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KORT NIEUWS:

Vermist Diva
Uithoorn - Klein poesje van 
11 jaar oud, luisterend naar de 
naam Diva. Kleur: Cypers grijs 
met wit. Vermist sinds 7 augus-
tus 2013, voor het laatst gezien 
op Aan de Zoom, Legmeer. Zou 
u ook even in de schuur willen 
kijken? Bedankt! Indien u in-
formatie heeft over Diva neem 
dan contact op met Ilonka den 
Ouden op tel. 06-53587730
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Veel animo voor het 
Politiek Café
Uithoorn - Restaurant Sjiek aan de 
Amstel aan het Marktplein had er 
woensdagavond 21 augustus een 
fors aantal klanten bij. 

Het loungegedeelte achter in het 
restaurant was door de eigenares-
se van het restaurant ter beschik-
king gesteld aan Buurtbeheer Cen-
trum Uithoorn om een Politiek Ca-
fé te organiseren. Dat daaraan be-
hoefte bestond bleek uit de ruime 
belangstelling van inwoners van het 
Oude Dorp, ondernemers en raads-
leden. Tevens gaven de drie wet-
houders acte de présence. Doel was 
om de bewoners van voornamelijk 
het Oude Dorp de kans te geven 

zaken die hen bezighouden betref-
fende de directe omgeving, te ven-
tileren aan vertegenwoordigers van 
de politieke partijen in Uithoorn. Die 
zouden dan kennis nemen van wat 
er bij de inwoners leeft en hiermee 
eventueel rekening kunnen houden 
bij de opstelling van hun verkie-
zingsprogramma… De opzet hier-
van was tevens bedoeld om de af-
stand tussen burger en politiek te 
verkleinen. Deelnemers konden in 
groepjes van vijf tot acht zitting ne-
men aan enkele tafels met elk een 
‘politieke lading’ van verschillende 
signatuur, zoals VVD, CDA, PvdA, 
Gemeentebelangen, DUS, Ons Uit-
hoorn en Groen Uithoorn. De ge-

sprekken werd steeds geleid door 
een gemeenteraadslid van de be-
treffende partij. De bedoeling was 
dat de politiek alleen maar luister-
de naar de inbreng en onderwer-
pen van de deelnemers. Raadsle-
den (maar ook wethouders) moch-
ten zich die avond dan ook niet la-
ten verleiden tot discussie. Alle aan-
wezigen kregen van de organisatie 
twee consumpties aangeboden; een 
gebaar dat zeer op prijs werd ge-
steld. Het geheel van de avond werd 
strak en in goede banen geleid door 
de voorzitter van Buurtbeheer Cen-
trum Uithoorn, Leonie Hermans. 

(Vervolg elders in deze krant)

Stroomstoring trof 
Gezondheidscentrum
Uithoorn - Afgelopen maandag-
morgen werd het Gezondheidscen-
trum ‘Waterlinie’ in Uithoorn aan 
de N196 getroffen door een for-
se stroomstoring. “Alle afdelingen 
en huisartsenpraktijken lagen plat, 
niets functioneerde meer, de draai-
deuren gingen dicht, de liften ston-
den stil, uitval van computers, maar 
ook van de telefooncentrale. Wij 

hebben de politie gebeld en inge-
licht met onze 06. Het ongemak 
duurde van ongeveer tien minuten 
over tien tot kwart voor twaalf. Toen 
hadden we weer stroom en begon 
alles weer op gang te komen,” ver-
telt huisarts Pieter Bots ons. Ook hij 
kon in die tijd maar weinig doen. 
“Er zullen misschien mensen zijn 
die gebeld hebben naar een van de 

huisartsen of een afdeling. Ja, die 
kregen helaas geen gehoor. Dat is 
erg vervelend. Ik hoop dat men la-
ter op de dag alsnog contact heeft 
kunnen maken met de betreffende 
arts of afdeling. Hoewel wij er niets 
aan kunnen doen, toch onze excu-
ses voor het ongemak,” laat huis-
arts Pieter Bots bij dezen weten.

Theo en Hennie Binkhuijsen 
50 jaar getrouwdUithoorn/De Ronde Venen - Het 

artikel over de toekomst van de 
Irenebrug over de Amstel en de 
vraag wat er straks met het centrum 
van Uithoorn gaat gebeuren, heeft 
in zowel de gemeente Uithoorn als 
in De Ronde Venen veel reacties op-
geleverd. 
Dat betekent dat het onderwerp bij 
de inwoners duidelijk in de belang-
stelling staat. Een woordvoerder van 
de Provincie Noord-Holland laat 
weten dat men de planning voor 
onderhoud aan de Irenebrug aan 
het voorbereiden is. “De brug wordt 
naar verwachting in 2014 in uitvoe-

ring genomen. We doen dit in over-
leg met de gemeenten. De uitvoe-
ringstijd is nog niet bepaald maar 
het uitgangspunt is dat we hinder 
en overlast, waaronder stremmin-
gen voor zowel het weg- als vaar-
verkeer, tot een minimum willen be-
perken. Er wordt vanuit gegaan dat 
het werk in minder dan 2 maanden 
gerealiseerd kan worden. Waar-
schijnlijk zullen de werkzaamheden 
buiten het vaarseizoen worden ge-
pland. Het staat dus wel vast dat we 
in 2014 gaan werken aan de brug 
en dat dit wordt afgestemd met de 
gemeenten. Wanneer en hoelang is 

echter veel minder zeker,” aldus de 
woordvoerder.
De gemeente Uithoorn geeft des-
gevraagd aan dat vóórdat de omge-
legde N201 geheel in gebruik is ge-
nomen, nog dit najaar een antwoord 
zal worden gegeven op de vragen 
en onzekerheden die nu de ronde 
doen bij inwoners en ondernemers. 
In elk geval zal er met het centrum 
van Uithoorn wat gaan gebeuren, 
zo wordt opgemerkt. Net als talloze 
nieuwsgierige inwoners dat moeten 
doen zullen ook wij op die bericht-
geving dan maar wachten. Wij hou-
den u op de hoogte!

Groot onderhoud Irenebrug in 2014

Uithoorn - Vrijdag 23 augustus jl. 
hebben Theo en Hennie Binkhuij-
sen hun 50 jarig huwelijksfeest ge-
vierd. De locoburgemeester van Uit-
hoorn, Jeroen Verheijen, was bij de-
ze feestelijke dag aanwezig. In 1961 
leerden Theo en Hennie elkaar ken-
nen op Schiphol tijdens het uit-
zwaaien van, zoals later bleek, ge-
meenschappelijke vrienden. Verle-
gen zocht Theo op de luchthaven de 
hand van Hennie en de vonk sloeg 
over! Sinds 1964 woont het echtpaar 

aan de Boutenslaan in Uithoorn, on-
derbroken door een verblijf van 2 
jaar in de Verenigde Staten vanwege 
de werkzaamheden van Theo voor 
de IBM te Uithoorn.  Twee zonen 
brachten twee lieve schoondoch-
ters mee naar huis en nu zijn Theo 
en Hennie de trotse opa en oma van 
3 prachtige kleinkinderen.  Wat  kun 
je hieraan toevoegen? Theo en Hen-
nie, hartelijk gefeliciteerd met het 
behalen van deze mijlpaal. En nu, op 
naar diamant!
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Mijmeringen
THEATER

Inmiddels zijn volgens mij alle scholen al-
weer begonnen, maar de zomer is nog 
lang niet voorbij! Het weer is aardig en er 
zijn nog genoeg leuke dingen te vinden 
en te doen in de open lucht. Het ene fes-
tival na het andere kan bezocht worden, 
maar ik zocht het deze keer vlakbij huis. 
Op kleine afstand is er het Amsterdamse Bos en dit bos is in het be-
zit van een prachtig open lucht theater. 

Traditie
Mijn oudste zus heeft me ooit geïntroduceerd met het fenomeen 
van het openlucht theater in het Amsterdamse bos (waarvoor dank 
zus!). Ik kan me de eerste voorstelling daar nog heel goed voor de 
geest halen. Ik was samen met mijn twee zussen en we waren al en-
thousiast gemaakt door de verhalen van onze oudste zus. In die tijd 
was er ook nog een voorprogramma en alleen dat was al geweldig. 
Ik heb het hier over het jaar 1991 en we zagen toen het stuk Tem-
burlin. Ik was ter plekke verliefd, op de sfeer, het theater, wat ik zag 
en sindsdien is dit een traditie. Elk jaar moet ik minstens een keer 
naar het bostheater.

Open lucht theater
Theater het Amsterdamse Bos (tegenwoordig het Bostheater ge-
noemd) brengt elk jaar in de zomermaanden een grootschalig the-
aterstuk ten toneel. De voorstelling zijn vaak eigenzinnige en mo-
derne bewerkingen van klassiek repertoire zoals Shakespeare, Tsje-
chow of Brecht. Deze traditie is ooit begonnen in 1985 en men voer-
de toen Driekoningenavond op. Voor mij begon het dus in 1991 en 
inmiddels zijn we in 2013 belandt en is er zoals elk jaar weer een ge-
weldig stuk te zien, namelijk Cyrano.

Subsidie
In het begin kon je nog gratis het theater bezoeken. Tenminste gra-
tis, er werd geen entree geheven en aan het einde van de voorstel-
ling vroegen de acteurs op unieke en grappige wijze om je porte-
monnee te trekken om de kosten van dit spektakel te kunnen be-
kostigen. Hun verkooppraatje was dan dat je toch minstens wel het-
zelfde geld kon geven als dat je normaliter zou uitgeven aan een 
avondje theater. En gelijk hadden ze daarin. Het stond iedereen vrij 
om dat te geven wat ze konden of wilden missen. Helaas zijn die tij-
den voorbij. Om toch elk jaar weer zo’n productie te kunnen uitvoe-
ren moet er geld zijn en de subsidies werden alleen maar minder. 
Dus nu moet je een kaartje kopen, maar je krijgt nog steeds waar 
voor je geld!

Sfeer
Voor de entree die je nu betaald, krijg je nog steeds een onverge-
telijke avond. Want in welk theater kun je nu picknicken van te vo-
ren of tijdens de voorstelling? Kun je je van te voren insmeren met 
anti muggen spul en krijg je een kussentje om op te zitten? Hoor je 
soms een vliegtuig overvliegen en zie je alle acteurs kijken en wach-
ten totdat het betreffende vliegtuig buiten gehoorafstand is? Waar 
kun je met bijna tweeduizend mensen zitten en toch het idee heb-
ben dat het kleinschalig en bijzonder is? Waar kun je vooraf aan de 
voorstelling op het podium dineren of wat drinken? Waar kun je na 
het stuk s ‘avonds met zijn allen in het pikkedonker naar je auto toe 
lopen. Volgens mij kan dit alleen op deze unieke, geweldige plek. Ik 
heb veel en vooral mooie herinneringen aan het Amsterdamse bos. 

Cyrano
Afgelopen week ben ik dus naar Cyrano geweest en de voorstelling 
vond ik erg goed. Niet elk jaar is namelijk even geslaagd, maar dat 
is natuurlijk een kwestie van smaak. Ik hou vooral van de klassieke 
stukken, waarin wel voldoende humor, sarcasme en mooie muziek 
en zang voorbij komt. Niet alleen de voorstelling was goed, het ge-
zelschap ook. Ik was daar met familie en vrienden en het is bijzonder 
als je een gezellige avond kan delen met anderen. Was het eerst tra-
ditie dat ik dit onder andere met mijn beste vriendin en beste vriend 
bezocht. Nu is het hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Mocht u nog een bijzondere, culturele voorstelling willen bezoeken 
dan kan ik deze voorstelling zeker aanraden. Meer informatie is te 
vinden op www.bostheater.nl.

Regio - De zomer loopt weer op 
zijn einde en dat betekent dat de 
Vogelwerkgroep van het IVN De 
Ronde Venen & Uithoorn weer van 
start gaat met de maandelijkse vo-
gelexcursies. Op zaterdag 7 sep-
tember gaat de excursie naar de 
Haarrijnseplas. Deze plas, ontstaan 
door zandafgravingen voor de aan-
leg van de wijk Leidsche Rijn, en 
voor de verbreding van de snelweg 
tussen Utrecht en Amsterdam, kan 
in deze tijd van het jaar leuke ver-
rassingen opleveren. Naast de plas 
zelfs zal het omringende, extensief 
beheerde, agrarische landschap be-
zocht worden. Natuurlijk verwach-
ten we watervogels te zien, maar 
wat dacht u van roofvogels die het 

gebied in deze tijd van het jaar ge-
bruiken om te jagen? En misschien 
wel een Bosuil?
Het vertrek is om half negen van-
af de parkeerplaats bij de begraaf-
plaats langs de Enschedeweg in 
Wilnis. Rond twaalf uur zijn we weer 
terug. Iedereen is welkom om aan 
deze kostenloze excursie deel te ne-
men. Aanmelden is niet nodig. Kos-
ten voor het autovervoer worden 
hoofdelijk omgeslagen. 

Trek stevig schoeisel aan en neem 
een versnapering voor onderweg 
en, zo mogelijk, een verrekijker mee. 
Meer informatie: Tijs van den Berg, 
06-19516230, vwg.ivn.rvu@gmail.
com.

Vogels kijken langs de 
snelweg

 

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:
-  Abcoude, Dongelmansstraat: Gesterl. Poes. Cyperse kopje. Witte 

sokjes, lijf zwart met bruine vlekken. Heet Strip.
-  Mijdrecht, Houtduif: 17 jarige lapjeskat. Heet Mitchie. Is doof en 

heeft stramme achterpoten.
-  Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje. 
-  Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. 11 jaar en 

heet Diva. Is erg schuw.
-  Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. 5 jaar oud. Heeft klein hapje 

uit oor. Heet Sam.
-  Uithoorn, Thamerlaan: Witte poes met grijze band op hoofd. 7 we-

ken terug bevallen. Heet Miesje.
-  Wilnis, D.J.Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. Heeft ont-

stoken oogje is 4 jaar en heet Desi..
-  Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Heeft witte bef en voorpoot.

Gevonden:
-  Wilnis, B.Padmosweg: Grijs gestreepte cyperse poes.
-  Mijdrecht, Pr. Margrietlaan: Cyperse poes.
-  Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.
-  Vinkeveen, omgeving Scholeksterlaan: Donker cyperse kat.
-  Wilnis, Oud Huizerweg: Zwarte gecastreerde kater met een paar 

witte haartjes op kin.

COLOFON

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
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
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

Vermist, wie heeft Macho gezien?

Uithoorn - Macho is sinds dins-
dag 13 augustis niet meer thuis ge-
komen. Hij blijft wel vaker een paar 
nachtjes weg, maar nooit zo lang. 
Het kan zijn dat hij zich heeft op 
laten sluiten in een huis/berging 
schuur/garage of caravan. En het 
kan ook zijn dat hij de Zijdelweg is 
overgestoken en de weg is kwijtge-
raakt of in een auto/bestelbus is ge-
kropen. Wij hebben echter ook het 
vermoeden dat hij misschien een 
2e huis heeft en daar eten krijgt, wij 
doen dan ook een dringend verzoek 
hem niet in huis te laten en eten te 
geven, hij heeft één huis en dat is bij 
ons, wij missen hem heel erg.
Macho heeft een rood halsbandje 
voorzien van een plastiek naamko-
kertje en een belletje is gecastreerd, 
gechipt en bijna 6 jaar. Macho is 
een slanke kater en staat hoog op 
zijn poten en heeft een lange staart 
en is zwart/wit. Hij heeft een wit 
snoetje en een zwarte vlek onder 
zijn kin. Ook heeft hij een opval-
lende witte streep over zijn rechter 

heup iets boven de knie. Witte buik/
borst en veel wit aan de pootjes .
Als u hem ziet laat het ons weten bij 
voorbaat hartelijk dank
Gerard en Nettie, Bertram 161, 
tel. 062290156 of 0651762333

Open Dag Tuin Bram de Groote 
Uithoorn – Zondag 1 september is 
al weer de laatste OPEN DAG van 
2013 in de Tuin van Bram de Groote. 
De herfst komt al snel dichterbij, 
maar er blijft volop te zien in de tuin. 
Veel planten staan nog in bloei en 
de appels en peren beginnen te rij-
pen. 

Tijd om zaden te verzamelen en 
vruchten te oogsten. Dank zij het 
mooie weer gonst het van de insec-
ten en met een beetje geluk leveren 
de bijen nog een laatste portie ho-
ning. Na 1 september gaat de tuin 
flink op de schop om op de eerste 
zondag in april weer open te gaan 

voor onze vele trouwe bezoekers. 
U bent zondag a.s. tussen 13 en 16 
uur van harte welkom. De toegang 
is gratis. De ingang van de tuin is 
aan de Boterdijk t.o. nr. 61. Fietsen 
kunt u stallen bij de werkschuur op 
de hoek van de Elzenlaan en de Bo-
terdijk. 

Start kaartverkoop Nostalgische Avonden
hebben hetzelfde programma. Aan-
vang 19.30 uur; zaal open 18.30 uur. 
Entreekosten: 5 euro incl. een kop-
je thee of koffie. Kaarten kunt u van-

af heden bestellen bij Dirk Plasme-
ijer, tel. 0297-563335 (’s avonds tus-
sen 17.30-18.30 uur) of via de mail: 
dp@de-kwakel.com 

De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer een Nostalgische Avond in het 
dorpshuis in De Kwakel. Het pro-
gramma zal een mix zijn van nog 
niet eerder op de site gepubliceer-
de foto’s, filmisch materiaal en fo-
to’s uit de diverse rubrieken op de 
site www.de-kwakel.com . Dit alles 
wordt aaneengepraat en van com-
mentaar voorzien door Dirk Plasme-
ijer, die daarbij ongetwijfeld weer 
kan rekenen op ondersteuning van-
uit de zaal. De stichting prijst zich 
gelukkig dat zij dit jaar zelfs kans 
heeft gezien om een Bekende Ne-
derlander te strikken voor het ge-
bruikelijke intermezzo! 

Twee avonden
De Nostalgische Avond wordt twee-
maal georganiseerd: op vrijdag-
avond 20 september en op vrijdag-
avond 18 oktober. Beide avonden 

Meezingen 
in het Groot 
Uithoorns 
Kerstkoor

Uithoorn - Op maandagavond 23 
september is de eerste repetitie van 
het Groot Uithoorns kerstkoor.
Iedereen die van kerstmuziek en 
van zingen houdt is van harte uit-
genodigd om mee te zingen met dit 
bijzondere projectkoor, onder lei-
ding van dirigent Ferdinand Beuse.
In 12 repetities worden meerstem-
mige koorarrangementen ingestu-
deerd van een aantal bekende po-
pulaire Engelstalige kerstliedjes. 
Op zondagavond 22 december zal 

tijdens het inmiddels traditione-
le kerstconcert van the X-mas Vo-
cals het resultaat van de muzikale 
inspanningen te horen zijn. Deel-
nemers aan dit projectkoor hoe-
ven niet te beschikken over een ge-
schoolde zangstem. Enige koorerva-
ring is een pré, maar dit project kan 

ook de aanzet zijn tot het opdoen 
van de eerste koorervaring. Op de 
website www.uithoornskerstkoor.nl 
kunnen geïnteresseerden meer in-
formatie lezen en beluisteren. Aan-
melden voor dit project kan via de 
website of via de Vocal Company 
0297 521718.



Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het 
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 

Voor naturalisaties, ondertrouw, eer-
ste inschrijvingen buitenland en inza-
ge vergunningen moet u altijd een af-
spraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn. Tel.: 0297-
513111, e-mail: dorpscentrum@uit-
hoorn.nl. Geopend op dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één van 
de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en za-
terdag van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.30 uur. Dinsdag, donderdag, zon-
dag en offi ciële feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  www.
offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice 
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stads-

werk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 

Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp, Be-
roepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen bij 
Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeld-
kwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19 
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, 
A. Stevens, 0297-513111

- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergun-
ningen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ter inzage  25 juli 2013 tot en 
met 4 september 2013. Inlichtingen bij: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Eve-
lien van Assenbergh, evelien.van.assenberqh@waternet.nl, tel.: 0900 93 94

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperi-
ode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van 
19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikke-
ling, A. Stevens, 0297-513111

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contact-
persoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamer-
laan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. 
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen 
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot 
en met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-
513111

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot 
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de La-
gemaat, 0297 513111

- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 au-
gustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid 
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

schutting. Ontvangen 16 augustus 2013.
De Kwakel
- Jaagpad ter hoogte van 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een schapenverblijf. Ontvangen 21 augustus 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een onderheid terras. Ontvangen 19 augustus 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

constructie. Ontvangen 20 augustus 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 98, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieu-

wen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5. Vergunning aan de exploitant  van café Drinken & Zo voor 

het:
- Exploiteren van een horecabedrijf t/m 21 augustus 2016
- Drank en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 2 oktober 2013
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Onheffi ng van het geluid aan Restaurant Amstelfort voor het ten 

gehore brengen van muziek op 24 augustus 2013 van 15.30 tot 01.00 uur en op 
31 augustus 2013 van 17.00 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 30 september 2013.

De Kwakel
- Iepenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning en schuur/garage. Bezwaar: t/m 1 oktober 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Winkeliervereniging Amstelplein voor het organiseren van de in- 

en uittocht van Sinterklaas op 16 november en 6 december 2013 in Uithoorn en 
De Kwakel. Bezwaar t/m 30 september 2013.

- Vergunning aan Plux voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om ken-
baarheid te geven aan de acties voor Warchild. Bezwaar t/m 30 september 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
 kennisgeving ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn 
om positief te beschikken op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de ac-
tiviteit milieu van Quaker Chemical B.V.  gevestigd op het perceel Industrieweg 1-13 
te Uithoorn. Het betreft een wijziging van de reeds vigerende vergunning. 
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 29 augustus 2013 
tot en met 9 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn, tijdens de openingstijden van de receptiebalie. Tegen vergoeding van de 
kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. 
Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden in-
gezien. U kunt het ontwerpbesluit ook via de website www.uithoorn.nl raadplegen. 
Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons 
college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn). Monde-
linge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar 
voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Publiekszaken (tel. 
0297-513111).
Uithoorn, 28 augustus 2013

 REPARATIE PUBLICATIE OP DE GEMEENTEPAGINA IN DE 
 NIEUWE MEERBODE VAN 28 AUGUSTUS 2013
Een beleidsregel treedt in beginsel in werking na bekendmaking. Van een aantal be-
leidsdocumenten van de gemeente Uithoorn is de datum van publicatie niet meer te 
achterhalen of heeft offi ciële bekendmaking op de gemeentepagina van de Nieuwe 
Meerbode nog niet plaatsgevonden. 
De onderstaande beleidsdocumenten zijn permanent in te zien bij de receptie van 
het gemeentehuis. Bovendien zijn ze binnenkort te zien op de regelingenbank van 
de gemeente Uithoorn: http://uithoorn.regelingenbank.nl
De Flora- en faunawet is sinds 2002 van toepassing. Het is een kaderwet betreffen-
de de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland 
Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
Natuurbeleid voor Uithoorn; een handleiding voor het omgaan met de fl ora en fau-
nawet en de versterking van de natuurwaarden. Vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders op 12 oktober 2006.
Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 
Stadswerk
Deze gedragscode is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in 
groenvoorzieningen van Uithoorn. Vastgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders op 27 oktober 2011. Het betreft een uitwerking van het bestendig be-
heer in het kader van de Flora- en faunawet. 
Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
Beleid voor de onderhoudspaden in het openbaar groen bij gebouwen op gemeente-
grond. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juli 2006 
Uitvoeringsprogramma VSP De Kwakel
Uitvoeringsprogramma bij het verkeersstructuurplan De Kwakel, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 1 januari 2013, waarbij een motie is aangenomen.
Evaluatie Bomenbeleidsplan
Op basis van de evaluatie van het bomenbeleidsplan heeft het college van burge-
meester en wethouders  op 14 maart 2013 besloten om het huidige beleid voort te 
zetten. De aanbevelingen voor het beheer, de lijst van waardevolle bomen en de be-
kendheid van de burgers met het beleid, worden integraal doorgevoerd.

 PUBLICATIE MACHTIGINGSBESLUIT GEVONDEN EN/OF VERLOREN 
 VOORWERPEN
Op basis van de artikelen 5 t/m 12 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is de gemeen-
te verantwoordelijk voor het beheer van onbeheerde zaken. Ook het ophalen, ver-
wijderen, registreren en beheren van aangetroffen/gevonden fi etsen en fi etswrak-
ken behoren tot deze taak.
In dit kader heeft de burgemeester het volgende besluit genomen:
- gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk 

Wetboek en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
A.  de medewerkers van de informatiebalie en medewerkers van het cluster Veilig-

heid en Handhaving te machtigen, de bevoegdheden die hen op  
grond  van de artikelen 5, tweede lid, 6 derde lid, 8 eerste en tweede lid, 9 en 
11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek toekomen, uit te oefenen;

B.  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit gevon-
den en/of verloren voorwerpen;

C. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie 
ervan op de gemeente pagina van de Nieuwe Meerbode.

Voortgang groot onderhoud N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen
Over ruim twee weken is de N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen 
voor de komende jaren weer bereik-
baar en veilig voor alle verkeer. In 
de zomerperiode wordt er een gro-
te onderhoudsklus geklaard tussen 
de Tienboerenweg en de Herenweg 
in opdracht van de provincie Utrecht. 
Tussen 12 juli en 2 september werkt 
de aannemer 7 dagen per week en 
24 uur per dag om de hinder voor het 
verkeer en de omgeving zo kort mo-
gelijk te laten zijn.

Het groot onderhoud betreft het ver-
vangen van de deklaag, inclusief een 
gedeelte van de onderliggende con-
structie. Groot onderhoud aan de 
provinciale wegen vindt periodiek 
plaats en is noodzakelijk voor de ver-
keersveiligheid en het wegcomfort. 
De werkzaamheden vinden gefa-
seerd plaats waarbij steeds een an-
der weggedeelte op de schop gaat 
en totaal wordt afgesloten om het 
werk te kunnen uitvoeren.

Afsluiting en adviesroute
De N201 tussen Amstelhoek en Vin-
keveen is gedurende de hele periode 
afgesloten voor doorgaand verkeer 

dat wordt omgeleid via de rijkswegen 
A2-A9 en A4. Doorgaand verkeer en 
vrachtverkeer is niet welkom op het 
lokale wegennet van De Ronde Ve-
nen omdat dit schade en hinder geeft 
en verkeersonveilig is. Er wordt een 
dringend beroep gedaan op bedrijven 
en chauffeurs om zich aan de advies-
route te houden die duidelijk staat 
aangegeven. Verkeersregelaars zijn 
ingezet om niet-bestemmingsverkeer 
terug te sturen en te helpen bij het 
vinden van de juiste route.

Komende wegafsluitingen
Fase 5: wegvak Benzinestation - 
Tienboerenweg afgesloten van 26 
augustus 05.00 uur tot 2 september 
05.00 uur 2013.

Meer informatie
Op onze website www.uithoorn.nl 
vindt u een overzicht van alle werk-
zaamheden, kaartjes voor omlei-
dingsroutes en links naar de websi-
tes en twitteradressen van de provin-
cie en omliggende gemeenten.
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Grootse actiecampagne met 
duizenden euro’s voordeel 
The Big Event komt naar 
Opel-dealer Van Kouwen
Regio – The Big Event van Opel 
komt ook naar Opel-dealer Van Kou-
wen in Aalsmeer en Mijdrecht. Deze 
grootscheepse campagne, met een 
veelvoud aan zeer aantrekkelijke 
aanbiedingen, doet van 2 tot en met 
7 september Aalsmeer en Mijdrecht 
aan. “In deze periode bieden wij elke 
nieuwe Opel-klant een tankpas aan 
ter waarde van � 500,- aan brandstof, 
krijgt men 20 procent voordeel op 
alle accessoires en tot � 2.000,- extra 
inruilwaarde voor de huidige auto. 
Ook kan de klant profi teren van een 
gratis Bi-Fuel upgrade, waarmee de 
klant beschikt over een af-fabriek 
geplaatste LPG-installatie, waardoor 
zowel op het voordelige LPG als op 
benzine gereden kan worden”, aldus 
Michael Meijer, salesmanager bij 
Opel-dealer Van Kouwen. Voor het 
aanjagen van The Big Event is Opel 
een enorm mediaoffensief gestart. 
Dat gebeurt onder meer met recla-
me op alle populaire radiozenders, 
op televisie, met reclamevliegtui-
gen bij grote evenementen, met bill-
boards en met online video’s. 

Inruilvoucher
Belangstellenden kunnen op www.
opel.nl een persoonlijke inruilvou-
cher downloaden, die zij kunnen 
verzilveren als ze tijdens de actie-
periode van 2 tot en met 7 septem-
ber hun auto inruilen voor een nieu-

we Opel. Bij de taxatie wordt duide-
lijk gemaakt hoeveel hoger de in-
ruilwaarde uitvalt, tot een maximum 
extra bedrag van � 2.000,- boven de 
in de Autotelex koerslijst vermelde 
prijs. 

Gratis brandstof
De tankpas ter waarde van � 500,- 
aan brandstof geldt voor iedereen 
die tijdens The Big Event een nieuwe 
Opel koopt. De pas is tot een jaar na 
de aankoopdatum geldig. Voor al-
le Opel-accessoires geldt in de ac-
tieweek een korting van 20 procent 
en voor de meeste modellen is zon-
der meerprijs een upgrade naar een 
Bi-Fuel-versie mogelijk. Dit zijn uit-
voeringen die af-fabriek en dus met 
behoud van de volledige garantie 
geschikt zijn voor het rijden op de 
voordelige en milieubewuste brand-
stof LPG. Momenteel loopt deze be-
sparing op tot zelfs 1 euro per liter 
brandstof. De gratis Bi-Fuel upgra-
de is mogelijk op Corsa, Astra, Me-
riva en Zafi ra Tourer. Ook de nieu-
we Insignia, die half september in 
Nederland verwacht wordt, komt in 
aanmerking voor deze upgrade naar 
een Bi-Fuel motor zonder meerprijs, 
én een tankpas met � 500,- brand-
stoftegoed. Kom dus van 2 tot en 
met 7 september naar Opel-dea-
ler Van Kouwen voor ongeëvenaard 
veel voordeel!

Veel animo voor het Politiek Café 
Vervolg van de voorpagina

Onderwerpen
De onderwerpen werden aan tafel 
als een kernzin op een groot ‘fl ip-
over vel’ papier geschreven. Na een 
korte periode van individuele in-
breng werd er door de deelnemers 
gewisseld van tafel. Op hun beurt 
konden die vervolgens bij de vol-
gende tafel ingaan op de reeds ge-
formuleerde stellingen van de vori-
ge groep. Tegen half tien was ieder-
een ‘rond’ geweest en kon de balans 
worden opgemaakt wat nu wel de 
belangrijkste onderwerpen zijn die 
leven bij de bewoners en onderne-

mers van het Centrum Oude Dorp. 
De vellen papier van elke tafel met 
de daarop geschreven ‘statements’ 
werden een voor een op een voor 
iedereen zichtbare plaats opgehan-
gen waarna elk raadslid uitleg gaf 
welke onderwerpen het meest ter 
sprake waren gekomen. Het bleek 
dat de meeste daarvan al geruime 
tijd speelden en ook al vaak in het 
nieuws zijn geweest. Zoals de wens 
van een autoluw dorp, het behoud 
van het karakteristieke aanzien van 
Uithoorn, behoud en onderhoud 
van de Schanskerk, geen invoe-
ring van betaald parkeren, handha-
ven van het verbod op vrachtverkeer 

via het Thamerlint, geen uitvoering 
van grote projecten als er geen geld 
voor is, het streven naar een gevari-
eerd aanbod aan horeca in het Ou-
de Dorp langs de Amsteloever, be-
houd van cultuur en de cultuur-
mogelijkheden in Uithoorn, verbe-
tering van de communicatie tus-
sen gemeente enerzijds en bewo-
ners en ondernemers anderzijds, 
meer aandacht voor bewonerspar-
ticipatie en iets met de uitkomsten 
daarvan doen etc, etc. In feite tal-
rijke onderwerpen die voor menig-
een niet zozeer ‘nieuw’ zijn, maar 
wel steeds onderwerp van gesprek 
zijn in de Uithoornse samenleving. 

Tot slot werd door Leonie Hermans 
aan de raadsleden gevraagd of zij 
voornemens waren een aantal van 
de meeste heikele onderwerpen tot 
onderdeel van hun verkiezingspro-
gramma te maken. Daar werd wis-
selend, maar niet afwijzend, op ge-
reageerd. De meeste verkiezings-
programma’s moeten nog (her)in-
gevuld worden. Niet alleen de deel-
nemers aan dit politiek café, maar 
ook wij zijn benieuwd of er van het-
geen er deze avond is besproken, 
nog wat in terug te vinden is.

Niettemin kon worden gesproken 
van een geslaagde avond waarvan 
je kon merken dat die politiek en 
burger toch wat dichter bij elkaar 
heeft gebracht. Dat is ook een van 
de uitgangspunten geweest.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens 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 aan-
wezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Vuilcontainers

Kika aktie

Uithoorn - Al meerdere ma-
len heb ik in de Meerbode ar-
tikelen gelezen over de waan-
zin van het container-ophaal-
beleid. Aanvankelijk vond ik 
de schrijvers/sters ietwat zeur-
derig maar daar ben ik in-
middels wel van teruggeko-
men. Het is nu 18.30 uur en 
een heerlijke zomeravond. De 
containers zijn vandaag toe-
vallig geleegd en onder een 
zweem van irritante vliegen 
haal ik mijn bak weer binnen. 
Het lijkt echter wel of de irri-
tante brommers met me mee 
vliegen. De bak staat in de na-
bijheid van de keukendeur en 
de storende zoemende indrin-
gertjes vallen massaal mijn 
keuken aan om zich te goed te 
doen aan alles waaraan ik niet 
had gedacht het af te dekken. 
Tenslotte,als ik de vliegen heb 
verjaagd, doe ik de deur maar 
dicht om verdere indringers 

buiten te sluiten. Wel jam-
mer met dat mooie weer! Zo....
fi jn alles in de pannen, straks 
lekker buiten eten........U voelt 
het al aankomen zeker. Bin-
nen een paar minuten vallen 
zeker tien zwaar irritante vie-
ze vliegen onze borden aan 
en al zwaaiend met onze ar-
men proberen we tussendoor 
ook nog even van onze maal-
tijd te genieten. Ik zeg niet op 
voorhand dat dit het gevolg is 
van het nieuwe ophaalbeleid 
waarover zovelen ( terecht) 
klagen. Opvallend is wel dat 
we ons al wekenlang afvragen 
waar dit jaar die grote para-
de van vliegen vandaan komt. 
Mocht het U nu ook zijn opge-
vallen dat er zoveel meer ge-
peupel is omdat de containers 
maar eens in de twee weken 
wordt opgehaald, laat het ons 
dan even weten op robbos-
sers@gmail.com. 

Uithoorn - Wij, Jelle Immer-
zeel en Glenn Vernooy, heb-
ben in deze vakantie een ac-
tie voor kika gedaan. De ac-
tie heet: “Draag je steentje bij”. 
We hebben geld opgehaald 
door auto’s te wassen en lege 
fl essen op te halen. Toen heb-
ben we ze ingeleverd bij Al-
bert Heijn Jos van den Berg 
en Jos van den Berg heeft het 
bedrag verdubbeld. We heb-
ben in totaal 20 steentjes op-
gehaald ter waarde van 100,00 
euro. Bedankt, wij zijn er heel 

blij mee en kika ook. Als u ook 
u steentje wil bijdragen kunt u 
dat doen op www.kikabouw.nl, 
een steentje kost 5,00 euro. Ze 
hebben de steentjes nodig om 
een ziekenhuis te bouwen het: 
Maxima centrum. Normaal 
overleeft 75% van de kinde-
ren de ziekte, maar ze hopen 
met het nieuwe ziekenhuis er 
95% van te maken. Elk steen-
tje maakt verschil. 

Glenn Venooy en Jelle Im-
merzeel

Een nieuw jaar een nieuwe 
digitale start!
Uithoorn - Speciaal voor de wat 
ouderen onder U die eindelijk de 
stap willen of durven gaan zetten in 
het digitale tijdperk, gaan in de eer-
ste week van oktober 2013 de com-
putercursussen weer van start.
In kleine groepjes worden de meest 
gebruikte internetmogelijkheden, 
zoals onder meer e-mailen, zoeken 
op internet, tekstverwerken en ver-
dere vaardigheden in 8 dagdelen 
van 2 uur, uitgebreid op de compu-
ter aangeleerd. Ook jongeren zijn 
uiteraard van harte welkom.
Er zijn ook cursussen voor gevor-
derden (5 dagdelen van 2 uur). Bo-

vendien worden er (bij voldoende 
deelname) workshops georgani-
seerd voor mensen die hun kennis 
op computergebied wat willen op-
frissen en voor beginners op het ge-
bied van digitale fotografi e. Er zijn 
voor de genoemde cursussen nog 
plaatsen vrij.
De cursussen worden gegeven in 
het Wijkcentrum VITA, Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn, docente is : Ida Jan-
maat.
Opgave en/of informatie : tel. 0297-
564765 ((tussen 19.00-21.00 uur) of 
e-mail: a.m.janmaat@zonnet.nl Zie 
ook advertentie elders in dit blad

Zaterdagavond: 

Tropical Night in Uithoorn
Uithoorn - Traditiegetrouw wordt 
er in Uithoorn de laatste zaterdag 
van augustus, de Tropical Night 
georganiseerd. Het wordt weer 
swingen langs de Amstel. Bij de 
Herbergh 1883 wordt het weer 
één groot feest. Eigenaar Herold 
kijkt dan ook weer uit naar een 
heerlijke zaterdagavond met een 
tropisch tintje. Wederom is er ge-
kozen voor de Toppers. De altijd 
gezellige en druk bezochte Her-
bergh 1883 aan de Amstel zal met 
zijn prachtige locatie. Het publiek 
zowel jong als oud met open ar-
men ontvangen. De Herbergh 
1883 voorzien van geluid door 
Gerrie wie ook zijn zang kwalitei-
ten zal laten horen. Marco Mark 
bekend uit de regio Woerden zal 
net als vorig jaar zijn brede reper-
toire laten horen. Harm, voor een 
iedereen uit Uithoorn en omge-
ving zeker geen onbekende is en 
met zijn heerlijke repertoire er een 
tropisch feestje van zal maken. De 
afsluiting van de avond is Mar-
tin Vincken ook geen onbekende 
in Uithoorn en zal met zijn steeds 
vernieuwde repertoire en heer-
lijke stemgeluid het publiek elke 
keer weer opzwepen en verma-

ken. Tropical Night begint 21.00 
uur en voor het buiten progamma 
stopt dit om 01.00 uur en zal bin-
nen In het café de Herbergh 1883 
doorgaan tot 03.00 uur.

De Gevel
In cafe de Gevel kunt u zaterdag-
avond gaan genieten van Dennis 
Burke and his Soulsurvivors. 
Dennis Burke and his soul Survi-
vors is een plaatselijke 10-koppi-
ge 60’s band die niet meer weg te 
denken is uit de plaatselijke mu-
ziekscene. De meeste muzikanten 
van de band hebben de jaren van 
Woodstock als beginnende mu-
zikant meegemaakt en ze waren 
dan ook gelijk enthousiast.

Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo swingt het ook 
weder de pan uit met 
De nieuwe Doe Maar tribute band 
heet ‘Doe Maar Na’.
De band is ontstaan naar aan-
leiding van een eenmalig optre-
den maar al gauw stroomden de 
optredens binnen. De vier heren 
hebben een gemeenschappelijke 
passie: Nederska en reggae spe-
len. Ze nemen u terug naar de 

tijd dat Nederland zuurstokroze 
en fosforgroen kleurde. Alle grote 
hits van de populairste Nederpop 
band ooit passeren de revu.

Sjiek aan de Amstel
Bij Sjiek aan de Amstel wordt 
i.s.m. Fire-Ball-Disco een buiten-
disco geplaatst waar tropische 
muziek ten gehore bracht wordt. 
De doelgroep voor deze tropische 

disco is 18+. Tijdens de avond is 
er live percussie in de vorm van 
acts. De DJ’s zijn Antal zantvliet, 
Roel Blankers, Brian Chundro & 
Santos en
Cleyton Barros on percussion. Te-
vens zijn er bij de buitenbbq heer-
lijke snacks te verkrijgen. Kort-
om genoeg ingredienten om za-
terdagavond te gaan genieten in 
Uithoorn. 

Tribute band: Doe maar na speelt bij Drinken en Zo

Zanggroep Musica start 
weer met de repetities

Ga creatief de herfst in!

Uithoorn - Vanaf woensdag 28 au-
gustus beginnen de repetities weer 
in de recreatiezaal van het Hoge 
Heem Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB 
Uithoorn. Na de ledenstop dit voor-
jaar kunnen nu weer nieuwe le-
den zich aanmelden. Naast koor-
leden, vooral heren, zoekt Musica 
ook solisten(alle stemmen). Zangers 
en zangeressen die informatie wil-
len ontvangen kunnen vrijblijvend 
contact opnemen met de voorzitter 
0297-563177 of via de mail: zang-
groepmusica@kpnmail.nl 
Musica, opgericht in september 
2012, heeft inmiddels een uitge-
breid repertoire ingestudeerd en di-
verse concerten gepresenteerd in 
de regio. Op het programma van 
de zanggroep staan hoofdzakelijk 
operette- en musicalliederen. Ook 

de Nederlandstalige meezingnum-
mers ontbreken niet, aldus de voor-
zitter. Vooral operette melodieën zo-
als: Adieu, mein kleiner Gardeoffi -
zier, Wien Wien nur du allein en het 
prachtige Wolgalied zijn bij de ou-
deren overbekend. Tijdens de druk 
bezochte concerten zingen de ou-
deren volop mee met de refreinen 
die op de achterzijde van het pro-
gramma zijn afgedrukt. Musica ver-
hoogt de sfeer met de manier waar-
op de groep zich presenteert, koor 
en solisten zijn te zien in vrolijke 
Oostenrijkse kleding en het geheel 
ziet er uit als een Weens terrasje met 
daarop zangers die begeleid wor-
den door een pianiste. Voor de ko-
mende maanden zijn al weer enke-
le concerten geboekt en voor 2014 
komen de aanvragen ook al binnen. 

Uithoorn - In het sfeervolle en rui-
me Atelier De Rode Draad aan de 
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn 
zijn deze herfst lessenseries Spe-
lend Schilderen, Aquarelleren en 
Beeldhouwen. In de lessen Spelend 
Schilderen, de Kunst van het Kie-
zen bied Joke Zonneveld je op een 
speelse manier de ruimte om te ont-
dekken wat je met acryl- en aqua-
relverf, krijt en houtskool kan uit-
drukken. Geschikt voor beginners 
en gevorderden. Op za-middag 11 
lessen vanaf 7 sept, op ma-ocht en 
do-ocht 6 lessen om de week van-
af 9 en 12 september. Een les duurt 
3 uur. Alle schildermateriaal is in het 
atelier aanwezig. Daarnaast geeft ze 
om de twee weken les aan kinderen 
van 5 tot 8 jaar op donderdagmid-
dag van 15.45 tot 17 uur. Uitgebrei-
de info: www.jokezonneveld.nl of 
020-6418680. Het atelier is te huur 
in deeltijd.

Aquarelles
Ellen ten Kroode geeft op dinsdag-
morgen aquarelles vanaf 10 sep-
tember, 12 lessen van 2,5 uur. Nog 
enkele plaatsen vrij. De groep is 
klassikaal bezig met onderwerpen 
als stilleven, landschap, of een vrij 
onderwerp, terwijl de ervaren en in-

spirerende docente iedereen op ei-
gen niveau begeleidt. Aan essentië-
le aspecten zoals de penseelhante-
ring, het uitsparen van het wit, hel-
derheid, het mengen van de kleuren 
en beeldopbouw wordt uitgebreid 
aandacht besteed. Bij de eerste les 
wordt het aan te schaffen materi-
aal besproken. Geschikt voor begin-
ners en gevorderden. Info: Ellen ten 
Kroode 020-6411610. Zie ook www.
watercolour.nl

Beeldhouwen:
Deze beeldhouwcursus is voor zo-
wel beginners als gevorderden. U 
kunt kiezen uit boetseren met klei 
of was, hout of beeldhouwen in de 
zachte en harde steensoorten. Sa-
men met uw docente Ella de Nijs, 
bespreekt u de mogelijkheden. Tij-
dens de les komen verschillen-
de bewerkingstechnieken, gereed-
schappen en materialen aan bod. U 
wordt individueel begeleid, waarbij 
U uw vaardigheden al doende kunt 
ontwikkelen. U zoekt naar de vorm-
taal die in u zit, en leert die te her-
kennen en stimuleren. Doorlopend 
zijn er vanaf 11 september 14 lessen 
beeldhouwen/boetseren van 19.30-
22 uur. U kunt elk moment instro-
men. Informatie : tel: 06-26792450.

Buurthuis Ponderosa begint 
aan seizoen 2013-2014
Uithoorn - Na de grote schoon-
maak en het noodzakelijke onder-
houd is Buurthuis Ponderosa hele-
maal klaar voor het nieuwe seizoen 
2013 – 2014. Op maandagmiddag 2 
september 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 ok-
tober gaan de punten weer meetel-
len voor de competitie, maar mee-
doen aan deze competitie is géén 
verplichting. U kunt inschrijven be-
gint vanaf 13.00 uur, de kosten zijn � 
2,00 p.p., inclusief 1 x koffi e of thee. 
Ook de diverse andere (biljart-)clubs 
en verenigingen, die gebruik ma-
ken van Buurthuis Ponderosa, star-

ten vanaf 2 september weer met hun 
activiteiten. De eerste van de klaver-
jasavonden op vrijdag staat gepland 
voor 6 september a.s., 
aanvang 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. De tweede avond 
is op vrijdag 20 september, daarna 
om de twee weken. Ook voor de vrij-
dagavond geldt: géén competitiever-
plichtingen! De kosten zijn � 2,00 p.p., 
inclusief 1 x koffi e of thee. De vrijwil-
ligers 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 Plesman-
laan 27 in Uithoorn. Het gebouw is 
goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

Werk aan de weg!
Aanleg parallelweg vanaf de 
Veenweg tot kruising N212
Regio- Tussen 2 september 2013 
en 30 juni 2014 wordt het bestaan-
de pad langs de N201, tussen de 
kruising met de Veenweg en die van 
de N212 (Ir. Enschedeweg) omge-
bouwd tot een parallelweg. 

Hierdoor wordt deze route veiliger 

en comfortabeler voor fi etsers en 
bestemmingverkeer. Het verkeer op 
de N201 zal er geen last van onder-
vinden en kan normaal zijn weg ver-
volgen. Dit is het laatste deel van het 
groot onderhoud aan de N201 in De 
Ronde Venen. Er zijn na 2 septem-
ber geen omleidingen meer.
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Reunie en nieuwe website: 
Dans- en partycentrum Colijn 
klaar voor nieuwe seizoen!
Regio - Axel en Heleen Colijn van 
het gelijknamige Dans EN Partycen-
trum in Uithoorn zijn er klaar voor! 
De voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen zijn in volle gang en het 
gaat weer een fantastisch seizoen 
worden met diverse hoogtepunten! 
In het aankomende weekend star-
ten de Workshopdagen voor de bal-
letafdeling! Er zullen diverse work-
shops gegeven worden door de 
nieuwe docenten van het Danscen-
trum! Techniek/Klassiek, Popshow, 
Hip Hop, Boys Only; alle onderdelen 
komen aan de orde op 1, 3 en 4 sep-
tember! Deze workshops zijn gratis 
toegankelijk voor iedereen vanaf 8 
jaar. Het rooster vindt u op de site! 
De lessen starten in de derde week 
van september. Ook dan is het mo-
gelijk om een proefles te doen!

Stijldansen
Het seizoen voor het stijldansen is al 
begonnen met de vrijdansavonden 
op de woensdagavond. Iedereen 
die het leuk vindt om te dansen is 
van harte welkom op deze avonden, 

leerling of oudleerling het maakt 
niet uit! Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het Danscen-
trum! Heeft u al eens gedanst en 
overweegt u om weer te beginnen 
maar weet u niet precies op welk 
niveau? Maak dan gebruik van de 
gratis ‘herintreders’les! Een privé-
les waarin bekeken wordt op welk 
niveau u het beste in kunt stappen. 
Wanneer u in het verleden les heeft 
gehad hoeft u echt niet weer bij het 
begin te beginnen!
Nieuw dit seizoen is de cursus Swing 
Solution voor beginners! Deze dans-
vorm bestaat uit een aantal dansjes 
die geschikt zijn voor mensen die 
het leuk vinden om met hun partner 
te dansen maar voor wie stijldansen 
niet helemaal hun ding is; de hustle, 
kroegswing, swingfox en salsa/me-
rengue! Natuurlijk start er ook een 
beginnerscursus stijldansen! 

Nieuwe site
Eind deze week gaat de nieu-
we website de lucht in. Op de ver-
nieuwde site kunt u alles vinden met 

betrekking tot het Partycentrum, 
met kant en klare arrangementen 
en ideeen voor particuliere feestjes, 
verjaardagspartijtjes etc. maar ook 
bedrijfsuitjes, zoals een dansboot-
camp met lunch! Wat betreft het 
Danscentrum vindt u alle informatie 
met betrekking tot cursussen, mo-
gelijkheden en tarieven!

Reunie
Eindelijk is het dan zover! Op za-
terdag 19 april 2014 organiseren 
Axel, Heleen, Cees en Stella Colijn 
een reunie! Ter voorbereiding hier-
van vindt u op de Facebookpagina 
van Dans- en Partycentrum Colijn in 
de komende maanden steeds nieu-
we foto’s uit de oude doos uit de af-
gelopen 40 jaar! Heleen Colijn: “We 
zijn hier al mee begonnen en de re-
acties zijn echt overweldigend! Ie-
dereen vindt het zo leuk om terug 
te kijken op die tijd! Wij nodigen een 
ieder die nog leuke foto’s heeft lig-
gen deze te scannen en te mailen. 
Wij zullen ze dan ook in het album 
zetten.” 

Programma Kwakelse Kermis 31 augustus tot 3 september 

De Kwakel gaat weer uit zijn dak!
Heel De Kwakel kijkt alweer uit naar de di-
verse festiviteiten van De Kwakelse Kermis, 
die zaterdag 31 augustus september start en 
dinsdag 3 september afsluit met de grote op-
tocht. 

Zaterdag 31 augustus
De tent op het Evenemententerrein opent om 
21.00 uur haar deuren voor een Wildstyle-
avond. Met DJ Jeroen en een andere geheime 
artiest. Entree is deze avond tien euro.

Zondag 1 september 
Al meer dan 110 jaar lang is er een kinderop-
tocht. Ook dit jaar kunnen alle kinderen vanaf 
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 ver-
wacht op het plein bij het Dorpshuis. Daar zal 
een jury iedereen in de juiste categorie beoor-
delen, 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 prijs-

uitreiking zal plaats vinden.
’s Avonds is er in de tent een optreden van 
‘Het Gebroken Hartje’. Arie Bombarie, Jerom-
meke, Sjonny Gitaar en Nikkelen Nelis zulle 
de tent verrassen met hun optreden. Entree is 
gratis.

Maandag 2 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de euromid-
dag 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 
zevende 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. 

Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom 
in de tent om samen met De Heinoos een fan-
statisch feestje te gaan bouwen. 
De muziek gaat terug in de tijd met hits uit 
vervlogen tijden oftewel de Heinoos zeggen; 

een structurele chaos. Dit belooft en avond te 
worden vol goede herinneringen, humor en 
pittige presentatie. Entree is gratis!

Dinsdag 3 september
Niet meer weg te denken is de grote optocht 
op dinsdag, die dit jaar voor de eenenzestigste 
maal De Kwakelse Kermis zal afsluiten. 

Het opstellen van de karren begint al ’s mor-
genvroeg en vanaf ± 9.45 uur start de optocht.

De route is als volgt: 
Kwakelsepad, Anjerlaan, doorsteek Gerbera-
laan, Anjerlaan, Ringdijk, Vuurlijn, Watsonweg, 
Boterdijk en Drechtdijk. Na de optocht gaat 
iedereen naar de tent, waar om 16.30 uur de 
prijsuitreiking van de 61e optocht is. Het feest 
is dan nog niet gedaan, want DJ Duo ‘Dik en 
Gezellig’ zullen met de Optocht Afterparty de 
Kermis afsluiten. 

Het Feestcomité en Penelope Events wenst ie-
dereen een gezellige Kermis toe.

Voor info: 
www.polderfeest.nl en de Facebookpagina 
van het Feestcomite De Kwakel (zoek op pol-
derfeest).

Foto’s: Verheij Fotografie en
Dirk Plasmeijer

Open Dag Muziekgebouw 
Uithoorn - Zondag 1 september 
vanaf 13:00 uur opent het Muziek-
gebouw van KnA haar deuren voor 
alle mensen, oud en jong die geïn-
teresseerd zijn in muziek maken, of 
leren muziek maken. Alle geïnteres-
seerden kunnen van 13:00 tot 17:00 
langskomen in het Muziekgebouw 
van KnA. Tijdens de dag kan ieder-
een die een instrument wil leren 
spelen langskomen en praten met 
docenten en leerlingen over het in-
strument naar keuze. In het muziek-
gebouw wordt op vele verschillen-
de soorten instrumenten les gege-
ven: Piano, Trompet, Viool, Drums, 
Saxofoon, Klarinet, Dwarsfluit, Cel-
lo, Hoorn, Trombone, Gitaar, Zang
Daarnaast wordt in groepsverband 
gemusiceerd door leerlingen en er-
varen muzikanten. Gedurende de 
open dag kan een goede indruk 
worden opgedaan van het plezier 
dat men beleeft in het kunnen spe-
len van een instrument. De profes-
sionele conservatorium geschool-
de docenten laten zien hoe een 
les werkt in één van de lesruimtes 
en verschillende uitvoeringen wor-
den gegeven in de grote zaal van 
het gebouw. Het komende seizoen 
staan weer vele muzikale enthousi-
astelingen klaar om samen muziek 
te maken en steeds beter te leren 
spelen. Een muziekinstrument leren 
spelen is een bijzonder bevredigen-
de bezigheid. Het is een manier om 
creatieve energie op te doen en he-
lemaal op te gaan in de muziek die 
je maakt. 

Muziekles voor kinderen
Voor kinderen wordt iedere middag 
van de week les gegeven op ver-
schillende instrumenten. De les-
sen duren 20 minuten, dus kun-
nen goed worden gecombineerd 
met andere hobby’s en school. Tij-
dens de open dag kunnen kinderen 
komen kijken welk instrument ze 
aanspreekt, er even op proberen te 
spelen onder begeleiding van een 
muziekdocent en kijken hoe snel 
andere leerlingen al leuke muziek 
kunnen maken. 

Onderzoek heeft bewezen dat mu-
ziekles voor kinderen goed is voor 
de ontspanning, maar ook voor de 
stimulans van creativiteit en de co-
ordinatie van de linker- en rechter-
hersenhelft. Muziek leren lezen be-
vorderd ook de rekenkundige ga-
ven.

Volwassen onderwijs
Ook volwassenen leren snel een in-
strument spelen, zelfs als ze geen 
enkele noot muziek kunnen le-
zen. Thuis oefenen kan tegenwoor-
dig op nagenoeg alle instrumenten 
met speciale hulpstukken waardoor 
de buren geen last van uw nieuwe 
hobby hebben.
Zodra na reeds enkele maanden les 
er voldoende voortgang is geboekt, 
kan er begonnen worden met af en 
toe meespelen in groepsverband. 
Muziekvereniging KnA heeft een 
orkest waar alle niveaus muzikan-
ten in meespelen en iedereen kan 
op het eigen niveau een partij mee-
spelen. Op die manier is het spelen 
in een orkest leuk voor zowel be-
ginners als gevorderde muzikanten 
en tegelijkertijd houdt iedereen een 
uitdaging in het musiceren op eigen 
niveau.

Muzikale optredens
Naast de muziekles geven leden 
van muziekvereniging KnA ook een 
aantal keer per jaar een optreden, 
of doen ze mee aan wedstrijden en 
concoursen. 

De eerstvolgende gelegenheden 
zijn bijvoorbeeld een betoverend 
optreden van het Klein Orkest op 
15/16 september op de Elf Fanta-
sy fair in Arcen, een optreden van 
het KnA dweilorkest tijdens “Dwei-

“Alle instrumenten op deze foto kunt u op zondagmiddag 1 september zien en 
uitproberen. Ervaren docenten kunnen uitleg geven en u kunt leerlingen zien 
spelen die nog niet zo lang geleden begonnen zijn.”

len tussen de plassen” in Leimui-
den, de start van het nieuwe cul-
turele seizoen op 22 september bij 
de Thamerkerk in Uithoorn door 
het Harmonie Orkest, of de spec-
taculaire muzikale avond “A Music 
Night Out: Musicals & More” in het 
Crown theater in Aalsmeer. Voor dit 
laatste concert wordt ook een gast-
optreden verzorgd van The Am-
stel Gospel Choir uit Uithoorn met 
heerlijke meezingers uit de Musi-
cal “Sister Act”. Kaarten voor de-
ze show zijn te verkrijgen via www.
amusicnightout.nl.

Schema open dag
De open dag van het Muziekge-
bouw start om 13:00 uur en duurt 
tot 17:00 uur. Gedurende de hele 
middag zijn docenten van verschil-
lende instrumenten aanwezig om 
vragen te beantwoorden en kunt 
u de instrumenten allemaal zien, 
(proberen te) bespelen en contact 
leggen met leerlingen en muzikan-
ten. Ieder uur wordt tevens van een 
aantal instrumenten een proefles 
gegeven en kunt u in verschillen-
de combinaties muzikanten zien en 
horen spelen.

Voor vragen over de open dag, over 
muziekles of over meespelen in een 
orkest kunt u terecht bij Muziek-
vereniging KnA, kna.secretariaat@
gmail.com

ACTIVITEITENOVERZICHT UITHOORN

AUGUSTUS
Tropical Night 
zaterdag 31 augustus, 2013 om 20:00 uur t/m zondag 
01 september 2013 om 01:00 uur. 
  
Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

Gymnastiek:
iedere donderdag, 09.15 of 10.15 uur

Wereld (volks) dansen
Dansen op swingende muziek o.l.v. Maria, op woensdag-
middag van 13.30 – 15.00 uur.

Tekenen/schilderen 
Iedere maandagmiddag van 15.30 – 17.30 uur

SEPTEMBER
Expositie Piet Oussoren exposeert vanaf 1 sept tot en 
met 31 okt a.s in wijksteunpunt Bilderdijkhof aan de Bil-
derdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn. De Expositie “Oud en 
Nieuw” van 25 abstracte en landschapsschilderijen is op 
werkdagen gratis te bezichtigen van 9.00 tot 12.00 uur

UWTC: Rondje stelling
zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.

Woensdag 18 september organiseert de Vrijwilligers-
centrale Amstelland in Uithoorn een vrijwilligersmarkt 
in ’t Buurtnest. Tijdstip: Van 16.00 tot 18.00 uur. Adres: 
Arthur van Schendellaan 59.

Open Dag Tuin Bram de Groote 
Zondag 1 september is al weer de laatste OPEN DAG 
van 2013 in de Tuin van Bram de Groote.
U bent zondag a.s. tussen 13 en 16 uur van harte wel-
kom. De toegang is gratis.  De ingang van de tuin is aan 
de Boterdijk t.o. nr. 61. Fietsen kunt u stallen bij de werk-
schuur op de hoek van de Elzenlaan en de Boterdijk.

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE 
aankondiging naar: redactie Uithoorn@meerbode.nl
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Uithoorn - De grote vakantie is 
voorbij en bijna alle kinderen 
van de Kwikstaart hadden erg 
veel zin om weer te starten 
met een nieuw schooljaar. 
Deze keer startten de mees-
ters en juffen wel op een 
heel bijzondere manier: een 

echte vossenjacht! De kinderen 
van groep 1 t/m 4 kregen een paspoort met 

daarin allerlei Europese vlaggen. Ze moesten vervolgens 
in de wijk naast het schoolgebouw op zoek naar leer-
krachten. Geen eenvoudige taak, want ze hadden zich 
goed vermomd als inwoner van een Europees land. Als 
ze een juf of meester hadden gevonden, kregen de leer-
lingen een stempel in hun paspoort. Al snel waren alle 
reisdocumenten gevuld en werd het tijd voor een heerlijk 
koel glaasje limonade voor de kleintjes en een kopje kof-
fi e voor alle vaders en moeders. Aan de enthousiaste re-
acties van de kinderen en ouders was goed te merken dat 
de opzet geslaagd was: op een leuke manier kennis ma-
ken met alle leerkrachten van de Kwikstaart! 

Uithoorn -
voorbij en bijna alle kinderen 
van de Kwikstaart hadden erg 
veel zin om weer te starten 
met een nieuw schooljaar. 

echte vossenjacht! De kinderen 
van groep 1 t/m 4 kregen een paspoort met 

daarin allerlei Europese vlaggen. Ze moesten vervolgens 

VOSSENJACHT KWIKSTAART 
EEN GROOT SUCCES!
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Nieuwe hardloopclinic bij 
Amstelhof Running!
Uithoorn - Ook dit najaar organi-
seert Amstelhof Running weder-
om een hardloop clinic voor zowel 
beginnende als gevorderde lopers. 
Net als in voorgaande jaren werkt 
Amstelhof Running enthousiast toe 
naar de Zilveren Turfloop op zondag 
3 november. Voor de beginnende lo-
pers zal het doel zijn deelname aan 
de 5 km en voor de gevorderde lo-
pers 10 km of 10 EM. 

Programma
De clinic gaat van start met een 
presentatie ‘hardlopen doe je zo’ op 
maandag 2 september (van 19.30 
tot 21.00 uur). Tijdens deze presen-
tatie (gegeven door hoofdtrainer 
Willem van Leeuwen), worden alle 
facetten van het hardlopen behan-

deld en is er de mogelijkheid voor 
het stellen van vragen. De 8 geza-
menlijke looptrainingen starten op 
zondagochtend 8 september van 
9.30 tot 11.00 uur. De looptrainingen 
staan onder leiding van atletiek unie 
gediplomeerde looptrainers.

Nieuw concept!
De looptrainingen worden gegeven 
volgens een nieuw EMI concept dat 
zorgt voor meer afwisseling en meer 
Run Fun! Wat het EMI concept is? 
Ontdek het zelf! De kernwoorden 
van de looptrainingen bij Amstel-
hof Running zijn: Gezelligheid, leuk, 
leerzaam, ontspannend, motiverend 
en uitdagend. Meer informatie en/of 
aanmelden? Ga naar: www.amstel-
hofrunning.nl

Nieuwe Springbok in gebruik
De Hoef - Zaterdag jl. heeft de Bil-
jartvereniging de nieuwe zaal in de 
Springbok voor de eerste maal in 
het nieuwe seizoen in gebruik geno-
men met een oefenmiddag biljarten 
voor haar leden. Daarna zal ook de 
kaartclub van deze vereniging haar 
deuren weer openen voor de kaar-
ters onder u. Nog meer dan ooit is 
het de moeite waard om daar bij te 
zijn, in een schitterende ambiance is 
het nu mogelijk om met nog meer 
mensen van deze gezellige kaart-
avonden te genieten. ook de prij-

zen die er te verdienen zijn zullen 
u verbazen. Ze starten op zaterdag 
14 september en gaan door met 12 
oktober, 16 november, 14 december 
2013. In 2014 starten we opnieuw 
op 11 januari , 8 februari, 8 maart en 
de slot avond is op 12 april. 
Alle avonden beginnen om 20.00 
uur. Zorg dat u er ook bij bent en 
neem uw partner, familieleden 
of vrienden mee dan wordt het 
nog gezelliger. U vindt de Nieuwe 
Springbok aan de Oostzijde 61 in de 
De Hoef.

Tweede vlucht duivensport 
‘PV Rond de Amstel’
Regio - Jongstleden zaterdag stond 
voor de duivenliefhebbers uit onze 
regio de 2e vlucht van de natoer-
competitie op het programma. De 
duiven zouden in Duffel worden ge-
lost maar doordat een oostenwind 
voorspeld was werden de duiven 
meer land inwaarts gebracht, zodat 
ze niet te snel naar de kust zouden 
worden gedwongen door de wind. 
Als gevolg daarvan werden de dui-
ven in het Belgische Tessenderlo om 
08:15 uur gelost bij lang niet opti-
male condities waardoor het vooral 
voor de jonge onervaren duiven een 
moeilijke klus werd de 130 km. vlot 
af te werken. Het werd dan ook een 
1 jarige duivin van Ron den Boer uit 
Uithoorn die als 1e om 09:43 uur 
haar hok wist te bereiken, 2e werd 
Leo v.d. Sluis en Hans Half werd 3e.
Het is te hopen dat de vliegomstan-

digheden het komend weekend be-
ter zijn want dan staat de klassie-
ker de “Derby der Junioren” op het 
programma. Dit is de laatste kracht-
proef voor de jonge duiven van dit 
seizoen. In Rayon F. werd Ron 11e 
van 3151 duiven, Leo 14e, Hans 28e 
en Hennie 70e.
 
De volledige uitslag:
Tessenderlo (natoer 2)

1. Ron den Boer, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Hans Half, Amstelhoek
4. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
5. Theo Vlasman, Uithoorn
6. Henk Snoek, De Kwakel
7. Martin Bosse, Uithoorn
8. Theo Fiege, Uithoorn
9. Piet van Schaik, Uithoorn
10. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek

Jeugdrenners UWTC in 
prijzen bij Tour de Bataaf 
Regio - Drie UWTC-jeugdrenners 
waren present bij de Tour de Ba-
taaf van 20 t/m 22 augustus bij de 
gelijknamige wielerclub in Zwanen-
burg. De wedstrijd bestond uit twee 
criteriums en een tijdrit. Bij groep A, 
de jongste renners, deed Mees van 
Smoorenburg mee. In beide criteri-
ums werd Mees 4e. In de tijdrit werd 
hij 6e. In het eindklassement werd 
hij daarmee 4e en mocht een mooie 
prijs in ontvangst nemen. In Groep C 
(categorie 5 en 6) reed Stijn Ruijter 
mee. In de massasprint werd Stijn 
beide keren 3e. Door een 2e plaats 
in de tijdrit wist hij voldoende pun-
ten te verzamelen om 2e in het eind-
klassement te worden. Sven Nijhuis 
reed mee in Groep D (categorie 7). 
Sven reed prima wedstrijden maar 
niet in de prijzen.
Interclub Olympia
Zondag 25 augustus liet de UWTC 
jeugd zich weer goed zien tijdens 
de interclub bij Olympia. Bij cate-
gorie 1-2 deed Mees van Smooren-
burg mee. Het hele peloton bleef bij 
elkaar tot in de laatste ronde. Vlak 
voor de laatste bocht sloegen 3 ren-
ners een klein gaatje, maar Mees 
won met de eindsprint van de overi-
ge renners en hiermee de 4e plaats 
en een mooie beker. Bij cat 5-6 bleef 
de complete groep bij elkaar tot in 
de laatste ronde. Stijn won overtui-
gend de eindsprint. Bij cat 7-nieu-
welingen een leuke groep van 25 
renners. Ook hier sprongen diver-
se renners weg maar kon niemand 
echt weg blijven. In de eindsprint 
was het nog spannend, Bart de Veer 
kwam met Leon Buijs (de Amstel) 
en Dean Ruska (Volendam) tegelijk 
over de finish (om plaats 4 t/m 6). 
Het tijd waarnemingssysteem My-
laps zette Bart op plaats 4 (7/100 
sec voor op plaats 5), Menno van 
Capel 9e en Sven Nijhuis 19e

Les 2 Alpes
Henk van Laar is 24 augustus twee-

de geworden in de cyclo van Les 2 
Alpes bij de Heren50+. Een wed-
strijd over 164 in km met een aan-
tal zware beklimmingen in Frankrijk. 
Tevens pakte hij de leiderstrui bij de 
Heren50+ in het klassement van de 
Grand Trophee!

Ronde van Uithoorn
Zondag 8 september zal de ronde 
van Uithoorn weer worden verre-
den. Ditmaal op een gewijzigd par-
cours omdat er in het oude dorp 
wegwerkzaamheden zullen zijn ten 
tijde van de wedstrijd. De ronde van 
Uithoorn zal nu worden verreden in 
de Admiraal de Ruyterlaan, Thor-
beckelaan, Prinses Christinalaan, 
Karel Doormanlaan, Prinses Christi-
nalaan en Johan de Witlaan. De per-
manence is in snackbar de Bokke-
sprong. Programma: 10.30 uur 60+, 
12.00 uur 50+, 13.30 uur nieuwelin-
gen en 15.00 uur sportklasse.

Wielerweekend
Het weekend van 7-8 september is 
een druk weekend voor de UWTC 
en zullen veel fietsliefhebbers in Uit-
hoorn te vinden zijn. Op zaterdag 7 
september het rondje Stelling geor-
ganiseerd door de tourafdeling van 
de UWTC. Dit jaar de tweede editie 
van de tourtocht rondom de stelling 
van Amsterdam. Er kan een tocht 
van 85 of 170 km worden gereden. 
Voorinschrijving is mogelijk tot 1 
september en voor de eerste 100 in-
schrijvers is er een gratis stellings-
hirt beschikbaar. Op de dag zelf kan 
tegen een meerprijs ook nog wor-
den ingeschreven. De start is bij de 
BMX baan van de UWTC, Europarei 
3 in Uithoorn. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.rondjestelling.nl. En op zon-
dag 8 september de hierboven ge-
noemde ronde van Uithoorn ge-
organiseerd door de wielrenafde-
ling van de UWTC. Meer info op: 
www.uwtc.nl/wielren

De zomerbridge finale van 
BC De Legmeer is in zicht
Uithoorn - Met nog één avond te 
gaan neemt de spanning, wie als 
persoonlijk beste van de tot nog toe 
168 bridgers zal finishen, flink toe.
Ben ten Brink nam met grote steun 
van Cobie Bruine de Bruin, door 
een fraaie overwinning in de A- lijn 
van 61,61%, de toppositie van Ruud 
Lesmeister over. Het verschil is met 
0,79% minimaal, maar toch! Jan de 
Jong & Jannie Streng werden knap 
tweede met 59,49%, waardoor Jan 
nu vlak achter Ruud staat en ver-
sloegen zo net Nico v/d Zwaard & 
Anton Wachter die op 58,96% uit-
kwamen. Jaap Kenter & Gerda 
Schavemaker bleven op hun beurt 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
met 53,99 om 53,75% als vierde en 
vijfde de baas. Ben Remmers & Jan 
Egbers konden ook tevreden zijn als 
zesde van de in totaal zestien paren 
met 53,27%. In de B- lijn hield Elisa-
beth van den Berg het hoofd koel, 
zodat ze met bridgepartner Maar-
ten Breggeman een prima 60,12% 
scoorde en de eerste plek binnen 
haalde. Zelf steeg ze daardoor zeer 
verdiend naar een 11e plaats van de 
168 in de totaal rangschikking. Jan 
Breedijk & Annemarie Smit volgden 
als tweede met 58,93% en deelden 
dus zo ook in de wijn. De plaatsen 
drie tot en met vijf kwamen allen uit 
op 55,95% en werden behaald door 
Wil van der Meer & Ruud van der 
Peet, Ada Keur & Elly Degenaars en 
Heleen & Mees van der Roest. Bij 

Henk & Greet Stolwijk was het na de 
eb van vorige week weer eens vloed 
en kwamen met 54,46% op de zesde 
plek van de ook hier zestien paren.

Monsterscore
De monsterscore van de avond 
kwam uit de C- lijn waar Ria Verkerk 
& Ineke van Diemen op de astrono-
mische hoogte van 72,40% uitkwa-
men. Tegen dit geweld was geen 
kruid gewassen maar Lous Bakker 
& Debora van Zantwijk en Ria We-
zenberg & Hetty Houtman deden 
het met voor beide paren 56,25% 
toch heel behoorlijk. Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders 
werden vierde met 53,65%, waar-
door Marja nu op een uitstekende 
10e plek totaal is gekomen. Ans de 
Koning & Wim Röling bleven als vijf-
de met 50,52% nog net binnen de 
marge der sterken. De laatste zo-
merbridgeavond staat voor de deur 
en wilt u toch nog een keer binnen 
glippen kom dan woensdag spelen 
in de barzaal van sporthal De Scheg 
Arthur van Schendellaan 100A in 
Uithoorn.
Inschrijven per E- mail: gerda-
schavemaker@live.nl, per telefoon 
0610062575 of vanaf 19.15 uur in de 
zaal. De strijd begint om 19.45 uur 
en de kosten zijn 5 euro per paar.
De competitie 2013-2014 van Bridge 
Club De Legmeer begint op woens-
dag 4 september en gaat met ladde-
ren van start.

Kick Off Taekwon-do Chung 
Do Kwan in Uithoorn!
Uithoorn - Taekwondo vereniging 
Chung Do Kwan opent in September 
zijn deuren in Uithoorn. Vanaf 13 sep-
tember is het mogelijk om taekwon-
dolessen te volgen onder leiding van 
David Chung. Om dit te vieren, is er 
op vrijdag 13 september van 16.00 tot 
17.00 uur een Kick-off. Deze wordt in 
samenwerking met de combinatiefunc-
tionarissen Uithoorn georganiseerd. 
Bij deze kick off kan je kennismaken 
met taekwon-do en de school Chung 
Do Kwan door middel van het volgen 

van een proefles. Deze proefles wordt 
leuk aangekleed met limonade, iets 
lekkers, muziek en natuurlijk slingers! 
De school is gevestigd in de gymzaal 
van de Brede School Legmeer aan de 
Randhoornweg 39-41 in Uithoorn. Ie-
dereen vanaf 5 jaar is welkom. Toegang 
en deelname is gratis. Dus, wil jij een 
keer kennismaken met taekwondo? 
Geef je dan nu op bij:mvandenbroek@
sportservicehaarlemmermeer.nl en vier 
gratis het feit mee van de opening van 
Chung Do Kwan in Uithoorn!

Geslaagd openingstoernooi 
Legmeervogels handbal
Uithoorn - Afgelopen weekend was 
het een drukte van belang op sport-
park de Randhoorn. Zaterdagoch-
tend werd om 10.00 uur het start-
signaal gegeven voor het openings-
toernooi van het handbalseizoen.
Als eerste waren de jongste hand-
balsters aan de beurt, de E-jeugd.
Deze categorie speelt nog met een 
verlaagd doel. In drie poules werd 
gestreden om de 1e plaats. Na 3 
wedstrijdjes van 15 minuten waren 
het de teams van VOS/DSG, HSV en 
Westfriezen (Zwaag) die de beker 
van de 1e plaats in ontvangst moch-
ten nemen. Bij de D-jeugd hadden 
wij 2 poules, hier ging de overwin-
ning naar Aalsmeer en Volendam. 
Tot slot op deze mooie zaterdagmid-
dag nog een poule meisjes C-jeugd. 
Dit was een grote poule van 5 teams 
waarbij de meiden van VOS/DSG na 
4 gewonnen wedstrijden de groot-
ste beker mee naar huis mochten 
nemen.Een mooi einde van een ge-
slaagde dag.

Zondagochtend
Zondagochtend stond de organisa-
tie weer klaar om de teams van zon-
dag te verwelkomen. Waar we zater-
dag waren geëindigd met C-jeugd 
begonnen we zondag met een gro-
te poule C-jeugd. In 2 poule wer-
den wedstrijden gespeeld, daarna 

volgde finalewedstrijden. De finale 
om de 1e plaats werd gespeeld tus-
sen Volendam en Aalsmeer, waar-
bij Volendam als winnaar uit de bus 
kwam. Bij de B-jeugd ook 2 poules, 
met als winnaars de dames van HSV 
en Aalsmeer.
Helaas was er niet zoveel animo bij 
de oudste categorie de A-jeugd en 
de Dames Senioren. Voor de lage-
re teams konden we nog een poule 
maken. Bij de A-jeugd kwamen de 
dames van VOS/DSG als winnaar 
van het veld en bij de DS het team 
van HSV.

Oefenen
Tot slot werden er tussen KDO en 
Legmeervogels nog oefenwedstrij-
den gespeeld met de A1, DS1 en 
DS2 van beide verenigingen. Een 
leerzame middag voor alle teams en 
fijn om weer even het balgevoel te-
rug te krijgen voordat de competi-
tie aankomend weekend weer van 
start gaat. De organisatie kijkt te-
rug op een zeer geslaagd toernooi 
en wil langs deze weg alle vrijwilli-
gers, scheidsrechters en verenigin-
gen bedanken voor hun inzet.
Tevens nog even een bedankje voor 
C1000 Visser die er voor heeft ge-
zorgd dat alle teams bij de prijsuit-
reiking een ijsje in ontvangst moch-
ten nemen.

Legmeervogels onderuit 
in eerste bekerwedstrijd

Schoolhandbaltraining bij 
KDO op 4 september

Uithoorn - Legmeervogels zijn niet 
best van start gegaan in de 1ste ron-
de van de KNVB beker. Een ron-
de welke in poule vorm wordt afge-
werkt. Legmeervogels zitten samen 
in een poule met RKDES, Amstel-
veen en FC Almere. Deze laatste was 
de tegenstander in de 1ste wedstrijd 
FC Almere, dat uitkomt in de 3e klas-
se van het zaterdagvoetbal is er uit-
eindelijk met de volle winst vandoor 
gegaan. Een overwinning welke met 
behulp van Legmeervogels tot stand 
is gekomen.

Beter
Legmeervogels beginnen heel goed 
aan dit duel en was duidelijk be-
ter dan de gasten. Met aantrekke-
lijk voetbal veroverde Legmeervogels 
een groot veldoverwicht en weet al 
in de 13e minuut een opening te vin-
den in de verdediging van de gasten. 
Het is Jordy de Groot die een fraaie 
aanval doeltreffend weet af te ronden 
en Legmeervogels op de verdien-
de 1-0 weet te schieten. Legmeervo-
gels blijven aandringen op meer tref-
fers maar met een aantal goede red-
dingen weet Jeffrey Scheggetman, 
de doelman van FC Almere te voor-
komen dat Legmeervogels verder uit-
loopt. Langzaam maar zeker komt FC 
Almere wat meer uit de verdedigen-
de stelling en is zowaar zo nu en dan 
gevaarlijk. Maar echt moeilijk krijgt 
de doelman van Legmeervogels Joey 
v.d.Wal het niet. Legmeervogels en 
FC Almere weten beide niet meer tot 
score te komen in de eerste 45 minu-
ten dientengevolge gaat de rust dan 
ook in met de 1-0 voorsprong voor 
Legmeervogels. 

Niet goed
De tweede helft is voornamelijk van 
de zijde van Legmeervogels niet 
goed. Legmeervogels gaan de du-
els bijna niet meer aan en als dit dan 
wel gebeurd komt de speler van FC 
Almere er vaker uit als winnaar dan 
een speler van Legmeervogels. Als de 
persoonlijke duels dan verloren gaan 
dan krijgt FC Almere steeds meer een 
veldoverwicht en moet Joey v d Wal 
nu een paar keer handelend optreden 
om de gelijkmaker van FC Almere te 
voorkomen. Maar als dan zijn mede 
spelers wat opzichtig in de fout gaan 
is er voor Joey v.d.Wal geen hou-
den aan. In de 57ste en 58ste minuut 
weet FC Almere de achterstand om 
te bouwen tot een 1-2 voorsprong. 
Als de verdedigingwederom kinder-
lijk in de fout gaan is het al snel 1-3. 
Dan gloeit er weer even hoop in de 
harten van Legmeervogels als Alex 
Muller van een meter of 20 de doel-
man van de gasten weet te passeren 
2-3. Deze stand heeft niet lang op het 
score bord gestaan. Een ongelukki-
ge handsbal van een Legmeervo-
gels verdediger doet de scheidsrech-
ter besluiten de bal op de stip te leg-
gen. De stafschop wordt keurig inge-
schoten en de 2-4 is een feit. Daarna 
probeert Legmeervogels van alles om 
toch nog naast FC Almere te komen. 
Jordy de Groot weet de derde treffer 
voor Legmeervogels te score en heeft 
enkele ogenblikken later de gelijk-
maker op zijn hoofd maar zijn haar-
bos is toch nog te dun om de gelijk-
maker in het FC Almere doel te kop-
pen. Het is en het blijft 3-4. Een ne-
derlaag die Legmeervogels helemaal 
aan zich zelf heeft te wijten. 

De Kwakel - De scholen zijn weer 
begonnen en aan het begin van het 
schooljaar is het meteen alweer tijd 
voor schoolhandbal. Ook dit jaar is 
er de mogelijkheid om vooraf een 
uurtje te komen trainen. Vorig jaar 
waren er maar liefst 60 kinderen die 
hiervan gebruik maakten, wat wordt 
het dit jaar? Handbalvereniging 
KDO stelt op woensdag 4 septem-
ber van 16.00 – 17.00 uur haar vel-
den en trainers beschikbaar om de 
grondbeginselen van handbal aan 
te leren. Daarnaast worden de re-

gels van schoolhandbal behandeld 
door het spelen van partijen. 
Dus, zit jij in groep 5 t/m 8 en wil jij 
trainen voor het toernooi of gewoon 
een keer handballen? 
Geef je dan nu op bij de combina-
tiefunctionarissen sport in Uithoorn! 
Geef je naam, school, groep en te-
lefoonnummer door via e-mail naar 
uithoorn@sportservicehaarlem-
mermeer.nl en je bent ingeschre-
ven voor de training op woensdag 
4 september bij handbalvereniging 
KDO. Deelname is gratis. 

Seniorfit bij KDO
De Kwakel - Wilt u weer lekker in 
beweging komen maar hoeft het al-
lemaal niet zo serieus? Bij seniorfit 
zit u dan goed; een groepsles voor 
mannen en vrouwen waarin gym-
nastiek en spel worden gecombi-
neerd. Tijdens de gymnastiek wor-
den de spieren getraind en tijdens 
het spel de conditie. Bij beide ko-
men de lachspieren ook aan bod. 
“ Het is heel gezellig” puft een van 
de deelnemers, ”maar er wordt wel 
flink gewerkt hoor!” Ook al hebt u 
lang niet gesport u kunt altijd mee-
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F3 Legmeervogels speelt eerste 
bekerwedstrijd tegen RKDES F2
Uithoorn - Na een heerlijke zomer-
vakantie was het weer tijd om te gaan 
voetballen voor de jongens van de F3 
van de Legmeervogels. De eerste be-
kerwedstrijd die afgelopen zaterdag 
gespeeld moest worden, was uit te-
gen RKDES F2 . Onze jongens hadden 
met elkaar een yell bedacht, die ze voor 
het startsein van de scheids, gearmd 
in een kring, luidkeels lieten horen.  
Het was duidelijk; ze hadden er zin 
in ! Toen was daar het fluitsignaal; nu 
moesten de mannen laten zien wat ze 
in huis hadden.  Het begon een beet-
je rommelig.  Iedereen moest nog even 
z’n plekje vinden. Ze deden goed hun 
best, maar toch wist RKDES te scooren 
en stonden we met 1-0 achter.  Maar 
daar lieten de Legmeervogels zich niet 
door afschrikken.  De verdediging ach-
terin, met Kimi, Puck en  Stijn, stond 
op scherp . Kimi kon de bal naar voren 
schieten waardoor Mirza kans zag om 
door te breken. Hij twijfelde geen mo-
ment en schoot ; 1-1. En dat nog wel 
met zijn verkeerde been !

Passte
Hoewel de F3 een nieuw  team is, 
werken ze al goed samen met elkaar.  
Irfaan kon de bal afpakken van de te-
genstanders,  en schoot naar Naom , 
die op prachtige wijze twee tegenstan-
ders wist te passeren. Naom passte de 
bal vervolgens naar Wasim, die een 
heel mooi schoot op doel had, maar 

helaas, geen doelpunt kon maken.  Er 
werd hard gewerkt, en het was best 
warm. Stijn kreeg hard een bal tegen 
zijn knie. Dat deed pijn! Wat een pech! 
Hij werd snel gewisseld door Kevin die 
op adem was gekomen aan de kant, 
en weer vol energie op de tegenstan-
ders af stoof. Bo, onze keeper, deed het 
weer geweldig. Het lukte hem vele ma-
len om de bal uit het doel te houden, 
maar helaas was daar toch nog een te-
gendoelpunt. Einde eerste helft. Lekker 
even wat drinken .

Zoeken
Met 2-1 achterstand begonnen we de 
tweede helft. Het was weer even zoe-
ken voor iedereen. Daar maakte RK-
DES gebruik van, en het werd 3-1. De 
jongens van RKDES F2 zijn een jaartje 
ouder dan onze mannen, en sommige 
ook duidelijk een koppie groter, maar 
ook al werd het vrij snel 4-1 voor de 
tegenstanders, deze F3, liet de moed 
niet zakken ! Het geluk was met ons, 
want door een misverstand maakte 
de keeper van RKDES en eigen doel-
punt. Toen was het dus 4-2. Dat gaf 
onze jongens extra energie om nog 
even een stapje harder te rennen. En 
dat werd beloond; Irfaan schoot de bal 
hard, en wist de eindstand op 4-3 te 
zetten. Geweldig ! Misschien niet ge-
wonnen, maar wel als een team ge-
speeld ! Dat beloofd wat. Op naar de 
volgende bekerwedstrijd.

Liggend: Bo en Kimi. Zittend: Wasim, Puck , Kevin, Naom. Staand: Mirza, Stijn, Irfaan

Ina en Henk Clubkampioen doubletten
Uithoorn - Het doublettenspel (twee-
tallen) is de meest populaire spelvorm 
van het petanque. In deze spelvorm 
moeten beide spelers elkaar goed 
kunnen vervangen. Als het spelniet 
loopt, si het belangrijk om van taak te 
kunnen ruilen, waardoor de druk op 
de spelers even wordt weggenomen. 
Dus het is belangrijk dat beide spe-
lers zowel kunnen pointeren (plaat-
sen) als tireren (schieten). Pointeren, 
of in goed Nederlands plaatsen, is de 
boule zo dicht mogelijk bij het but, 
het doelballetje, brengen. Indien een 
boule zo dicht bij het but ligt dat ver-
beteren niet of nauwelijks mogelijk is, 
dan wordt vaak gekozen om die bou-
le weg te schieten, te tireren.
Beide uitvoering zullen in een partij 
veelvuldig voorkomen. Jaarlijks wordt 
op de laatste zondag van augustus bij 
Boule Union Thamen het clubkampi-
oenschap doubletten gespeeld. Het 
kampioenteam van 2012 ontbrak we-
gens een blessure en vakantie.

Kampioen
Tien doubletten, ongeveer 30% van 

de leden hadden ingeschreven.  Voor 
vijf leden was het de eerste deelname 
aan een clubkampioenschap. Er werd 
een voorronde gespeeld van drie par-
tijen, waarna een tussenstand werd 
opgemaakt op basis van gewonnen 
partijen en puntensaldo. De vier bes-
te spelers/speelsters plaatsten zich 
voor de halve finale, waarna de bei-
de winnaars daarvan om het kam-
pioenschap streden en de verliezers 
om de 3e/4e plaats. In de halve fina-
le versloegen Ina Hoekstra/Henk van 
Rekum  de equipe Hein Bloemers/
Ans Bouwmeester en wonnen Hans 
vd Wal/Ton Boersma van de equi-
pe Günther Jacobs/Alfonso Atanes 
Limia. De strijd om de derde plaats 
werd gewonnen door Günther Ja-
cobs/Alfonso Atanes Limia. De fina-
le werd dus gespeeld door de equi-
pe Ina Hoekstra/Henk van Rekum en 
de Mijdrechtenaren Hans vd Wal/Ton 
Boersma. Ina en Henk namen snel 
een 5-0 voorsprong, maar Hans en 
Ton kwamen terug tot 4-5. Hierna na-
men Ina en Henk weer afstand  en lie-
pen uit naar een 9-4 voorsprong.

Werpronde
Vervolgens speelden ze een open 
werpronde (mène) en kregen Hans 
en Ton de kans op een vierpunter te 
scoren en daarna in twee mènes een 
11-9 voorsprong te nemen. 

In de volgende werpronde schoot Ina 
een mooie carreau (en schot waarbij 
de tireerbal de plaats van de gescho-
ten bal in neemt. Het schot van Hans 
dat volgde raakte de boule van Ina, 
maar deze nam ook het but schuin 
naar achteren mee. De boule van Ina 
bleef dus op punt. Dit punt werd ver-
beterd door Hans, maar Ina schoot 
ook deze boule weg en bleef zelf in 
de buurt liggen. Wederom kwam 
Hans op punt en wederom werd hij 
weggeschoten door Ina met een blij-
ver. De equipe lag nu dus op twaalf 
punten en Henk kom met de laatst 
overgebleven boule de partij beslis-
sen. Hij deed dat met een goed ge-
plaatste boule en het clubkampioen-
schap doubletten 2013 ging door een 
13-11 overwinning naar de equipe Ina 
Hoekstra/Henk van Rekum.

Er komt nu een rustige periode bij 
Boule Union Thamen. Een deel van 
de leden gaat in september op vakan-
tie om in oktober weer verder te gaan 
in het indoorseizoen. Binnen afdeling 
09 van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond start beging oktober een twee-
tal wintercompetities voor doubletten 
en een verenigingsteamcompetitie. 
In alle drie de competities zal Bou-
le Union Thamen vertegenwoordigd 
met tenminste twee equipes.

Ondertussen wordt er ook gewoon 
buiten doorgespeeld met clubtoer-
nooien op 20 en 27 oktober 2013. 
Wilt u meer weten over Boule Union 
Thamen, raadpleeg dan onze websi-
te www.buthamen.nl of neem contact 
op met Henk van Rekum, tel. 0297-
565377.

Twirlteam Starlight zoekt op 
open dag nieuwe meiden
Uithoorn - Op zondag 1 septem-
ber organiseert Twirlteam Starlight 
een open dag voor meiden die het 
leuk vinden om eens te gaan kij-
ken naar wat twirlen als sport te bie-
den heeft. Twirlen is een combina-
tie van ritmisch gymnastiek, ballet en 
verschillende dansstijlen met een ba-
ton (de stok). Starlight bestaat uit een 
groep enthousiaste meiden van 4 tot 
en met 15 jaar die onder leiding van 
gediplomeerd docent Sandra Verse-
put trainen op donderdag van 17.30u 
tot 20.00u in verschillende leeftijds-
groepen. Van jongs af aan wordt je op 
leuke muziek geleerd te dansen en te 
bewegen en steeds moeilijkere routi-
nes met de baton uit te voeren. Uitein-
delijk kan je zelfs meedoen aan wed-

strijden en als je goed genoeg bent 
kan je zelfs meedoen aan het Neder-
lands Kampioenschap. Er id een twirl-
team, een danstwirlteam en verschil-
lende solistische onderdelen. Dus ben 
je opzoek naar een leuke sport? Ben 
jij 4 jaar of ouder? Hou je van dansen? 
Bewegen op muziek? Gezellig in een 
team? Eventueel solistisch of samen in 
een duo?Ga dan  kijken op onze open 
dag en probeer zelfs al even mee te 
doen. Voordat je lid wordt kan je al-
tijd eerst 4 lessen gratis uitproberen. 
e open dag is op zondag 1 september 
vanaf 13:00 uur in het Muziekgebouw 
aan het Legmeerplein 49 in Uithoorn. 
Voor meer informatie over Twirlteam 
Starlight kan je een mail sturen naar 
twirlteamstarlight@gmail.com

Nederlandse kanopolodames 
pakken brons op EK
Uithoorn - De Europese Kam- 
pioenschappen Kanopolo te Po-
znan (Polen) zijn met wisselend 
succes verlopen voor de Neder-
landse afvaardiging. De dames 
deden het boven verwachting en 
pakten, met MdR-speelster Lisan-
ne Dreyfus in de gelederen, een 
bronzen medaille! 

De dames pakten in 2009 nog zil-
ver op het EK maar zakten in de 
eindtoernooien sindsdien ver te-

rug. Een fanatieke groep speel-
sters besloot een volledig dames-
team op te richten. 

Halverwege de Nederlandse com-
petitie leidt dat team (de Lady 
Birds) zelfs in de tweede klasse. 
De ploeg vormt ook de basis van 
Oranje. Vooral de wedstrijd tegen 
thuisland Polen maakte indruk. 
Met liefst 6-3 werden de thuisspe-
lende Polen van het veld geveegd. 
In de strijd om brons werd Frank-

rijk, al jaren aan de top van het 
vrouwenkanopolo, met 4-3 versla-
gen. Het werd nog verdraaid span-
nend toen Oranje de Fransen liet 
terug komen van een 3-1 voor-
sprong. Lisanne Dreyfus die, on-
danks dat ze inmiddels bij de Lady 
Birds speelt nog steeds lid is van 
Michiel de Ruyter, maakte bij een 
3-3 stand de winnende goal in de 
laatste minuut. Een mooiere ont-
knoping kon ze zich natuurlijk niet 
wensen.

Qui Vive selectieteams nemen 
Maas auto’s in gebruik
Uithoorn - De selectieteams Da-
mes 1 en Heren 1 van Hockeyclub 
Qui Vive hebben de afgelopen week 
4 Volkswagen Up’s van Maas Auto-
groep in gebruik mogen nemen. 
Voor spelers en speelsters die bui-
ten Uithoorn wonen, is dit vervoer 
een uitkomst; zo zijn hun eigen trai-
ningen, de trainingen die zij aan de 
jeugdteams geven en hun eigen 

thuis- en uitwedstrijden goed be-
reikbaar. 
Maas Autogroep stelt deze auto’s 
beschikbaar en dat is geweldig. Aan 
de selectieteams de uitdaging om 
zich dit jaar positief in de kijker te 
spelen en daarmee ook veel ogen 
op Maas Autogroep te vestigen. 
De eerste competitiewedstrijden 
worden op 8 september gespeeld. 

Nieuwe hardloopclinic bij 
Amstelhof Running!
Uithoorn - Ook dit najaar organi-
seert Amstelhof Running weder-
om een hardloop clinic voor zowel 
beginnende als gevorderde lopers. 
Net als in voorgaande jaren werkt 
Amstelhof Running enthousiast toe 
naar de Zilveren Turfloop op zondag 
3 november. Voor de beginnende lo-
pers zal het doel zijn deelname aan 
de 5 km en voor de gevorderde lo-
pers 10 km of 10 EM. 

Programma
De clinic gaat van start met een 
presentatie ‘hardlopen doe je zo’ op 
maandag 2 september (van 19.30 tot 
21.00 uur). Tijdens deze presentatie 
(gegeven door hoofdtrainer Willem 
van Leeuwen), worden alle facet-
ten van het hardlopen behandeld en 

is er de mogelijkheid voor het stel-
len van vragen. De 8 gezamenlijke 
looptrainingen starten op zondag-
ochtend 8 september van 9.30 tot 
11.00 uur. De looptrainingen staan 
onder leiding van atletiek unie gedi-
plomeerde looptrainers.

Nieuw concept!
De looptrainingen worden gegeven 
volgens een nieuw EMI concept dat 
zorgt voor meer afwisseling en meer 
Run Fun! Wat het EMI concept is? 
Ontdek het zelf!  De kernwoorden 
van de looptrainingen bij Amstelhof 
Running zijn:  Gezelligheid, leuk, 
leerzaam, ontspannend, motiverend 
en uitdagend. Meer informatie en/
of aanmelden? Ga naar:www.am-
stelhofrunning.nl

Veenlopers in Baambrugge
Regio - Afgelopen vrijdag stonden er 
meer dan 330 lopers aan de start van 
de Dorpsloop in Baambrugge voor een 
afstand van 4 en 10 km. Onder hen be-
vond zich een groot aantal Veenlopers 
die de gezellige en goed georganiseer-
de loop van de Ijsclub Baambrugge 
wilde meemaken. De Amsterdammers 
Anton Costeris en Sander van Alphen 
waren deze dag een maatje te groot 
voor de rest van het veld. Op plaats 3 
en 4 volgden echter twee Ronde Ve-
ners: Veenloper Michael Woerden en 
Amstelhoeker (en AKU-lid) John van 
Dijk. De Veenloper was uiteindelijk net 
iets sterker: 34.52 om 34.59. John werd 
wel eerste in de categorie ouder dan 
40 jaar. Tweede Veenloper werd Ri-
cardo van ’t Schip. Ricardo is volop in 
training voor de Amsterdam marathon. 

Dat dat z’n vruchten afwerpt, bewees 
zijn mooie tijd van 36.18 en een 4e 
plaats bij de heren senioren. Ook Frans 
Woerden werd 4e, maar dan in dezelf-
de categorie als John van Dijk. Frans 
bewees met een tijd van 37.59 weer 
helemaal terug te zijn van nooit weg-
geweest. Gerard van Schaik zat met 
z’n 40.01 nog net aan de verkeerde 
kant van de 40 minutengrens. Ivo liep 
een mooie 40.42. Theo Noij liep een 
tijd van 44.58, waarmee Theo een der-
de plaats voor zich opeiste in de ca-
tegorie 60+. Jos Bunschoten en Hen-
ny Kooijman liepen beide  45.05. Gert 
van der Geest 45.51 en Bert van Die-
men 46.42, Hans Kranenburg in 47.05. 
Leo van Diemen 48.12. Rob van Zijt-
veld liep als de nieuwe trainer een tijd 
van 50.35.

Toss jeugdtoernooi
bij TV Wilnis

Regio - Op vrijdag 30 augustus 
organiseert de Jeugdcommissie 
van TV Wilnis een toss toernooi 
voor alle jeugd vanaf 12 jaar, de 
kinderen die naar de middelbare 
school gaan. 
Heb je zin om na de lange vakan-
tie weer een balletje te slaan en 
wellicht weer tennissende klas-
genoten tegen te komen dan ben 
je van harte welkom!
Er wordt om 09.45 verzameld bij 
TV Wilnis en om 10.00 uur zal 
gestart worden met de partijtjes 
tennis. ’s Middags is er een een-
voudige lunch waarna de Tos-
spartijen vervolgd worden. De 
planning is om de middag te ein-

digen rond 15.00 uur, afhankelijk 
van het aantal deelnemers.
Als je het leuk vindt om mee te 
doen geef je dan op via de e-
mail. Geef even je naam door en 
je speelsterkte. Dit kan je doen 
tot uiterlijk zondag 25 augustus. 
Je aanmelding kan worden ge-
stuurd naar: jeugdcommissie@
tvwilnis.nl.

Gratis meedoen
Deelname aan deze ochtend/
middag is gratis. Dus geef je op, 
neem je tennisvrienden en vrien-
dinnen mee en kom lekker ten-
nissen op de nieuwe banen van 
TV Wilnis!







Geslaagd Tennis Open Jeugd Toernooi bij Qui Vive
Regio – Op een paar regenbuien op 
donderdag na, is het 26e AH Jos van 
den Berg Open Jeugd Toernooi 2013 
aan de Vuurlijn in De Kwakel bijzon-
der zonnig en gezellig verlopen! Afge-
lopen zaterdag rond 16.00 uur moch-
ten vele deelnemers een prachtige 
prijs, een cadeaubon en bloemen mee 
naar huis nemen! Al 26 jaar organi-
seert Qui Vive dit schitterende toer-
nooi. Ditmaal met een primeur!  De-
ze  eerste toernooiwedstrijden wer-
den onder andere gespeeld op de 
gloednieuwe banen 1 t/m 4! Deze wa-
ren nog geen twee eerder gereed ge-
maakt en zijn gelijk intensief gebruikt 
tijdens het gezellige toernooi. Al met 
al kan het grotendeels gloednieu-
we OJT-team terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. Met een groot woord 
van dank aan de MOP-ploeg, die er 
elke dag voor zorgde dat het park er 
perfect bij lag voor de deelnemers, 
en ook voor Wijnie en Willem, die al-
les wat op hun pad kwam tijdens het 
toernooi met beide handen aangre-
pen. Dank je wel!

De uitslagen : 
JE 10:
1. Pim Goederaad

2. Casper Wiersma
JD 10:
1.Bjorn Teunen/Casper Wiersma  
2. David van Bommel/Dean van 
Scheppingen
ME 12:
1. Floor Hageman   2. Luna Kanters
MD12:
1. Amy Davison/Danique de Weerd   
2.Dewi Verhoef/Lotte v.d. Zwan
JE12 V:
1. Senna Hamel
2. Maxim van Heemsbergen
JE12:
1. Fabian Roorda 2. Luuk Bellis
JD12:
1. Luuk Bellis/Philip Tamara
2. Nick Buskermolen/
Bas Goederaad
GD12:
1. Tim Blom/Dewi Verhoef  
2. Bjorn Teunen/Caya Verhoef
ME14:
1. Maureen Soels  
2. Vivian Hottentot
JE14 V:
1. Maurice Kooiker  
2. Nicola Quadvlieg
JE14:
1. Mick Goederaad  
2. Maxim Wakker

JD14:
1. Olivier Veenemans/
Pepijn Versteeg
2. Sytze Hageman/Nicola Quaedvlieg
GD14:
1. Fabian en Noëlle Roorda 2. Marijn 
& Danique de Weerd
ME16:
1. Noëlle Roorda 2. Dyonne Roorda
MD16:
1.Dyonne/Noëlle Roorda
2. Sterre van Halm/
Amber Kloosterman
JE16 V:
1. Paul Schmidt 2. Gavin de Vroede
JE16:
1. Robin Ranzijn 2. Sten Piet
JD16:
1.Paul Schmidt/Robin Ranzijn
2. Rick Veenemans/
Vitas Spaargaren
GD16:
1. Dyonne Roorda/Gavin de Vroede  
2. Amber Kloosterman/
Emiel Spaargaren
JE18:
1. Sem Meijer
2. Junior Diederich
Hou de agenda in de gaten! Volgend 
jaar editie 27 van het OJT bij Qui Vi-
ve! www.quivivetennis.nl

Dansles voor kinderen
en volwassenen

Regio - Vanaf maandag 2 sep-
tember starten er weer meerdere 
danslessen bij Amstelhof Sport & 
Health Club in De Kwakel. Kinde-
ren kunnen deelnemen aan diver-
se lessen zoals: kikkergym, peu-
terdans, jazzdance en streetdan-
ce. Voor volwassenen bestaat er 
de mogelijkheid om jazzdance te 
volgen.

Kikkergym (1,5 t/m 3 jaar)
Spelenderwijs maken de kinde-
ren kennis met zang, dans en be-
wegen.
Dinsdag:  09.30-10.00 uur
Woensdag:  09.30-10.00 uur

Peuterdans (2 t/m 3 jaar)
Kinderen leren motorische vaar-
digheden als voorbereiding op 
dans.
Maandag:  10.15-11.00 uur 
Dinsdag: 10.15-11.00 uur
Woensdag: 10.15-11.00 uur
Jazzballet (3 t/m 12 jaar)
Een vrije en hippe manier van dan-
sen op populaire muziek van K3 tot 

Top 40.
Woe.: 14.00-14.45 uur (3 t/m 4 jaar)
 14.45-15.30 uur (5 t/m 7 jaar)
 15.30-16.15 uur (8 t/m 12 jaar)

Streetdance (4 t/m 12 jaar)
Funkydance voor zowel jongens 
als meisjes.
Vrij.: 16.00-16.45 uur (4 t/m 6 jaar)
 16.45-17.30 uur (7 t/m 12 jaar)
Zon.: 10.00-10.45 uur (4 t/m 6 jaar)
 10.45-11.45 uur (7 t/m 12 jaar)

Volwassen Jazzdance 
(vanaf 18 jaar)
Een vrije en hippe manier van dan-
sen op populaire muziek van Top 
40 tot Michael Jackson.
Donderdag: 19.15 – 20.15 uur 
 
Wil je een proefles volgen, inschrij-
ven of meer informatie?
Neem telefonisch contact op: tel. 
0297-531855 of stuur een e-mail 
naar: info@amstelhof.com  Am-
stelhof Sport & Health Club is ge-
vestigd op de Noorddammerweg 
30 in De Kwakel.

AKU atlete Linda wint brons op het NK atletiek
Aalsmeer - Regio - AKU atlete Lin-
da van Rossum heeft tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschappen atle-
tiek in het Olympisch stadion voor 
een daverend succes gezorgd door 
op de 200 meter als derde van Ne-
derland te eindigen. In zeer span-
nende finale behaalde Linda op 0,03 
seconden van het goud, de bron-
zen medaille! De AKU atlete ken-
de een moeizaam begin van het sei-

zoen, maar had haar absolute piek 
voor haar laatste wedstrijd bewaard. 
De weken voor het NK zette Linda 
al snelle tijden op de klokken, maar 
dit resulteerde nog niet tot een uit-
schieter. In het Olympisch stadion 
viel alles op zijn plaats voor de atle-
te die gesponsord wordt door Inter-
sport DUO. In de series van de 200 
meter liep Linda al een nieuw per-
soonlijk record van 24,91 seconden 

wat haar veel vertrouwen gaf voor 
de finale. Vooral omdat ze de laat-
ste meters niet maximaal hoefde 
door te lopen om zich te kwalifice-
ren voor de finale. In de finale liep 
Linda een geweldige bocht waar-
door zij met voorsprong de bocht 
uitkwam. Het eerste deel van de 
bocht is een kwaliteit van Linda en 
de Mijdrechtse wist dat haar con-
currentes op het rechte stuk zou-
den inlopen. Tot 170 meter van de 
finish kon Linda haar leidende po-
sitie vasthouden, maar in de laatste 
meters moest Linda haar meerde-
re kennen in de atletes uit Vught en 
Eindhoven.  De fotofinish moest uit-
sluitsel geven over de uitslag, aan-
gezien de nummers 1,2 en 3 op 0,03 
seconden van elkaar gefinisht wa-
ren. Een prachtige finale waar Linda 
optimaal gepresteerd heeft en zeer 
trots mag zijn op haar bronzen me-
daille. Daarbij was het voor de AKU 
atlete haar eerste medaille op een 
nationaal kampioenschap.

Linda
Zaterdag liet Linda al zien dat ze 
haar piek had gelegd op het NK 
door in de series van de 100 me-
ter een persoonlijk record te lopen 
van 12,03 seconden. In de aanloop 
naar het NK liep de AKU atlete al 
tijden rond haar pr (12,15 secon-
den), maar vaak had ze tijdens de 
wedstrijden teveel rugwind of juist 
teveel tegenwind waardoor een er 
nog geen officieel pr op de klokken 
kwam. Met haar nieuwe pr plaatste 
Linda zich als een van de tijdsnel-
sten voor de finale. In de finale liep 
Linda, die medisch wordt begeleid 
door fysiotherapeut Stefen Verhe-
ijen (Plexus),  weer onder haar ou-
de record en eindigde met een tijd 
van 12,11 seconden als 7e in de 100 
meter finale.
Een geweldige prestatie van de AKU 
atlete die erg hard heeft gewerkt in 
de aanloop naar de wedstrijden om 
haar looptechniek te verbeteren. Na 

een moeizaam begin van het sprint-
seizoen heeft Linda laten zien dat ze 
mentaal zeer sterk is en dat ze door 
heel hard werken voor een schitte-
rende prestaties kan zorgen! 

Sprinten
Tijdens het NK kwamen er nog drie 
atletes van de AKU sprintgroep in 
actie. 400 meter horden atleet Ma-
rije Doddema ging met veel vertrou-
wen naar Amsterdam,  na het win-
nen van de zilveren medaille tijdens 
het NK junioren. De AKU atlete, die 
sinds het voorjaar onder leiding van 
Tim Verlaan bij AKU traint, startte 
in een erg sterke serie en wist dat 
ze een persoonlijk record moest lo-
pen om zich rechtstreeks te plaat-
sen en zich anders bij een van de 
twee tijdsnelsten moest lopen. He-
laas liep de race niet zoals Marije 
vooraf gepland had, omdat zij op 
horde 4 veel last van haar lies kreeg 
en daardoor niet vrij en voluit kon 
lopen. Marije finishte in een tijd van 
64,65 seconden en baalde goed van 
haar blessure. Zeker omdat haar tijd 
maar een seconden boven haar per-
soonlijk record was en ze dus goe-
de kansen had op een finaleplaats 
als ze haar race goed had uit kun-
nen lopen.

Jurre
Jurre Kok, die net als Marije vanuit 
Zaanland over is gekomen en sinds 
het voorjaar onder leiding van Ver-
laan traint, maakte zijn debuut op 
het Nederlands Kampioenschap. 
Jurre die twee jaar last heeft van 
blessures, had in de voorbereiding 
als doel belastbaar te blijven en 
hierdoor weer een seizoen blessu-
revrij wedstrijden te kunnen lopen. 
De voorzichtige trainingsopbouw 
heeft er voor gezorgd dat Jurre het 
hele seizoen wedstrijden heeft kun-
nen lopen en zelfs in de buurt is ge-
komen van zijn persoonlijk record. 
Op het NK kwam Jurre te voorzich-
tig uit de startblokken, maar pakte 
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De Fiat 500 Easy
van €16.570,- voor 13.700,- Rijklaar!

Of de Fiat 500 Easy automaat
van €17.600,- voor 14.400,- Rijklaar!
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Zwarteweg 93  1431 VK Aalsmeer         Tel. 0297-383080
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn          Tel. 0297-563044
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen      Tel. 020-4263950
Sydneystraat 18 1175 RN Lijnden           Tel. 020-6594200
Arnoudstraat 4 2182 DZ Hillegom         Tel. 0252-433043

T o p  o c c a s i o n  v a n  R e n a u l T .
D e  o c c a s i o n  m e t  e e n  j a a r  g a r a n t i e .
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www.renault-nieuwendijk.nl

 Renault Twingo 1.2 8V expression 2002 2.750,-
 Renault Twingo 1.2 16V Authentique 2010 6.950,-
 Renault Twingo 1.2 16V Collection 2011 7.495,-
 Renault Twingo 1.2 16V Collection 2011 7.745,-
 Renault Twingo 1.6 16V RS Sport 2008 8.950,-
 Renault Twingo 1.2 Authentique 2011 6.950,-
 Renault Clio 1.2 16V 5-drs Authentique 2012 12.450,-
 Renault Clio 1.2 16V 3-drs Authentique 2006 4.950,-
 Renault Clio 1.2 16V 3-drs Expression 2007 6.945,-
 Renault Clio 1.4 16V 100 5-drs Rip curl 2007 7.245,-
 Renault Clio estate TCE 100 Dynamique  2008 9.950,-
 Renault Grand Scenic 2.0 Techline automaat 2006 7.445,-
 Renault Grand Scenic 1.5 DCI Celsium 2011 22.950,-
 Renault Grand Scenic TCE 130 Celsium 2011 17.945,-
 Renault Scenic 1.6 16V Celsium 2011 17.995,-
 Renault Laguna estate DCI 110 Expression 2011 18.945,-
 Renault Megane 2.0 16V Cabriolet Techline 2009 17.950,-
 Renault Megane 1.4 TCE coupe Dynamique 2010 14.445,-
 Renault Megane Hatcback 1.6 16V Celsium 2011 14.450,-
 Renault Megane estate 1.6 16V Authentique 2011 14.450,-
 Dacia Logan mcv 1.6 MPI Laureate 5 pers 2011 11.450,-
 Dacia Duster 1.6 16V laureate 2010 14.950,-
 Renault Kangoo 1.5 DCI Express grijs kenteken 2011 9.950,-
 Suzuki Swift Comfort 1.2 3-drs Airco 2011 9.650,-

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Opel Corsa 1.4 automaat ‘00 85.900 km zwart 2.150,-
Peugeot 206 1.4 3drs. ‘00 141.900 km grijs 2.240,-
Renault Clio 1.6 luxe uitvoering ‘01 219.100 km rood m. 2.750,-
Opel Corsa 1.0 12v rhythm ‘06 100.900 km rood m. 3.950,-
Smart Fortwo 1.0 autom. Pure ‘08 33.500 km zwart 5.250,-
Citroen C1 1.0 Sport Ambiance ‘07 87.300 km blauw 5.450,-
Renault Modus 1.4 16v ‘06 77.000 km blauw 6.750,-
Honda Stream 2.0i ES Sport 7 pers. ‘04 123.000 km grijs 6.950,-
Peugeot 207 1.4 3drs. ‘08 86.200 km blauw 7.950,-
Seat Ibiza 1.6 Freestyle  ‘08 97.200 km grijs 7.950,-
Seat Leon 1.6 Sport Up ‘07 99.700 km grijs 9.450,-
MG MGB 1.8 Roadster ‘79 78.600 km zwart 9.995,-
Seat Leon Stylance  ‘07 60.200 km magic zwart 10.500,-
Seat Altea XL Businessline 1.4 TSi ‘08 132.000 km magic zwart 11.480,-
Seat Ibiza Station 1.2 TDi Style  ‘11 75.400 km magic zwart 11.995,-
Seat Ibiza ST 2.1 TDi Style ‘11 27.600 km grijs 11.995,-
Seat Ibiza 1.2 TDi Style  ‘10 41.200 km track grijs 12.980,-
Seat Ibiza 1.2 TDi Style zeer zuinig ‘10 45.100 km magic zwart 13.450,-
Seat Ibiza 1.4 Style  ‘11 32.000 km zwart 13.995,-
Seat Leon 2.0 TFSi FR ‘08 83.200 km candy wit 15.995,-
Seat Altea XL Busl. HI ‘10 56.200 km candy wit 16.980,-
Seat Leon 2.0 TSi Facelift FR 211PK ‘09 49.000 km lum. orange 17.950,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

zijn race goed op na 100 meter. Een 
goed laatste deel van zijn race zorg-
de ervoor dat hij zijn beste tijd van 
het seizoen liep en zelfs uitzicht had 
op een finale plaats. Helaas kwam 
hij een plaats te kort en eindigde hij 
als 9e. De belastbaarheid en tijden 
geven veel vertrouwen voor volgend 
seizoen.

Helen
Helen van Rossum kwam zaterdag 
in Amsterdam in actie op de 100 
meter horden. De AKU atlete liep 
in de voorbereiding naar het NK het 
hele seizoen al snelle tijden rond 
haar persoonlijk record. Helaas was 
de perfecte race nog niet gekomen, 
waardoor Helen erg gebrand was 

om zich te laten tijdens de nationale 
kampioenschappen. De Mijdrecht-
se die dit jaar is afgestudeerd als fy-
siotherapeute kende een matige re-
actie vanuit haar startblok, waar-
door ze de eerste hordes niet goed 
in haar ritme kon komen. Op de 100 
meter horden is het van belang om 
vanaf de start meteen in de drill te 
zitten zodat je elke horde scherp 
kunt passeren.
Helen pakte de race goed op, maar 
door haar start liep ze een tijd van 
14,77, dit was 0,2 seconden boven 
haar persoonlijk record. Helen baal-
de hier behoorlijk van, zeker om het 
feit dat een tijd net onder haar per-
soonlijk record kwalificatie voor de 
finale betekende.
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Argon E5 wint uit, 1e 
beker duel tegen Roda 23
Mijdrecht - Eindelijk is het zover, 
de nieuwe E5 mag vandaag begin-
nen aan het nieuwe seizoen, en start 
met een beker ronde tegen Roda 23. 
De jongens die allemaal nieuw zijn 
in de E5 moesten vandaag ook ge-
lijk aan elkaar wennen.
De E5 gaat sterk van start en cre-
eren gelijk een kans, die net naast 
gaat. Can weet met een schot op de 
doelman van Roda niet in het net te 
krijgen de doelman houd de bal.
Vincent weet de bal te onderschep-
pen en geeft een voorzet aan Can, 
die weet de kans net niet te be-
nutten. Zeppe krijgt de bal en pro-
beert een afstand schot, maar word 
gehouden. Can loopt door op naar 
het doel en onderschept de bal en 
opent de score in de 5e min 0-1.
De E4 blijft doorzetten aan de kant 
van Roda, Mike schiet op doel maar 
mist kracht, Yannick krijgt de vol-
gende kans, maar schiet in de han-
den van de doelman. Daniel pro-
beert de bal met een voorzet voor 
te geven maar de bal gaat voor het 

doellangs. Mike probeert een schot 
op doel en weet in de 11e min de 
score op 0-2 te zetten. Er volgen 
meer kansen, Daniel neemt een cor-
ner, krijgt de bal terug en schiet de 
bal in de handen van de doelman.
Voorzet van Zeppe op Daniel gaat 
net naast, Masim onderschept de 
bal en probeert Daniel te bereiken, 
maar die kan er net niet bij.

Doorzetten
Daniel blijft doorzetten en weet in de 
17e min met een mooi schot te sco-
ren 0-3. Zeppe probeert weer een 
voorzet op Masim maar de bal gaat 
voorlangs. Mike geeft een voorzet 
aan Masim maar red het net niet, 
Kans voor Yannick, 2e instantie ook 
niet, Mike schiet de bal naar Masim, 
Vincent neemt over en schiet van 
een afstand, door dit goed samen-
spel weten de jongens veel kansen 
te krijgen. Can krijgt nog een laat-
ste kans op doel , en dan fluit de 
scheidsrechter af voor de rust. Lei-
der Orscek geeft nog even de laat-

ste instructies en dan kan de 2e 
helft beginnen. Na het fluitsignaal 
gaat de E5 gelijk weer in de aan-
val, Mike schiet op doel maar mist 
de kracht. Mike geeft gelijk daar-
op een voorzet aan Masim maar 
die schiet naast, Dan in de 2e min 
weet Mike met een afstand schot 
de doelman toch te passeren, het is 
0-4. Masim probeert een schot op 
doel, maar word geblokt, Yannick 
neemt een corner en diverse akties 
willen er niet in. Voorzet van Vincent 
gaat over de achterlijn, actie Masim 
gaat naast, via een corner schiet 
Mike op doel maar word gehouden. 
Dan maakt Masim een mooie aktie 
en weet in de 8e min toch de sco-
re op 0-5 te zetten. Masim geeft een 
goede voorzet aan Mike en die pro-
fiteert in de 9e min en scoort 0-6

Roda weet toch een kans te krijgen, 
maar deze is van korte duur door 
het verdedigende werk van Can.
Roda krijgt een 2e kans maar ein-
digt op de paal, Amine schiet ver uit 
en Daniel breekt uit geeft een voor-
zet aan Mike, die schiet op de paal.
Zeppe neemt een corner, Ma-
sim zet voor aan Daniel, Daniel te-
rug naar Masim en schiet over. Ro-
da krijgt weer een kans, maar Ami-
ne red. Overtreding op Zeppe, Zep-
pe neemt de vrije trap en weet de 
bal via de handen van de doelman 
in het net te krijgen 0-7. Voorzet 
Zeppe naar Yannick, yannick kopt 
op de lat, Yannick paas naar Ma-
sim maar rakt de bal niet goed. Yan-
nick geeft weer een voorzet nu aan 
Mike maar schiet in de handen van 
de doelman. Het loopt op het ein-
de van de wedstrijd, Mike heeft de 
bal en geeft een voorzet, Vincent 
loopt binnen bereik en schiet de 
bal in het doel en zet de eind stand 
op 0-8 De scheidsrechter fluit af en 
de jongens kunnen terug kijken op 
een wedstrijd met veel samen spel 
en doelpunten, jongens op naar de 
volgende.

Bridgevereniging 
‘De Ronde Venen’ van start

Mijdrecht - Op dinsdag 3 septem-
ber is het voor onze vereniging weer 
de start van een nieuw bridgesei-
zoen. Vanaf die dag wordt er weer 
gespeeld in competitieverband. We 
spelen in een ontspannen sfeer op 
de dinsdagavonden (aanvang om 
19.45 uur) in een zaal van de Me-
ijert te Mijdrecht. De uitslag van el-

ke speelavond vindt direct na afloop 
van de laatste spelronde plaats. 
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er dit jaar 
in december een speciale feeste-
lijke drive ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de vereni-
ging. De vereniging heeft nog plaats 
voor zowel beginnende als voor er-

Argon F2 mooie overwinning 
op Jong Aalsmeer F3
Mijdrecht - Eindelijk is het zo-
ver, de nieuwe F2 mag vandaag be-
ginnen aan het nieuwe seizoen, 
en start met een beker ronde te-
gen Jong Aalsmeer. Gelijk in de 1e 
minuut weten Kay en Kilian al een 
kans te creëren, Kay schiet op het 
doel maar de doelman houd. Corner 
voor de F2, Kay neemt hem en door 
goed samen spel van de jongens 
weet Joep de score in de 3e minuut 
te openen 1-0. Ook in de 5e minuut 
weet Joep weer bij het doel van 
Jong Aalsmeer te komen en scoort 
2-0. Kans voor Kay, maar deze keer 
op de paal, Joep geeft een voorzet 
aan Kay maar deze kans gaat net 
naast, dan komt er een kans voor 
jong Aalsmeer, maar Rob weet de-
ze kans af te slaan. Weer een kans 
voor de F2 Joep krijgt een voorzet 
van Milan en Joep weet de stand te 
verhogen naar 3-0. Luke weet uit te 
breken en probeert richting het doel 
van Aalsmeer te komen maar word 

getackeld. Wederom krijgt Joep 
weer een kans maar deze weet de 
doelman te houden, er volgt hier-
op gelijk weer een kans voor de 
F2, een voorzet op Joep alleen de-
ze gaat over de achterlijn. Dan fluit 
de scheidsrechter af en gaan we de 
rust in met een 3-0 voorsprong
Casper neemt even de rust en tijd 
om de jongens toe te spreken voor 
de 2e helft.

Kansen
Gelijk blijven de kansen komen na 
het fluitsignaal voor de F2, kans 
Joep gaat naast, Luke onderschept 
de bal en geeft hem voor aan Joep 
en die weet te scoren en de stand 
op 4-0 te zetten. Milan met een 
mooie voorzet, ij schiet hoog voor 
maar Joep kan net niet bij de bal.
Er volgt gelijk weer een kans nu 
voor Melle, maar de bal gaat net 
voor langs. Luke heeft de bal en 
geeft een voorzet aan Luke, maar 

8-Weekse clinic hardlopen 
bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vanaf donder-
dag 5 september 2013 begint er 
bij de Veenlopers een nieuwe se-
rie trainingen in voorbereiding op 
de 23e Zilveren Turfloop op 4 no-
vember voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. Voor de 
beginnende hardlopers hebben de 
trainingen het karakter van Start to 
Run waarbij er van nul af aan wordt 

toegewerkt naar 5 km hardlopen. 
De nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-
terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de trai-
ningen van de Veenlopers op don-
derdagavond voorbereid op de 10 of 
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop. 

Hierbij wordt er onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en -snelheid en 
specifieke wedstrijdvoorbereiding. 

De eerste trainingen:
Voor de starters en gevorderden: 
donderdag 5 september 19:30-
20:45. Verzamelpunt is op de Ren-
dementsweg in Mijdrecht ter hoog-
te van het gebouw van GroenWest 
Wonen. De kosten bedragen 30 eu-
ro per deelnemer, dit is inclusief een 
startbewijs voor de Zilveren Turfloop 
en gratis meetrainen na de Zilveren 
Turfloop met de Veenlopers tot ja-
nuari 2014. Bij het pakket horen 8 
begeleide trainingen op donder-
dagavond en een trainingsprogram-
ma naast de begeleide trainingen.

Enthousiast? 
Aanmelden kan via de volgende 
emailadressen: info@veenlopers.nl 
en frans.bosman@online.nl. 
Bij de laatst genoemde kunt u ook 
meer informatie vragen dit kan ook 
telefonisch op 0297-287283 (na 
18.00uur ). 

Cora en Guus Clubkampioen 
Wilnis - In het weekend van 24 en 
25 augustus streden 30 heren en 
12 dames op de prachtige gereno-
veerde baan van Golfpark Wilnis 
om de titel van clubkampioen stro-
keplay. Zaterdag werd gestart met 

twee rondes van 18 holes en zon-
dag werd de derde en tevens beslis-
sende ronde gespeeld. 
Op zaterdag nam de uiteindelijke 
clubkampioen bij de heren met elf 
slagen minder dan zijn beste tegen-

vlnr: Clubkampioene strokeplay 2013 Cora Jonkers – clubkampioen stroke-
play 2013 Guus van Acker – Joke Schiphorst (2e plaats) – Yvette Bartlema (3e 
plaats) – Toon Haafst (2e plaats) – Peter Koek (3e plaats) 

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 3 september 
organiseert Klaverjasclub Onder Ons 
de laatste zomer prijs klaverjasavond 
voor iedere kaartliefhebber, dus ook 
vakantie gasten en recreanten zijn van 
harte welkom. Er zijn weer veel prijzen 
te winnen. De aanvang is 20.00 uur in 
bar bistro “DE HAVEN” Proosdijhaven 
276 in Vinkeveen. Er worden drie par-
tijen gespeeld van zestien gifjes. Bij 
de laatst gespeelde avond werd Har-
ry van Schaik eerste met 5378 punten, 
2e. Gerard Snabel met 5319 punten, 
3e. Marga Turenhout met 5315 pun-
ten, 4e. Sonja van de Waa met 5159 
punten, 5e. Ferry Verbraak met 5081 
punten. De Troostprijs was voor Leen 
van Bemmelen met 3645 punten.

Zeven dagen bikkelen voor kinderen 
met Duchenne Spierdystrofie
Mijdrecht - De in Mijdrecht woon-
achtige René Mikkers gaat van 15 
t/m 21 september de strijd aan voor 
kinderen met Duchenne spierdys-
trofie, tijdens dé mountainbiketocht 
van de Benelux: Duchenne Heroes. 
Samen met zeker 375 mountainbi-
kers doorkruist hij in zeven dagen 
tijd vier landen en legt hij maar liefst 
700 kilometer af. René maakt deel 
uit van de Duchenne Heroes, die 
maar één doel voor ogen hebben: 
zoveel mogelijk geld bij elkaar halen 
voor onderzoek naar de ziekte van 
Duchenne. Duchenne Heroes vindt 
dit jaar voor de achtste keer plaats. 
Zijn motivatie om voor de tweede 
maal aan deze tocht mee te doen 
is dat deze jongens zoveel doorzet-
tingsvermogen tonen en dat wij hun 
zo een kans kunnen geven om een 
zo goed mogelijk leven te kunnen 
leiden. Daar zij hun spieren op een 
gegeven moment niet meer kunnen 
gebruiken, moeten wij dat met zijn 
allen voor hun doen. Daarom wens 
ik een zo hoog mogelijk bedrag bij 

elkaar te fietsen voor een zo groot 
mogelijk onderzoek naar medicij-
nen. 

Spierziekte
René vormt het Team RT4D (René 
Trapt Four Duchenne). Christiaan, 
Danny, Dennis, Jan & Jan zijn vijf 
Mijdrechtse jongens van tweeën-
twintig tot en met eenendertig jaar 
oud die leiden aan de ziekte van Du-
chenne. Deze spierziekte is een er-
felijke, ongeneeslijke aandoening, 
die het complete spierstelsel aan-
tast. Ook het hart ontbeert na ver-
loop van tijd de kracht om het li-
chaam aan de gang te houden. In 
Nederland lijden ongeveer achthon-
derd jongens aan de ziekte van Du-
chenne. Meer dan de helft van hen 
haalt de dertig, maar veel patiënten 
overlijden voor hun twintigste. 
700 kilometer mountainbiken is voor 
Christiaan, Danny, Dennis, Jan & 
Jan niet mogelijk, en daarom doen 
de Duchenne Heroes het voor hem. 
De tocht leverde vorig jaar maar 

liefst 1.1 miljoen euro op en de or-
ganisatie zet dit jaar alles in zijn 
werk om dat bedrag te overtreffen. 
Daar draagt Team RT4D graag zijn 
steentje aan bij. 

Sponsoren 
De afgelopen maanden stonden 
voor René in het teken van trainen 
en het werven van sponsors. El-
ke deelnemer moet minimaal 2500 
euro binnenhalen. “Ik ben goed op 
weg, maar ik kan nog steeds alle 
steun gebruiken. Bedrijven en par-
ticulieren, iedereen kan zijn steen-
tje bijdragen. Alle beetjes helpen’’, 
aldus René. 
Duchenne Heroes gaat dit jaar met 
ruim 375 deelnemers op 15 sep-
tember van start in Frankrijk. Ver-
volgens gaat de tocht via de Fran-
se en Belgische Ardennen en de 
Duits-Nederlandse grens naar Ne-
derlands Limburg. De mountainbi-
keroutes zijn uitdagend, zwaar en 
technisch. Per dag wordt er gemid-
deld 100 kilometer afgelegd. Via het 
Limburgse landschap zetten de hel-
den koers richting Nijmegen waar in 
Park Brakkenstein op 21 september 
gezamenlijk gefinisht wordt. 
Mocht U René willen sponsoren ga 
naar de site van Duchenne Heroes 
onder. De helden/overzicht deelne-
mers/René Mikkers of U kunt een 
bedrag overmaken op rekening-
nummer 3179.287.438 van de Rabo-
bank, t.n.v. R. Mikkers onder vermel-
ding van Duchenne Heroes 2013. 
Op zijn Facebook Duchenne 
Heroes-René Mikkers kunt u de 
laatste nieuwtjes volgen. 
Wilt u meer informatie over de tocht, 
de helden, de vrijwilligers of de or-
ganisatie kijk dan op www.duchen-
neheroes.nl

stander over 36 holes al een gro-
te voorsprong. Die kon hij zondag 
vasthouden. Met opperste concen-
tratie werd Guus van Acker eerste 
met 247 slagen over 3 rondes van 
18 holes. Op afstand gevolgd door 
Toon Haafst (258 slagen) en Peter 
Koek (259 slagen). 
Bij de dames bleef het spannend tot 
het laatste moment en uiteindelijk 
kon Cora Jonkers de wisseltrofee en 
beker in ontvangst nemen. Zij had 
in totaal 279 slagen nodig. De twee-
de plaats was voor Joke Schiphorst 
(281 slagen) en als derde eindigde 
Yvette Bartlema met 293 slagen. 
Dat de golfsport gevaarlijk kan zijn, 
bleek tijdens dit kampioenschap 
ook. Gelukkig bleef het beperkt tot 
materiële schade. Of het precisie-
werk of toeval is, zullen we nooit 
weten maar een scheepsbel die in 
de baan hangt werd geraakt, net als 
een markeerpunt op de heren af-
slagplaats. Deze bijzondere verrich-
tingen werden vrolijk opgehaald tij-
dens de prijsuitreiking die onder 
grote belangstelling plaatsvond. De 
spanning was er af, de winnaars 
waren bekend en iedereen was te 
spreken over de geweldige conditie 
van de baan. 

varen leden. Heeft u belangstelling 
om in het nieuwe seizoen bij onze 
vereniging te komen bridgen, kom 
dan zonder enige verplichting, om 
de sfeer te proeven, eens een avond 
vrijblijvend meespelen. Wilt u thuis 
met kennissen spelen, dan heeft de 
vereniging ook bridgekoffers be-
schikbaar, welke tegen geringe kos-
ten door de leden geleend kunnen 
worden. Voor nadere inlichtingen 
en aanmelding om een avond vrij-
blijvend mee te spelen kunt u bellen 
met Theo van Nes, tel 0297.593618.

De Vinken laatste oefening
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken de laatste oe-
fenwedstrijd als voorbereiding op de 
nieuwe veldcompetitie. Tegenstan-
der was het Kudelstaartse VZOD. 
De Vinken speelt komend seizoen 
in de tweede klasse. De Vinkeveen-
se Abn-Amroformatie had in het be-
zoekende VZOD een taaie tegen-
stander. De Noord Hollandse der-
deklasser had het grootste deel 
van de wedstrijd een voorsprong. 
De ploeg van trainer-coach Johan 
Kroon kon de strijd pas in het laat-
ste kwart van de wedstrijd in eigen 
voordeel beslissen. Kroon: “We heb-
ben we uit gehaald wat er in zit. Be-
langrijk is vooral, dat we wedstrijdrit-
me hebben opgebouwd. We hebben 
als team nog niet volledig kunnen 
spelen, maar ik heb zeker ook din-
gen gezien, die we volgende week 

weer in de training aan kunnen pak-
ken. Zo was de rebound nog onvol-
doende verzorgd.” Vooruitkijkend 
naar de eerste veldwedstrijd, beken-
de Kroon: “We krijgen het misschien 
niet makkelijk, maar we gaan toch 
zeker voor handhaving. Tegen Lu-
no zijn we komende zaterdag niet bij 
voorbaat kansloos.” Zaterdag 31au-
gustus start de veldkorfbalcompeti-
tie van het seizoen 2013-2014. Voor 
De Vinken is dit met een uitwedstrijd 
tegen de bekende regiotegenstan-
der Luno in Linschoten. Het vlag-
genschip van de Vinkeveense korf-
balvereniging speelt na de fraaie 
promotie vorig seizoen komend jaar 
in de tweede klasse E van het KNKV. 

Nieuwe spelers
De selectie van de Vinkeveners is 
dit seizoen aangevuld tot een tien-

tal. Trainer-coach Johan Kroon kiest 
ervoor om in de tweede klasse uit te 
komen met een vaste groep van vijf 
spelers en vijf speelsters. Aan de da-
meskant betreft dit Melanie Kroon, 
Eva Hemelaar en Annick Stokhof, 
terwijl dit seizoen ook de uit de ju-
nioren overgekomen Emese Kroon 
en de van Atlantis afkomstige Ma-
sha Hoogenboom hun opwachting 
in de basis maken. Het herenquin-
tet bestaat uit de bijna van een bles-
sure teruggekeerde Peter Koeleman, 
Kelvin Hoogeboom, Ruud Ousso-
ren en Gerwin Hazeleger, aangevuld 
met de uit het tweede doorgekomen 
Rutger Woud. Ron van Vliet hanteert 
dit seizoen opnieuw de spons en 
verzorgingstas.

Indeling en programma
Zaterdag 31 augustus speelt De Vin-
ken om 15.30 uur uit op sportpark 
de Rappijnen tegen Luno in Lin-
schoten. 

Open dag Tennisvereniging Wilnis 
Wilnis - Op zondag 1 september wil 
tennisvereniging WILNIS aan ieder-
een de gelegenheid bieden om op 
een laagdrempelige manier kennis 
te maken met de tennissport.
De tennisvereniging heeft enke-
le maanden geleden de zes banen 
die de vereniging tot haar beschik-
king heeft volledig gerenoveerd. De 
matecobanen, die voorheen de on-
dergrond vormden, zijn vervangen 
door zogenaamde Advanced Red 
Court banen. Een hele prettige on-
dergrond waar alle leden zeer en-
thousiast over zijn. TVWILNIS staat 
bekend als een kleine sportvereni-
ging waarbij iedereen elkaar over 
het algemeen goed kent en de le-
den staan hier altijd open voor 
nieuwkomers die een balletje willen 
slaan. Ook wordt er bij deze vereni-
ging buiten de competitiewedstrij-
den om veel georganiseerd zoals 
o.a. de clubkampioenschappen voor 
de jeugd en senioren, de herfstcom-
petitie, een junior-senior dag, een 
toss avond (iedere donderdag) een 

ladies day, een gentlemens day en 
vele activiteiten voor de jeugd.
 
Open dag
Op de open dag wil de vereniging 
iedereen, zowel jong als oud, kennis 
laten maken met tennis. TVWILNIS 
heeft de beschikking over twee en-
thousiaste en ervaren tennisleraren 
waarvan er een op deze dag aanwe-
zig zal zijn. Ook zal er een ballenka-
non op het park staan. Het is deze 
dag dan ook de gelegenheid bij uit-
stek om een langs te komen op het 
gezellige sportpark om te voelen dat 
de tennissport voor iedereen toe-
gankelijk en zeer ontspannend is.
Indien u niet over een racket be-
schikt hoeft dit geen beletsel te 
zijn, de vereniging kan er een ter 
beschikking stellen voor deze dag. 
Speciaal zal er op deze dag ook een 
korting aangeboden worden aan 
(toekomstige) nieuwe leden voor 
een aantal tennislessen en ligt er 
ook een aantrekkelijk aanbod klaar 
om lid te worden van TVWILNIS.

De open dag is van 12.00 tot 16.00 
uur en het sportpark kunt u vinden 
op de Pieter Joostenlaan 9 (naast 
het CSW terrein). De koffie/fris-
drank staat klaar en u bent dan ook 
van harte welkom.

kans word gekeerd. Rob probeert 
het met een schot op doel, maar hij 
mist kracht en is makkelijk door de 
doelman van Jong Aalsmeer te hou-
den. Er volgt een overtreding door 
Aalsmeer, de F2 krijgt een vrije trap 
vanaf de zijkant van het veld, Joep 
neemt de vrije trap en schiet de bal 
in ene in de korte hoek en het is 5-0.
Milan weet op volle snelheid het 
veld over te gaan richting het doel 
van Aalsmeer, maar schiet net naast, 
doelman schiet uit Milan vangt op 
en schiet gelijk op de doelman de-
ze houd hem. Er volgen nog diver-
se kansen, het loopt naar het ein-
de van de wedstrijd, maar Kay weet 
nog net een mooie voorzet te geven 
aan Joep die deze kans mooi afrond 
met een doelpunt en zet de score op 
6-0.Luke krijgt ook nog een kans al-
leen red het net niet, Aalsmeer pro-
beert nog 1 keer naar onze doelman 
Jeroen te komen, maar het is Mel-
le die met goed verdedigend werk 
te kans weet te keren. Dan fluit de 
scheidsrechter af en is de eerste 
overwinning binnen. 
Jongens gefeliciteerd, op naar de 
volgende wedstrijd.






	35_ED3_PAG05
	35_ED3_PAG07
	35_ED3_PAG09
	35_ED3_PAG11
	35_ED3_PAG13
	35_ED3_PAG14
	35_ED3_PAG17
	35_ED3_PAG18



