! Danscentrum
Colijn helpt u graag deze ‘hobbel’ te
nemen en u bent van harte welkom!
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Bij Atelier De Kromme Mijdrecht:

Tweedaagse expositie
‘Vocal Art’

Schilderen onder
deskundige begeleiding
Mijdrecht – Volgende week maandag 3 september gaan de cursussen
van Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) weer van start. AKM stelt
amateurkunstenaars in de gelegenheid om onder begeleiding van professionele en ervaren docenten hun
talenten verder te ontwikkelen en
naar een hoger niveau te brengen.
Er is nog een aantal plaatsen vrij,
dus nieuwe leerlingen zijn welkom.
Atelier De Kromme Mijdrecht biedt
een breed pallet aan cursussen van
verschillend niveau en gebruikmakend van diverse technieken. Men
kan kiezen uit aquarel, olieverf, acryl
of gemengde technieken. Er zijn
cursussen voor beginners en voor
gevorderden.
Het cursusjaar loopt van september
tot mei volgend jaar en is onderverdeeld in drie blokken van tien lessen. Men kan lid worden van de vereniging en inschrijven voor een heel
cursusjaar. Het is ook mogelijk om
apart per cursusblok in te schrijven.
De lessen worden gegeven van
maandag t/m vrijdag, waarbij men
kiezen voor de ochtend, de middag

of de avond. De lessen duren twee
uur en een kwartier.
Jeugd
Ook de jongeren zijn welkom bij
AKM. Op woensdagmiddag zijn er
tekenlessen voor acht tot tienjarigen. De groep van elf en twaalf jaar
wordt ingewijd in de verschillende
technieken.
Op het eind van de vrijdagmiddag
en begin van de avond zijn er cursussen voor de oudere jeugd.
Aanmelden.
Voor meer informatie kan men terecht op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl . Aanmelden
kan per mail bij de ledenadministratie akmmijdrecht@gmail.com.
Bellen kan ook naar Ria Hartsink
0297-213213 of Anja Smits 0297287247. Bij de jeugdopleidingen zijn
nog plaatsen vrij. Voor de volwassenen is er ook nog een ruime keuze. Met name de woensdagochtend
en -avond, de donderdagochtend
en-middag en de vrijdagmiddag en
-avond bieden nog mogelijkheden
tot plaatsing.

Radiostation actief in het
Fort bij Uithoorn
Uithoorn/Amstelhoek - Tijdens de
open monumentendagen op 8 en 9
september is een speciaal radiostation actief in het Fort bij Uithoorn,
met de roepnaam PH6FBU.
Dit fort dat deel uit maakt van de
Stelling van Amsterdam beschikt
nog over een originele telegrafistenkamer. Hier stond de telegraaf om
verbindingen te onderhouden met
de andere forten van de stelling.
In het weekend staat in de telegrafistenkamer een radiozendstation,
hiermee worden verbindingen ge-

maakt over de gehele wereld in telegrafie en telefonie door radio zendamateurs.
De openstelling is zaterdag 8 september en zondag 9 september van
10.00 tot 18.00 uur.
Ook wordt er geprobeerd contact te
maken met andere forten in de Stelling van Amsterdam die beschikken
over een radiostation. Er is een speciale QSL kaart te verkrijgen als er
een verbinding wordt gemaakt met
dit station. Het station is actief op de
HF/VHF en UHF band.

Wethouder nietszeggend
over exploitatie veerpont
Mijdrecht - Dat het niet goed gaat
met de veerpont in de verbinding
tussen Nessersluis en Nes a/d Amstel, baart kennelijk ook bij het gemeentebestuur van De Ronde Venen ‘zorgen’. Het bewuste onderwerp is in de editie van 15 augustus in deze krant aangekaart en
verwoord. Tot op heden kwam uit
geen enkele (gemeentelijke) hoek
een reactie. Tot donderdag de 23e
toen de redactie van deze krant
een tip kreeg dat in nagenoeg dezelfde bewoordingen een kort bericht op de Teletekstpagina van RTV
Utrecht was opgenomen. Bij nadere beschouwing werd met verbazing
kennisgenomen dat wethouder Pieter Palm een even korte als nietszeggende ‘schriftelijke reactie’ naar
RTV Utrecht had doen uitgaan in
de bewoordingen: ‘Ook wij zien een
neerwaartse trend in het aantal gebruikers van de pont. Dit betekent
dat de kosten voor de gemeente hoger worden. We gaan bestuderen in
welke mate dit een probleem is.’ Ja,
ten eerste hadden we dat zelf ook al
geconstateerd in het door ons gepubliceerde artikel; ten tweede hoef

je het probleem niet meer te bestuderen want het bestaat al! Verder
heeft de wethouder niet de moeite
genomen zich in verbinding te stellen met deze krant die toch de bron
is van het aangesneden onderwerp.
Nadat wij ons daarover hadden beklaagd bij de gemeente kregen wij
in dezelfde twee zinnen als boven
alsnog via de Afdeling Communicatie de ‘schriftelijke verklaring’ van de
wethouder toegestuurd. Die wist in
het onderhavige geval kennelijk niet
meer te vertellen. Kennelijk was zijn
pen oververmoeid… Kortom, daar
hadden wij dus weinig aan.
Het zou de wethouder, c.q. het gemeentebestuur sieren als men
spoedig met een oplossing voor
eventueel onderhoud en/of vervanging van de pont zou komen. Dan
wel met een voorstel wat de beheerders/veerbazen van de pont op korte termijn kunnen verwachten. Dan
weten die ook of zij werkeloos worden of gewoon in dienst van een gemeente komen (De Ronde Venen of
Amstelveen?). We wachten in spanning af wat wij daar te zijner tijd over
te horen krijgen en vooral van wie.

Programma voor kinderen
met een overgewicht
Regio - In april van dit jaar is er bij
Motion, in samenwerking met Amstelring Diëtisten, voor het eerst een
programma gestart voor kinderen
met overgewicht. Onder begeleiding van een fysiotherapeut, diëtiste
en leefstijlcoach hebben vijf kinderen gewerkt aan hun gewicht en gezondheid door samen te sporten, op
hun voeding te letten en hun leefstijl
te veranderen. Het was een enorm
succes! Alle kinderen waren fitter,
hadden een lager vetpercentage en
BMI en een kleinere buikomtrek.
In september wordt gestart met een
nieuw programma. Kinderen van 8
t/m 12 jaar met overgewicht kunnen
zich hiervoor aanmelden. Het programma duurt 3 maanden, waarin je
2x per week naar de praktijk komt:
om de week heb je een afspraak
met de diëtiste of de leefstijlcoach
en elke week kom je sporten. Je ou-

ders spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Aan het begin en aan
het eind worden er metingen en testen uitgevoerd om de vooruitgang te
bekijken. Het programma eindigt de
laatste week voor de kerstvakantie,
maar de rest van het schooljaar zijn
er nog enkele terugkomactiviteiten
om de behaalde resultaten te behouden en misschien nog meer te
verbeteren!
Enkele uitspraken van kinderen over
het gevolgde programma: “Ik vond
het echt superleuk, maar de begintest was wel zwaar…!! “De andere kinderen en ik konden elkaar
goed helpen”,“Ik vond het leerzaam
en kreeg er veel motivatie van”, “Ik
vond het leuk en probeer meer te
bewegen”, “Iedereen is aardig en
behulpzaam”.
Voor meer informatie, neem contact
op met Motion Fysiotherapie.

Start social media training
voor jongeren
Regio - Binnenkort start MEE Amstel en Zaan met een nieuw aanbod:
Omgaan met de social media. Deze training is voor jongeren van 12
tot 23 jaar die moeilijk leren en al
actief zijn op internet of er aan willen beginnen. De deelnemers maken kennis met de mogelijkheden
en gevaren van de social media.
De nadruk ligt op de bewustwording. Wat doe je wel en wat doe je
niet op internet. De training bestaat
uit drie bijeenkomsten voor de jongeren en twee voor de ouders, fa-

milie en begeleiders. De jongeren
gaan vooral praktisch aan de slag
met onder andere Facebook of Hyves. De ouders en begeleiders leren
hoe ze hun kinderen het beste kunnen ondersteunen op dit gebied. De
training start 1 oktober in Amstelveen. Aanmelden kan via de website
www.meeaz.nl. De cursus is gratis.
Voor vragen kunt u bellen met het
Informatie en Advies team van MEE
op telefoonnummer 023 5563300 of
mailen naar cursus@meeaz.nl .

Uithoorn - Aanstaande zaterdag
1 en zondag 2 september zal er bij
Galerie Fort aan de Drecht ’n speciale expositie worden gehouden met
Waskunst, foto’s en olieverven.
Uitermate vrolijke en vooral kleurrijke werken welke voor elk interieur gemaakt lijken te zijn door de
in Uithoorn geboren Sabina van Gemert. Bevalt de kleurstelling niet,
dan kan zij de werken ‘Op Maat’ en
‘Op Kleur’ leveren. Alle werken zijn
te koop en geven u wellicht een idee
hoe u met zo’n werk uw eigen interieur een positief stempel kan geven.
Ook exposeert zij een aantal prachtige natuurfoto’s waarbij te zien is
wat je normaal niet ziet of niet wilt
zien. Daarnaast exposeert Mieke
Schenk prachtige olieverven welke stuk voor stuk iets mystieks hebben. Deze expositie is slechts twee
dagen te zien en wel aanstaande
zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur. De opening zal zaterdag
om 15.00 uur zijn en worden verricht
door Frans Geldman met ‘n muzikale bijdrage van SKIZZO. De tweedaagse expositie vindt plaats in Galerie Fort aan de Drecht aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Wijklopers veilingcomité
komen langs in De Kwakel
De Kwakel - De Kwakelse Veiling is
dit jaar op de zaterdagen 27 oktober
en 3 november. Maar voordat het
zover is moet er nog heel wat gebeuren. De eerste stap is dat vanaf
komende week een veertigtal wijklopers de ruim tweeduizend huisadressen in De Kwakel afloopt om
veilingkoopjes te inventariseren.
Deze week is op al deze adressen
een kavelformulier in de bus gedaan, waarop de Kwakelaars hun
veilingkoopje aan kunnen bieden.
De ervaring leert dat dit heel varierende koopjes kunnen zijn. Van
een complete tuinset tot vaste planten of een gloednieuwe barbecue.
Of van poppenhuis tot een kindertractor. Het devies voor het Kwakels
Veilingcomité daarbij is wel dat er
geen rommel op de veiling mag komen. Gebruikte spullen mag, maar
het moet nog wel in goede staat
zijn. Veel mensen schenken ook een
bedrag, waarmee het Veilingcomité zelf kavels inkoopt waarvan zij
weet dat die een goede opbrengst
hebben. De opbrengst van de veilingavonden gaat geheel naar het
Kwakels verenigingsleven. Deze opbrengsten dragen er aan bij dat dit
verenigingsleven financieel gezond
is en een bloeiend bestaan leidt.
Mensen die geen kavelformulier
hebben ontvangen kunnen dit melden op info@kwakelseveiling.nl on-

der vermelding van het huisadres.
Een kavelformulier wordt alsnog bij
hun in de bus gedaan.
Kunstbeurs
Op vrijdag 31 augustus tussen
19.00 en 20.00 uur zullen de veilingmeesters van de Kwakelse veiling , Arnout Overwater en Mathijs
van der Knaap, kunstwerken veilen
op de kunstbeurs aan de Westeinderplas. De kunstwerken zijn deels
afkomstig uit het gemeentehuis Uithoorn. Na de grote verbouwing passen deze kunstwerken niet meer in
e nieuwe huisstijl. Er worden o.a.
kunstwerken geveild van Ger Lataster, Harrie Gerritz, P. van Drumpt,
Okx en M.F. Overbeeke. De opbrengst van deze kunstwerken komt
ook weer ten goede van het Kwakels verenigingsleven.
Tevens zal er een aantal kunstwerken van Aaslmeerse kunstenaars
geveild worden. De opbrengst daarvan gaat naar het Aalsmeerse verenigingsleven. Ook tijdens de beurs
biedt het veilingcomité nog kunstwerken te koop aan. De kunstbeurs wordt gehouden aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren).
De openingstijden zijn op vrijdag 31
augustus en zaterdag 1 september
van 11.00 tot 22.00 uur en zondag 2
september van 11.00 tot 18.00 uur.

Startavond vier ‘Passage’afdelingen gezellig
Regio - Donderdagavond 23 augustus zijn de Passage afdelingen
het seizoen begonnen met een gezellig en vrolijk programma. De heer
en mevrouw Haan uit Geldermalsen
boden een leuk en gevarieerd programma over een eeuw mode. De
enthousiaste modellen, leden van
de eigen afdelingen, showden de
kleding die gedragen werd door onze voorouders. Voor velen was het
een feest van herkenning.
Gebreid ondergoed, slaapmutsen,
borstrokken, broeken met bandjes
en strikjes, kleding laag over laag,
wat was het leuk om dit allemaal te
mogen zien en er het verhaal achter
te mogen horen. Zelfs de dominee
en dokter kwamen nog even langs,
compleet met bolhoeden en zwarte
lange jassen. Aan het eind van de
avond werd er een heus bruidspaar

gehuwd door meneer pastoor met
een trouwakte die voor ons nu niet
meer te begrijpen is.
Gevarieerd programma
Deze gezellige avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Het nieuwe Passage seizoen gaat
weer van start. Passage, een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel
voor cultuur.
Er lopen lijnen van Passage naar alle
leden. Alle afdelingen hebben voor
het komend seizoen geprobeerd om
voor u een gevarieerd programma
samen te stellen, er zijn leeskringen,
dagjes uit en wandel en fietstochten. Kortom: voor elk wat wils.
Heeft u interesse? Bel 0297287480
voor meer informatie.

Er is nog plaats!

Tekenles Gretha van Wijk
in De Kom weer van start
Mijdrecht - Schilderes Gretha van
Wijk gaat ook nu weer schilderles
verzorgen in seniorencomplex De
Kom en heet iedereen welkom om
mee te doen. Ook voor mensen (beginners en gevorderden) van buiten
De Kom. Er zijn nu nog 4 enthousiaste dames over, er is dus nog
plaats voor 4 of 5 personen van alle
leeftijden. Wel eigen materiaal meenemen, o.a. potloden (zacht B3 of 8
en hard 8H), pastelkrijt, kleurpotloden en schetsblok glad of met licht
structuur. Bijvoorbeeld een aquarel
blocnote. Niet iedereen tekent hetzelfde onderwerp, u mag uit vele
voorbeelden kiezen wat u zelf leuk
vindt. Niets moet en veel mag. Gezellig is het zeker.
Er wordt aandacht besteed aan perspectief (diepte), vlakverdeling, licht
en donker. Gretha corrigeert en stimuleert en moedigt aan. Er is veel
persoonlijke aandacht. Je kan meer
dan je denkt. U krijgt er een een
kopje koffie en een koekje bij.

De lessen zijn elke maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in de
benedenzaal van De Kom tot eind
mei. De kosten bedragen 3,50 euro
per ochtend.
Wilt u meer Informatie: tel. 0297237876 of 06-33945540.
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Kwakelse Kermis en de
zestigste optocht

Aanstaande zaterdag 1 september

Nacht van Neptunus
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 1 september vindt de ‘Nacht
van Neptunus’ plaats. De ‘Nacht van
Neptunus’ is een aantal jaren geleden ontstaan toen een aantal Vinkeveen goedgezinde mensen vond dat
de zomer altijd zo plotseling voorbij was. Zij hebben toen bedacht dat
een afscheid van de zomer op een
andere manier moest gebeuren dan
alleen maar de weersverandering.
Er is toen een idee ontstaan om de
booteigenaren op een bij de watersport behorende manier afscheid te
laten nemen van de zomer. “Neptunus de schrik van de Evenaar” komt
sindsdien ieder jaar op de eerste zaterdag van september naar Vinkeveen, om alle boten uit te wuiven en
ze een goede winter toe te wensen.
Zeemeermin
Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen staan (zitten) boven
op een verlichte boot, en varen een
route over de Vinkeveense Plassen. De boten die meevaren volgen
‘Neptunus’ en tijdens de route komt
de stoet elkaar tegen zodat eenieder
een groet kan brengen aan Neptunus. De bedoeling van de meevarende boten is dat zij hun jacht,
schip, praam of iets dergelijks versieren en op een zo ludiek mogelijke manier verlichten.
Vele bootbezitters zijn al gedurende lange tijd bezig om te bedenken
op wat voor manier zij dit jaar hun
boot kunnen versieren. In de weide
omgeving is dan ook geen stroomaggregaat meer te huur, aangezien de meeste mensen hun boot
met dusdanig veel lampjes verlichten dat een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Velen bedenken ieder
jaar opnieuw weer een thema wat zij
door middel van lampjes uitbeelden.
Wedstrijd
Ook dit jaar is er weer een ‘wedstrijd’ en wordt er een aantal prijzen uitgereikt aan de winnende deelnemers. Voorwaarde is wel
dat de deelnemers zich inschrijven
bij nachtvanneptunus@gmail.com
of bij Jachthaven Winkeloord of bij
Camping de Tachtig morgen of bij
Jachthaven Oldenburger, deelname is gratis. Inschrijven is mogelijk
tot komende zaterdag 1 september

De Kwakel - Heel De Kwakel kijkt
alweer uit naar De Kwakelse Kermis,
die zaterdag 1 september begint en
dinsdag 4 september afsluit met
de grote optocht. De zestigste editie van dit spektakelstuk belooft een
geweldige happening te worden.

om 16.00 uur. Nog een voorwaarde
voor het meevaren is dat de gewone
navigatieverlichting gevoerd moet
worden. Het BPR is van kracht, en
de aanwijzingen van de organisatie
en politie, handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal dit jaar
extra alcoholcontroles houden op
het water.
Route
De route van dit jaar zal zijn: Start
om ongeveer 21.00 uur in de buurt
van de starttoren op zandeiland 8,
waarna koers gezet wordt richting
eiland 9 om daarna voor eiland 10 ,
11, 12 langs te varen. Daarna wordt
voor eiland 1 en 2 langsgevaren dan
langs eiland 3 richting eiland 4. Let
op bij het duikgebied!
Daarna wordt er tussen eiland 5 en
6 gevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger waarna weer
koersgezet wordt richting de WVA
om vandaar langs eiland 3 richting
de starttoren te varen. Hierna zal
worden afgemeerd bij de starttoren
op eiland 8 om de prijsuitreiking te
doen. Na uitreiking van de prijzen is
de Nacht van Neptunus afgelopen
en worden de deelnemers verzocht
om terug te keren naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden
toegestaan.
Om 01.30 zal alle muziek stoppen
zodat om 02.00 uur de rust kan wederkeren op de Vinkeveense Plassen.
Verlichte boten
Om de verlichte boten goed te kunnen zien kan eenieder het beste
gaan kijken bij eiland 4, 5 of bij eiland 1 of 2. De prijzen zijn ook dit
jaar weer bekers en voor de eerste
plaats in de categorie mooist verlichte schip en de eerste prijs in de
categorie origineelst verlichte schip
en de eerste prijs in de categorie actueelst verlichte schip wordt er tevens een geldprijs uitgegeven van
100.00 euro die gesponsord worden
door lokale ondernemers.
Als aanmoedigingsprijs is er een
prijs van 50.00 euro beschikbaar gesteld voor diegene die net niet voldoende aan het verlichten van zijn
boot gedaan heeft, zodat met deze
prijs volgend jaar er een nog betere
verlichting op die boot kan komen.

Familie Westerdijk emigreert
Mijdrecht - Na een jaar van voorbereiden gaat het echt gebeuren.
De familie Westerdijk gaat zich definitief vestigen in het plaatsje Hinterthal, Salzburgerland in Oostenrijk.
“Een mooie kans ligt klaar om ons
leven een geheel nieuwe wending te
geven. Hinterthal is een klein dorpje
op 1000 meter hoogte dat erg in trek
is bij wintersporters, maar zomers
ook leuk is voor zomersporters zoals
wandelaars en mountainbikers. In
de gemoedelijke Oostenrijkse sfeer
vestigen wij ons om een bar-restaurant te runnen, beheer van een appartementencomplex en de receptie
te bemannen van dit complex voor
verhuur van de appartementen en
woningen. Als geboren Mijdrechte-

naren gaan wij onze roots dus verlaten. Veel directe vrienden en bekenden zijn uiteraard op de hoogte maar we willen via deze weg ook
nog even laten weten wat onze nieuwe toekomst zal zijn. Voor diegenen
die hierdoor geïnteresseerd zijn geworden, of gewoon even willen weten waar wij terecht zijn gekomen
kun je goede indrukken opdoen op
de website: www.clubhotel-hinterthal.at. Ook zijn wij te bereiken op
wimclaudiawesterdijk@gmail.com.
Het zou leuk zijn als we in de toekomst zo af en toen nog wat bekende gezichten in het Oostenrijkse kunnen verwelkomen. Wij kijken
er naar uit!”, aldus Wim, Claudia, Annabel en Julia Westerdijk.

Zaterdag
De tent op het Evenemententerrein opent om 21.00 uur haar deuren voor een heerlijk avondje “Back
to the Old School”. Muziek uit de jaren 80 en 90 zal uit de boxen knallen, waarbij ook de happy hardcore
niet zal ontbreken. Niemand minder
dan Mental Theo zal deze avond optreden met de hits van toen.
Entree is deze avond tien euro.
Zondag
Al 110 jaar lang is zondag de dag
van de kinderoptocht. Ook dit jaar
kunnen alle kinderen van groep drie
tot 16 jaar meedoen.
Het zou leuk zijn als de kinderen die
nog niet mee mogen doen verkleed
en/of geschminkt langs de route
staan.
Vanaf 12.30 uur worden alle kinderen al dan niet met hun versierde
kar, skelter of fiets verwacht op het
plein bij het Dorpshuis. Daar zal een
jury iedereen in de juiste categorie
beoordelen, waarbij vooral de eigen
inbreng zwaar meetelt. Om 13.30
uur gaat de kinderoptocht van start,
voorafgegaan door muziekvereniging Tavenu. Na de ronde door De
Kwakel zal de stoet bij de tent eindigen, waar om 15.15 uur de prijsuitreiking zal plaats vinden.
’s Avonds gaat de tent om 20.00 uur
open voor een bijzonder optreden
van Plork en de Aannemers. Laat je
verrassen door de unieke en veelzijdige band, die inmiddels is uitgegroeid tot een rockende en stampende feestmachine. Entree is gratis.
Maandag
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is het euromiddag op de kermis. De meeste
attracties kosten maar één euro, zodat je misschien een rondje extra in
de draaimolen kan maken.
Om 18.00 uur barst op de Ringvaart
voor de zesde maal de strijd om
het Open Kwakels Kampioenschap
Vletten trekken los. Wie wint er dit
jaar de Gouden of Roze peddel en

zullen de deelnemers dit keer wel
de peddels heel houden? Elk team
bestaat uit zes roeiers en een stuurman/vrouw. Inschrijven kan bij Ron
Voorn, tel. nr. 06-48643019, maar
wees snel, want vol is vol.
De prijsuitreiking van de door Café Bolle Pouw beschikbaar gestelde
prijzen, is om 22.30 uur in de tent.
Daar is dan al Carnaval d’Brasil losgebroken. Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom in de tent om
samen met Trafassi een heerlijk zomers feestje te gaan bouwen. De
man en vrouw in de mooiste thema
creatie kunnen ieder 50 consumptiebonnen winnen, dus snel op zoek
naar je rieten rok of bloemetjesshirt.
Entree is gratis!
Dinsdag
Niet meer weg te denken is de grote
optocht op dinsdag, die dit jaar voor
de zestigste maal De Kwakelse Kermis zal afsluiten.
Veel oud-deelnemers zijn dan ook
al weken in de weer om nog eenmaal mee te doen aan deze geweldige gebeurtenis.
Tussen 08.15 uur en 09.15 uur beginnen alle deelnemers met een
heerlijk ontbijt op het dorp. En met
deze goede ondergrond start om
10.00 uur de optocht met een defilé
langs de tribunes, die het Feestcomité speciaal voor de jubileumeditie heeft neergezet. De overdekte en
gratis toegankelijke tribunes worden deels vrijgehouden voor genodigden, waaronder alle deelnemers
uit de jaren 1952 tot 1965. Iedereen
die hiervoor nog niet is uitgenodigd,
maar graag gebruikmaakt van deze unieke kans om vooraan bij de
optocht te zitten, is van harte welkom. Wel even aanmelden bij Kees
de Bruijn, tel. nr 0297-340255. Na de
parade, waarbij iedere kar drie minuten krijgt om het publiek te overtuigen om op hem te stemmen, trekt
de stoet verder door De Kwakel om
op de Drechtdijk te eindigen. Daarna gaat iedereen naar de tent, waar
om 16.30 uur de prijsuitreiking van
de 60e optocht is. Het feest is dan
nog niet gedaan, want dj Jeroen
zal met zijn Optocht Afterparty de
boel nog eens flink op stelten zetten. Het Feestcomité en Penelope
Events wensen iedereen een gezellige Kermis toe. Voor info: www.polderfeest.nl .

Criminelen maken gebruik van babbeltrucs

Het grote gevaar van
de rappe babbelaar

Werkgroep Genealogie start
nieuwe reeks inloopavonden
Regio – Volgende week maandagavond 3 september gaat de werkgroep genealogie van de historische
vereniging De Proosdijlanden weer
van start met een nieuwe reeks inloopavonden. Natuurlijk is de rode draad in deze avonden alles wat
maar met het onderzoeken van het
voorgeslacht heeft te maken. Om
uw nieuwsgierigheid extra te prikkelen is voor de eerste avond iemand uitgenodigd, die dit als geen
ander kan.
Oud-notaris Peter Forsthövel, lid van
de werkgroep genealogie, heeft eerder dit jaar al eens een lezing gehouden over zijn speurtocht naar

de Duitse ‘roots’ van zijn familie. Afgelopen voorjaar is hij opnieuw een
aantal dagen op pad geweest in het
Münsterland voor zijn ‘Ahnenforschung’ ter plaatse. Over wat dit allemaal heeft opgeleverd, verhaalt
hij op boeiende wijze in woord en
beeld, zoals de toehoorders dat inmiddels van hem gewend zijn.
Deze avond is u van harte aanbevolen en u bent welkom in verenigingsgebouw De Boei in Vinkeveen.
De zaal is open vanaf 19.15 en om
19.30 uur wordt het woord graag
aan Peter Forsthövel gegeven. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis.

Regio - Bijna elke week verschijnt
er wel een bericht in de krant van
criminelen die met een smoesje
een huis weten binnen te komen.
Ze doen zich voor als medewerker
van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal binnen
speuren ze de kamers af en nemen
mee wat ze te pakken kunnen krijgen. Meestal is dat geld, een portemonnee of sieraden.
Marjolijn van Hest, werkzaam bij het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), heeft al veel
smoesjes voorbij horen komen. Ze
somt de gevallen van deze maand
op: “Een keurig echtpaar wil kennismaken omdat ze zogenaamd nieuw
zijn in de buurt. In een ander geval
kwam een man, in het uniform van
een postbedrijf, een pakketje afleveren. Terwijl het slachtoffer wordt afgeleid, doorzoekt een handlanger
de woning. In een ander geval werd
een oudere dame overvallen en van
haar pinpas beroofd door iemand
die deed alsof hij van de thuiszorg
was.”
Volgens Van Hest kunnen oplichters
en overvallers geloofwaardig overkomen, zien er vaak keurig en betrouwbaar uit en zijn erg gehaaid.
“Veel mensen vinden het onbeleefd
om iemand voor de dichte deur te
laten staan. Criminelen weten dat.
Ze kiezen vaak senioren als slachtoffer, maar eigenlijk kan iedereen
slachtoffer worden van een babbeltruc. Dat kan zijn bij de voordeur of
de pinautomaat. Daders stellen zich
bijvoorbeeld voor als bankmedewerker, meteropnemer, collectant of
zelfs als rechercheur.”
Geef onbekenden aan de deur geen
kans om met een smoes of met geweld binnen te komen. “Zorg dat je
ziet wie voor de deur staat. Daarom is een kierstandhouder, de stevige variant van een deurketting, een
goede oplossing”, vertelt Van Hest.
“Een kierstandhouder zorgt dat
de deur maar een paar centimeter
open kan. Dat is voldoende om een
collectant geld te geven of een enveloppe aan te nemen. Zo kunnen
bezoekers beleefd en zorgeloos te
woord worden gestaan.”

Tips van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie
en Veiligheid
- Maak met uzelf de afspraak dat
u niet zomaar de deur opendoet
voor onbekenden. Kijk door het
raam, deurspion (oogje in de
deur) of gebruik de intercom.
- Vraag wie de persoon is en wat
deze komt doen. Vraag bij twijfel
om legitimatie, ook als hij of zij
zegt namens de gemeente, een
bedrijf of instelling te komen. Of
bel ter controle naar het betreffende bedrijf of instantie.
- Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of de
thuiszorg komen nooit onaangekondigd bij u aan de deur.
Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel probleem als u om legitimatie vraagt.
- Geef nooit uw pincode af. Ook
niet aan medewerkers van de
bank of politie.
- Aan onverwacht bezoek (bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf) kunt u ook vragen om op
een ander tijdstip terug te komen
als er meer mensen thuis zijn.
- Plaats een kierstandhouder op
de deur.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Criminelen kunnen op verschillende manieren uw woning proberen binnen te komen. Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
kunt u de kans op een babbeltruc,
inbraak of woningoverval verkleinen. Een van de eisen van het keurmerk is dat bewoners altijd kunnen
zien wie er voor de deur staat. Bijvoorbeeld door glas naast de deur
of een deurspion. Ook goede (openbare) verlichting en groenbeheer
- dat in het Politiekeurmerk Veilig
Wonen is vastgelegd - zorgen ervoor dat er zicht is vanaf de straat
en vanuit andere woningen op uw
voordeur. Kijk voor meer informatie
op www.politiekeurmerk.nl. Op deze
website staan nog meer tips om te
voorkomen dat u slachtoffer wordt
van een babbeltruc of andere vormen van criminaliteit.

Drukbezochte open dag
bij Stichting ‘ Paraplu’
Wilnis - Zaterdag 18 augustus
was het een warme zomerse dag
en Stichting ‘Paraplu’ organiseerde haar jaarlijkse open dag in haar
eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Het warme zonnige weer was ook te merken in de
twee zalen met een vrolijke, gezellige stemming. Toch nog maakte een
groot aantal bezoekers van de gelegenheid gebruik om zich te laten informeren door de vele docenten en spelleiders die tijdens het komende activiteitenseizoen een cursus, workshop, activiteit of dagtocht
verzorgen. Na een voorzichtige start
van de open dag liepen de eerste
bezoekers het gebouw binnen en
zochten de docent of spelleider van
de activiteit of cursus waarvoor belangstelling bestaat. Alle aanwezige
docenten en spelleiders waren uitvoerig voorbereid en gedocumenteerd om op alle vragen en opmerkingen in te kunnen gaan. Daar-

van werd volop gebruikgemaakt,
men vermaakte zich overigens uitstekend en onder het genot van een
kopje koffie of thee werd vaak over
verschillende cursussen informatie gevraagd. Velen besloten meteen om zich in te schrijven, hetgeen
resulteerde in vele tientallen nieuwe deelnemers, zodanig zelfs dat
een aantal cursussen en activiteiten
al tijdens de open dag volgeboekt
werden. Maar er zijn nog plaatsen
open bij diverse cursussen. Voor informatie over al deze cursussen kan
men terecht op de website www.
stichtingparaplu.nl .
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl .

Zaterdag 8 september:

Strijd om Wilnisse kampioenschap kruiwagenhangen
Wilnis - Op zaterdag 8 september
wordt aan de Herenweg in Wilnis
van 10.00 tot 16.00 uur voor de derde keer gestreden om de prijzen bij
het kruiwagenhangen. Wie neemt
de wisselbeker over?
Er zijn weer drie categorieën waarin gestreden wordt: heren, dames
en kinderen tot 12 jaar. De winnaar

van elke categorie krijgt een mooie
prijs en degene die het langste van
allemaal hangt krijgt de wisselbeker met zijn of haar naam erin gegraveerd!
Het kruiwagenhangen is verplaatst
naar het terrein van garage Bouthoorn. U kunt zich daar melden en
direct meedoen.
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P.V. Rond de Amstel

Kanovereniging De Ronde Venen

Hennie Pothuizen wint
Grimbergen
Regio - Afgelopen zaterdag stond
de derde vlucht van de natour op
het programma. Deze kwam vanuit
het Belgische Grimbergen, voor de
leden van Rond de Amstel een gemiddelde afstand van 145 km.
De duiven werden gelost met een
harde zuidwestenwind en menig
buitje. Toch werd het voor de duiven
een niet al te zware vlucht.
De diertjes werden om 8:47 uur gelost.
Het was Hennie Pothuizen in Vinkeveen die 10:05 uur als eerste een
duif klokte. Niet zomaar een duif;
het was de ‘302, een duivin die er al
voor gezorgd heeft dat Hennie ook
het oude duivenkampioenschap op
zijn naam schreef.

De duivin werd in Rayon F 2e van
2567 duiven en van heel Noord-Holland werd ze 8e van 10910 duiven
en maakte een snelheid van ruim
111 km. p/uur. Wim Wijfje uit De
Kwakel werd tweede deze vlucht en
Ron den Boer uit Uithoorn derde.
Leo v.d. Sluis werd winnaar van de
B-poule.
De volledige uitslag Grimbergen:
Hennie Pothuizen
Vinkeveen
Wim Wijfje
De Kwakel
Ron den Boer
Uithoorn
Leo van de Sluis
Uithoorn
Cor van Bemmelen
De Hoef
Hans Half
Amstelhoek
Martin van de Hoort
Uithoorn
Theo Vlasman
Uithoorn

Start bingoseizoen bij Argon
Mijdrecht - Op 7 september start
het nieuwe bingoseizoen in de kantine van sportvereniging Argon. De
bingo van deze maand heeft als thema ‘koken’, de hoofdprijs is een luxe

pannenset. De aanvang is 20.00 uur,
en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Met het meedoen
aan deze bingo steunt u de jeugd
van Argon.

Nieuw seizoen G-bowlen
Mijdrecht - Na het succes van het
G-bowlen in het afgelopen seizoen
gaan de vrijwilligers het nieuwe seizoen 2012/2013 met frisse zin opnieuw bowlen met mensen met
een beperking. De start zal zijn op
woensdag 5 september a.s om 19.00
uur. Omdat de maandag meer competitieteams kent zal het G-bowlen
verhuizen naar de eerste woensdag
van elke maand. Er wordt dan van
19.00 uur tot 20.00 uur gespeeld (en
niet meer van 19.30 tot 20.30 uur!)
De begeleiders van het eerste uur,
die zo enthousiast de G-bowlers
hebben bijgestaan zullen ook op
woensdag van de partij zijn. Terwijl
het natuurlijk wel leuk zou zijn als
diegenen die al aan het G-bowlen
hebben meegedaan ook op woensdag willen en kunnen komen. Ook
nieuwe deelnemers zijn uiteraard
van harte welkom.
De organisatie heeft de prijs per
deelnemer per avond gelijk gehouden aan vorig seizoen, dus 5,00 per

Groei noodzakelijk voor
kanopoloteams

persoon per avond. De deelnemers
behoeven geen lid te zijn van de
bowlingvereniging. Alleen als ze in
competitieverband mee zouden willen doen is dat lidmaatschap wel
vereist. Doordat ze geen lid zijn, zijn
ze dus niet verzekerd via de vereniging tegen ongelukken o.i.d. op de
baan. Het is dus geheel voor eigen
rekening en risico. De bowling zorgt
wel voor aangepaste materialen als
die nodig zijn, zoals daar zijn ballen
met een handvat, duwstok of balrolrek. Ook zijn de zgn. ‘bumpers’ tegen de goot actief. De organisatie
verwacht jullie op woensdag 5 september a.s. in bowling Mijdrecht,
aan de Ontspanningsweg 1 te
Mijdrecht. Lijkt het je leuk om ook
mee te helpen? Of wil je misschien
eerst eens live meemaken hoe
het gaat? Geef je dan op bij Frans
Schulte (tel. 0348-414629 of e-mail
fmjschulte@casema.nl ) of kom kijken op woensdag 5 september a.s.
om 19.00 uur.

De Ronde Venen - Binnen de kanovereniging De Ronde Venen draait
al een paar jaar het kanopolo en de
club doet mee aan de competitie
met twee teams. Door de smalle basis kan de club best nog aanvulling
gebruiken. Dit kunnen zowel jongens als meisjes zijn. Zij spelen gewoon in hetzelfde team.

Argon zat 1 overtuigt niet
in bekerwedstrijden
Mijdrecht - De zaterdagvoetballers
van Argon hebben bij de start van
dit seizoen in de serie bekerwedstrijden niet kunnen overtuigen. Er
kon één terechte verliespartij worden genoteerd en tweemaal werd er
tegen een derde klasser een remise behaald.
De wedstrijd tegen Nederhorst was
er een uit de serie van de gemiste
kansen, de gasten kregen slechts
enkele mogelijkheden en Argon kon
het veldoverwicht niet in doelpunten
uitdrukken.
De eerste mogelijkheid voor Argon
was van Stefan Tichelaar, na aangeven van Robin Muller kopte hij over.
Ook het vizier van Adil Kamil (op foto) was nog niet goed ingesteld, een
voorzet van Rachid Dirar kopte hij
naast. De eerste kans voor Nederhorst was gelijk raak, een persoonlijke fout in de defensie van Argon
werd door Jesse van Huisstede afgestraft 0-1. Er volgden nog twee
mogelijkheden voor rust voor Argon, twee maal was het Tichelaar
die doelman Kee van Nederhorst
niet kon passeren, eerst schoot hij
alleen voor de sluitpost, tegen hem
aan en een tweede poging, op aangeven Wouter Winters maakte de
sluitpost ook onschadelijk.
Geblesseerd
Na de thee kwam Daimian Veldman in het veld voor Nathan van
Aaken en met nog een half uur te
gaan maakten Roderick Röling en
Ali Eren hun opwachting voor de
geblesseerde Alan Doorson en Rachid Dirar. Eigenlijk was de tweede helft éénrichtingsverkeer richting Nederhorst doel maar de echte schutter stond vandaag niet op.
Argondoelman Jordy Wens had een
snipperdag. Wouter Winters schoot
over en Tichelaar zag zijn inzet door
een speler van de doellijn gehaald.
Een kwartier voor tijd was een hard
schot van Tichelaar voor doelman
Kee echter onhoudbaar 1-1. Daarna
waren er mogelijkheden voldoende
om de winst binnen te halen. Kevin
Blom mikte te hoog en Roderick Röling had geen geluk toen zijn schot
op de lat terecht kwam.
Loosdrecht
Eerder deze week speelde Argon in
Loosdrecht, het werd een wedstrijd
met een bizar scoreverloop. De eer-

ste helft werd doelpuntloos afgesloten. Er waren wel mogelijkheden
voor Argon, zo werd een inzet van
Robin Muller tot hoekschop verwerkt, een schot van Roderick Röling ging rakelings naast en een poging van Stefan Tichelaar werd door
de keeper van Loosdrecht verijdeld.
Doelman Rahim Gök had slechts
aan een paar ingrepen genoeg om
z’n doel schoon te houden. De gastheren weigerden een minuut voor
tijd om een strafschop te verzilveren.
Na een kwartier in de tweede helft
opende Loosdrecht de score, even
later werd het 2-0 door een kopbal na een hoekschop. Twee uitvallen, gekoppeld aan persoonlijke fouten bracht Loosdrecht met
nog een kwartier te spelen zelfs op
een 4-0 voorsprong. Nadat Oscar
Leune, Kevin Blom en Wouter Winters ingebracht werden kantelde de
wedstrijd, Leune bracht de stand op
4-1. Nadat Leune twee minuten later op de lat kopte werd de bal alsnog door Tichelaar ingeschoten 4-2.
De volgende minuut werd een pass
van Groenen doorgekopt door Leune waarna opnieuw Tichelaar het
afmaakte 4-3. Met nog vijf minuten
te gaan raakte de scheidsrechter
geblesseerd, de grensrechter van
Loosdrecht verving hem en in de allerlaatste minuut maakte Stefan Tichelaar de 4-4, opnieuw op aangeven van Leune.
De eerste wedstrijd
De eerste bekerwedstrijd van Argon
tegen NVC uit Naarden is geëindigd in een 1-4 nederlaag, de zondag tweede klasser bleek en matje te groot voor de Argonauten. De
eerste helft kon Argon aardig meekomen en had het zelfs de betere kansen, maar gescoord werd er
niet. Dat deed NVC voor rust wel zodat de ruststand inging met 0-1. De
tweede helft liep de ploeg uit Naarden uit naar 0-2. Vincent van Hellemondt bracht Argon weer even terug in de wedstrijd toen hij de stand
op 1-2 bracht. Daarna liet NVC de
bal het werk doen, ze deden geen
stap te veel en Argon werd bij vlagen weggetikt. Ook bij vrije trappen
en hoekschoppen was deze opponent de meerdere, ze liepen uiteindelijk uit naar 1-4.
Foto’s: sportinbeeld.com

De toppers in deze sport beschikken over een perfecte controle over
de boot en kunnen op volle snelheid varend de bal met de peddel
meenemen. Met een verwoestend
schot belandt de bal vervolgens in
het doel. De dynamische balsport

Voorbereiding volgend seizoen
Het A-team dat in hoofdzaak uit
middelbare scholieren en studenten bestaat speelt in de 2e klasse en
kan zich daar goed handhaven. Ook
hier is aanvulling in de breedte nodig. Dit omdat er elk jaar wel spelers afvallen door bijvoorbeeld studeren of werk buiten de gemeente.
Het jeugdteam speelt in de jeugdklasse tot 18 jaar en bevindt zich
in de leer en opbouwfase. De leeftijd van de spelers is vanaf 12 jaar.
Als er voor dit team aanvulling komt,
dan kunnen de oudste doorstromen
naar het A-team. Het aantal spelers
dat overblijft voor beide teams volgend seizoen is erg krap. Het streven is ca. 8 extra spelers aan te trekken. Dit is zeer ambitieus maar wel
noodzakelijk. Als dit lukt dan kan er
op de extra toernooien zelfs met een
3e team worden meegedaan. Dit kan
dan ook met de meer recreatief ingestelde spelers of met oud spelers
van de club.
Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl

Koppel-klaverjassen bij KnA
Regio - Het nieuwe seizoen is weer
begonnen, en daarmee ook het
koppel-klaverjassen bij KnA. De
komende tijd zullen deze avonden
plaatsvinden op 14 september en
5 oktober in het KnA-gebouw aan
Legmeerplein 49. Het koppel-klaverjassen begint om 20.00 uur, daarna kan u natuurlijk gezellig aan de
bar verder praten.
Op 20 oktober aanstaande is er ook

Mijdrecht - Zondag speelde HVM
een oefenwedstrijd tegen Eemvallei.
Deze club speelt in de competitie
één klasse hoger dan de Mijdrechters.
De wedstrijd werd gespeeld in drie
“helften” van 25 minuten, zo hadden de coaches meer gelegenheid
om aanwijzingen te geven. De omstandigheden waren niet optimaal,
er waren enkele hevige regenbuien, waardoor het veld af en toe glad
werd. Bij de thuisclub deden nog
niet alle spelers mee, door blessures
of vakanties. Twee B-junioren vielen
in, en ook twee spelers die volgend
seizoen door studie HVM verlaten.
Drie nieuwe teamleden waren wel
van de partij. In de eerste twee wedstrijddelen gaf HVM goed tegenstand. Eemvallei kwam in de eerste “helft” uit een strafcorner op een
1-0 voorsprong. Mats Kaas zorg-

wijk bewezen het toch te kunnen
met slechts een verschil van 0,07%
met Ada en Bep! Yvonne & Arnold
Jongkind stegen ook in de zomerrating als vijfde met 53,54%.
Verrassing
De verrassing in de C-lijn was deze
avond met stip Truus de Ruiter, die
met Wim Röling de wijn binnenhaalde als eerste met 63,33%.
Marja van Holst Pellekaan-van
Schaick & Sandra Raadschelders
zaten daar zeer dicht achter met
62,92% als tweede. Elly Belderink &
Anne Tolsma deden het wat kalmer
aan, maar bleven Tineke Schreurs
& René de Jong zo toch net voor
met 55,83 om 55% precies. Marjan & Jan Wille tekenden tenslotte voor plek vijf met 50,83% en waren daar tevens de laatste mee die
binnen de marge van de betere procenthelft bleven. Nog één avond
te gaan, dus grijp uw kans om deze unieke bridgesfeer te proeven.
Plaats van handeling de barzaal van
sporthal De Scheg en aanvang om
19.45 uur voor de prijs van 5 euro
per paar. Aanmelden per e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297 567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal.

Wat is kanopolo?
Een korte introductie
Kanopolo is een dynamische balsport in teamverband. De sport oogt
als een kruising van waterpolo, rugby en basketbal, maar dan in kano’s.
Op een veld van 25 bij 35 meter spelen twee teams tegen elkaar. Beide
teams mogen met vijf spelers in het
veld liggen, en maximaal drie wissels
achter de hand houden. Doel is om
de waterpolobal, met de kenmerkende gele kleur, in het doel van de tegenstander te gooien. Dit doel is één
bij anderhalve meter groot en hangt
exact twee meter boven het water.
De vliegende keeper houdt zijn doel
schoon met zijn peddel. Kanopolo is
een zeer spectaculaire sport; spelers
dienen alle facetten van topsport te
combineren. Kracht, uithoudingsvermogen, techniek en tactisch inzicht.

weer een koppel-klaverjas marathon gepland. Deze marathon zal
duren van 10.00 uur tot 22.00 uur, in
het KnA-gebouw aan Legmeerplein
49. De inschrijfkosten van deze dag
bedragen 7 euro.
U kunt zich van te voren opgeven
bij Hans Kas (06-45729086). De organisatoren hopen u te zien bij muziekvereniging KnA om er een gezellige avond van te maken!

Hockey Vereniging Mijdrecht
oefent voor nieuwe competitie

Weer grote opkomst bij
zomerbridge De Legmeer
Regio - Een trotse voorzitter van
bridgevereniging De Legmeer stipte nog even de geweldige opkomst
van deze zomer aan, kennelijk voorziet het initiatief in een behoefte.
In de A-lijn met 14 paren was het
Cees Bergkamp die Ruud Lesmeister terug op de eerste plaats bracht.
Zouden ze dan toch niet zonder elkaar kunnen? En ook nog met een
geweldige score van 67,71%. Ook
plek twee viel in handen van een
sterk koppel. Gerda Schavemaker
& Lijnie Timmer bleven bekwaam
Arnold Heuzen & Theo Klijn voor
met 62,15 om 60,42%. Tineke van de
Sluis & Anke Reems volgden keurig met 57,64%, gevolgd door Truus
Groot & Jenny Tonge die zich met
56,60% ook tot de coryfeeën van deze avond mochten rekenen.
In de B-lijn vormde Trudy van den
Assem een sterk gelegenheidspaar
met Wim Slijkoord, die zonder Francis nu eens een lijntje lager speelde.
Ze werden eerste met 58,58%, net
voor Ineke Koek & Ellen van der
Toorn die eveneens een echelon lager uitkwamen en nu tweede werden met 57,81%. De plaatsen drie en
vier zaten ook dicht bij elkaar. Ada
Keur & Bep Schumacher kwamen
op 56,77% uit en Greet & Henk Stol-

Kom een keer meetrainen!
Jongelui vanaf twaalf jaar zijn welkom en kunnen gewoon langskomen en een keer meetrainen. De
trainingen zijn donderdagavond om
19.15 uur en zaterdag om 8.3 uur of
om 13.00 uur vanaf de Herenweg
196. De club heeft voldoende materiaal om kennis te laten maken met
deze tak van kanosport.

werd populair over de hele wereld.
De sport combineert facetten van
diverse sporten met elkaar; snelheid,
technische beheersing van de boot,
kracht, tactisch inzicht, en teambuilding. Vele kanoërs spreekt dit aan en
maken de overstap naar het kanopolo. Om mee te kunnen doen is enige lef nodig en ook uithoudingsvermogen en kracht om de uitdaging
aan te gaan. Het vinden van de juiste balans in de kajak speelt daarbij
een belangrijke rol. Een zwemdiploma is voldoende al is enige ervaring
met kanoën natuurlijk een voordeel.
Het is niet echt moeilijk om kanopolo
aan te leren. Meestal duurt het een
paar trainingen om de beginselen
van het spel door te krijgen en kan
er al aan wedstrijden worden meegedaan. Daarna duurt het wat langer om de techniek en tactiek aan
te leren.

Prijsklaverjassen bij
klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 4 september organiseert Klaverjasclub Onder
Ons al weer de laatste zomerprijskaartavond van dit seizoen. Iedere kaartliefhebber is weer van harte welkom.
Er zijn weer veel lekkere prijsjes te
winnen. De aanvang is 20.00 uur in
bar bistro Gewoon lekker Proosdijhaven, Herenweg 276. Er worden

drie partijen gespeeld van zestien
gifjes. Bij de laatste drukbezochte
avond werd
1. An van der Meer
5711 pt.
2. Greet Koot
5508 pt.
3. Jan van Kouwen
5219 pt.
4. Kees Andriessen
5157 pt.
5. Martien de Kuijer
5134 pt.
De troostprijs was voor Frans Bierstekers met 3626 punten.

de kort daarna voor de gelijkmaker,
ook uit een strafcorner. In het tweede gedeelte liep Eemvallei uit naar
3-1. De meeste doelpunten vielen
in het laatste deel van de wedstrijd.
Arjan Blommaert scoorde twee keer
en zo waren de teams weer in evenwicht. Daarna begon bij een aantal
Mijdrechters de conditie een rol te
spelen: Eemvallei liep in korte tijd
uit naar een 6-3 voorsprong. Arjan
Blommaert gaf met zijn derde doelpunt de stand een wat beter aanzien
voor HVM. HVM legde de lat hoog,
door tegen een sterker team te spelen.
Deze wedstrijd was echter al een
goede graadmeter voor de mogelijkheden, en gaf ook aan waar
de komende twee weken de aandachtspunten liggen. Dan begint de
competitie weer, met een thuiswedstrijd tegen IJburg.

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.
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MaRia-OORD

SaMENWERKiNGEN

DONDERDaG 6 SEPT.
Cinema Plus: komische film over een wat schutterige
Brusselaar (Albert Mol) die het beeldje van Manneke
Pis steelt. De film duurt anderhalf uur en kost € 4,-. De
welzijnszaal is open vanaf 14.00 uur en de film begint
om 14.30 uur.
DONDERDaG 13 SEPT.
Deze borrelmiddag komt Wim Holla van 14.00-16.00
uur accordeon voor u spelen in Brinkzicht.
WOENSDaG 19 SEPT.
Vanavond laten we de bingomolen weer draaien. Neem
rustig uw familie of ander bezoek mee naar Brinkzicht.
U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur. We starten de
eerste ronde rond de klok van 19.00 uur.
DONDERDaG 22 SEPT.
Borrelmiddag met muziek gespeeld door pianiste Leny
Zijl. Leny speelt voornamelijk achtergrondmuziek van
14.00-16.00 uur in Brinkzicht.
ZaTERDaG 29 SEPT.
Bingomiddag in Brinkzicht. Vanaf nu gaan we de bingomiddagen op zaterdag houden. U bent welkom vanaf
14.00 uur de eerste ronde begint om 14.30 uur.
VOORaaNKONDiGiNG
Op vrijdag 5 oktober najaars- en wintercollectie firma
Doorduyn

Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 3 september in De Paddenstoel (Mijdrecht)
om 16.00 uur, locatie voor 17 september wordt nog bekend gemaakt. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met De Baat.
Open Tafel
Op donderdag 27 sept. om 12.30 uur in Nieuw Avondlicht. Aanmelden: 10 dagen van tevoren (t/m maandag
de week ervoor) bij het Servicepunt.
Scootmobiel toertocht
Dinsdag 18 september. Aanmelden via het Servicepunt
(0297) 587 600. Locatie van vertrek en route hoort u bij
aanmelding.
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Modeshow Meijssen
Sjoelen
Kaarten
Rabobank servicebus
Bingo
Zingen o.l.v. dhr. Regeling
Bloemschikken
Themamaaltijd met
optreden ensemble
Sjoelen Prinsjesdag
Kaarten
Decibel
Rabobank servicebus
Sjoelen
Zingen o.l.v. dhr. Regeling

10.00-12.00 uur
15.00 uur
14.00-16.45 uur
10.45-12.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
14.00-16.45 uur
10.00 uur
10.45-12.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
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Oudhollandse spelmiddag
14.30 uur
Beautymiddag
14.30 uur
Patatavond met film
17.30 uur
Schilderen o.l.v. R. Blommaert
10.30 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Muziekavond
19.00 uur
Recreatief Bewegen
10.30 uur
Oudhollandse spelmiddag
14.30 uur
Kraampjesmarkt
14.00-19.00 uur
Kraampjesmarkt optreden Wim Hola
Spelmiddag
14.30 uur
Muziekavond
19.00 uur
Recreatief bewegen
10.30 uur
Oudhollandse spelmiddag
14.30 uur
Themamaaltijd Prinsjesdag
12.30 uur
Optreden ensemble
19.00 uur
Schilderen o.l.v. R. Blommaert
10.30 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Uitje Bosmobiel
11.00-14.00 uur
Muziekavond
19.00 uur
Sen Fashion mode
10.00-12.00 uur
Oudhollandse spelmiddag
Creatief
14.30 uur
Soepmaaltijd +Bingo
17.30 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Bijbelkring
14.30 uur
Zing mee met Shalom
10.00 uur
Open tafel
11.00-14.30 uur
Creatief Bewegen
10.30 uur
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Quizmiddag
14.30 uur
Bingomiddag
14.30 uur
Soepavond in Zuiderhof
17.30 uur
Zingen o.l.v. dhr. Regeling
10.00 uur
Recreatief Bewegen
14.30 uur
Zingen rond het orgel
14.30 uur
Zing mee in Zuiderhof
19.00 uur
Creatief
10.30 uur
Filmavond
19.00 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Koersbal
14.30 uur
Schilderen o.l.v. R. Blommaert
10.00 uur
Recreatief bewegen
14.30 uur
Spel
14.30 uur
Creatief
10.30 uur
Quizmiddag
14.30 uur
Bingo middag
14.30 uur
Patat avond Prinsjesdag
17.30 uur
Zien o.l.v. dhr. Regeling
10.00 uur
Knikkerbaan
14.30 uur
Spel
14.30 uur
Zing Mee in Zuiderhof
19.00 uur
Creatief
10.30 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Spelmiddag
14.30 uur
Schilderen o.l.v. R. Blommaert
10.00 uur
Recreatief bewegen
14.30 uur
Themamaaltijd
12.30 uur
met optreden ensemble
Do 27 H&A mode
14.30-16.00 uur
Vr 28 Creatief
10.30 uur
Za 29 Spelmiddag
14.30 uur

OVERiGE

alZhEiMERcafé
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 12
september in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen; het Café is open vanaf 19.00 uur (let op, andere aanvangstijd). Dit keer is het thema:

Café gaat in gesprek met Gz-psychologe Cindy van Mooswijk, werkzaam bij Altrecht en neuro-psychologe van
Zuwe Hofpoort ziekenhuis, om al deze vragen duidelijk
te krijgen.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u met ons van
‘dementie, wat is er aan de hand’
gedachten wisselen dan bent u van harte welkom. Er is
muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als u ouder Hebt u vervoer nodig? U kunt dan telefonisch contact opwordt, gaat uw geheugen anders werken waardoor het nemen met het Servicepunt De Ronde Venen. Tel. 0297vaker gebeurd dat u iets vergeet. Dat is heel gewoon. 587600, zij zoeken met u naar een oplossing. Voor meer
Maar wanneer is dat niet het geval? Wanneer kan het de- informatie kunt u contact opnemen met: Esther Smit, comentie zijn? U hebt het gevoel er iets meer aan de hand ordinator Steunpunt Mantelzorg (0297) 230280 of e-mail:
is en u weet niet precies wat? De gesprekleidster van het e.smit@stichtingdebaat.nl

Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
27 sept.: ‘Tekenbeet’
Passage, afd, Vinkeveen en Waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
18 sept. 19.30 uur: Hr. M. Paardekoper ‘De Ambulance’
Ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
13 sept. 14.30 uur: Spelmiddag.
27 sept. 14.30 uur: Uitstapje naar Nieuwkoop, waar wij
een leuke tocht gaan maken over de Plassen en ons laten verwennen in De Strooppot.
Onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
19 sept.

WORKShOP ZaKEN VOOR ZaKEN (BEuRSVlOER)
Dinsdag 11 september 11 uur bij Rabobank Veenstromen.
In deze workshop leert u hoe u als maatschappelijke organisatie het meeste haalt uit de Beursvloer en hoe u zich het
beste kunt voorbereiden. De training is een prima voorbereiding op de Beursvloer van 11 oktober a.s.. Het is een praktische training waar ruimte is voor overleg en begeleiding

voor uw persoonlijke vraag of vragen aan het bedrijfsleven
en de opzet en presentatie daarvan op de Beursvloer. U kunt DE BaaT VOlGT EN iS TE VOlGEN
zich voor deze workshop vanaf nu opgeven bij Rietje Bee- Te vinden via: www.twitter.com/stdebaat
ren van Stichting Match! (organisator Beursvloer) via info@ en te bereiken door @stdebaat te gebruiken
beursvloer-derondevenen.nl. Meer informatie is te vinden in een tweet.
op www.beursvloer-derondevenen.nl

acTiViTEiTENKalENDER
DE BaaT

TRaiNiNG GRENZEN STEllEN VOOR
VRijWilliGERS
Dinsdag 9 oktober, 19.00-22.00 uur
In de training grenzen stellen leren vrijwilligers hoe zij hun
lichaamstaal en communicatie in kunnen zetten en daarmee assertief om kunnen gaan met hun eigen grenzen. DE MEEST REcENTE VacaTuRES
De deelnemers leren oplossingsgericht te handelen wan- VOOR VRijWilliGERSWERK
neer grenzen overschreden worden. Deze training wordt uiT DE RONDE VENEN
kosteloos aangeboden aan alle vrijwilligers uit De Ronde www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Venen. De training vindt plaats op dinsdag 9 oktober a.s. (u zoekt vrijwilligerswerk, vacatures)
van 19.00-22.00 uur in de Meijert in Mijdrecht. Trainster is
Mirelle Valentijn (praktijkvoorlevensgeluk.nl). Opgeven van - In september enige uurtjes over om te helpen op fort
bij uithoorn (in Amstelhoek)? Er worden zowel klussers
bij Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk
gezocht (nummer 7105) als (Activiteiten)begeleiding tijvan Stichting De Baat: d.vantessel@stichtingdebaat.nl of
dens de festiviteiten in de Fortenmaand (vacaturenum(0297) 230280.
mer 7106)
- De voedselbank zoekt voor 1 à 2 dagdelen (tussen 11 en
15 uur) per maand een chauffeur voor het ophalen van
voedsel. Interesse? Kijk op de vacaturebank onder vacaRaBOBaNKBuS
turenummer 7068
Dinsdag, even weken
- De jongeren aan de Prins Bernhardlaan in Vinkeveen hebWaverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
ben een licht- verstandelijke beperking. Zij willen graag
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
zo zelfstandig mogelijk worden en dus zelf leren koken.
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
Wie wil hen daarbij ondersteunen? Dagen en tijden in
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
overleg, een avondje per 2 weken is al heel fijn. Interesse?
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Kijk op de vacaturebank onder vacaturenummer 7067
Dinsdag, oneven weken
- Hart voor ouderen? Maria-Oord organiseert zaterdags
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
vaak leuke activiteiten voor hun bewoners, zoals bingo
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
en voorstellingen. Wie wil helpen bij de begeleiding van
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
de bewoners? Dagen en dagdeel in overleg (kan zowel
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
ochtend als middag) Interesse? Kijk op de vacaturebank
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
onder vacaturenummer 7054
- De Buurtkamer is een prachtig initiatief, wat nu ook naar
De Hoef en Wilnis gaat worden uitgerold. Voor de dinsdagochtend (en binnenkort ook voor een andere ochtend in Wilnis) wordt nog hard gezocht naar mensen die
bezoekers willen vervoeren van en naar de buurtkamer. Interesse? Kijk op de vacaturebank onder vacaturenummer 7005
- De Buurtkamers in De Hoef en Wilnis zouden graag nog
wat extra gastvrouwen/gastheren hebben die kunnen
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
helpen bij de begeleiding, activiteiten en een gezellige
0297-587600
sfeer creëren. Interesse? Kijk op de vacaturebank onder
vacaturenummer 7004
Elke werkdag te bezoeken in
- Verzorgingshuizen Zuiderhof en Nieuw Avondlicht en
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Gerardus Majella zouden graag de leerlingen van het
Vinkeveen: Futenlaan 52
voortgezet onderwijs meer willen betrekken bij hun acWilnis:
Dorpsstraat 28
tiviteiten. Zij zouden graag een MaS (maatschappelijke
Abcoude: Kerkgaarde 5
stage) coördinator hebben die affiniteit heeft met zowel
Mobiel kantoor elke dinsdag:
de ouderen als de jongeren. Uren in overleg. Interesse?
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Kijk op de vacaturebank onder vacaturenummer 6899
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
- De verzorgingshuizen zijn ook op zoek naar een begeleider voor de rolstoelbrigade. Door de rolstoelbrigade
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
komen bewoners weer eens heerlijk buiten doordat leerzorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
lingen onder begeleiding van een volwassenen met hen
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeengaan wandelen. Interesse? Kijk op de vacaturebank onder
te De Ronde Venen en de Rabobank.
vacaturenummer 6898
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
- Mensen voor wie Nederlands hun tweede taal is helpen
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
bij het beter leren converseren in het Nederlands? Via
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
het Gilde gaan taalcoaches gedurende een jaar eens per
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, manweek met de ander oefenen. Interesse? Kijk op de vacatutelzorg en vele andere onderwerpen.
rebank onder vacaturenummer 1371
www.servicepuntderondevenen.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyanne
van Tessel (0297) 230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl

WWW.STichTiNGVRiENDENVaNDEBaaT.Nl

MaNTElZORGSalON
Maandag 24 september kunnen mantelzorgers uit De
Ronde Venen van 13.30 tot 15.30 uur mozaïeken in de
Buurtkamer Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5). Deze
salonmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door de
Round Table 169. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd
voor deze workshop van € 3,- per persoon. Er is plaats
voor 15 personen, dus meldt u zich snel aan. Dit kan
bij Stichting de Baat, tel (0297) 230 280, of per e-mail
e.smit@stichtingdebaat.nl.
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Uitje: Een dagje naar het strand
Uitje: Dolfinarium Harderwijk
Boodschappen
Film in Maria-Oord
Uitje: Molens op de Zaanse Schans
Uitje: Raderstoomboot De Majesteit
Uitje: 50PlusBeurs
Boodschappen
Uitje: Julianapark Utrecht
Uitje: Jaarmarkt in Alphen a/d Rijn
Boodschappen
Uitje: Maxis in Muiden
Vislunch
Uitje: Vlinders aan de Vliet
Boodschappen
Uitje: Tuincentrum Overvecht Vleuten
Eetgroep in De Morgenster

€ 14,€ 55,€ 3,€ 7,€ 17,€ 55,€ 10,€ 3,€ 7,€ 8,€ 3,€ 7,€ 10,€ 21,€ 3,€ 7,€ 10,-

BRuNchEN iN DE KWEEKTuiN
Op de 1e zondag van de even maanden organiseert De
Baat samen met De Kweektuin een brunch van 12.0014.00 uur. Bent u 65+, dan bent u van harte welkom.
De kosten voor deze brunch zijn € 5,-. Als u niet de mogelijkheid hebt om zelf naar De Kweektuin te komen,
dan kunt u gebruik maken van onze vervoersdienst.
De kosten voor vervoer bedragen € 3,-. In september is
er geen brunch i.v.m. warmte in de kas. Eerstvolgende
brunch is op zondag 7 oktober.

ROllaTORSPREEKuuR
Elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur.
Donderdag 13 september in de buurtkamer Vinkeveen

ciNEMa PluS
In Maria-Oord. Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-.
Datum: do 6 september, aanvang 14.30 uur.

EETGROEP
Op de maandagen en vrijdagen op de oneven weken.
Wegens vakanties in september alleen op vrijdag! Locatie: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen Datum:
28 september van 17.00-20.00 uur

VOORaaNKONDiGiNG: DaG VaN DE
OuDEREN EN MaNTElZORGDaG ValT
DiT jaaR SaMEN OP ééN DaG
De feestelijkheden vinden plaats op maandag 1 oktober in Partycentrum De Meijert (Dr van der Haarlaan 6,
in Mijdrecht). Op deze dag kunnen alle ouderen en ook
alle mantelzorgers uit De Ronde Venen deelnemen aan
diverse workshops, informatie krijgen over allerlei zaken en er wordt zelfs een toneelstuk opgevoerd. Kortom een gezellige informatieve ontmoetingsdag voor
alle mantelzorgers en ouderen. Vanaf 14:00 tot 17:00
uur is iedereen welkom en de toegang is gratis.

VAN DER WAL
AALSMEER
Fiat Seicento
Nissan Micra, airco
Fiat 500 lounge, open dak
Fiat 500 BY diesel, automaat
Fiat 500 Pop Twinair
Fiat Panda Emotion, airco
Fiat Panda dynamic
Fiat Panda dynamic, airco
Fiat Stilo 1,6 airco 3drs
Fiat Stilo 1,6 sw, airco
Fiat Grande Punto 1,4 16v, airco
Fiat Grande Punto 120pk, airco
Fiat Grande Punto 1,4 5 drs
Fiat Punto Evo, automaat
Fiat Grande Punto 1,4
Fiat Sedici, airco
Renault Clio 3-drs., airco

2005
2004
2011
2011
2011
2006
2008
2007
2005
2005
2006
2008
2006
2010
2007
2009
2006

65.000
74.000
25.000
22.000
23.000
57.000
30.000
45.000
139.000
78.000
51.000
47.000
53.000
20.000
29.000
22.000
70.000

zilver/m
beige/m
oranje
blauw/m
zwart
rood
zwart
beige/m
blauw/m
blauw/m
zwart/m
blauw/m
beige/m
wit
zilver/m
wit
zwart/m

3.450,4.950,12.600,13.500,13.250,5.750,6.995,6.495,5.450,7.450,7.950,12.750,6.950,15.750,8.450,12.950,5.900,-

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.

AUTOWIJZER
OCCASIONS
MET A ALSMEERSE
DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

Auto’s tot 5 jaar

Aalsmeerse

ealer Associatie

een financiering voor 5,9%
• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud

• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp
• 100% in topconditie• interessante financiering
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

De occasion met een jaar garantie.
Renault twingo 1.2 8v Dynamique
Renault twingo 1.2 8v Emotion
Renault twingo 1.2 8v Dynamique
Renault clio 1.2 16v 5 drs Authentique
renault clio 1.2 16v 3 drs business line
Renault clio 1.2 campus 3 drs
Renault Clio 1.2 16V 5 drs Authentique
Renault megane 2.0 16v Cabriolet Exception
Renault Modus 1.4 16V Dynamique luxe
Renault Scenic 2.0 16v privilege luxe
Renault Scenic 1.6-16v Tech road
Renault grand scenic 1.6 16v Businessline 5P
Renault grand scenic 2.0 16v Techline 5P
Renault grand scenic 2.0 16v Techline Automaat 5P
Renault scenic 1.6 16v Celsium
Renault grand Scenic 2.0 Dynamique Automaat 7P
Renault Scenic 1.6 16V RXE

2008
2006
2010
2008
2007
2006
2012
2008
2006
2006
01-07-06
01-03-08
12-01-07
12-01-08
01-06-11
12-08-06
23-01-01

4950,4950,7750,7950,7450,4975,13200,17450,8250,11950,11250,16950,11950,14950,19950,13250,2950,-

Vraag naar onze akties op de Scenic occasions
Renault megane 1.4 16v sedan
Dacia sandero blackline 1.2 16V Airco
Renault Espace 2.0 16V Authentique meeneemprijs
Renault Espace 2.0 16V Expression
Renault laguna gr tour 2.0 16V automaat privilege
Nissan Micra 1.2 3 drs Visia Airco

2005
2011
2003
2008
2007
2005

5950,11250,4000,19950,12950,5250,-

Bekijk onze occasions ook
op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl

Voor al onze nieuwe en
gebruikte auto’s:

Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

www.fiataalsmeer.nl
Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

1431 VK Aalsmeer
1421 TC Uithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043

Zondag 2 september kinderoptocht Kwakelse kermis

Maak je eigen muziekinstument!
De Kwakel - Tijdens de kinderoptocht van de Kwakelse kermis nodigt Tavenu de kinderen uit om, met
zelfgemaakte instrumenten, mee te
lopen in de optocht.
Maak van een blik of stevig kartonnen ton een trom of met slangen,
plastic flessen en een trechter een
trompet of hoorn. Voorbeelden liggen nog klaar bij diverse winkels in
De Kwakel maar zelf iets verzinnen

mag natuurlijk ook. Tavenu loopt
tijdens de optocht in Zuid-Amerikaanse outfit, dus probeer ook je
kleding hier een beetje bij te laten
passen.
De categorie muzikanten wordt
apart beoordeeld (instrument en
kleding) en voor de beste 3 ligt er
een prijs klaar. Voor iedereen in deze categorie ligt er ook een waardebon klaar voor 4 gratis proeflessen bij Tavenu op een echt instru-

ment. Je mag ook verschillende instrumenten proberen. Tavenu hoopt
zo de Kwakelse jeugd enthousiast te
krijgen om muziek te komen maken
bij de vereniging. Als de nieuwelingen enige tijd (privé-)les hebben op
het instrument naar keuze gaan ze,
naast de lessen, met elkaar spelen
in het jeugdorkest van Tavenu op de
dinsdagavond, want samen muziek
maken met leeftijdsgenoten is natuurlijk ontzettend gezellig.

Bekeravontuur voor
Legmeervogels ten einde

Kippie Memorial ondanks slecht weer, geslaagd
Regio - “De weersverwachtingen
waren vooraf niet al te best voor de
herdenkingsrit die afgelopen zondag 26 augustus gereden werd voor
Kees-Jan. Maar de dertig deelnemers
en het vele publiek, werden deson-

danks bij de start getrakteerd op een
paar mooie zonnestralen van boven. Onder luid gejuich en een toeter als startschot gingen de eerste
negentien deelnemers van start voor
de tocht over 55 km. Onder hen va-

der Kees, moeder Ans en zussen Curien en José Kroon. Vijf minuten later
vertrok de tweede groep met 100 km
voor de boeg. Na een aantal kilometer
gereden te hebben kwamen de eerste
spetters al om de hoek kijken en bleef

het echte werk de deelnemers ook
niet bespaard. Maar ondanks dat en
de in totaal 9 lekke banden mocht dat
de pret niet drukken. Want het ging
tenslotte om het gedenken van KeesJan, Kippie. En dat is gelukt!”

Regio - Het bekeravontuur voor de
zondag van Legmeervogels is van
korte duur geweest. Het begon al
met de volkomen onnodige thuisnederlaag tegen Aalsmeer.
Het werd een 1-2 nederlaag maar
als je deze wedstrijd heeft gezien
dan moet Legmeervogels dit duel met grote cijfers winnen. Als de
voorwaartsen niet kunnen scoren
en de verdediging enorme steken
laat vallen dan loop je tegen een, in
deze situatie dan, nederlaag op.
De tweede wedstrijd was uit tegen
Roda’23 zaterdag. Het was ook hier
even schrikken als je al heel snel tegen een onnodige 1-0 achterstand
staat aan te kijken. Gelukkig weet
Legmeervogels het tij te keren en
bouwt deze snel opgelopen achterstand om naar een 1-2 voorsprong.
Het is Bart v.d. Tol die op magistrale wijze de 1-1 laat aantekenen. Snel
na deze gelijkmaker is het Ibrahim
El Ahamadi die er 1-2 van weet te
maken.
Dan scoort Mels Bos kort na het
begin van de tweede helft de 1-3
en denk je dat het duel gelopen is.
Niets is minder waar. Helemaal uit
het niets scoort de thuisclub de 2-3
en wordt het nog even spannend.
Dan krijgt Legmeervogels net buiten
het 16-meter gebied een vrije trap
toegekend. Het is Ibrahim El Ahamadi die dan scoort en de stand op
2-4 brengt. Als hij even later ook de
2-5 laat aantekenen is de strijd gestreden en levert deze tweede bekerwedstrijd dan 3 punten op.

Dan is de derde wedstrijd een uitwedstrijd tegen het naar de 2e klasse gepromoveerde United/DAVO.
Legmeervogels kent in dit duel een
vliegende start. Na 4 minuten is de
stand al 0-2. Ibrahim El Ahamadi en
Mels Bos scoren de doelpunten aan
de zijde van Legmeervogels.
Dan houdt Legmeervogels het goede spel nog even 15 minuten vol
maar daarna wordt het minder en
neemt de thuisclub het initiatief over
en moet Legmeervogels ver terug.
Het is dan ook volkomen terecht dat
de thuisclub op 1-2 weet te komen.
De tweede helft is op een paar mogelijkheden na voor de Vogels, in
handen van de thuisclub. Dan heeft
Legmeervogels het geluk dat de
voorwaartsen van de thuisclub weinig gebruik maken van de geboden
mogelijkheden om de achterstand
om te buigen naar een verdiende
voorsprong. Vlak voor het eindsignaal wordt het dan volkomen verdiend 2-2. Dit is ook de eindstand
en mag Legmeervogels zijn handen
dicht knijpen.
Nu gaat dan het echte werk beginnen zeggen zij die de bekercompetitie als minder belangrijk vinden.
De eerste wedstrijd in de competitie seizoen 2012–2013 voor Legmeervogels is gelijk een thuiswedstrijd. Zondag 2 september om 14.00
uur start het grote werk dan tegen
Kampong. Het zal voor trainer Stefan Teeken nog een moeilijke week
worden om te komen tot een juiste
samenstelling van het elftal.

Aanrijding zonder rijbewijs
met alcohol en drugsbezit

Sportdag voor cliënten Ons Tweede Thuis
Regio - De jaarlijkse sportdagen
van Ons Tweede Thuis zijn gehouden. Honderden cliënten met een
handicap uit Amstelland en de
Meerlanden kwamen naar sporthal het Spectrum in Hoofddorp om

te volleyballen, basketballen, om te
bewegen op de aerobicsles, om oud
Hollandse spelletjes te doen en om
te sporten in het zwembad. Iedereen deed mee op zijn eigen manier.
De ouderen wat bedaarder met le-

vensgrote sjoelbakken en kegelbanen. De jongeren zeer fanatiek tijdens de basketbal- en waterpolowedstrijden.
Een geslaagd evenement ondanks
de lichte teleurstelling bij de ver-

liezers van de waterpolocompetitie
die ‘afgedroogd’ werden met vijf tegen één. De winnaars kregen hun
prijs uit handen van de nieuwe directeur van Ons Tweede Thuis: Roel
de Bruijn.

Vinkeveen - De politie heeft vrijdagavond 24 augustus op de Herenweg een 45-jarige automobilist
uit Leersum aangehouden, die een
aanrijding had veroorzaakt onder
invloed van alcohol.
De man uit Leersum reed die avond
rond 23.05 uur op de Herenweg tegen twee geparkeerde auto’s. Een
getuige waarschuwde de politie.
Die kwam ter plaatse en liet de bestuurder blazen. De blaastest wees
uit dat hij te veel had gedronken. Hij
werd aangehouden en moest mee

naar het politiebureau voor verhoor
en ademanalyse. Hij weigerde achter medewerking aan de ademanalyse en werd ingesloten. Bij fouillering bleek hij een kleine hoeveelheid
softdrugs bij zich te hebben. De politie nam die in beslag. De verdachte verklaarde zijn rijbewijs kwijt te
zijn. Uit onderzoek bleek echter dat
het in 2010 al was verlopen. De politie maakt proces-verbaal op wegens
het weigeren van de ademanalyse,
het bezit van verdovende middelen
en het rijden zonder rijbewijs.
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Phillip Cocu een middag
in Mijdrecht

Seizoen gestart bij Atalante
Vinkeveen - Ook Volleybalclub Atalante is sinds vorige week weer gestart met de trainingen. Vanwege de
zwoele dinsdagavond had een aantal teams de gelegenheid genomen
om het seizoen met een koele duik
in de Vinkeveense Plassen te beginnen in plaats van de warme sporthal
De Boei. Zowel arm- als beenspieren werden flink getraind. De dames
van 1 trainen dit seizoen exclusief op
de donderdagavond en omdat naar
verluid de sleutel van de ballenkast
zoek was, werd verder gezocht bij de
lokale ijsverkoper. Uiteraard wordt
vanaf de tweede trainingsweek in
augustus als vanouds fanatiek verder getraind.
Competitie
Met 10 seniorenteams, 3 aspirantenteams en 6 miniteams start Atalante met een mooie groengele Vinkeveense delegatie. Nieuwe teamfoto’s
worden vanaf de eerste competitiewedstrijden gemaakt. Woensdag 13
september speelt heren 1 gesponsord door A-side, na twee jaar promotieklasse en weer terug gevallen
naar de eerste klasse, uit in Edam.
De motivatie van de mannen is groot
om weer een promotieplek te bemachtigen. Vrijdag 21 september is
de eerste thuisvrijdagavond in De
Boei met 6 wedstrijden op 3 velden.
De dames van 1 gesponsord door
Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen zijn zo mogelijk nog meer
gebrand om de jarenlange promotieklasse-plek terug te verdienen.
De dames van 2 waren 1 seizoen terug in de 1e klasse maar zijn daar
weer net zo hard uit geknikkerd, de
geroutineerde garde gaat ook helemaal voor sportief eerherstel. Naast
de twee eerste damesteams spelen
ook de dames van D4 thuis en de
kampioen van vorig jaar: H4. Verder
in de vroege ronde hun nieuwe trots,
de JC1, een nieuw team jongens met
allemaal al verschillende jaren ervaring bij de mini’s en daar al mooie
partijen laten zien. De nieuwe JA1 is

ook vers van de B doorgestroomd,
nu alleen met jongens en wat een
leuke combi is dit geworden, door
menigeen reeds getipt met erg talentvolle spelers! Via de site van Atalante zijn alle wedstrijden te vinden:
www.vv-atalante.nl.
Training jeugdtrainers
Nog twee andere mooie dingen te
melden. Voordat het seizoen goed
en wel van start gaat komt NeVoBo jeugdtrainer Rick Wiggers op
twee vrijdagavonden naar Vinkeveen om hun jeugdtrainers en alle
enthousiaste assistent-trainers, ouders en collega-trainers uit de gemeente les te geven. Vijf jaar terug
was Rick Wiggers ook in Vinkeveen
om bij het jaarlijkse scholenproject
van Atalante de volleybaltraining op
de Vinkeveense basisscholen te verzorgen. Ervaring leert dat de jeugdtrainers altijd erg enthousiast worden van de nieuwe trainingsstof, het
levert mooie inzichten en inspiratie
op. Aanstaande vrijdag start de eerste workshop van 19.00 tot 21.00 uur.
De vrijdag erna de tweede. Er is nog
plek voor liefhebbers, op de site is
meer informatie te vinden. Sponsoring wordt gedaan door Teun Feddema van Assuline, Atalante is er weer
zeer mee geholpen!
Beach kampioen
Werd vorige week nog gemeld dat
de enige echte kampioensbeker van
het afgelopen Wilnis beach toernooi
was verdwenen, welnu dat is ze nog
steeds. Gelukkig is de kampioensfoto wel boven water, boys :), zodat
elk misverstand uit de weg kan over
dit mooi behaalde en door menigeen
ook zeer gegunde kampioensfeit:
Wilnis Beachkampioen 2012: ‘Voor
de Bakker’! Het beachtoernooi in
Wilnis was weer een mooie opening
van het nieuwe volleybalseizoen met
vele bekende gezichten, gezelligheid
en humor.
Atalante gaat een mooi sportief seizoen tegemoet!

Argon G1 wint Frits
Hennipman Toernooi
Mijdrecht - Afgelopen weekend werd zoals elk jaar op de laatste zaterdag in augustus, het Argon
KNVB G-toernooi georganiseerd
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Dit
toernooi is vernoemd naar de in
2010 overleden Frits Hennipman die
het G-voetbal heeft opgebouwd tot
een succesvolle en niet meer weg te
denken voetbaltak bij Argon.
16 Teams afkomstig uit alle hoeken
van ons land, hadden zich aangemeld en er werd gespeeld in 4 poules waarin gestreden werd om een
plaats in de kruisfinales.
Hoewel het weer op sommige momenten een ware plaag was, werd
ook dit G-toernooi een groot succes. In opperbeste stemming betraden de teams het veld en gedurende de ochtendsessie was er geen
wanklank te horen. Van de 14 uitgenodigde teams werd er één afzegging ontvangen maar gelukkig kon
Vriendenschaar een tweede team
op de been brengen waardoor de
poulesterkte gelijk bleef.
Argon G1 deed het zoals verwacht,
beter dan de G2. Het 2e team kampte ook met een personeelstekort zodat geroeid moest worden met de
riemen die het had. Ondanks de
versterking van Amerpoort werden
toch alle ochtendwedstrijden verloren. In de middag raakte het team
beter ingespeeld en werd gelukkig

nog een keer gewonnen zodat daarna kon worden gestreden om de 5e
en 6e plaats. Het werd na een gelijke stand tegen Desto en verlies in
de penalty serie uiteindelijk een 6e
plaats.
Met de G1 ging het beter. Alle wedstrijden werden beëindigd met
winst, al ging dat in sommige wedstrijden niet zonder slag of stoot. Zo
ontstond er in de finale nog enige
onenigheid door hoog opgelopen
spanning maar met een 2-0 overwinning op IJFC pakte Argon G1
de titel in het eigen toernooi. Argon
G1 dus eindwinnaar in poule B en
in poule C werd de grote beker opgeëist door Only Friends uit Amsterdam. Op foto in actie Arjon Pauw en
Martin Hennipman, zoon van Frits.
Het was dankzij de strakke organisatie, zonder twijfel wederom een
groots evenement waaraan 250
mensen veel plezier hebben beleefd. Dank gaat daarom uit naar de
Argon-scheidsrechters, EHBO en al
die vrijwilligers die hebben meegewerkt om van deze dag een prachtig
festijn te maken.
Ook de sponsors wil Argon langs deze weg bedanken: Expert Mijdrecht,
Rabobank Rijn en Veenstromen,
duizendpoot Ronald van Eijk, Reurings Beheer, Deli-XL en De Huifkar
voor de bloemetjes.
Foto: sportinbeeld.com .

een bedreiging voor de topspelers
kunnen gaan worden.
Ook extern in de SGA competitie
liep het dit afgelopen seizoen gladjes. Amstel 2 werd met overmacht
kampioen in zijn klasse en gaat nu
op hetzelfde niveau spelen als Amstel 1. Herman Freek scoorde aan
bord 1 5½ uit 6, een topprestatie.
Amstel 1 speelde wisselend, het verloor 2 maal van zwakker geachte tegenstanders maar won van de topploegen. Dat resulteerde in een 3e
plaats in de eindstand. Ook Amstel
3 deed het naar behoren, het stond
steeds net iets boven de degradatiegrens en wist door een overwinning in de laatste ronde zich veilig
te stellen. Hier scoorde Jan van Willigen uitstekend: 5 uit 7.
Amstel 4 scoorde matig in de SGA
viertallencompetitie in een leuke
competitie, waaruit geen degradatie mogelijk was. Het schaakplezier
was er niet minder om !
In de SGA rapid competitie werd het
viertal van de Amstel fraai kampioen. Patrick van Lommel behaalde
hier een geweldige score :10½ uit
12. Tenslotte kijkt de vereniging met
plezier terug op het zeer geslaagde eigen Amstel-Rapidschaaktoernooi, dat gehouden werd op 12 april
jl. Liefst 35 junioren en 20 senioren
namen hieraan deel. Winnaar werd
bij de junioren Paul Oomen met een
100% score, een unicum. Hij won
voor de 5e keer. Kees Boerlage deed
het ook heel goed en werd royaal
2e. Bij de senioren won Patrick van
Lommel, voor Henk Elserman en Jan
Bosman. Voor geïnteresseerden zijn
alle resultaten en gegevens van SV
De Amstel uitgebreid na te lezen op
de Amstelsite www.amstelschaak.nl.

Skateclinics voor de jeugd
Regio - Op zaterdag 1, 8 en 15 september organiseert IJsclub Nooitgedacht skateclinics voor de jeugd
van De Ronde Venen en omstreken.
Hiermee willen zij kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kennis laten maken met deze tak van
sport. Tevens biedt dit een uitstekende mogelijkheid om na te gaan
of schaatsen ook een sport is die bij
je past.
Skatebaan
De skateclinics worden gehouden
op de skatebaan in Baambrugge
(IJsbaan 6, 1396LD, Baambrugge).
Dit is een veilige plek waar geen
hinder is van overig verkeer. De
baan is 212 meter lang. Dat is weliswaar kleiner dan een ijsbaan, die
doorgaans 400 meter is, maar daardoor veel overzichtelijker.
Clinics
De clinics worden gegeven van
16:00 tot 17:00 uur door deskundige
jeugdschaatsbegeleiders van Nooitgedacht. De aandacht gaat vooral

uit naar techniek en veiligheid. Tevens zin de clinics een mooie opstap
naar het jeugdschaatsen, dat in oktober van start gaat. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname
aan de skateclinics.
Benodigdheden
Wil je komen skaten dan moet je
zelf zorgen voor skates en een valhelm. Een valhelm is absoluut verplicht. Knie- elleboog- en polsbeschermers zijn zeer aan te bevelen.
Aanmelden skatelessen
Aanmelden doe je door een mail te
sturen naar: jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl
Geef in de mail het volgende door:
- Voor- en achternaam
- Adres, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- De datums van de skatelessen
die je komt volgen
Voor
meer
informatie
zie:
www.ijsclubnooitgedacht.nl of bel
0297-282156

menteus met betrekking tot het vertoonde spel van Argon en dichtte de
ploeg kansen toe om een rol van betekenis te kunnen gaan spelen in de
1e divisie.
Mogelijkheden
Het lijkt dus een uitdagende opgave met mogelijkheden te gaan worden voor Loenen en zijn technische
staf om het komend seizoen aan deze verwachtingen te voldoen. In ieder geval wordt het een aantrekkelijke competitie met tegenstanders zoals Feyenoord, Ajax, Roda
JC, NEC en PEC Zwolle. Tevens een
mooie kans voor vele voetballiefhebbers uit De Ronde Venen om de
talentvolle jeugdspelers van diverse
betaalde voetbalclubs in de A-categorie gewoon op het hoofdveld van
Mijdecht aan het werk te zien tegen
Argon. De aanvang van deze wedstrijden is altijd om de 2 weken op
zaterdagmiddag op het vaste tijdstip
14.30 uur. De toegang is gratis en
na afloop is iedereen van harte welkom voor een drankje en een praatje in de Argon kantine, waar spelers, trainers en staf hun visie op het
wedstrijdverloop graag met de toeschouwers delen. Kom kijken ! Het
eerstvolgende thuisduel van de A1
is al op 8 september aanstaande tegen VVV Venlo en het verloop van
de competitie is te volgen door regelmatige rapportages in de Nieuwe Meerbode.
Foto: sportinbeeld.com .

FUN Kids steprace en
Kickbike-Cup stepwedstrijden
Uithoorn - Komende zaterdag 1
september vindt er een FUN kids
steprace plaats op de wielerbaan
van het UWTC, sportpark Randhoorn, voor kinderen van 4 t/m 10
jaar. Hieraan meedoen is gratis.
Gelijk hierna starten verschillende
stepwedstrijden. Zaterdag om 10.30
uur start de FUN kids steprace. Alle
kinderen van 4 t/m 10 jaar met een
step en helm kunnen meedoen.
Afhankelijk van de opkomst en leeftijd wordt het parcours uitgezet. Je
moet je aanmelden vanaf 10.00 uur
bij de meldtafel naast de kantine
van de AKU. Opgeven kan ook via
mail: steppen@stepgroepuithoorn.
nl. De gehele dag worden er verschillende wedstrijden verreden.
Na de gratis FUN kids steprace volgen een ploegentijdrit, een 400 meter sprint en een criterium. De wedstrijden tellen mee in de strijd om
de Nationale Kickbike-Cup competitie voor individueel- en teamklassement. De strijd om de Nationale
Kickbike-Cup is ontzettend spannend. In de verschillende wedstrijden is veel strijd te zien tussen de
verschillende stepteams en individuele steppers.

Schaakvereniging De Amstel
start nieuwe seizoen
Uithoorn - Op woensdag 5 september a.s. start bij SV De Amstel in Uithoorn het schaakseizoen daadwerkelijk met de 1e ronde van de interne competitie voor zowel junioren
als senioren.
Vandaag, 29 augustus, is de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering
komt o.a. aan de orde een terugblik op het seizoen 2011-2012. Hierbij zal zeker de deelname van een
aantal Amstelspelers aan toernooien als het Tata Steeltoernooi in Wijk
aan Zee, het toernooi in Hoogeveen
en in Amsterdam het Science Park
toernooi genoemd worden
Dit seizoen, dat begin juni
eindigde,was op alle gebieden een
goed seizoen. De interne competitie werd drukbezocht en bijna tot
het laatst bleef de spanning erin.
Clubkampioen werd weer Patrick
van Lommel, die de oud-kampioenen Piet Geertsema) en Theo Hendriks voorbleef. Jan Brugge, die na
jaren schaakonthouding weer meespeelde werd fraai 4e, waarna op
plaats 5 t/m 10 volgden Mirza Bro,
Carel Kok, Dawood Asfar, Henk Elserman, Ysbert van Hoorn en Huup
Joosten. Hierna volgden nog 30 andere spelers.
Liefst 40 jeugdspelers van De Amstel speelden een boeiende interne
competitie waarin Paul Oomen een
klasse apart was. Hij stond het hele jaar bovenaan en finishte met een
megavoorsprong. Achter hem was
het echter erg spannend en wisselden de spelers regelmatig van
plaats. Uiteindelijk werd Kees Boerlage 2e en Sipke de Boer 3e. Opvallend is de goede klassering van Okke Peters en Calvin Kikken, die het
komende seizoen misschien al wel

Mijdrecht - Van 2008 tot en met het
afgelopen EK onder Bert van Marwijk nog assistent-bondscoach van
het Nederlands Elftal, vorig seizoen
ad-interim hoofdtrainer bij PSV en
afgelopen zaterdag gewoon als trainer van PSV A1 op bezoek bij SV Argon. Het is even een verschil in entourage, het Philips Stadion Eindhoven dat plaats biedt aan 35.000 man
of een uitwedstrijd op veld 1 van Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Maar Cocu heeft deze keuze bewust gemaakt en is daar heel duidelijk in geweest. Hij ziet de begeleiding van de A1 als een voorwaardelijke stap in zijn verdere ontwikkeling naar een functie als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Ervaring opdoen en de verleiding hoofdcoach PSV weerstaan na een seizoen waarin zijn naam van de PSV
tribunes werd gescandeerd en een
speler als Zakaria Labyad verkondigde zijn toekomst te willen laten afhangen van Cocu’s aanblijven
als hoofdtrainer. Het is een voor talentvolle trainer een niet alledaagse
maar wel bewuste en te respecteren
keuze. Gewoon in de dugout dus,
zaterdagmiddag op het hoofdveld
van Argon in een voorbereidend gesprek met op de foto ex-prof voetballer Chris van de Weerden en Argon A1 trainer Patrick Loenen. Cocu
zag zijn ploeg overigens door goals
van Rai Vloet en angolees Geraldo
Alberto Antonio moeizaam winnen.
De PSV staf was dan ook compli-

Steppen in verschillende klassen
Pupillen meisjes en jongens 10
t/m 12 jaar, Cadetten meisjes en
jongens 13 t/m 15 jaar, Junioren
Dames en Heren 16 en 17 jaar,
Senioren Dames en Heren 18
t/m 44 en Veteranen 45+.
Programma
10.00 uur: opening meldtafel

10.30 uur: FUN kids race 4 t/m 10
jaar op eigen step (gratis deelname)
11.00 uur: start ploegentijdrit (min 3,
max 4 personen; tijd van 3e persoon
telt) op wielerbaan (Onderdeel Team
Kickbike Cup)
13.00 uur: 400 m stepsprint op atletiekbaan (timing met chips en
staande start). (Onderdeel Kickbike
Cup)
15.30 uur: stepcriterium op wielerbaan (pupillen 5km, cadetten 10 km,
junioren, senioren en veteranen 20
km) (Onderdeel Kickbike Cup)
17.00 uur: aansluitend huldigingen
Bij de eerste wedstrijd, de ploegentijdrit bestaat een team uit 3, maximaal 4 personen. De tijd van de
derde persoon telt. Het parcours
zal voor ieder team zo’n twee ronden zijn op de wielerbaan van het
UWTC. Na de ploegentijdrit volgt
de 400 meter sprint en deze vindt
plaats op de Atletiekbaan van de
AKU. Dit betreft een individuele wedstrijd met staande start. Tenslotte volgt een criterium waar de te
rijden afstand afhankelijk is van de
klasse. Pupillen rijden 5 km, cadetten 10km en de junioren, senioren
en veteranen 20 km.
De landelijke competitiewedstrijden
starten om 11:00 uur en worden een
spektakel met oa de wereldkampioene aan de start! De meldtafel is
open vanaf 10:00 uur. Er geldt open
deelname, iedereen kan zich inschrijven. Helm verplicht. Opgeven,
ook voor de FUN kids race kan via
http://stepgroepuithoorn.nl/events/
steprace.

Nieuw seizoen Bridgevereniging
Mijdrecht gaat van start
Mijdrecht - Het nieuwe seizoen gaat voor Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) binnenkort van
start. Op de eerste maandagavond
in september (3 september) en de
eerste donderdagmiddag in september (6 september) wordt er na
de zomerpauze en de zomerdrive
weer in clubverband gebridged. Op
maandagavond in vier lijnen en op
donderdagmiddag in drie lijnen.
Ook is het mogelijk om in competitieverband te spelen. Er wordt gespeeld in de Meijert aan de Dr. J.
v.d. Haarlaan. De leden zijn welkom
op maandag vanaf 19.15 uur en op

donderdag vanaf 13.15 uur. De eerste van zes speelrondes vangt aan
om 19.45 uur resp. 13:45 uur. Nieuwe leden zijn welkom voor beide
dagen. U kunt zich aanmelden door
het inschrijfformulier van de website
in te gebruiken en te zenden aan de
secretaris Hans Leeuwerik (adres
op website). Voor inlichtingen kunt
u hem ook bellen op 06-52431473.
Het zal weer een avontuurlijk seizoen worden door de promoties en
degradaties in de diverse lijnen na
elke serie van 6 of zeven speeldagen. U bent van harte uitgenodigd
om als lid mee te spelen.
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Honkbal voor senioren
Uithoorn - Honkbal voor senioren...
dat is stoelhonkbal! Honkbal aangepast voor binnen én voor senioren. Heel populair in Amerika en ook

steeds bekender in Nederland: er zijn
al meer dan 65 teams.
De spelregels zijn hetzelfde als bij
het gewone honkbal: 2 teams, 3 hon-

ken (dat zijn stoelen), thuisplaat en
homeruns. Er wordt echter niet met
een honkbal en knuppel gespeeld
maar de deelnemers hebben 3 bal-

len die in een bak op 4 meter afstand
gegooid moeten worden. In die bak
zitten 9 gaten die corresponderen
met de honken. (1ste, 2de, 3de honk,
‘uit’ en natuurlijk homerun). Het is
dus echt een spel waarin 2 teams
‘tegenover’ elkaar staan. Competitie, maar ook een hele gezellige sfeer
waarin samen gespeeld wordt onder
leiding van een spelleider. Er wordt
door dames en heren met veel animo aan meegedaan. Het team heet
de Blue Diamonds. Clara Overes van
Overes Creating Communities uit
Purmerend en Henk van Laar van
Van Laar Advies- en Projectbureau
uit Uithoorn maken het mede mogelijk dat zij iedere week kunnen spelen. Op maandag tussen 12.00 en
13.00 uur wordt in het gebouw van
het Dienstencentrum aan de Bilderdijkhof 1 in Uithoorn getraind/gespeeld. Er worden regelmatig toernooien georganiseerd waar The Blue
Diamonds uiteraard aan mee doet.
Nieuwsgierig geworden? Kom een
keertje gratis meespelen! Het team
The Blue Diamonds speelt van
maandag 3 september 2012 tot 1 juni 2013. (m.u.v. feestdagen). Kosten 95,- voor het hele seizoen. Voor
meer informatie kunt u terecht bij
Lydia de Rijk 0297-522382 of kijk op
www.uwbeweegreden.nl

Petanque Boule Union Thamen

R. Jacobs en M. Buchner
Clubkampioenen doubletten 2012
Uithoorn - Op zondag 26 augustus traden 14 leden van Boule Union
Thamen in actie tijdens de strijd om
het clubkampioenschap doubletten.
Dat waren er tien minder dan vorig
jaar. Dit is ongetwijfeld terug te voeren naar een vervroeging van zes
weken in combinatie met vakanties
van leden. De 14 leden hadden zich
als paren (doubletten) aangemeld,
zodat zeven doubletten onderling
de strijd aangingen. Nu is een oneven aantal equipes altijd vervelend,
doordat er equipes met een vrijloting
te maken hebben. Ook dit jaar werd
“Buienradar” in de dagen voorafgaand aan het kampioenschap veelvuldig geconsulteerd, want regen is
zeker geen welkome omstandigheid
bij het boulen. Gelukkig kon er tussen de buien door gespeeld worden en werd er af en toe even onder de paraplu geschuild, want de
buien waren steeds hevig maar van
korte duur. Gelukkig kon het terrein
het water goed aan, zodat er nauwelijks plassen lang achterbleven.
Er werd een voorronde gespeeld. In
twee poules, een van vier equipes
en een van drie equipes. In de poule werd een halve competitie gespeeld. De nummers 1 en 2 van elke poule kwalificeerden zich voor de
halve finale. Daarin kwamen de regerend kampioenen doubletten, Alfonso Atanes/Günther Jacobs uit tegen Ria van Beek/Michiel Buchner.
In een wat eenzijdige strijd ging de
winst met 13-3 naar de equipe Ria
van Beek/Michiel Buchner. De andere halve finale werd met dezelfde uitslag gewonnen door Joan en
Henk van Rekum. Daardoor ging
de strijd om de derde/vierde plaats

tussen de twee verliezers, Hans van
de Wal/Henk Heemskerk en Alfonso Atanes/Günther Jacobs. De onttroonde kampioenen van 2011 wonnen deze strijd en eindigden als derde. De finale leek een regelrechte overwinning te worden voor de
equipe van Beek/Buchner. De equipe van Rekum kon geen vuist maken. Het leek of hun boules een eigen wil hadden en al snel keken zij
tegen een 8-0 achterstand aan. Met
een gelukje kregen zij vier punten,
doordat Michiel de but verplaatste,
waardoor van Rekum met vier boules kwam te liggen. Vaak is dit een
ommekeer in een partij. Daar leek
het nu ook op, van Joan en Henk
van Rekum kwamen terug tot 10-8.
Maar daarna sloeg de verkramping
weer toe in het spel en kon het goede spel van de tegenstanders niet
gepareerd worden en ging de winst
met 13-8 naar de nieuwe kampioenen Ria van Beek en Michiel Buchner. De uiteindelijke huldiging van
de kampioenen zal plaatsvinden tijden de slotavond op 23 december.
De belangrijkste activiteiten van het
jaar zijn nu achter de rug. Er resten nu nog een paar clubtoernooien, waarvan de eerste het Herfsttoernooi op 28 oktober is. In oktober
starten ook de wintercompetities
en de verenigingsteamcompetitie
weer. Boule Union Thamen neemt
met een aantal equipes deel aan
deze competities, die in overdekte
accommodaties gespeeld worden.
Maar intussen gaan de clubavonden op dinsdag en donderdag gewoon door en blijven de leden ook
op woensdagmiddag hun balletje in
de buitenlucht gooien.

Zaterdag Willis Outdoor
wedstrijd bij LR&PC Willis
Regio - Op zaterdag 1 september
organiseert LR&PC Willis haar jaarlijkse Willis Outdoor wedstrijd. Dit
jaar zijn we te gast op één van we
weilanden van de familie Peek aan
de Molenland op de grens tussen
Mijdrecht en Wilnis.
In het ochtendprogramma (vanaf
9:00 uur) kunt u genieten van een
dressuurwedstrijd, waarbij ruiters
en amazones uit de regio met hun
paarden en pony’s laten zien wat ze
kunnen. Voor de liefhebbers van iets
meer spektakel is er een springparcours waar een professionele parcoursbouwer ook aanwijzingen zal
geven aan de deelnemers en het

Regio - Deze week zijn de trainingen van Argon Basketball weer
begonnen om weer op tijd fit te
zijn voor de wedstrijden die in het
weekeinde van 21-23 september
van start gaan. De vereniging organiseert tal van initiatieven zijnom
nieuwe leden te werven, want een
aantal teams kunnen nog wel wat
nieuw bloed gebruiken. We zijnom te beginnen enorm trots op een
door de Rabobank gesponsorde clinic met de Nederlands international
Henk Norel, die ooit zelf is begonnen bij Argon Basketball. Op 4 september geeft Henk Norelvan 18.00
uur tot 20.00 uur in sporthal de Eendracht een training aan onze leden.
Kom eens kijken als je nieuwsgierig bent geworden! In overleg met
Sport in De Ronde Venen heeft Argon Basketball op een aantal basisscholen in onze gemeente een bas-

ketball gymles verzorgt. Daarnaast
kunnen alle leerlingen van groep 5
tot en met groep 8 verder kennismaken met deze leuke en uitdagende
teamsport door deel te nemen aan
een Buurtsportcursus van zaterdag
15 september tot en met zaterdag 6
oktober tussen 11.00 uur en 12.00
uur. Je kunt je opgeven via info@
sportinderondevenen.nl en de kosten hiervan zijn € 5 per deelnemer.
Wist je overigens dat Argon Basketball een Calibris gecertificeerde instelling is zodat we stageplaatsen
kunnen aanbieden aan bijvoorbeeld
studenten van de MBO studie Sport
en Beweging. Zoek je nog een stageplaats, neem dan contact met ons
op (secretaris@svargon.nl).
Kortom, Argon Basketball is een gezellige en initiatiefrijke vereniging
en basketball is een super leuke
teamsport. Kom erbij!

Verder zullen er op het terrein de gehele dag leuke activiteiten zijn voor
de kinderen. Je kunt geschminkt
worden, een suikerspin halen, of zelf
springen op het springkasteel.

PSV Troje rijdt mooi bedrag
bij elkaar voor het KWF!
Regio - Ride for the Roses is een
landelijk initiatief waarbij er op zondag 9 september een fietstocht
word georganiseerd in Westland.
Deze tocht heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF
Kankerbestrijding.

Sportieve start Argon
Basketball

publiek. ’s Middags wordt het terrein omgebouwd en komen de
jongste ruitertjes aan bod. Er wordt
dan een zogenaamde Bixiewedstrijd
verreden met zowel een dressuurals een springrubriek. Daarnaast
wordt er een menwedstrijd gereden.
Vooral het vaardigheidparcours zal
voor het nodige spektakel zorgen,
want natuurlijk wil elke deelnemer
de snelste zijn.

Helaas is het niet mogelijk om aan
deze tocht te paard deel te nemen,
echter wilden wij graag een steentje bijdragen aan dit goede doel.
Daarom hebben wij afgelopen zondag 26 augustus een rit gerorganiseerd waaraan iedereen kon deelnemen, of je nu wel of geen lid bent
van onze Paardensportvereniging.
Iedereen die meereed is vooraf druk
bezig geweest met het zoeken van
sponsoren, het minimale inleg bedrag om deel te nemen aan de rit
bedroeg €25,- De uitgebreide lunch
tijdens de rit is volledig gesponsord
door de vereniging zelf waardoor
100% van het opgehaalde bedrag
kan worden overgemaakt naar de
stichting Ride for the Roses.
In eerste instantie was het idee om
een deel van de Ride for the Roses fietstocht, welke vorig jaar in
Aalsmeer plaatsvond, te rijden. Echter werd er op precies dezelfde
dag een triathlon georganiseerd in
Aalsmeer, waarbij een deel van onze route zou worden gebruikt. Om
ongemakken te voorkomen hebben
we daarom als organisatie de route gewijzigd en zijn we uitgeweken
naar de Rond Hoep.
De dag zelf
De dag begon regenachtig, om
10:00 stond de koffie met wat lekkers klaar bij onze clublokatie Stal
Zadelpret in Waverveen. Om 10:30
werden de paarden gezadelt of ingespannen, de fietsen klaargezet en
de brommers gestart, de rit kon be-

ginnen! Na 15 minuten was iedereen echter al doorweekt van de regen, dit belemmerde de deelnemers
niet en er werd hard gefietst via de
Ronde Hoep, door de Waver richting
Ouderkerk a/d Amstel. Daar stond
een uitgebreide lunch klaar voor alle
deelnemers. Het zonnetje brak door
waardoor een ieder lekker kon genieten van een gezonde lunch en in
de tussentijd kon opdrogen. Na een
uur werd de rit vervolgd, via het overige deel van de Ronde Hoep werd
er weer terug gereden naar de clublokatie. Ook tijdens dit laatste deel
van de rit bleef het niet droog. Nat
maar opgetogen stapten alle deelnemers weer van hun paard, kar,
fiets of brommer en werd er nog gezellig wat gedronken en gegeten in
de kantine. Daar begon het spannende gedeelte; al het sponsorgeld
wat is opgehaald kon worden geteld. Wij zijn zeer trots dat een ieder zich ondanks het slechte weer
toch zo heeft ingezet om een steentje bij te dragen voor het goede doel.
Het totale bedrag wat kan worden
overgemaakt naar stichting Ride for
the Roses bedraagt 1170,- wat volledig ten goede komt aan onderzoek naar prostaat- en blaaskanker door het KWF. Een fantastisch
bedrag wat we met elkaar hebben
opgehaald tijdens deze natte maar
gezellige rit! Als dank kreeg iedereen na afloop nog een mooie roze roos als aandenken. Omdat de
rit zo successvol was, zullen we deze rit volgend jaar zeker weer op de
agenda zetten. Waarbij een ieder, al
dan niet lid van onze Paardensportvereniging, kan deelnemen. Wilt u
meer informatie over onze vereniging en activiteiten kijk dan eens op
www.paardensportverengingtroje.
nl of wordt bevriend met ons op Facebook.

Open Jeugd Toernooi TVM
Regio - Van 13 t/m 19 augustus
jl. organiseerde Tennis Vereniging
Mijdrecht weer het hoogtepunt van
het tennisseizoen voor de jeugd, namelijk het 30ste Rabo Open Jeugd
Toernooi én Jeugd Ranglijst Toernooi (1 ster).
Het was een extreem geweldige
week qua weer, met temperaturen
tussen 25 en 35 graden, spannende
wedstrijden en natuurlijk, zoals vanouds, ook de vele activiteiten voor
de deelnemers. Dit jaar stond het
toernooi in het teken van het Wilde Westen. De gehele week werden
er activiteiten georganiseerd zoals
Bizon Schieten, Round the Court,
Hoefijzer werpen, Cactus werpen,
Prijsschieten en Stormbaan, waarmee echte dollars verdiend konden
worden.
Op de zaterdagavond kon de jeugd
hun verdiende geld inzetten bij de
verschillende spellen van het Casino, zoals blackjack, roulette en het
rad van fortuin en proberen nog
meer geld te verdienen, of natuurlijk te verliezen. Aan het eind van de
avond kon het geld ingeleverd worden voor lootjes voor de loterij op de
finaledag.
Op zondag 19 augustus werden alle finales gespeeld en werd op het
laatste moment besloten om het
standaard programma om te gooien
in verband met het warme weer en
een siësta in te lassen. In plaats van
de standaard prijsuitreiking aan het
eind van de dag zijn er twee prijsuitreikingen geweest, namelijk van het
ochtend- en middagprogramma. Na
het ochtendprogramma vond ook
de loterij plaats met vele mooie prijzen die ter beschikking gesteld zijn
door verschillende sponsoren.
Het was een succesvol toernooi met
175 inschrijvingen en meer dan 275
wedstrijden en het werd hét toernooi dat de boeken in gaat als het
warmste toernooi in 30 jaar.
Uitslagen:
Meisjes Enkel 8: 1e Floor Butzelaar,
2e Lisanne van Eijk
Meisjes Enkel 10: 1e Sem Hazes, 2e
Lucy de Ruiter
Meisjes Enkel 12: 1e Britt Over-

boom; 2e Gigi Sy-A-Foek, 3e Madelief Hageman, 4e Nika van Dommelen
Meisjes Enkel 14: 1e Danique Robijns, 2e Maaike Dam
Meisjes Enkel 17: 1e Hannah van
Overeem, 2e Sterre van Dijk
Meisjes Dubbel 10: 1e Senna van Alphen–Sem Hazes, 2e Emily Adema–
Fleur Blank
Meisjes Dubbel 12: 1e Madelief Hageman–Gigi Sy-A-Foek, 2e Nika van
Dommelen – Kiki Rijk
Meisjes Dubbel 14: 1e Denise Helmer–Lisanne Helmer, 2e Sophie
Berger–Julia Govers
Jongens Enkel 8: 1e Nick van den
Heuvel; 2e Levi van Walraven
Jongens Enkel 10: 1e Stijn Pel, 2e
Jesse den Hartog
Jongens Enkel 12: 1e Deney Wassermann, 2e Noah Erselina, 3e Mike
van den Heuvel, 4e Merlijn Whitton
Jongens Enkel 14: 1e Sander van de
Lagemaat, 2e Vitas Spaargaren, 3e
Patrick Prins
Jongens Enkel 14 Troostronde: 1e
Sebastiaan Popping, 2e Quinten
Limburg
Jongens Enkel 17: 1e Mark Oudshoorn, 2e Hugo Straver
Jongens Dubbel 12: 1e Bjorn van
Dommelen–Mike van den Heuvel, 2e Youri van Loosbroek – Merlijn Whitton, 3e Mats Diehl – Xavier
Huijts
Jongens Dubbel 14: 1e Jelmer
Dam–Jaap van Vliet, 2e Roel Leenhouts–Job van der Worp, 3e Felix
Fris – Jordy Loenen
Jongens Dubbel 17: 1e Joost Berger–Luuk Schroen, 2e Casper Helmer–Hugo Straver
Gemengd Dubbel 8: 1e Lisanne van
Eijk–Levi van Walraven, 2e Floor
Butzelaar–Romijn van Vliet
Gemengd Dubbel 10: 1e Nika van
Dommelen–Kaj van den Heuvel, 2e
Bente van Vliet–Gijs Butzelaar
Gemengd Dubbel 12: 1e Puck Straver–Floris Berkelder, 2e Denise Helmer–Thimo van Eijk
Gemengd Dubbel 14: 1e Vivian Hottentot–Vitas Spaargaren, 2e Amber
Kloosterman–Emiel Spaargaren

