
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

A.s. zondag 
6 september 
Amstelproeverij
Uithoorn - Aanstaande zon-
dag 6 september om 14.00 uur 
openen tien Uithoornse hore-
cabedrijven hun deuren om u 
leuke inspirerende gerechtjes 
te laten proeven.

Kleine gerechtjes is het mot-
to, zo kunt u bij meerdere za-
ken een kijkje nemen. De he-
ren van Aemstel Boating zor-
gen voor gratis vervoer vice 
versa over de Amstel tussen 
de deelnemende bedrijven. De 
betaling van de gerechtjes en 
drankjes geschiedt via strippen 
van een strippenkaart, voor een 
snelle en makkelijke afhande-
ling. Strippenkaarten à �20,00 
voor 8 strippen zijn te koop 
bij de deelnemende bedrij-
ven. Overgehouden strippen - 
wij kunnen ons dat niet voor-
stellen! - zijn nog tot en met 4 
oktober aanstaande in te leve-
ren bij de deelnemende bedrij-
ven (geen geldteruggave).
www.amstelproeverij.nl

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3
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www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

LEZERSACTIE 
100 gRATIS ToEgAngSkAARTEn 
beschikbaar voor kunstbeurs te Aalsmeer 
5 en 6 september t.w.v. e 20,-

Te bestellen via 
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl 
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 3

Gemeente Uithoorn

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

www.uithoorn.nl/bis

Laatse 
kaarten in de 
verkoop via
feestweek.nl
of bij Primera 
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Tropical Night in Uithoorn 
groot succes
Uithoorn - Wat een gezelligheid af-
gelopen zaterdagavond in het oude 
dorp van Uithoorn. De weergoden 
zaten mee, dus het kon niet anders 
dan dat Tropical Night weer als van-
ouds een mooi feest ging worden. 
In de vooravond van Tropical Night 
werden vroege feestgangers, die op 
dat moment genoten van een hap-
je en een drankje op het terras vóór 
Café de Gevel en Drinken & Zo, ver-
rast door een optreden van het Am-

stel Blazers Collectief. Er werd een 
gevarieerd programma gebracht 
onder leiding van dirigent Richard 
Wortel. ‘s Avonds konden de ve-
le aanwezigen genieten van de op-
tredens van Dario en Martin Vinc-
ken, van Mr Woogie, Yves Berendse 
en Rob Ronalds. Dit alles bij Drin-
ken en Zo, Herbergh de Schansen 
en café de Gevel. Bij Drinken en Zo 
was het grootste succes bij Drinken 
en Zo het fantastische optreden van 

Ria Valk. (voor een foto overzicht 
van deze avond zie elders in deze 
krant) 

Het was fantastisch, het weer werk-
te mee tot rond 23.30 uur, toen brak 
de hemel open en kwam de regen 
met bakken naar beneden. Bij Drin-
ken en Zo ontstond er nog kortslui-
ting, maar het mocht het feest niet 
drukken. Het was een succes en ze-
ker weer voor herhaling vatbaar.

Waterwolftunnel krijgt 
nieuw asfalt
Regio – Van dinsdag 1 tot en met 
zondag 6 september is de Water-
wolftunnel onder de Ringvaart tus-
sen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer vier nachten af-
gesloten voor verkeer. De provin-
cie legt in 4 avonden en nachten 
nieuw asfalt aan in de tunnel. Ver-
keer op de N201 wordt deels omge-
leid en moet rekening houden met 
enige vertraging. De Waterwolftun-
nel wordt voorzien van zogenaamd 

‘stil’ asfalt. De nieuwe asfaltlaag ab-
sorbeert beter het geluid van de 
motorvoertuigen, waardoor de om-
geving minder geluidsoverlast on-
dervindt. Vanwege deze werkzaam-
heden in de Waterwolftunnel, is de 
tunnel afgesloten van dinsdag 1 tot 
en met zondag 6 september tussen 
19.00 uur tot 07.00 uur (met uitzon-
dering van donderdagnacht, waar-
in er niet wordt gewerkt). Door de 
afsluiting kan het verkeer geen ge-

bruikmaken van de N201 tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de aan-
sluiting met de Fokkerweg in Haar-
lemmermeer. Met behulp van bor-
den worden de omleidingsroutes 
aangegeven. 

Bij vragen over werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600 (gratis).

Uithoorn - Meer dan 600 fi etsers 
namen vorige week zaterdag 29 au-
gustus deel aan de fi etstocht rond 
de Stelling van Amsterdam. Bij het 
fort aan de Drecht in Uithoorn gaf 
wethouder D.J. (Ria) Zijlstra, het 
startsein voor de deelnemers aan 
de fi etsafstanden variërend van 25 
km tot 170 km die dit jaar onder zeer 
goede weersomstandigheden kon-
den worden gereden. 

Na de huldiging van de oudste en 
de jongste deelnemer, respectie-
velijk 86 en 8 jaar, stapte Ria Zijl-
stra ook zelf op de fi ets voor de cul-

tuurhistorische route langs de for-
ten van de Stelling van Amsterdam. 
Dit jaar al weer het 4e Rondje Stel-
ling met extra routes voor recreatie-
ve toerfi etsers en jeugd. Dankzij sa-
menwerking tussen de Uithoornse 
Wielerclub UWTC en Sportservice 
What’s Up is Het Rondje Stelling uit-
gegroeid tot een compleet evene-
ment voor jong en oud. Met gepijlde 
afstanden, GPS navigatie en de dit 
jaar geïntroduceerde animatie-apps 
konden de routes eenvoudig wor-
den gevonden en kregen de fi etsers 
alle informatie over de Stelling en 
tips over de rustpunten onderweg.

Goede Doelen Actie
Nieuw voor het Rondje Stelling was 
het rijden voor een Goed Doel. Mid-
dels vrijwillige donaties steunden 
deelnemers de Raisin Hope Foun-
dation Nederland met haar lande-
lijk netwerk van aangepaste fi et-
sen, die via revalidatie- en dagbe-
stedingscentra gratis worden uitge-
leend aan mensen met hersenlet-
sel. UWTC-lid en paratriatleet Jet-
ze Plat uit De Kwakel ondersteunde 
deze actie door deel te nemen aan 
de spectaculaire battle om het par-
coursrecord handbiken. Nieuw dit 
jaar is het digitaal fi etsen van de af-

Rondje Stelling zeer 
geslaagd dankzij route
Combinatie van sport en cultuur succesformule

stand via route-app die tevoren kon 
worden gedownload via de appsto-
res van AbelLife. Voor wie na dit 
evenement de tocht langs de Stel-
ling nog eens wil rijden, is de route 
het hele jaar te downloaden via de 
appstores van AbelLife. Je wordt ge-

navigeerd, krijgt informatie over de 
omgeving waarlangs je fi etst en een 
educatief programma over de func-
tie van de vroegere verdedigingsli-
nie. De volgende editie in augustus 
2016 viert het Rondje Stelling haar 
eerste lustrum. 

Uithoorn - Glasvezel is voor be-
woners van Uithoorn de gewoon-
ste zaak van de wereld. Voor veel 
ondernemers is dit echter niet het 
geval. Het bedrijventerrein van Uit-
hoorn is voor commerciële kabel-
exploitanten niet interessant, om-
dat de investeringen per aansluiting 
te hoog zijn en het dus simpelweg 
niet winstgevend genoeg is. Tot voor 
kort was een glasvezelaansluiting 
op dit terrein dus alleen mogelijk 
als deze door een bedrijf zelf aan-
gelegd werd, wat een enorme een-
malige investering is met torenhoge 
maandlasten. De meeste bedrijven 
beschikken niet over deze mogelijk-
heid en kampen daarom met traag 
internet. Daarnaast kunnen zij niet 
optimaal gebruikmaken van dien-
sten en producten die over het in-
ternet geleverd worden. 

Glasvezel Uithoorn is een initia-
tief van het ondernemersfonds dat 
daar verandering in gaat brengen. 
In samenwerking met Glasvezel Ge-
meente, een onafhankelijke advi-
seur voor gemeenten en provincies 
bij de realisatie van hoogwaardig 

breedband, en een aantal zeer ge-
motiveerde ondernemers, komt er 
eindelijk glasvezel op het bedrijven-
terrein van Uithoorn! 
Gemeente Uithoorn vindt het be-
langrijk dat het bedrijventerrein 
klaar is voor de toekomst. ‘’Willen 
wij onze lokale economie sterk hou-
den en een concurrerend bedrijven-
terrein hebben, horen daar snelle 
en betrouwbare dataverbindingen 
bij.’’ Aldus wethouder Polak. Vori-
ge week heeft de gemeente het be-
richt gekregen dat de subsidie van 
de provincie is toegekend. Wat nu 
telt om het tot een succes te ma-
ken, is het aantal aanmeldingen. 
De aanleg van een collectief glas-
vezelnetwerk vereist dat zoveel mo-
gelijk bedrijven een aansluiting ne-
men. Alleen dan kan er op het be-
drijventerrein eindelijk gebruik wor-
den gemaakt van een snel, stabiel 
en betrouwbaar netwerk tegen een 
gunstig tarief. Alle bedrijven geves-
tigd op het bedrijventerrein van Uit-
hoorn kunnen zich aanmelden via 
www.glasvezeluithoorn.nl 
(Zie ook de website van de Nieuwe 
Meerbode voor een fi lmpje).

Ondernemersinitiatief 
voor glasvezel
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Open Dag Tuin Bram de 
Groote
Regio - Zondag 6 september is al 
weer de laatste OPEN DAG van dit 
jaar. Het einde van de zomer is al 
heel zichtbaar in de tuin en de har-
de wind van de afgelopen tijd heeft 
zijn sporen achtergelaten, maar er 
is nog steeds volop te beleven. Sep-
tember is de tijd van de zaden, de 
bessen en het fruit. De vogels doen 
zich te goed aan de bessen van de 
vlier, lijsterbes, kardinaalsmuts en 
Gelderse roos. De halsbandparkie-
ten hebben het vooral gemunt op 
het rijpend fruit. De vlinders zijn 
liefhebbers van afgevallen en liefst 
al wat rottende fruit. De vrijwilligers 
zijn al begonnen met ruimen en we 
verzamelen veel zaden om volgend 

Nu ook Tractor rijles bij 
Het VerkeersCollege
Regio - Vanaf 1 september kun je 
ook voor de nieuwste rijbewijs Cate-
gorie T (tractor/trekker) bij Het Ver-
keersCollege terecht. Het trekkerrij-
bewijs (of T-rijbewijs) is vanaf 1 ju-
li 2015 verplicht voor iedereen die 
een landbouw- en bostrekker of een 
motorrijtuig met beperkte snelheid 
op de openbare weg wil besturen. 
Een uitzondering hierop is het voer-
tuig die inclusief uitrustingsstuk 
aan de voorkant niet breder is dan 
1.30 meter en wordt gebruikt voor 
maaien, onkruid bestrijden, vegen, 
sneeuwruimen, gladheid bestrijden 
of hondenpoep verzamelen. Wan-
neer voertuigen binnen de uitzon-
dering vallen, maar voorzien zijn van 
de mogelijkheid om een aanhang-
wagen of getrokken verwisselba-
re machine te trekken moet de be-
stuurder ook in bezit zijn van het T-
rijbewijs. Voor het besturen van een 
heftruck die breder is dan 1.30 me-
ter moet je op de openbare weg ook 
in het bezit zijn van het T-rijbewijs.
Overgangsregeling:
Indien je in het bezit bent van het 
trekkercertifi caat, of het B-rijbe-

wijs voor 1 juli 2015 hebt gehaald, 
hoef je geen examen te doen voor 
het T-rijbewijs.  De houders kunnen 
tot één jaar na invoering het certifi -
caat, samen met een eigen verkla-
ring omwisselen voor het T-rijbewijs. 
Indien je op 1 juli 2015 niet in het 
bezit was van een trekkercertifi -
caat of het rijbewijs B moet je exa-
men doen om het T-rijbewijs te ha-
len. Het T-rijbewijs examen bestaat 
uit een theorie en praktijk gedeelte. 
Het VerkeersCollege zal maande-
lijks een theorieopleiding voor de 
Tractor gaan verzorgen op de loca-
tie in Mijdrecht. Daarnaast is er ook 
online lesmateriaal te bestellen via 
de rijschool. Voor de praktijk zal er 
gebruik gemaakt worden van een: 
New Holland T6.160 Auto Command 
tractor met VGM LK18 kiepwagen. 
De praktijklessen worden verzorgt 
vanaf onze locatie in Hoofddorp. 
(De ronde venen is geen examen-
gebied voor het CBR)
Interesse of vragen over het nieuwe 
rijbewijs bel: 0297-250 638 of kijk 
op de website: www.verkeerscolle-
ge.com
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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 en dan toets 1. 
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 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 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
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

ALZHEIMERCAFE
Donderdag 3 september, inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanvang gastspreker Sjef van Bommel, 19.30 – 21.00 uur. Toegang is 
gratis. Thema: Thom en Sjef zijn 30 jaar samen als blijkt dat Thom aan 
het dementeren is…… Langzaam ziet Sjef zijn bruisende , intelligen-
te en sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende man. 
Sjef komt zijn ervaringen met ons delen.

ZILVERONLINE
Zilveronline is een programma waarmee ouderen leren om te gaan 
met een iPad, met het is meer dan alleen een cursus. Informatiebijeen-
komst (kennismaking) vindt op donderdag 3 september plaats, aan-
vang 10.00 uur Start donderdag 10 september t/m 5 november 10.00–
12.00 uur. 

NFORMATIEBIJEENKOMSTEN ELKE STAP TELT
Wandelt u mee met Elke Stap telt?? Een stappenteller, persoonlijke op-
bouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezel-
ligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrai-
ningsprogramma Elke stap telt. Op vrijdag 4 september vinden er twee 
informatiebijeenkomsten plaats: Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 
11.00 uur. Wijkcentrum Bilderdijkhof , Bilderdijkhof 1, 14. 00 uur.

IVN Vogelexcursie in de 
Groene Jonker
Regio - Op zaterdag 5 septem-
ber organiseert de vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een mooie vogelexcursie in 
de Groene Jonker. Dit fraaie water-
rijke natuurgebied bestaat uit plas-
sen, natte graslanden, rietstroken 
en slikplaten. Tussendoor zijn wan-
delpaden aangelegd. Schapen zor-
gen dat struiken en jonge bomen 
niet kunnen uitgroeien. Het is door 
het grote voedselaanbod en de rust 
een El Dorado voor water- en moe-
rasvogels. Ook bij deze excursie ho-
pen we weer verrast te zullen wor-
den door vele soorten watervogels 
zoals slobeenden, talingen, krak-
eenden, bergeenden, verschillende 
ganzen, in het water of in V-formatie 
in de lucht, futen, misschien de ge-
oorde fuut, lepelaars voor ze op trek 

gaan, een purperreiger tussen het 
riet en misschien een buizerd of een 
bruine kiekendief in de lucht. Deze 
IVN excursie is gratis. Aanmelden is 
niet nodig. 
We vertrekken om 8.30 uur bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. We verwach-
ten rond 12.00 uur daar weer terug 
te zijn. Per auto meerijden is moge-
lijk. Deelnemers kunnen ook direct 
naar de Groene Jonker gaan. Par-
keerplaats “De Roerdomp” Hoge 
Dijk 6 te Zevenhoven. Advies: neem 
een verrekijker mee en iets te drin-
ken en trek waterdichte schoenen 
of laarzen aan. Als het erg slecht 
weer is en u wilt weten of de excur-
sie doorgaat, kunt u bellen met Ber-
nie Kuiken tel: 0294-281345 of met 
Gerda Veth tel: 0297-263656

Heerlijk ontspannen met 
Nzuri en AH Jos v.d. Berg
Regio - Wil jij kans maken op 1 van 
de 5 heerlijke Cenzaa Moments ge-
zichtsbehandelingen van 90 mi-
nuten (t.w.v 67,-) bij Nzuri Schoon-
heidssalon? Doe dan in de actiepe-
riode van 7 t/m 20 september voor 
ten minste 25,- boodschappen bij 
Albert Heijn Jos van den Berg (Am-
stelplein, Uithoorn) en ontvang een 
actiekaart! Vul deze in en doe hem 
in de daarvoor bedoelde box bij de 
kassa’s. 
Like de Facebookpagina van Nzu-
ri Schoonheidssalon en Albert Heijn 
Jos v/d Berg om op de hoogte ge-
houden te worden van het laatste 
nieuws en natuurlijk de bekendma-
king van de winnaars!

Bingo 
Uithoorn - Op vrijdag 4 september 
2015 is er weer vanaf 19.30–22.30 
uur een grote bingo in wijkcentrum 
’t Buurtnest, Arthur van Schendel-
laan 59. Iedereen is van harte wel-
kom om het geluk te beproeven! 
Bingokaarten à 1,- per stuk of 5,- 
voor 6 stuks. Met een super ron-
de van 1,50. De zaal is open vanaf 
19:00 uur.

Mijmeringen
Dam tot Dam
In eerdere columns heb ik me al eens la-
ten ontvallen dat ik aan hardlopen doe. 
Met daarop volgend waarschijnlijk met-
een de zin dat het wel lopen is, maar wel-
licht niet zo hard. Om dat hardlopen maar meteen te bagatelliseren tot 
een soort van joggen. Misschien is dat nou ook precies de essentie van 
hardlopen, het is wat je er zelf van maakt in je gedachten.

Aanloop
Drie jaar geleden stond ik al ingeschreven voor de Dam tot dam loop, 
alleen toen kreeg mijn loopmaatje een naar ongeluk, waardoor het 
feest niet doorging. Zonder hem wilde ik niet lopen, dat voelde niet 
goed. Maar ergens bleef het idee om ooit de tien Engelse mijlen te lo-
pen rond sluimeren in mijn hoofd. De afgelopen drie jaar ben ik dus 
blijven lopen, maar niet meer met mijn oorspronkelijke loopmaatje. 
Voor hem is het echte hardloopfeest helaas voorbij. Maar voor mij blijft 
hardlopen (langzaam of snel) een fi jne manier om buiten te zijn en je 
hoofd te legen van je alledaagse zorgen. 

Voorbereiding
En nu komt het allemaal akelig dichtbij. Ben ik niet zo ver met mijn 
loopschema als ik zou willen en ben ik best een beetje zenuwachtig. 
Stom is dat, want waarom zou dat nou nodig zijn? Ik ga meedoen om-
dat ik graag een keer dit spektakel mee wil maken. Maar ook omdat ik 
het niet kan laten om af en toe een doel te stellen om naar toe te wer-
ken. Iets willen bereiken, een punt in het jaar kunnen markeren waar-
van ik straks kan zeggen ‘dat heb ik toch maar mooi gedaan’. Om een 
doel te bereiken moet je soms ook dingen laten. 

Bibliopera
De meeste mensen weten vast al dat de Hoeksteen dit jaar 50 jaar be-
staat. Ontworpen door architect Rietveld, als eerste gebruikt als kerk 
voor de hervormde gemeente en de laatste dertig jaar alweer als bi-
bliotheek. Persoonlijk vind ik het een heel fi jn gebouw, maar dat komt 
mede door de functie van de bibliotheek. Het jubileum van de Hoek-
steen wordt gevierd middels een heuse opera. Een gigantisch koor zal 
straks op 3 en 4 oktober daar een bijzondere voorstelling neerzetten 
waar alle inwoners van Uithoorn en omstreken zeker van zullen genie-
ten. Ik had graag meegedaan in dat koor, maar soms moet je kiezen en 
kun je niet alles hebben. Ik maak geen afspraken op dit moment om te 
zorgen dat ik al mijn drie loopdagen in de week ook echt benut om te 
lopen. Mijn sociale leven komt na de twintigste september wel weer. En 
dan kan ik dus straks heerlijk genieten van de opera als toehoorder. Nu 
heb ik gelezen dat ze nog wat fi nanciële ondersteuning nodig hebben, 
u kunt nog een donatie doen via website voordekunst.nl.

Evenement
Iedereen verzekert me dat de Dam tot dam loop een geweldig evene-
ment is, de sfeer en de mensen je vanzelf een boost geven en dat ik 
zeker de eindstreep zal halen. Hardlopen en zingen hebben ook veel 
overeenkomsten. Natuurlijk heb je zenuwen vlak voordat je moet pres-
teren. Je moet dan rustig blijven, je ademhaling onder controle hou-
den, focussen op je taak, het doen en genieten. Alleen met zingen ben 
ik in mijn element, zit ik helemaal in mijn comfortzone. Misschien om-
dat zingen een van mijn eerste liefdes was. Hardlopen is er veel later 
bijgekomen en zit totaal niet in mijn comfortzone. Maar het gaat luk-
ken, ik ga het doen en na de loop kan ik heerlijk gaan genieten van de 
opera. Als dat geen mooi vooruitzicht is om me over de eindstreep te 
halen, dan weet ik het niet meer.

Niet onwel, 
maar in slaap
Uithoorn - Op zondag 30 augustus 
om half elf in de avond kreeg de po-
litie een melding van de beveiliging 
op het Legmeerplein dat er een per-
soon onwel was geworden.
De man lag roerloos op een bank-
je. De 38 jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats lag echter te 
slapen. Hij is wakker gemaakt en na 
gehoord te zijn heen gezonden. 

jaar weer verzekerd te zijn van een 
bloemrijke tuin. U bent zondag a.s. 
tussen 13 en 16 uur van harte wel-
kom. De toegang is gratis. De Tuin 
van Bram ligt op de hoek van de Bo-
terdijk en Elzenlaan in Uithoorn. U 
kunt naar binnen via de zijingang 
tegenover de werkschuur aan de 
Elzenlaan. Fietsen kunnen worden 
gestald bij de werkschuur. De toe-
gang is gratis.

REACTIE VAN EEN LEZER
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VVD-fractie doet concessies 
over Uithoornlijn
Uithoorn - Mede naar aanleiding 
van het ingezonden stuk over de 
Uithoornlijn in de Nieuwe Meer-
bode van 26 augustus 2015 heeft 
de VVD-fractie van de gemeen-
teraad van Uithoorn een reactie 
gegeven.
De reactie bestaat hieruit dat zij 
in de VVD-fractie graag een toe-
lichting willen van de actievoer-
ders  over het tegen de Uithoorn-
lijn zijn en hen uitnodigen om 
hun standpunt daarover uiteen 
te zetten.

Opmerkelijk is dat de VVD bij de-
ze uitnodiging aangeeft dat de 
VVD-fractie het belangrijk vindt 
dat buslijn 170 blijft bestaan! 
Daarmee komt voor de beoogde 
tramlijn bij voorbaat al een be-
langrijk reizigersaandeel te ver-
vallen. Lijn 170 is immers de be-
langrijkste buslijn naar Amstel-
veen/Amsterdam. Een rendabe-
le tramlijn is op die manier zeker 
van de baan. 

Hoe anders is het verhaal van 
de Stadsregio Amsterdam hier-
over. Zij geven immers aan dat 
zij in opdracht van de gemeente 
Uithoorn uitzoeken hoe de tram-
baan dé openbaar vervoerver-
binding moet gaan worden tus-
sen Amstelveen/Amsterdam en 

Uithoorn. Daarvoor moeten bus-
lijnen wijken, en welzeker bus-
lijn 170. 
Het lijkt mij dat de gemeente Uit-
hoorn haar onderzoeksopdracht 
aan de Stadsregio nog eens goed 
onder de loep moet nemen. Het 
lijkt goed dat verantwoordelijk 
wethouder Polak van de VVD 
ook door de VVD-fractie uitgeno-
digd wordt om in eigen gelede-
ren  duidelijkheid over de voorge-
stane plannen te geven. Een on-
duidelijke opdracht en nog erger 
‘ontspoord beleid’ kost immers 
handenvol geld. 
Ik begrijp overigens dat de wet-
houder zelf intussen wel preven-
tieve maatregelen heeft genomen 
in verband met de kindveiligheid 
van de beoogde tramverkeers-
overgang Bieslook en de eventu-
ele toename van trambaancrimi-
naliteit. Hij heeft immers in april 
zijn huis aan de Bieslook al ver-
kocht.  

De teller van http://geenuit-
hoornlijn.petities.nl/ staat thans 
op 365 tegenstanders, hetgeen 
het totale aantal respondenten 
op de Uithoornlijn-enquête van 
de Stadsregio en de gemeente, 
ruimschoots overstijgt.

C. van Wijk, Uithoorn

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



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

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

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

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk 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 on-
gedaan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzagepe-

riode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publieks-
zaken (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24 
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Pu-
bliekszaken (0297)513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 93, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en ver-

groten van een dakkapel. Ontvangen 21 augustus 2015
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning naar burgerwoning. Ontvangen 21 augustus 2015

 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.
De Kwakel
- Evenementenlaan. Vergunning aan Stichting Feestcomité De Kwakel voor het 

organiseren van de Kwakelse Kermis van 5 t/m 8 september 2015. Bezwaar 
t/m 12 oktober 2015.

- Hoofdweg161. Melding ontvangen van Kinderopvang Snoopy voor het organi-
seren van een snuffelmarkt op 29 en 30 augustus en 3 en 4 oktober 2015 van 
09.00 tot 17.00 uur.

- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 
Bezwaar: t/m 9 oktober 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- In het Midden. Vergunning aan Smits vastgoedzorg voor het plaatsen van di-

vers materiaal op de openbare weg t/m 5 oktober 2015. Bezwaar t/m 30 sep-
tember 2015.

- Veldmuis 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 oktober 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel 

voor het organiseren van de streekmarkt op 12 september 2015 van 11.00 tot 
16.00 uur. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en horecawet aan Stichting 
Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het schenken van zwakalcoholhou-
dende drank tijdens de streekmarkt op 12 september 2015. Bezwaar t/m 12 
oktober 2015.

- Laan van Meerwijk. Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn aan de Am-
stel voor het organiseren van Xtreme Showdown op 5 september 2015 van 
11.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 30 september 2015. 

- Gooimeer 9, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Be-
zwaar: t/m 30 september 2015.

Zijdelwaard
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan UIthoornse Wieler Trainings 

Club voor het organiseren van de BMX-West competitie op 27 september 2015 
van 09.00 tot 16.00 uur

- Verklaring van geen bezwaar aan UIthoornse Wieler Trainings Club voor het 
organiseren van de Noord Holland Cup op 4 oktober 2015 van 10.00 tot 15.00 
uur.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 25, omgevingsvergunning voor het vergroten van het bal-

kon, het wijzigen van de gevelkozijnen en het dak en het plaatsen van twee 
dakkapellen. Bezwaar: t/m 7 oktober 2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, omgevingsvergunning voor het kappen van 

zeven paardenkastanjes. Bezwaar: t/m 1 oktober 2015.

 ALCOHOLVERBOD TROPICAL NIGHT
Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen in 
het gebied dat op bij deze publicatie behorende tekening is aangegeven , behou-
dens het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden en dat met een blau-
we kleur is aangegeven;
Het verbod is van kracht op 29 augustus 2015 (Tropical Night) vanaf 18.00 uur tot 
30 augustus 2015 03.00 uur.

Inschrijving grootste fi etsonderzoek ooit gestart
Al duizenden Nederlanders ingeschreven voor Fiets Telweek

Op 14 september start Nederlands 
grootste fietsonderzoek ooit. Voor 
het eerst worden alle fi etsbewegin-
gen die fi etsers maken in kaart ge-
bracht. Fietsers worden opgeroe-
pen mee te doen aan dit onderzoek, 
dat een week duurt. Inmiddels heb-
ben al meer dan 4500 deelnemers 
zich aangemeld. De resultaten van 

het onderzoek worden gebruikt om 
het fietsnetwerk te verbeteren. De 
Stadsregio Amsterdam, haar ge-
meenten en Almere doen actief mee 
aan dit onderzoek. Waar wordt veel 
gefietst? Welke routes kiezen fiet-
sers vooral in onze regio? En hoe 
snel fi etsen ze? Dat willen we graag 
weten. Zo krijgen we zicht op wel-

ke fi etspaden en routes worden ge-
bruikt en waar fietsers de grootste 
vertragingen oplopen. De resulta-
ten van het onderzoek gebruikt de 
Stadsregio om samen met de ge-
meenten verder te gaan met de in 
juni vastgestelde Investeringsagen-
da Fiets. Het doel is daarbij het re-
gionale fi etsnetwerk te verbeteren. 

Tevens kunnen gemeenten op basis 
van de gegevens het lokale netwerk 
aanpakken.

Speciale app
Voor het onderzoek is een speciale 
smartphone app ontwikkeld: App de 
Fiets! Deze app is beschikbaar voor 
Android en iOS en meet welke rou-
tes fietsers fietsen, hoe lang zij er-
over doen en waar grote vertragin-
gen zijn. Fietsers nemen deel aan 
het onderzoek door de gratis app te 
downloaden in de App of Play store. 
In de provincies Noord-Holland en 
Flevoland hebben al 1000 mensen 
App de Fiets! geïnstalleerd. 
Het fietsonderzoek is tot stand ge-
komen dankzij een unieke samen-
werking van diverse partijen. Naast 
Nederlandse provincies, Stadsregio 
Amsterdam en Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag werken ook de 
Nederlandse Fietsersbond, het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu 
en de Bredase hogeschool NHTV 
mee aan de ontwikkeling en verwer-
king van het onderzoek. Onder alle 
deelnemers worden 20 Batavus fi et-
sen verloot. 
Vo lg  F ie ts  Te lweek  op  Face-
book www.facebook.com/stadsre-
gioamsterdam en Twitter https://twit-
ter.com/StadsregioA om op de hoog-
te te blijven van het nieuws en de 
winnaars

Aalsmeerbaan 18L-36R vanaf 
30 augustus in onderhoud
Het baangebruik op Schiphol is aan-
gepast van 30 augustus 22:00 uur 
t/m 27 september 16:00 uur (met 
een mogelijke uitloop t/m 4 oktober 
16:00 uur). In deze periode worden 
de Aalsmeerbaan en de taxibanen 
daar omheen buiten gebruik gesteld 
voor de vernieuwing van het lichtbe-
sturingssysteem en gelijktijdig groot 
onderhoud.
Naar verwachting worden de Zwa-
nenburgbaan en Buitenveldertbaan 
in deze periode vaker ingezet.
Amsterdam Airport Schiphol ver-
nieuwt dit jaar de lichtinstallaties op 
alle start- en landingsbanen. Gelijk-
tijdig wordt het onderhoud aan de 

banen uitgevoerd, zodat de banen 
niet langer dan noodzakelijk buiten 
gebruik hoeven te zijn. Door het on-
derhoud aan de Aalsmeerbaan en 
de taxibanen daar omheen kunnen 
de Zwanenburgbaan en Buitenvel-
dertbaan vaker ingezet worden voor 
vliegverkeer. Hiervoor is ontheffi ng 
aangevraagd en verleend. Het af-
wijkende baangebruik kan leiden tot 
extra hinder. Schiphol vraagt omwo-
nenden om begrip. 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden belt u met (020) 601 55 
55 of ga naar www.bezoekbas.nl - 
Planning Baanonderhoud.

Wegafsluitingen op 
zondag 6 september
Zondag 6 september is er van alles 
te zien, te doen en te proeven in Uit-
hoorn en De Kwakel: kermis in De 
Kwakel, Ronde van Uithoorn, Ri-
de for the Roses en Amstelproeverij 
langs de Waterlijn. Kijk op www.uit-
hoorn.nl/evenementenkalender voor 
alle informatie over deze evenemen-
ten. Voor The Ride for the Roses en 
de Ronde van Uithoorn zijn bepaalde 
delen van de openbare weg afgeslo-
ten voor verkeer.

Ride for the roses
Voor de Ride for the Roses is de Am-
steldijk-Zuid, Chemieweg, Amster-
damseweg, Thamerlaan en de Ko-
ningin Máximalaan (N196) in Uit-
hoorn afgesloten voor alle verkeer. 
Dat betekent dat de wegen waar het 
100-km peloton overheen komt drie-
kwartier tot een uur zijn afgesloten 
voor alle verkeer en het openbaar 
vervoer. De tijdstippen van de afslui-
ting staan op de gele borden aange-
geven. Afsluitingen en omleidingen 
worden aangegeven met gele bor-

den. Verkeersregelaars leiden het 
verkeer om. Als het peloton voorbij is, 
worden wegen zo snel mogelijk weer 
opengesteld voor verkeer. Voor vra-
gen of meer informatie over de route 
en het evenement kijkt u op www.ri-
defortheroses.nl 

Ronde van Uithoorn
De Ronde van Uithoorn vindt plaats 
op de openbare weg. Het parcours 
loopt via de volgende straten: Admi-
raal de Ruyterlaan (huisnummer 
52 t/m 162), Thorbeckelaan, Prin-
ses Christinalaan, Karel Doorman-
laan, Johan de Wittlaan. Deze we-
gen zijn van 08.00 tot 18.00 uur ge-
sloten. Daar kan ook niet geparkeerd 
worden. Tijdens de wielerronde is het 
niet mogelijk om met de auto het ge-
bied te verlaten. In geval van nood 
kan in overleg met de organisator van 
de Wielerronde de afsluiting tijdelijk 
geopend worden om het parcours-
gebied te verlaten. Voor vragen of 
meer informatie kijkt u op: http://www.
uwtc.nl/wielren/afdeling/wielerronde

Uitnodiging informatieavond 
woningbouwplan 

“De Rietkraag” in De Kwakel
Voor het braakliggende stuk grond tussen woonwijk De Kuil en de Vuur-
lijn / Ringdijk, naast het sportcomplex van KDO heeft Vorm Ontwikke-
ling b.v. een woningbouwplan ontwikkeld met twee-onder-een-kap wo-
ningen, eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. Daarnaast is 
in dit plan ruimte gereserveerd voor acht starterswoningen die Vereni-
ging Cube Starterswoning hier door en voor jongeren wil gaan bouwen.
Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het vooront-
werp hiervan is gereed. Over dit woningbouwplan, genaamd “De Riet-
kraag”, en het voorontwerp bestemmingsplan houden we een informa-
tieavond. Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt 
plaats in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel op dinsdag 15 
september 2015. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 
21.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffi e of thee.

Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst met koffi e of thee
- Opening door Wethouder Polak 
- Toelichting op de plannen door de projectleiders 
 van de gemeente en Vorm.
- Toelichting op inspraakmogelijkheid en het vervolgproces.
- Gelegenheid om vragen te stellen
- Afsluiting
Aansluitend kunt u de plannen verder bekijken.

Na deze informatieavond liggen de plannen ter inzage. U kunt geduren-
de twee weken een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestem-
mingsplan. Op de avond geven we daarover verdere informatie. Ook 
wordt deze mogelijkheid gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode op 16 
september a.s.

U bent van harte welkom op 15 september a.s.

In september is er veel te zien, 
te doen en te proeven in Uithoorn. 

Kijk op www.uithoorn.nl/evenementenkalender 
voor alle activiteiten en evenementen in Uithoorn.

W W W . U I T H O O R N . N L
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Regio - Aanstaande zaterdagavond 
is er wederom het Crown Theater 
Uitpodium bij de Watertoren aan de 
Westeinderplassen. Dit evenement 
wordt sinds drie jaar samen met de 
organisatie van Vuur en Licht aan-
geboden aan het publiek. Het biedt 
gezelligheid ter voorbereiding op 
het grootse vuurwerk dat stipt om 
23:00 uur losbarst. De boten van de 
Verlichte Botenshow zijn live te vol-
gen op de beeldschermen rond het 
podium. Na die beelden is om 21:15 
uur de offi ciele opening van het Uit-
podium. Mr. Mike zal optreden met 
zijn Drum Battle, vervolgens is het 
de beurt aan Suske en Wiske, de 
musical. Wie is er niet opgegroeid 
met tante Sidonia, Lambik en Jer-

om. Philip Paar zingt prachtige lied-
jes uit de Frank Sinatra Collection 
en Isabele Nolte sluit om 22:00 uur 
het Uitpodium af. Voor elk wat wils 
dus! Overdag zijn er rondom de Bra-
derie tevens Crown Theater activi-
teiten; Bij de Molen worden circus-
workshops gegeven voor kinderen.
Dit vindt plaats tussen 10:30 en 
13:30 uur en wordt verzorgd door 
Jofri de olijke clown van het Winter 
Circus Martin Hanson.
Bij Stage Music shop is er de moge-
lijkheid voor kinderen om te drum-
men en auditie te doen voor Drum-
Kids Day. 
Dit is tussen 11.30 – 14.30 uur. Lees 
het volledige theaterprogramma op 
www.crowntheateraalsmeer.nl

Crown Theater Uitpodium 
bij Vuur en Licht

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Haat en liefde in de Polder
De egel

Mijn egel houdt niet van mij. Ze 
woont in mijn tuin. Al jaren. Maar 
dat mag ik niet weten. Alleen in 
de schemering gaat ze op pad. 
Ritsel ritsel hoor ik dan. Stille-
tjes sluipt ze onder de planten 
door op zoek naar kevers, wor-
men en insecten. Soms, als ik 
me heel stil houd, loopt ze vlak 
langs mijn voeten. Of ze me ziet 
weet ik niet, haar ogen zijn niet 
haar sterkste punt. Maar in elk 
geval negeert ze me volkomen. 
Ze toont geen enkele dankbaar-
heid voor de voorzieningen die 
ik voor haar getroffen heb: een 
hele dikke laag bladeren op een 
lekkere droge veenlaag. Een ide-
ale plek om haar nest voor de 
winterslaap te maken. Want lui 
is ze wel: ze slaapt zomaar van 
november tot april. Voor die tijd 
probeert ze zich uitgebreid vol te 
eten en ook daarbij help ik haar. 
En ze maakt haar winterslaap-
nest waar ik het heb bedacht. 
Dat ze een zij is weet ik zeker: 
ze verschijnt elk jaar met jongen 
en dat doen alleen de vrouwtjes. 
Manegels bemoeien zich niet 
met grootbrengen en opvoeden. 
Dan wordt het april, ze wordt 

wakker. En dan is het al gauw tijd 
om te paren. Waar het mannetje 
vandaan komt weet ik niet. Nooit 
heb ik twee volwassen egels in 
mijn tuin gezien. Eén ding weet 
ik zeker: het gaat als egeltjes... 
En dan komt er een dag dat ze 
echt van slag is. Ze verschijnt 
overdag, in de volle zon. En met 
een jong egeltje bij zich. Dat 
hoort natuurlijk niet, met haar 
kinderen hoort ze in de sche-
mering op voedseltocht te gaan. 
Maar die dag is ze zichtbaar, in 
het licht, maar nog steeds voor-
zichtig. Haar enige spruit is het 
daarmee niet eens. Die vindt mij 
interessant en loopt enthousiast 
op me af. Ik moet bekennen dat 
ik dat wel een bijzonder moment 
vind. Ik praat zelfs tegen het klei-
ne egeltje: “Kom maar, ik zal wat 
egelbrokjes voor je halen”. Het 
kleine egeltje kijkt blij, denk ik. 
Maar de moeder is woest. Het 
jong wordt letterlijk teruggefl o-
ten - Fluit Fluit.

Heel even heeft het jong van me 
gehouden...

Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen er is weer de maan-
delijkse zaterdagse postzegelruil-
beurs van de Filatelisten Vereniging 
Uithoorn, de ruilbeurs wordt gehou-
den op zaterdag 5 september en U 
bent van harte welkom om postze-
gels te ruilen of te kopen. 
En er zijn altijd leden van de Filate-
listen Vereniging aanwezig, bij wie 
U informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. Ook is 
er de mogelijkheid om advies vra-
gen over de waarde en het verko-
pen van verzamelingen. Ruilen, ko-
pen, verkopen in een ontspannen 

sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 
Ook zijn de vertrouwde handelaren 
aanwezig, waarbij men benodigde 
postzegels kan aanschaffen. Verder 
zijn er zgn stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
je zegels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels. De ruilbeurs 
is open van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn.
Wilt U meer weten, bel dan 0297-
525556 of 567873.

Openingsconcert SCAU
Ernst de corte zingt het 
lied van zijn vader
Uithoorn - “Ik zou wel eens wil-
len weten, waarom zijn de bergen 
zo hoog...” – deze liedtekst maakt 
deel uit van ons collectief geheu-
gen. Hij is van Jules de Corte, de 
liedjeszanger met de donkere zon-
nebril. Op zondag 13 september a.s., 
om 14.30 uur in de Thamerkerk te 
Uithoorn, brengt zijn zoon Ernst een 
gezongen hommage aan zijn le-
gendarische vader, onder het mot-
to “Lied van mijn vader”. Hij speelt 
er zelf gitaar bij. Guus Westdorp be-
geleidt het geheel op de piano. Dit is 
het openingsconcert van het nieuwe 
SCAU-seizoen 2015-2016. 
Het uitvoeren van dit programma 
roept bij Ernst de Corte veel per-
soonlijke herinneringen op: ‘Men-
sen kennen mijn vader van liedjes 
als ‘Ik zou wel eens willen weten’ 
en ‘Hallo Koning Onbenul’. Virtuoos 
pianist, woordkunstenaar, mees-
ter van het luisterlied, zanger met 
een kritische blik op de maatschap-
pij. Hij was een man met tegenstrij-
digheden. Van diep religieus in zijn 
jonge jaren, naar overtuigd atheïst 
op latere leeftijd. Ik ken mijn vader 
als een vrolijke man met een enorm 
gevoel voor humor. Als de werkster 
binnenkwam zong hij ‘Dag mevrouw 
van Velzen…’ op de melodie van Li-
li Marleen. Hij was een verwoed ver-
zamelaar van bijzondere klokken. 
Elke dag deed hij zijn ronde om zijn 
meer dan vijftig klokken op te win-
den’. Jules’ nalatenschap, de einde-
loze hoeveelheid liedjes, brengen bij 

Ernst niet alleen herinneringen naar 
boven. Hij leert er zijn vader en zich-
zelf steeds beter door kennen.
 Ernst de Corte kreeg de muziek met 
de paplepel ingegoten. Als gitarist 
heeft hij zich breed ontwikkeld. Zijn 
roots liggen in de klassieke muziek, 
maar zijn liefde voor Balkanmuziek 
en het lichte genre neemt al snel 
een grote plek in in zijn carrière. 
Veel concertreizen volgen met di-
verse ensembles en bands over ve-
le grenzen. 
Guus Westdorp, pianist en compo-
nist, deelt met Ernst de passie voor 
het Nederlandse Lied. Hij werkte 
met o.a. Toon Hermans en Liesbeth 
List. Drie seizoenen lang bracht hij 
met “Ramses – De Liederen” een 
ode aan het werk van Ramses Shaf-
fy in de Nederlandse theaters.

Losse kaarten voor deze bijzonde-
re muziekervaring zijn te koop bij de 
boekhandels Bruna (Amstelplein) 
en Ten Hoope (Zijdelwaardplein), en 
aan de zaal à twaalf euro. Jongeren 
onder de zestien jaar betalen slechts 
zes euro. Tip: het aantal plaatsen in 
de Thamerkerk is beperkt. Wilt u 
verzekerd zijn van een plaats, denk 
dan eens aan een abonnement. In-
lichtingen bij het secretariaat van de 
SCAU: tel. 06-41488898 of email: 
secretariaat.scau@gmail.com 
Iedereen is van harte welkom in de 
Thamerkerk te Uithoorn op zondag 
13 september om 14.30 uur voor het 
LIED VAN MIJN VADER!  

Verkoop 3 D hoekje
Uithoorn - Donderdag 3 september 
is er weer een verkoop van het 3d 
hobbyhoekje in woonzorgcentrum 
Het Hoge Heem in Uithoorn. Tussen 
14.30 en 16.30 uur kunt u weer te-
recht voor advies en verkoop van al-
les op het gebied van kaarten ma-
ken. Er is een ruim assortiment 3d 
knipvellen en piramidevellen voor 

verjaardagen, huwelijk en andere 
gelegenheden. Ook is er volop keu-
ze uit stickervellen, papier en enve-
loppen in verschillende kleuren, ma-
ten en diktes. Er worden materialen 
verkocht voor o.a. borduren, com-
plete pakketten en patronenboek-
jes. We hebben ook alle kleuren 
Dots boekjes en Dots stickers.

Thuis blijven wonen of samen 
onder een dak wonen?
Uithoorn - Thuis blijven wonen, 
naar een zorginstelling of samen 
onder een dak wonen maar toch 
apart (kangoeroe woning)? Wat wilt 
u en wat kan er als u of uw familie-
lid zorg nodig heeft? Welkom op het 
spreekuur! 
Ingegeven door kostenbesparing 
op de zorgbudgetten wordt van ons 
burgers verwacht dat wij zo veel 
mogelijk de zorg voor onze zieke of 
kwetsbare medemens op ons ne-
men. Het is niet meer vanzelfspre-
kend  dat een zorgprofessional de 
zorg levert. Opname in een  instel-
ling, zoals een verzorgings- of ver-
pleeghuis, ligt ook niet meer voor de 
hand. Er wordt eerst gezocht naar 
zorgalternatieven die hetzelfde ef-
fect leveren en verlichting geven op 
de zorgbudgetten. Logisch  gevolg 
van deze beweging is dat zieken 
of kwetsbaren familieleden langer 
thuis blijven wonen en als alterna-
tief in toenemende mate in de hui-
selijke omgeving verzorging en aan-
dacht krijgen. Een keuze kan zijn om 
hem of haar in huis te nemen in bij-
voorbeeld een kangoeroewoning of 
tandemwoning, apart en toch sa-
men. 
Door het bovenstaande kunnen wij 
ons voorstellen dat u vragen heeft. 
Vragen over de fi nanciële gevolgen 
van het in huis nemen van een fa-
milielid, de fi nanciële en fi scale ge-
volgen als uw familielid in een ver-
zorgingshuis gaat wonen en de (on)
mogelijkheden van zorg voor uw fa-
milielid in een kangoeroewoning. 
Vandaar een spreekuur op donder-
dag 3 september van 19.00 uur tot 
20.30 uur en zaterdag 5 september 
van 12.00 uur tot 13.30 uur en don-
derdag 1 oktober van 19.00 uur tot 
20.30 uur en zaterdag 3 oktober van 
12.00 tot 13.30 uur tijdens de NVM 
Open Huizen Dag en ERA Open 
Huizen Route.  
Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt u vragen stellen 
over de voor- en nadelen van het 
samenwonen in een kangoeroewo-
ning met iemand die zorg behoeft: 
met notaris Sylvia van Lenning over 
fi scaliteiten, erfrecht en fi nanciën, 
met hypotheekadviseur Rene Ver-
laan over fi nanciën en hypotheek-
mogelijkheden, met Peter Pit van 
Thuiszorgnet over  zorgmogelijkhe-
den aan huis en met Hans en Tineke 
Bouma als ervaringsdeskundigen, 
zij hebben vele jaren op deze ma-
nier voor Tineke haar vader kunnen 
zorgen. Ook vragen over de moge-
lijkheden van het aankopen van een 
Kangeroowoning en het eventueel 
verkopen van uw huidige woning 
kunt u stellen, Mirjam Ohlenbusch, 

één van De Koning makelaars is er 
ook. De Koning makelaars zijn ERA 
én NVM Makelaar. 
Het spreekuur vindt plaats in een 
kangoeroewoning: Boterdijk 205 
en Boterdijk 207 in De Kwakel, ge-
meente Uithoorn. Kosten: geen.

Wist u dat:   
• Levering van zorg door verschil-

lende aanbieders mogelijk is? 
• Huishoudelijke hulp en aanpas-

singen in de woning worden ver-
zorgd vanuit de wet maatschap-
pelijke ondersteuning (WMO)?  

•  Hulp bij het wassen en aankle-
den (ADL zorg) deel uit maakt 
van de voorzieningen uit de 
zorgverzekeringswet en door de 
ziektekostenverzekeraar bekos-
tigd, en dat een thuiszorginstel-
ling deze diensten levert en vast-
stelt welke zorg noodzakelijk is? 

•  Indien er sprake is van de nood-
zaak van verpleging (waaron-
der wonden en  gespecialiseerde 
verplegingszorg) de thuiszorgin-
stelling een (wijk)verpleegkundi-
ge aan huis levert en bekostigd 
wordt via de ziektekostenverze-
keraar? 

•  Dat er gebruik kan worden ge-
maakt van instellingen die zich 
richten op het geestelijk welzijn? 
Dat deze ondersteuning bekos-
tigd kan worden uit de WMO? 

•  Als defi nitieve opname in  een 
verpleeghuis zich  aandient er 
nog de mogelijkheid is om te kie-
zen voor thuisblijven wonen of 
opname in een instelling? Want: 
wonen en zorg is gescheiden. 

•  Dat u in een kangoeroe woning 
meer fi nanciële mogelijkheden 
heeft?

•  Dat u samen met (groot) ouders 
samen de fi nanciële lasten kunt 
dragen?

•  Dat eigen geld en inkomsten van 
derden een goede fi nanciële op-
lossing kunnen zijn om samen te 
wonen/te werken?

•  Welke maatregelen u rondom 
het beheer en de overdracht van 
uw vermogen en/of BV aan uw 
nabestaanden kan treffen?

•  Waarom een levenstestament 
van belang is?

•  Wat er gebeurt als u gaat de-
menteren?

•  Hoe u belasting kunt besparen 
voor uw nabestaanden?

•  Wat de consequenties zijn als u 
geen testament heeft of een oud 
testament heeft?

Vragen? Mirjam Ohlenbusch De Ko-
ning makelaars  06 17 13 37 17, mir-
jamohlenbusch@dekoningwonen.nl

Open huis bij Mama Coelia
Uithoorn - Muziek-Beleef-Lokaal 
MAMA COELIA houdt op zater-
dag 12 september a.s tussen 11.00 
uur en 16.00 uur open huis. MAMA 
COELIA biedt muziekbelevingsles-
sen voor jong en oud. Samen zin-
gen, spelen op instrumenten, mu-
ziek beleven op bijzondere muziek, 
muzikale spelletjes, bewegen op 
muziek en nog veel meer! Ook muzi-
kale kinderfeestjes kunnen bij MA-
MA COELIA gevierd worden. Op de 
website www.mamacoelia.nl vind je 

alle informatie over het aanbod van 
MAMA COELIA voor de verschillen-
de doelgroepen. Leuk als je langs-
komt om het lokaal te bekijken, voor 
informatie en vragen. Inschrijffor-
mulieren zijn aanwezig. Natuurlijk 
staat er een drankje en een hap-
je voor je klaar! Adres: De “Boven-
boog” Johan de Wittlaan 83 (via zij-
ingang aan de Christinalaan) in Uit-
hoorn. Voor vragen kan je ook con-
tact opnemen met Corinne Boswijk 
tel: 06 24881052

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Samen op stap
Familie zwaan op stap. Zomaar door de Anjerlaan in de Kwakel
Keurig achter elkaar, genieten van het mooie weer.

L. Klijn uit de Kwakel

STERK STAALTJE OPEL.

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA

€ 2.000

ALLEEN VAN 7 T/M 12 SEPTEMBER BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE 

+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES     
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Het was weer geweldig
Tropical Night in Uithoorn

FOTO’S:
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Extra spullen in 
auto na inbraak
Uithoorn - Op maandag 31 augus-
tus tussen half negen en negen uur 
in de ochtend  ontdekte een bewo-
ner van Muur dat er ingebroken was 
in zijn auto. Het navigatiesysteem is 
gestolen, evenals een iPod. Ook is 
de dief er vandoor gegaan met zijn 
kentekenbewijs en een tankpas. 
In de auto trof de eigenaar diverse 
spullen aan, die zeker niet van hem 
waren. Naast een leeg blikje fris-
drank ook een portemonnee en een 
detentie-verklaring van justitie. De-
ze spullen zijn veilig gesteld en gaan 
onderzocht worden. Het onderzoek 
naar de dader(s) loopt nog.

Uithoorn - Op zondag 30 augustus 
rond half twaalf in de avond is op 
het Flora-Zuid terrein een 33 jarige 
chauffeur uit Slovenië mishandeld 
door twee broers van 27 en 29 jaar 
uit eveneens Slovenië. De chauf-
feur verbleef met een groot aan-
tal collega’s rond de vrachtwagens 
en hadden het, volgens zijn zeg-
gen, heel gezellig. Volkomen onver-
wacht werd hij door de broers  te-
gen de vlakte geslagen. Waarom ze 
hem aanvielen, is voor hem onbe-
kend. De 33 jarige is overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hij heeft een 
flink aantal kneuzingen opgelopen, 
is twee tanden kwijt en enkele tan-
den zitten los. De broers zijn aan-
gehouden en voor verhoor meege-
nomen. Waarschijnlijk worden ze 
overgedragen aan de Vreemdelin-
gendienst.

Onwel naar 
ziekenhuis
Uithoorn - Op woensdag 26 augus-
tus even voor drie uur in de middag 
zijn de hulpdiensten gevraagd te 
gaan naar de Brusselflat waar een 
bewoner onwel zou zijn geworden. 
De 57 jarige vrouw is door de am-
bulancemedewerkers direct naar 
het VU ziekenhuis gebracht ter be-
handeling.

Uithoorn - Op woensdag 26 augus-
tus zijn tussen vier uur in de middag 

Ruit ingegooid
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 25 op woensdag 26 augustus is 
een ruit van basisschool De Zon in 
de Anjerlaan ingegooid. De politie 
denkt aan vernieling, de daders zijn 
het gebouw niet ingegaan. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

De Springschans opent 
schooljaar met barbecue
Uithoorn - Vrijdag 28 augustus jl. 
scheen de zon ’s middags over een 
gezellig versierd schoolplein! Om 
het nieuwe schooljaar met ouders, 
leerlingen en leerkrachten in te lui-
den werd door de Ouderraad op het 
schoolplein van De Springschans 
een Barbecue georganiseerd van-
af 16.00 uur. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kon-
den ouders gezellig bijpraten ter-
wijl de kinderen zich goed vermaak-
ten. Voor de jongere kinderen was 
er een springkussen, de zandbak 
en allerlei ander buitenspeelgoed. 
De wat ouderen konden zich goed 
vermaken in een groot opblaasbaar 
panna-veld waar fanatiek werd ge-
voetbald en werd er geklommen 
in een mega grote klimtoren. Tus-

sen het spelen door werd er aange-
schoven bij de tafel van de glitter-
tattoos en zo vertrok ieder kind wel 
met een glitter plaatje op zijn of haar 
arm naar huis. De sfeer was ontzet-
tend goed; de leerkrachten hebben 
zich super ingezet achter de barbe-
cue, de drank en bij de spellen. En 
tussen door was er ook voor hen tijd 
om met ouders bij te praten. Dank 
aan iedereen die zich heeft ingezet 
om deze middag een succes te ma-
ken; volgend jaar weer!

Start verkoop laatste tien 
woningen in Park Krayenhoff
Uithoorn - Voor wie nog kans wil 
maken op het kopen van een nieuw-
bouwwoning in de meest gewilde 
wijk van Uithoorn, Park Krayenhoff, 
is het opletten geblazen. Medio ok-
tober 2015 start de verkoop van de 
allerlaatste tien woningen die begin 
2016 in het meest rustige en auto-
luwe gedeelte van Park Krayenhoff 
zullen verrijzen. Kopers van een van 
de 3 riante drie-onder-een-kapwo-
ningen met een woonoppervlakte 
van ruim 190 m2 hebben alle ruim-
te om hun eigen indelingswensen 
kenbaar te maken. Wat in ieder ge-
val vast staat is de fraaie ligging met 
blijvend vrij uitzicht over de Vuurlijn 
en het fraai open landschap achter 
de Stelling van Amsterdam. Aan de 
zijde van de Koningin Máximalaan 
worden zeven aantrekkelijk geprijs-
de rijtjeswoningen gebouwd. De-
ze ruime eengezinswoningen heb-
ben woonoppervlaktes tussen de 
100 m2 en 160 m2. Alle woningen 
worden gebouwd met hoge isolatie-
waarden en zijn extra energiezuinig 
door toepassing van zonnepanelen.
Met de 3 drie-onder-een-kapwo-
ningen langs de Vuurlijn en zeven 
rijwoningen aan de zijde van de Ko-

ningin Máximalaan is Park Krayen-
hoff, bestaande uit totaal 318 wo-
ningen, straks compleet. De 69 een-
gezinswoningen die vorig jaar mei 
in verkoop gingen, waren niet alleen 
in no-time verkocht, de eerste wo-
ningen zijn nu zelfs al opgeleverd! 
Ook ging de verkoop van Stelling-
zicht als een speer. Alle 12 apparte-
menten zijn verkocht en in novem-
ber verwacht UBA Bouw B.V. met 
de bouw de starten. Park Krayen-
hoff C.V. - een samenwerking tus-
sen Woningstichting Eigen Haard 
en UBA Projectontwikkeling B.V. 
- heeft zich sinds de start in 2005 
volledig ingezet om de voormalige 
IBM-campus aan een complete me-
tamorfose te onderwerpen. De doel-
stelling om een in onbruik geraak-
te kantoorlocatie te transformeren 
naar een levendige, jonge woonwijk 
die aansluit bij de vragen en wen-
sen van Uithoorn is ruimschoots ge-
realiseerd. Wie vragen heeft of meer 
informatie wenst over de laatste 
tien nieuwbouwwoningen in Park 
Krayenhoff kan contact opnemen 
met Koop Lenstra makelaars 0297-
524124 of EKZ makelaars 0297-
567863.

Senioren 
Schrijfcafé
De Talerie

Uithoorn - In Het Theehuis aan 
Amstelplein 57 in Uithoorn, start 8 
september a.s. het Senioren Schrijf-
café De Talerie. Toegankelijk voor 
iedereen (m/v) van ca. 60 jaar en 
ouder die zin heeft in schrijven en 
op zoek is naar inspiratie. Schrijfer-
varing is niet nodig. Inspirerende 
oefeningen, aangereikt door eener-
varen schrijfcoach, brengen het 
schrijfproces op gang. 
Het schrijfcafé vindt daarna plaats 
op elke tweede dinsdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 
De bijeenkomsten zijn afzonder-
lijk te volgen. Kosten deelname, in-
cl. twee consumpties: 10 euro con-
tant per keer. Kennismakingsprijs: 5 
euro. Maximaal aantal deelnemers: 
zes. Aanmelden hoeft niet, maar 
wordt aanbevolen bij gniederlander 
@scarlet.nl.
Meenemen: pen en papier. Meer in-
fo: www.schrijvenbijdetalerie.jimdo.
com. www.hettheehuisuithoorn.nl 

Straatbarbecue Ebro
Uithoorn - Zaterdagavond organi-
seerden in Uithoorn de bewoners 
van de Ebro 110 – 150 een zeer ge-
slaagde straatbarbecue. 
Initiatiefnemer Ben Voorend: “In het 
voorjaar hebben we een datum ge-
prikt en half augustus zijn we bij-
een gekomen om af te spreken wie 
wat zou doen. Vijf adressen stelden 
hun BBQ beschikbaar, weer ande-
ren hun partytent, feestverlichting 
of statafels. We spraken af dat ieder 
voor zijn eigen vlees en drank zou 
zorgen en wie wat voor bijgerechten 
zou maken voor algemeen gebruik. 
Dat bleek een groot succes! Ieder-

een was op de een of andere manier 
betrokken bij het feest. Samen op-
bouwen was al dolle pret. De straat 
was afgesloten voor verkeer, dus de 
kleintjes konden heerlijk spelen ter-
wijl de ouders bezig waren met de 
voorbereidingen. Om half zeven wa-
ren de barbecues goed heet en kon 
het eerste vlees erop. 
Er zijn wat verhuizingen geweest in 
onze straat de voorbij jaren. Ieder-
een groet elkaar wel in het voorbij-
gaan, maar dat is maar vluchtig. Nu 
had iedereen de tijd om eens echt 
nader kennis te maken. Pure winst 
voor de straat. Volgend jaar weer!”

Nieuwe hal in gebruik
Dorcas-winkel vernieuwd!
Aalsmeer - Als u al een poosje niet 
in de Dorcas-winkel bent geweest 
zal het u meteen opvallen: de win-
kel is uitgebreid met een nieuwe 
hal aan de andere kant van het par-
keerterrein en de ‘gewone’ winkel is 
hier en daar opnieuw ingericht. Al-
le meubels en ook woonaccessoires 
hebben een ruim onderkomen ge-
vonden in de nieuwe hal. Ook het 
witgoed is hier te vinden. Vanaf ko-
mende zaterdag staan ook de klein-
meubelen, die door enkele enthou-
siaste dames zijn ‘gepimpt’, in de 
winkel. 
Door middel van bijvoorbeeld white-
wash zijn artikelen weer aantrekke-
lijk gemaakt. Op een creatieve ma-
nier worden spullen een tweede le-
ven gegeven. De winkel is bene-
den voorzien van vloerbedekking en 
daar zijn nu de zomer- en camping-
spullen te vinden, evenals koffers, 
sportartikelen, gereedschap en au-
dio- en video-apparaten. Ook kus-

sens en gordijnen zijn volop ver-
krijgbaar. Dit alles doen de vrijwil-
ligers van de winkel met groot en-
thousiasme en mede hierdoor wordt 
het werk van Dorcas mogelijk ge-
maakt. Met de opbrengsten uit de 
winkel kunnen projecten gereali-
seerd worden op gebied van ge-
zondheid, werkgelegenheid, onder-
wijs, noodhulp, enz. in diverse lan-
den in Oost Europa, Afrika en Azië. 
Meer hierover is te lezen op de si-
te: www.dorcas.nl. Kom zelf kijken! 
De Dorcas-winkel is iedere dinsdag, 
donderdag en zaterdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres is 
Turfstekerstraat 15 en 19. 

Spullen brengen
Tijdens openingsuren kunnen ook 
uw spullen, kleding en meer ge-
bracht worden. Voor meubelen is er 
de mogelijkheid om deze op te la-
ten halen. Hiervoor kan contact op-
genomen worden via 0297-361043.

Kinderkoor Xing zoekt 
nieuwe zangtalenten!
Regio - Yes! Tijd voor een nieuw 
project! Het eerste halfjaar met 
nieuwe dirigente/muziek docent 
Marjolein Porton is succesvol verlo-
pen. Het nieuwe project staat voor 
de deur met dit keer een verfrissend 
nieuw thema met bekende poplied-
jes. Zingen is onwijs goed voor kin-
deren. Ze leren in dit koor niet alleen 
iets over zangtechniek, podiumskills 
en acteervaardigheden. Door zich-
zelf te presenteren schept dit ook 
een boost zelfvertrouwen. Naast het 
plezier en het leren samen zingen is 
er ook ruimte voor muzikale spelle-

tjes waardoor ook cognitieve gebie-
den in de hersenen de kans krijgen 
nog beter te ontwikkelen. 
Tijd voor nieuwe talenten! Vanaf 
groep 3 tot en met groep 8 zijn de 
kinderen welkom om te komen zin-
gen tijdens de aankomende 4 proef-
repetities! Het repetitiemoment is 
elke vrijdagmiddag tussen 15:45-
16:45u in de kleine gymzaal van Ba-
sisschool de Kajuit in Uithoorn. Ou-
ders zijn uiteraard ook welkom en 
voor meer informatie kunt u terecht 
bij Marjolein Porton. (kinderkoor-
xing@gmail.com/0618041573)

Eerste boekenruilkast
Uithoorn - Motion Fysiotherapie is 
(als eerste in Uithoorn) een PLUS 
praktijk voor fysiotherapie. Zij vol-
doet aan de hoogste kwaliteitscri-
teria voor diverse verzekeraars. Het 
team van Motion is zo verheugd dat 
ze dit graag delen met veel men-
sen. Wij hebben de eerste boeken-
ruilkast van Uithoorn in het leven 
geroepen en de eerste boeken zijn 
door Motion gedoneerd. Hoe werkt 

het? Het principe van een boeken-
ruilkast is simpel: je mag gratis een 
boek uit de kast halen om te lezen 
maar je moet wel meteen een ge-
lijkwaardig boek terugzetten. Zo 
ontstaat een eindeloos ruilsysteem 
waarmee je veel boeken kunt lezen 
als je een boek thuis hebt.  
U kunt de boekenruilkast bezoeken 
tijdens de openingstijden van Mo-
tion fysiotherapie en preventie.

Programma Kwakelse Kermis 
5 september t/m 8 september
De Kwakel - Heel De Kwakel kijkt 
alweer uit naar de diverse festivitei-
ten van De Kwakelse kermis, die za-
terdag 5 september start en dins-
dag 8 september afsluit met de gro-
te optocht. 

Zaterdag 5 september
Het kermisprogramma wordt afge-
trapt met een optreden van DJ To-
ny in de Feesttent op het evenemen-
tenterrein. DJ Tony is onder andere 
bekend van zijn nummer 1 hit ‘Loes-
je’ en de reality-serie Toni en Tony zo 
vader zo zoon. Voor meer informa-
tie voor deze avond: www.penolo-
peevents.nl of de facebook van het 
Feestcomité.

Zondag 6 september 
Vanaf 12.30 uur worden alle kin-
deren al dan niet met hun versier-
de kar, skelter of fiets verwacht op 
het plein bij het Dorpshuis. Daar zal 

een jury iedereen in de juiste cate-
gorie beoordelen, waarbij vooral de 
eigen inbreng zwaar meetelt. Om 
13.30 uur gaat de kinderoptocht van 
start, voorafgegaan door de steel-
band van het Tavenu. Na de ron-
de door De Kwakel zal de stoet bij 
de tent eindigen. Om 15.15 uur is 
de prijsuitreiking van de kinderop-
tocht en van de ballonwedstrijd van 
het Polderfeest. De kinderoptocht 
is voor alle kinderen vanaf groep 3 
tot 16 jaar. Het programma op het 
feestterrein gaat verder met een op-
treden van met “wie o wie, “staat dit 
jaar achter het hek”. De Kermisbor-
rel in de feesttent start om 19.00 uur. 
De entree is 10.00 en dat is inclusief 
drank tot 21.00 uur. Na 21.00 uur is 
de drank weer voor eigen kosten. 
Tijdens de kermisborrel kan men 
onder het genot van een hapje en 
een drankje genieten van de ‘Snol-
lebollekes”. 

Meezingkoor in Uithoorn 
gaat weer van start
Uithoorn - Het Uithoornse mee-
zingkoor gaat dinsdagavond 1 sep-
tember, vanaf 20,.00 uur tot 22.00 
uur, weer van start. Het meezing-
koor, heeft een breed Nederlands-
talig repertoire. Behalve smartlap-
pen zullen ook liedjes van Willeke 
Alberti, Zangeres zonder Naam, An-
neke Gronloh, Dorus, Tante Leen en 
Johnny Jordaan gezongen worden. 

Iedereen die zingen leuk vindt is 
welkom. Het voordeel van meezin-
gen in een meezingkoor is dat er 

geen stemtesten of leeftijdsgren-
zen zijn. Je moet het vooral heel ge-
zellig vinden om in een koor te zin-
gen, enthousiast willen repeteren 
en het leuk vinden om zo nu en dan 
op te treden. Het koor wordt muzi-
kaal begeleid door de accordeonis-
ten Louise Prins (www.louiseprins.
nl) en Wim Holla. Dirigente is Mar-
ja Spaans. De repetities zijn op dins-
dagavond om de week (www.smart-
lappenkooruithoorn.nl voor de data) 
in het wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn.

Maandag 7 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de eu-
romiddag op de kermis. De mees-
te attracties kosten maar één eu-
ro, zodat je misschien een rondje 
extra in de draaimolen kan maken. 
Om 18.00 uur barst op de Ringvaart 
voor de negende keer de strijd los 
om het Open Kwakels Kampioen-
schap Vletten trekken. Elk team be-
staat uit zes roeiers en een stuur-
man/vrouw. Inschrijven kan bij Ron 
Voorn, tel. nr. 06-48643019, maar 
wees snel, want vol is vol. De prijs-
uitreiking is om 22.30 uur in de tent. 
Vanaf 21.00 uur is iedereen van har-
te welkom in de feesttent om zich 
te wanen in het Superhelden-bal. 
De avond wordt muzikaal begeleid 
door Jettie Pallettie. 

Dinsdag 8 september
Dit jaar wordt voor de 63e maal De 
Kwakelse Kermis gereden. Het op-
stellen van de karren begint al ’s 
morgenvroeg en vanaf 9.15 uur 
start de optocht. De route is als 
volgt: Kwakelsepad, Ringdijk, Vuur-
lijn, Watsonweg, Boterdijk, Kwakel-
sepad, Anjerlaan, doorsteek Ger-
beralaan, Anjerlaan, Kwakelsepad 
en Drechtdijk. Na de optocht om ± 
16.30 uur vindt in de feesttent de 
prijsuitreiking plaats van de 63e op-
tocht. Het feest is dan nog niet ge-
daan, want DJ Duo ‘Dik en Gezel-
lig’ zullen met de Optocht Afterparty 
de Kermis afsluiten. Het Feestcomi-
té en Penelope Events wenst ieder-
een een gezellige Kermis toe. Voor 
info: www.polderfeest.nl en de Fa-
cebookpagina van het Feestcomi-
te De Kwakel (zoek op polderfeest).

Kneuzingen na 
mishandeling

Fietswielen 
gestolen

en half elf in de avond zowel het 
voorwiel als het achterwiel van een 
mountainbike gestolen vanuit de 
Arthur van Schendellaan, nabij het 
busstation. De ATB is van het merk 
Bulls en is zwart van kleur.
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Regio - Komende zondagmiddag 6 september vanaf 
12.00 uur wordt u allen uitgenodigd om een bezoekje 
te brengen aan de Oosterlandweg 43 in Mijdrecht. 
Dan kunt u kijken, proeven, leren en alle inlichtingen 
krijgen over een nieuwe Stichting waarbij iedereen 
in de gelegenheid wordt gesteld om dagelijks 
onbespoten groente en/of fruit te plukken voor eigen 
gebruik. Onbespoten groente en fruit en ook de 
zogeheten ‘vergeten groente’. Initiatiefnemer van het 
opzetten van deze kweek-pluktuin is Hans Fransen 
. Samen met een vriendin zet hij dit op en hoopt 
hiermee te bereiken, dat iedereen, ook zij met een 
mindere beurs, de beschikking kan krijgen tot eerlijke 
groente en fruit. Hij is dolenthousiast en als je eenmaal 
met hen gesproken hebt, word je zelf ook enthousiast. 

“Ik wil graag een groentekwekerij opzetten in de 
breedste zin van het woord: op een 100% natuurlijke 
manier groente gaan kweken. Dat houdt dus in dat ik 
geen gebruikmaak van kunstmest, geen gebruikmaak 
van bestrijdingsmiddelen en eigenlijk wil proberen 
de bodem op een dusdanige manier op een niveau 
te brengen, zodat op een natuurlijke manier alle 
voedingsstoffen in de grond zitten. Het enige dat wij 
eigenlijk dan nog moeten doen, is de vrucht eraf halen. 
Het gewas gaan we weer composteren en daarnaast 
gebruiken we paardenmest, geitenmest, compost en 
wormenmest om de bodem weer op orde te brengen.”

Je gaat dat niet doen als een gewoon bedrijf?
“Nee, het moet geen ‘gewoon’ bedrijf worden. We 
willen er graag een zelfoogsttuin van maken. Mijn 
broer is de eigenaar van de grond en ik huur deze 
van hem. Maar de maatschappij draait om geld en er 
zitten natuurlijk bepaalde kosten aan en die moeten 
betaald worden. We hoeven er niets aan te verdienen, 
maar het moet ook geen geld kosten. Wat voor ons 
erg belangrijk is dat we hoogwaardige voeding gaan 
kweken, die voor iedereen toegankelijk is. Dat ook de 
mensen met een kleine beurs hier toegang tot krijgen. 
Dat willen we doen, door de mensen een oogstaandeel 
te laten kopen. Ze betalen daar een bepaald bedrag 
per jaar voor en die kunnen dan zo’n 35 weken per 
jaar, zo’n drie keer per week, hier hun groente komen 
oogsten in een bepaalde diversiteit.”

Is dat oogsten op aanvraag, of wat er op dat moment is?
”De leden gaan mede bepalen wat er voor groente 
gekweekt gaat worden. Zij kunnen hun voorkeur 
uitspreken en op basis daarvan gaan wij proberen dit 
voor hen te kweken.

Meewerken
“Mensen kunnen in overleg ook meewerken bij 
het kweken, zaaien, poten, onderhouden. Alles 
kan. Daardoor betalen ze weer minder voor hun 
oogstaandeel bijvoorbeeld. Mensen die het niet 
zien zitten om een eigen volkstuin op te zetten en te 
onderhouden, maar het zo, met hulp, wel leuk vinden. 
Kortom, er staat nog niets vast. Alles is bespreekbaar. 
En alles wat we eventueel overhouden schenken we 
aan de voedselbank. Hebben we vorige week ook 
gedaan. De tomaten geven zoveel vruchten, dus is er 
een vrachtwagen vol weggebracht. Zo help je anderen 
ook nog.”

Wat gaat dit per deelnemer kosten?
”Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Dat hangt af van 
het aantal deelnemers. We denken aan zo’n 7,50 euro 
per week, maar dat staat nog niet vast. Daar gaan we 
met de eventuele belangstellenden dan over praten. 
Het wordt een Stichting, dus geen winstoogmerk. 
Alles wordt openbaar, een open boekhouding en 
die wordt voor iedereen die lid wordt toegankelijk. 
Het wordt zeker geen commerciële instelling. Maar 
ik zou zeggen, kom zondag even langs. We hebben 
nu heel veel soorten tomaten gekweekt, die kunt u 
komen proeven. Er is een kok die heerlijke gerechtjes 
maakt van de tomaten, je kan er heerlijke wijn 
proeven, maar er zijn ook al komkommers, er staan 
snij- en sperziebonen, bietjes... noem maar op! Kom 
geheel vrijblijvend bij ons lang dan kunnen we u alles 
uitleggen.”
Er is nog veel meer te vertellen over deze nieuwe 
kwekerij. Dat gaan we als Nieuwe Meerbode ook 
zeker doen. Wij van de redactie zijn aangestoken 
door zijn enthousiasme. U gaat maandelijks een leuke 
column vinden over het wel en wee van deze kwekerij. 
Er wordt ook nog een passende naam gezocht... 
Kortom: kom zondagmiddag even kijken aan de 
Oosterlandweg 43. 

Kom zondagmiddag allemaal genieten van de nieuwe zelfoogsttuin aan de Oosterlandweg 43

Word lid van de Stichting en pluk heerlijke 
onbespoten (en vergeten) groente en fruit!
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Legmeervogels MB1 haalt 
uit met 15-2
Uithoorn - De meiden B1 zijn dit 
seizoen goed van start gegaan. Na 
een korte voorbereiding, werd za-
terdag 29 augustus de eerste be-
kerwedstrijd van het nieuwe sei-
zoen gespeeld. Waar het team vo-
rig seizoen al goede zaken deed in 
1e klasse, worden de meiden dit jaar 
uitgedaagd op het allerhoogste ni-
veau (Hoofdklasse A). Met een aan-
tal nieuwe frisse aanwinsten, be-
gon de MB1 vol goede moed aan de 
voorbereiding op hun eerste wed-

strijd. Ondanks een aantal afwezi-
gen, stonden de meiden vol zelfver-
trouwen klaar voor de aftrap. Al na 5 
minuten werd de ban gebroken met 
de 1-0, waarna de meiden met een 
8-1 stand de rust ingingen. Direct 
na de rust, lieten de meiden zien 
dat ze nog niet uitgevoetbald wa-
ren. Met slechts 23 seconden op de 
klok, werd de 9-1 gescoord, waarna 
de wedstrijd met 15-2 werd afgeslo-
ten. Volgende week staat de 2e be-
kerwedstrijd op de programma, 

Legmeervogels meidenvoetbal 
zoekt nieuwe sterren
Uithoorn - Met het WK vrouwen-
voetbal achter de rug en de start 
van het nieuwe voetbalseizoen, 
groeit de animo voor het meiden-
voetbal enorm!
Waar eind vorig seizoen een nieuw 

meiden F team (geb. jaar 2007 en 
2008) werd toegevoegd en klaarge-
stoomd voor het nieuwe voetbalsei-
zoen, groeit ook het enthousiasme 
binnen de jongere leeftijdscatego-
rieën. Na het succes van de vrien-

dinnendag van vorig seizoen, blij-
ven de aanmeldingen binnenstro-
men, waardoor er nu zelfs 2 nieuwe 
meidenteams zullen gaan bijkomen.
Alle meiden in de geb. jaren 2006 
t/m 2010, zijn van harte welkom om 

Jubileumfeest SAS’70 
groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vierde volleybalvereniging SAS’70 
haar 45 jarig bestaan met een  
groot volleybaltoernooi. In het park 
bij Sporthal de Scheg speelden 25 
teams uit Uithoorn en omstreken 
tegen mekaar onder perfecte om-
standigheden. De hele dag scheen 
de zon wat de goede sfeer een ex-
tra boost gaf.  Toeschouwers zaten 
de hele middag heerlijk in het gras 
om de wedstrijden in de categorie-
enrecreatief, mannen- en vrouwen 
competitief te bekijken. OptiSport 

had naast de hapjes en de drank-
jes ook gezorgd voor een spring-
kussen voor de kinderen zodat ook 
zij zich prima konden vermaken. Om 
18.00 uur werden door wethouder 
Bouma de prijzen uitgereikt aan de 
teams die hadden gewonnen. Ook 
was er nog een speciale prijs voor 
het team dat de dresscode van de 
dag, SAS blauw, het leukst had ver-
taald. Tot slot overhandigde de wet-
houder nog een cheque ter waarde 
van 450,- euro aan de vereniging. 
Hierna startte voor de 200 aanwezi-

direct aan te sluiten bij onze en-
thousiaste meiden. Gezellig mee-
trainen is uiteraard mogelijk en kan 
op de maandag en woensdag van 
16.45-18.00 uur. Voor vragen, mail 
naar tcdames@legmeervogels.nl

Ladies golfdag soroptimistclub 
Uithoorn/De Ronde Venen
Regio - Tijdens de 3e Ladies Golf-
dag, georganiseerd door Soropti-
mistclub Uithoorn/De Ronde Venen 
is er een recordbedrag van 7.500 bij 
elkaar gebracht. De opbrengst van 
deze dag gaat naar de Stichting 
Japthi www.japthi.nl, opgericht door 
Maartje van der Brand uit Mijdrecht. 
Zij zorgt ervoor dat kinderen met 
een beperking op Manasa Jyothi 
in India een goede verzorging en 
een thuis krijgen. Maartje samen 
met twee van haar pupillen. De da-
mes die zich hadden ingeschreven 

voor de Golfdag konden deelnemen 
aan een 9-holes scramble wedstrijd 
of een clinic voor beginners en ge-
vorderden. Na het sportieve gedeel-
te kregen de dames een uitgebrei-
de high tea aangeboden, gecombi-
neerd met een modeshow. Tot slot 
was er een loterij, waarbij mooie 
prijzen waren te winnen.
De cheque ad 7.500 werd overhan-
digd aan Jan van der Brand, de va-
der van Maartje, die er voor zal 
zorgdragen dat dit ten goede komt 
aan de kinderen in het tehuis.

UWTC’ers rijden voor een beker bij de 
Noord Holland Cup in Schagen

Uithoorn - Zondag 30 augustus 
werd na een lange vakantiestop de 
derde Noord Holland Cup wedstrijd 
gereden in Schagen. Veel deelne-
mers verschenen bij de start maar 
dat is misschien ook niet zo heel 
vreemd met het mooie weer van af-
gelopen zondag.
Op een prachtige en goed onder-
houden baan werden op tijd de eer-
ste manches gereden. Gino Soe-
de reed meteen in de eerste man-
che mooi aan kop. Heeft hij soms 

krachtvoer gegeten tijdens de va-
kantie? Helaas gaf hij in de twee-
de manche iets te veel ruimte waar-
door hij zijn eerst plek weg moest 
geven. Jammer maar weer een wij-
ze les voor de volgende wedstrijden. 
Nummer 681, Charlie van Grondelle, 
doet het ook meteen goed in de eer-
ste manche.
Voor de finish maakt hij nog even 
een flinke eindspurt om te proberen 
zijn derde plek te heroveren. Julius 
van der Schaft is consequent. Hij fi-

nisht in de eerte drie manches op 
een vijfde plek en weet daarna in de 
B finale een mooie 3e plek te ver-
overen. Storm Hartman begint het 
inmiddels als beginnende fietser 
ook onder de knie te krijgen. Het 
is altijd even wennen om op ande-
re banen te rijden maar hij finisht 
de eerste manche toch als 4e. Zijn 
broer Thor Hartman doet het ook 
hartstikke goed en finisht drie keer 
als 3e. Thijs Voorn finisht de eerste 
twee manches als derde maar de 

laatste manche behaalt hij de twee-
de plek. Helaas finisht hij in de ½ fi-
nale als 6e waardoor hij de B finale 
mag rijden. Rond half twee, als het 
steeds heter begint te worden rond-
om de baan in Schagen, wordt er 
gestart met de finales. Sophie Mas-
tenbroek glipt bij de start even van 
de pedalen af maar weet zich snel 
te herstellen. Ze trapt flink door 
voor een 2e plek in de A finale. Ai-
dan Franken zit als enige UWTC’er 
in de B finale Boys7/girls8.
Dat maakt Aidan blijkbaar helemaal 
niets uit want hij finisht als eerste! 
Jasper van Diemen doet het on-
danks een niet zo goede start van 
het seizoen door een valpartij ont-
zettend goed. Hij rijdt de B finale 
boys10/girls11 en finisht als 1e. 

Clinic Olympisch kampioen Judo Mark Huizinga
Uithoorn -  Zondag 30 augustus was 
er bij Sport & Healthclub Amstelhof 
een training van Olympisch kampioen 
judo Mark Huizinga. De clinic werd 
mede georganiseerd door judole-
raar Ruud van Zwieten van Judo Ryu 
Kensui. De tennishal was omgetoverd 
tot een grote judozaal waarin drie da-
gen judotrainingen werden gegeven 
aan judoka van 14 tot 84 jaar dit onder 
leiding van topdocenten uit het hele 
land. Op de zondag was er een trai-
ning voor de jeugd uit de omgeving. 
Er stonden 150 judoka in de leeftijd 
van 8 tot 18 jaar op de mat. Met 24 ju-
doka was Judo Ryu Kensui goed ver-
tegenwoordigd. Eerst een mooie pre-
sentatie van alle hoogtepunten van 
Mark Huizinga en daarna snel de mat 
op. Wat een superleuke training van 
een waardig kampioen. Er werd ge-
zweet, geknokt en mooie technieken 
aangeleerd! Na de training was er 
voor iedereen een foto met handte-
kening van de Olympisch kampioen. 
Ook nam hij ruim de tijd om met ie-
dereen op de foto te gaan. De judo-
ka’s van Judo Ryu Kensui kunnen te-
rugkijken op een mooie training van 
deze bijzondere topjudoka.

Cora koningin zomerbridge
Uithoorn - Cora de Vroom beleefde 
deze laatste avond van het zomer-
bridge haar “finest evening”. Met 
een gemiddelde score van maar 
liefst 60,50% was ze niet minder dan 
honderd een en negentig bridgers 
te slim af deze zomer, chapeau! Het 
verschil met de achtervolgers was 
behoorlijk, daar Ruud Lesmeister 
als tweede op 58,70% en Ger Quelle 
en Gijs de Ruiter als gedeeld derden 
op 58% precies uitkwamen. Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst deden de-
ze dertiende keer nog een verwoe-
de poging het tij te keren, maar hun 
overigens uitstekende eerste plek 
in de A- lijn van 63,99% reikte niet 
verder dan plaats vier totaal. In de-
ze lijn werden deze laatste avond 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
nu met 58,04% tweede gevolgd 
door Floor & Theo Janssen die met 
57,74% op drie kwamen. Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister eisten de 
vierde plek op met 56,55% en Elisa-
beth van den Berg & Ineke Hilliard 
waren met 53,27% als vijfde van de 
zestien paren weer “terug van weg 
geweest”! In de B- lijn slaagden Hel-
een & Mees van der Roest er ein-
delijk in nog de fles wijn te sco-
ren, de nood was kennelijk hoog. Er 
was wel een schitterende score van 
65,77% voor nodig, maar dan heb 
je ook wat. Speciale aandacht voor 
het tweede paar, Rob Bakker, nau-
welijks bekomen van behoorlijk fy-
siek ongemak, legde met Ada van 
Maarseveen met 60,42% beslag op 
fles twee. 

Tweede
Deze tweede plek werd toch een 
dure voor de organisatie daar Lydia 
& Herman Ploeger exact het zelfde 
percentage behaalden en dus ook 
voor de versnapering in aanmerking 
kwamen. Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer kaartte zich met 59,82% 
als vierde ook weer bij de mensen 
en Trudy van den Assem & Cathy 
Troost sloten de top vijf hier af met 
55,36%. In de C- lijn lagen de pro-
centen wat dichter bij elkaar. Mar-
jan & Jan Wille waren de besten 
met 59,58% als eerste, gevolgd door 
Adrie & Ko Bijlsma die 55% lieten 
aan tekenen. Wim Harding krijgt het 
zweitje duidelijk te pakken hetgeen 
nu een derde plaats opleverde van 
54,58%. Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders herpakten 
zich en lieten een duidelijk herstel 
zien als vierde met 52,92% en Tini 
Lotgerink & Hetty Houtman werden 
er vlak achter vijfde met 52,50%.

Na deze laatste avond zomerbridge 
start Bridgeclub De Legmeer op 
woensdagavond 2 september om 
19.45 uur met het seizoen 2015-
2016. Van zelf sprekend in de top lo-
catie van Dans & Party Centrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.
Bent u nog geen lid, maar wilt u het 
euforische bridge gevoel handha-
ven, neem dan contact op met het 
secretariaat.
E- mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

gen de BBQ en aansluitend het SAS 
45 jaar feest wat tot in de late uur-

tjes doorging. Kortom een zeer ge-
slaagd jubileumfeest!

Uithoorn - Maandag 31 augustus 
opende voorzitter Hans Wagenvoort 
het bridge-seizoen met de 62e jaar-
vergadering. Na het formele gedeel-
te werden traditioneel de clubkam-
pioenen van het afgelopen seizoen 
gehuldigd en dat waren ook alweer 
bijna traditioneel Martin & Marine-
ke, inmiddels zo’n keer of vier en 
nu tweemaal op rij. Daarna bleek 
de voorzitter zelf met 10000 (tien-
duizend!) meesterpunten door de 
bond te zijn benoemd tot Kandi-
daat Bondsmeester. Ook kregen wij 
te horen dat, na het succes van vo-
rig jaar, de BVU weer een “Bridge-
weekend” gaat organiseren. Vervol-
gens werd de openingsdrive van 5 
ronden gespeeld die nergens voor 
meetelde, gewoon om er lekker in 
te komen.

De A-lijn werd gewonnen door Ti-
neke & Anke met 57%, gevolgd door 
het jubilerende koppel (25 jaar lid) 
Greet & Henk (55%).
In de B-lijn was de hoogste dagsco-
re voor Bep & John (70%). Marijke & 
Ger volgden met 65%. De nieuwe C-
lijn, voornamelijk gevormd uit deel-
nemers van de ‘beginnerscursus’ 
van vorig seizoen, werd gewonnen 
door Loes en Hans met 69%. Anja & 
Marja werden tweede met 65%.
Maandag 7 september om 19.30 uur 
start de eerste parencompetitie in 
Sporthal de Scheg. U kunt nog mee-
doen! Aanmelden en/of informatie 
bij Hans Wagenvoort wagenvoort-
hans@gmail.com, mob. 06 53 368 
948 of met de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 
18:00 uur) mail: bvu@telfort.nl.

Jaarvergadering en 
openingsdrive BVU
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WINNAARS  NIEUWE 
MEERBODE TOUR DE 
FRANCE PRIJSVRAAG 

DOLBLIJ MET HUN

Gewonnen prijzen

Regio - Het is alweer 
een heel poosje geleden, 
maar in verband met 
de vakantie hebben we 
afgelopen week pas de 
prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van de Nieuwe 
Meerbode Tour de France 
prijsvraag.  We ontvingen 
weer vele honderden 
oplossingen en heel veel 
deelnemers hadden 
de antwoorden goed 
ingevuld. Het lot heeft de 
doorslag gegeven. 
De hoofdprijs, een 
prachtige Giant fi ets, 
aangeboden door Bike 
OK uit Mijdrecht werd 
gewonnen door de 
13 jarige Job de Jong.  
Aangezien het een 
damesfi ets was maakt Job 
zijn moeder erg gelukkig, 
door haar de fi ets aan te 
bieden.
Erik-Jan  van Tol werd de 
gelukkige winnaar van de 
waardebon van 100 euro, 
aangeboden door Sijbrant 
en Van Olst Optiek uit 
Uithoorn. Erik-Jan was er 
erg blij mee. Hij maakte 
direct een afspraak om 
van die geld nieuwe 
lenzen aan te schaff en.
Dennis Winter ontving de 
DVD speler, aangeboden 
door Expert uit Mijdrecht. 
Dennis vertelde dat hij de 
prijsvraag samen met zijn 
dochtertje had opgelost, 
dus gingen ze samen van 
de DVD speler genieten.
Het prachtige horloge, 
aangeboden door Nant 
Hartel uit Wilnis, werd 
gewonnen de heer H 
Lodewegen. Samen met 
zijn zoon Laurens had hij 
de prijsvraag gemaakt, 
maar “ pa” mocht het 
horloge uitzoeken. Dat 
was nog niet zo heel 
makkelijk, aangezien er 
maar liefst uit 8 mooie 
horolges te kiezen viel, 
maar de keus werd 
gemaakt.
Keurslager Gert 
Stronkhorst uit Uithoorn 
had weer een heerlijke 
bbq schotel beschikbaar 
gestelt. Deze werd 
gewonnen door de heer 
de Boer die er erg blij mee 
was en er het afgelopen 
weekend vast van genoten 
heeft.
De heer Ton Donicie won 
het verrassingspakket 
van  de Zwart wijn en 
delicatesse uit Wilnis. Alle 
winnaars waren blij met 
hun prijs.
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Schaakvereniging “De Amstel”
Uithoorn - In haar speelzaal in het 
Wijksteuncentrum Bilderdijkhof te 
Uithoorn hield schaakvereniging De 
Amstel op 26 september de jaarver-
gadering . Bestuur en leden keken 
met veel voldoening terug op het 
seizoen 2014-2015. Een goed verlo-
pen interne competitie , 4 teams in 
de SGA en een hele grote jeugdaf-
deling zijn de basis waarop de ver-
eniging ook dit seizoen weer steun-
de. Bovendien was het Amstel Ra-
pid toernooi in april opnieuw zeer 
geslaagd. Het werd dit keer voor de 
20e keer gehouden .
Daarbij komt nog dat de externe 
competities voor de Amstelteams 
prima verliepen. Amstel 1 en Am-
stel 2 werden kampioen van hun af-
deling en spelen het komende sei-
zoen in respectievelijk de Promotie-
en de 1e klasse van de SGA. Het 3e 
en 4e team handhaafden zich in de 
3e klasse.

De junioren
Begonnen met 43, werd in de loop 
van het jaar de 50e junior begroet. 
Onder de enthousiaste leiding van 
Dwayne Oomen streden de spelers 
ieder clubavond met een enorme 
drive. Door de begeleiding van een 
aantal ouders liep alles gestroom-
lijnd en enkele senioren gaven klei-
ne groepjes regelmatig instruc-
tie . Kortom een dynamisch geheel 
.De interne juniorencompetitie werd 
voor de 7e keer in totaal en voor de 
5e keer op rij gewonnen door Paul 
Oomen. Omdat hij 18 wordt, gaat 
hij het nu bij de senioren proberen. 
Verder deden de junioren aan aller-
lei toernooien mee en speelden ook 
4-tallen in de junioren competitie 
van de SGA.

De senioren
De interne competitie werd dit keer 

gewonnen door Theo Hendriks. Hij 
mag zich dit jaar Kampioen van de 
Amstel noemen. Patrick van Lommel 
werd 2e en Piet Geertsema 3e. Theo 
werd bovendien topscorer van het 
1e team met de fraaie score van 5,5 
uit 7 partijen. In Amstel 2 behaal-
de Jan Brugge eveneens 5.5 uit 7 . 
In het 3e team behaalde Joop Veld-
huijzen 6 uit 7. Geweldige scores ! 
Verder deden spelers deden spelers 
van SV De Amstel mee aan diverse 
toernooien (o.a. aan het Tata toer-
nooi in Wijk aan Zee ).

Alle gedetailleerde resultaten en 
verdere gegevens zijn te vinden op 
de site www.amstelschaak.nl. Heeft 
u interesse en wilt u eens komen 
kijken, de clubavond is woensdag 
,vanaf 19.00-20.00 uur spelen de ju-
nioren, vanaf 20.15 de senioren. Ie-
dereen is van harte welkom.

Een triest begin van het 
nieuwe seizoen
Op 26 augustus is Marijcke van der 
Wal overleden. Zij was een clubi-
coon, een Grand Old Lady of Chess, 
die meer dan 40 jaar lid van SV De 
Amstel is geweest. Marijcke heeft 
zowel in de vereniging als ook in re-
gionaal verband heel veel betekend 
voor de schaaksport. In de jaren ‘80 
en’ 90 van de vorige eeuw en rond 
de eeuwwisseling was ze tevens in-
ternationaal arbiter bij diverse toer-
nooien en in de KNSB-competitie. 
Bewondering oogstte ze door haar 
nooit aflatende inzet voor de vereni-
ging . In verenigingsverband bleef 
ze tot het eind van dit seizoen mee-
spelen in de interne competitie. De 
leden van SV De Amstel zullen haar 
ontzettend missen . 
Veel leden hebben bij de crematie 
op 31 augustus afscheid van Marij-
cke genomen.

Proefles sportief wandelen
De Kwakel - Woensdag 9 septem-
ber gaan het sportief wandelen in 
De Kwakel van start. U kunt dan 
meedoen met een proefles om ken-
nis te maken met deze sport. Want 
dat is het wel: het is meer dan alleen 
wandelen, het is een wandeltrai-
ning. Pittig wandelen met oefenin-
gen om de wandelconditie te verbe-
teren. Maar er is tussendoor ook tijd 
om gezellig samen te wandelen en 
bij te praten. Ook als u niet getraind 
bent kunt u meedoen; we starten 

rustig en bouwen de conditie samen 
op. We starten vanaf de ingang van 
sporthal KDO in De Kwakel.
Hier drinken we na de les samen 
koffie. Dus; zin om mee te doen?
Trek dan 9 september uw wandel-
schoenen aan en doe mee met de 
proefles. De les is op woensdagoch-
tend van 10.15-11.15 uur. 
Ingang sporthal KDO, Vuurlijn 51 
in De Kwakel. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met Lydia de Rijk 
0297-522382

Het winterseizoen start 
voor KBO
De Kwakel - Op 15 september as. 
begint de soos weer in het Dorps-
huis De Quackel. Klaverjassen, pan-
doeren, bridge en biljarten in een 
informele sfeer. Nieuwe spelers zijn 
welkom. Bel even met Rob de Boer, 
0297-562287. Op 11 december vie-
ren wij onze Patroonsdag, Eerst een 

kerkdienst daarna een gezellig sa-
menzijn, ook weer in het Dorpshuis. 
In het voorjaar staan ook nog een 
aantal activiteiten gepland maar 
daarover later meer.
Meedoen met de activiteiten van 
een ouderenbond is een goed re-
cept tegen eenzaamheid.

Stoelhonkbal in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof
Uithoorn - Stoelhonkbal is geschikt 
voor jong en oud, maar bij ons wordt 
het door senioren gespeeld. 
De spelregels zijn hetzelfde als bij 
het gewone honkbal: 2 teams, 3 
honken (dat zijn stoelen), thuis-
plaat en homeruns. Er wordt ech-
ter niet met een bal en knuppel ge-
speeld maar de deelnemers hebben 
3 zakjes die in een bak op 3,5 me-
ter afstand gegooid moeten worden. 
In die bak zitten 9 gaten die corres-
ponderen met de honken. (1ste, 
2de, 3de honk, ‘uit’ en natuurlijk 
homerun). Eigenlijk is stoelhonkbal 
geen goede benaming. De spelers 

moeten wel degelijk staan, gooi-
en en naar de honken lopen. Als u 
niet speelt, zit u in afwachting van 
de volgende beurt op een stoel. Het 
is een leuk spel met een prettige so-
ciale kant.
Er worden ook regelmatig toernooi-
en gespeeld. Kom eens kijken en 
meedoen! Maandag 7 september 
gaan we weer beginnen.
We spelen iedere maandag van 
12.00-13.00 uur in Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn. Voor meer informatie en aan-
melden kunt u bellen met Lydia de 
Rijk 0297-522382.

Legmeervogels selectie 
bekert verder
Uithoorn - De zondagselectie is er 
in zijn geheel in geslaagd om de nok 
out fase te bereiken van de KNVB 
beker. Dit met een doelsaldo van 
38 voor en slechts 6 treffers tegen. 
Aanstaande zondag is er dan de 
start van de competitie seizoen 2015 
– 2016. Om 12.00 uur het 2e thuis 
tegen JOS/Watergraafsmeer en het 
eerste thuis tegen VVA/Spartaan.

Tweede elftal
Het tweede elftal begint de beker-
ronde met een 5-1 overwinning op 
Diemen 2. Afgelopen donderdag 
is de tweede wedstrijd gespeeld in 
Haarlem tegen Geel Wit 2. Geel Wit 
blijft staan met lege handen. Leg-
meervogels wint met 2-4. Dan was 
er de derde en laatste wedstrijd 
zondag thuis tegen VSV 2 . Hier zou 
een gelijkspel voldoende zijn om 
de volgende ronde te halen. Zover 
liet Legmeervogels het niet komen. 
Legmeervogels 2 – VSV 2 eindigt in 
een 6-1 overwinning voor Legmeer-
vogels. Hiermee eindigt Legmeer-
vogels in deze poule op een eerste 
plaats met 9 punten uit drie duel. 
Doelsaldo 15 voor en 4 tegen 

Eerste elftal 
Het eerste elftal begint in deze pou-
le met een thuiswedstrijd tegen AFC 
za.1. AFC za. wordt met een 2-1 ne-
derlaag naar de Boelelaan terug ge-
stuurd. Het tweede duel afgelopen 
woensdag onze zeer natte omstan-
digheden, was in Amsterdam tegen 
promovendus Fortius zo.1. Na een 

russtand van 1-3 is de eindstand 
geworden 1-5 in Legmeervogels 
voordeel. De laatste poule wedstrijd 
is dan thuis tegen het gepromoveer-
de CTO’70 za.1. Van een wedstrijd 
was al snel geen wedstrijd meer. Bij 
de rust is de stand al 7-0. De tweede 
helft blijft Legmeervogels scoorde 
negen keer werd het net gevonden. 
De eindstand is dan ook historisch 
Legmeervogels zo.1 CTO’70 za.1 is 
geworden 16 (zestien) tegen 0. Dit 
geeft een eindstand in deze poule 
van negen punten uit drie duels en 
een doelsaldo van 23 voor en 2 te-
gen en door naar de nok out fase. 

Competitie
De competitie voor de A- categorie 
begint dan komend weekend. Voor 
de zondagselectie van Legmeer-
vogels staat er een thuis wedstrijd 
op de rol. Om 12.00 uur speelt Leg-
meervogels 2 de eerste wedstrijd in 
de reserve hoofdklasse thuis tegen 
JOS/Watergraafsmeer 2. JOS/Wa-
tergraafsmeer is afgelopen seizoen 
geëindigd op een 9e plaats in de re-
serve hoofdklasse met 31 punten uit 
26 duels. Legmeervogels 1 begint de 
competitie seizoen 2015 – 2016 ook 
met een thuiswedstrijd. Naar Leg-
meervogels komt het gepromoveer-
de VVA/Spartaan. VVA/Spartaan 
dat als tweede is geëindigd in de 
3e klasse maar via de nacompetitie 
alsnog promotie wist af te dwingen. 
Legmeervogels – VVA/Spartaan be-
gint om 14.00 uur. Sportpark Rand-
hoorn.

Cheque Aikido 
Goededoelenstage uitgereikt

Regio - Woensdag 26 augustus 
heeft Dennis Gebbink, oprichter van 
Sportclub Only Friends voor kinde-
ren met een beperking, de symbo-
lische cheque met het eindresultaat 
van de Aikido Goededoelenstage in 
ontvangst genomen. Deze cheque 
werd hem overhandigd door de or-
ganisatoren van dit evenement; 
Dennis Vorster van Aishinkai Aiki-
do Mijdrecht&Uithoorn, Ron Bak-
kers van Aikido Hikari uit Zaandam 
en Patrick van Engelen van Aikido 
Munen Muso uit Haarlem. De opzet 
van de Aikido Goededoelenstage is 

simpel : Ron, Patrick en Dennis ge-
ven ieder een uur training onder het 
motto “Aikido is fun én draagt bij”. 
De deelnemers aan de training ga-
ven allen een bijdrage en daarnaast 
kwamen er ook giften van betrok-
ken vrienden, buren en collega’s 
binnen.
De definitieve opbrengst van de 
Goededoelenstage is uiteinde-
lijk 1015,- euro geworden. Dit be-
drag komt volledig ten goede aan 
Only Friends. Ron, Patrick en Den-
nis kwamen, gekleed in hun Aiki-
do-outfit, naar Only Friends om de 

cheque persoonlijk te overhandi-
gen. Daar werden ze enthousiast 
ontvangen door Dennis Gebbink, 
een aantal kinderen en hun ouders 
én ze hebben een korte Aikidode-
monstratie laten zien. Dennis Geb-
bink was erg blij met de het resul-
taat van deze actie en benadrukte 
dat de opbrengst goed besteed zal 
worden.
Er zal bijvoorbeeld nieuw sport-
materiaal voor in de dojo van Only 
Friends voor gekocht worden.
Op de foto het vrolijke moment dat 
de cheque werd overhandigd.

Ronde van Uithoorn
Regio - De wielerronde van Uit-
hoorn wordt op zondag 6 sep-
tember georganiseerd door 
UWTC in Thamerdal in Uithoorn. 
Het parcours (1160 meter) loopt 
over de Admiraal de Ruyterlaan, 
Thorbeckelaan, Prinses Christina-
laan, Karel Doormanlaan, Prinses 
Christinalaan en Johan de Witt-
laan. Start/finish is op de Admi-
raal de Ruyterlaan. Het parcours 
wordt van circa 8.00 uur tot cir-
ca 17.00 uur voor het verkeer af-
gesloten. Voor deze dag geldt in 
deze straten een parkeerverbod. 
Om 10.00 uur bijten de veteranen 
60+ de spits af en zij strijden om 
de Theo Oudshoorn memorial. 
UWTC heeft een heel aantal deel-
nemers in deze leeftijdscategorie 
en Guus Zantingh en John Tromp 
zijn zeker kanshebbers voor de 
winst. Komt u ze ook aanmoedi-
gen? Om 11.15 uur starten de ve-
teranen 50+. 
Hierna is het tijd voor de plaat-
selijke jeugd, want om 12.30 uur 
klinkt het startschot voor de Ra-
bobank Dikke banden wedstrijd. 
De dikke bandenrace is een of-
ficiële fietswedstrijd voor alle 
jongens en meisjes van 7 tot 12 
jaar, die geen wielerlicentie heb-
ben bij de KNWU. Je mag eraan 
meedoen op je eigen fiets. Het 
maakt niet uit of je een gewo-
ne fiets, mountainbike of citybike 
hebt, als het maar geen racefiets 
is. Die heeft namelijk geen dikke 
banden! De Rabobank zorgt voor 
helmen voor de deelnemers. Heb 

je zelf een goede helm, dan mag 
je daar mee rijden. Kom je tijdig 
inschrijven (tussen 11.45 en 12.15 
uur) bij cafetaria de Bokkesprong 
op Prinses Christinalaan 125.

Er wordt in 3 verschillende 
categorieën gereden:
Categorie 1: jongens en meisjes
geboren in 2007 - 2008
Categorie 2: jongens en meisjes
geboren in 2005 - 2006
Categorie 3: jongens en meisjes
geboren in 2003 - 2004
De beste jongen en meisje per 
categorie mogen door naar de 
landelijke finale op 3 oktober in 
Berghem.
 
Om 13.30 uur mogen de nieuwe-
lingen van start. Deze jongens 
van 15-16 jaar staan altijd garant 
voor spektakel. Winnaar 2014 
Tom Wijfje is ondertussen junior 
rijder geworden. Dus de strijd ligt 
hier helemaal open. De UWTC le-
den Sven Nijhuis, Menno van Ca-
pel en Stijn Ruijter zullen zich ze-
ker mengen in dit strijdgeweld 
om één van de podiumplaatsen. 
De dag wordt afgesloten met 
de sportklasse die om 15.00 uur 
start. Enkele oud winnaars staan 
reeds op de startlijst, zoals Bri-
an Burggraaf uit Velsen, Laurens 
Koster uit Oegstgeest.
Maar er zijn ook streekfavorie-
ten! Harry van Pierre en Edwin de 
Graaff, beide uit de Kwakel, kun-
nen u aanmoedigingen goed ge-
bruiken.

Thamen wint van Onze 
Gezellen
Uithoorn - De Thamen honkbal-
lers begonnen met een pittig pro-
gramma na de zomerstop. De eerste 
wedstrijd was tegen het altijd lasti-
ge Boekaniers uit Amsterdam. Tha-
men had het moeilijk op het werpen 
van Frank van Heijst en liep tegen 
een 0-6 nederlaag aan. Vorige week 
stond Kinheim 2 op het programma, 
het team dat als koploper de zomer-
stop was uitgekomen. Thamen be-
gon goed echter Kinheim wist dich-
terbij te komen en ging alsnog met 
de overwinning naar huis, 4-9. 
Inmiddels is er een duidelijk schei-
ding in de competitie tussen de top 

vier en de overige teams met nog 
drie wedstrijden te spelen. 
Zondag waren de heren op bezoek 
in Haarlem bij Onze Gezellen 2 en 
daar werd het een 1-8 overwinning. 
Boekaniers wist van Kinheim 2 te 
winnen. De tegenstander van zon-
dag 13 september Cromtigers wist 
ook te winnen, waardoor alle vier de 
teams binnen 4 punten afstand van 
elkaar staan.
Komend weekend geen wedstrijd 
voor de heren maar zondag 13 sep-
tember om 14.00 uur dus de belang-
rijke wedstrijd tegen Cromtigers op 
het complex aan de Vuurlijn.

Bingo bij toneelvereniging O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 8 Sep-
tember is er weer bingo bij toneel-
vereniging O.K.K. Er zijn weer mooie 
prijzen te winnen met als hoofdprijs 
een waardebon van juwelier Zwaab 
te waarde van 100,-. U komt toch ook 

gezellig een avondje bingo spelen? 
De bingo zal gehouden worden in het 
veenweidebad,Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.

GVM’79 begonnen met 
het nieuwe rooster
Mijdrecht - De Mijdrechtse gym-
nastiek-, turn- en acrogymvereni-
ging GVM’79 is na de zomervakan-
tie weer gestart met de turn- en 
acrogymlessen. 
Dit seizoen liggen de speerpun-
ten bij de allerjongsten en bij het 
verhogen van het turnniveau bin-
nen de vereniging. Vanuit de we-
tenschap komt er steeds meer aan-
dacht voor het jong beginnen met 
bewegen. Dit zou preventief kunnen 
werken op het oplopen van bles-
sures en zou overgewicht kunnen 
voorkomen. De turnsport is uiter-
mate geschikt om veel verschillende 
motorische vaardigheden aan te le-
ren. Nieuwsgierig naar onze lessen? 
Kom gewoon 2x gratis een proefles 
meedoen! Bij GVM’79 kun je al star-
ten vanaf 3 jaar met het beweegdi-
ploma of met kleutergymnastiek. Bij 
het beweegdiploma werken we toe 
naar een heus examen en krijgen de 
kinderen net als bij het zwemmen 
een diploma. De kleutergymnas-
tiek is vergelijkbaar, maar daar wer-
ken we alweer iets gerichter naar 
de turnsport toe. Vanaf 6 jaar gaan 
de meisjes én jongens turnen op 
de verschillende turntoestellen. Bij 
GVM’79 leer je de grondbeginselen 
van het turnen en werk je die ver-
volgens tijdens de trainingen in de 
gymzalen De Brug of De Eendracht 
uit tot echte turnelementen. Jon-
gens specialiseren zich doorgaans 
in andere onderdelen dan meisjes. 
Denk maar aan de ringen en de rek-
stok, met als grote voorbeelden Yuri 
van Gelder en Epke Zonderland. Om 
de jongensgroep naar een hoger ni-
veau te trekken, trainen de jongens 
dit seizoen zelf 1,5 uur. Voor kin-
deren die van samenwerken hou-
den, is de acrogym een leuke uitda-
ging. Vanaf 6,5 jaar ben je welkom 
om samen torens te bouwen en sal-
to’s te springen. Talentvolle kinde-
ren kunnen bij GVM’79 ook goed uit 
de voeten. De turnselectie traint per 

week 1 uur extra ten opzichte van 
vorig jaar.
De acrogymselectie presteert al ja-
ren op hoog niveau en probeert dat 
ook dit jaar te continueren. Daar-
naast lopen er binnen de verenging 
diverse talententrajecten om de ta-
lentvolle kinderen extra aandacht te 
geven. Het verhogen van het turn-
niveau is leuk, maar bij GVM79 
blijft het plezier ten alle tijden voor-
op staan. Naast het reguliere aan-
bod van de turnlessen organiseert 
GVM79 ook veel nevenactiviteiten, 
zoals pannekoekenfeest, sinter-
klaasfeest en als klap op de vuurpijl 
het GVM-KAMP! Kortom kijk snel 
op onze website www.gvm79.nl of 
elders in deze krant voor het nieu-
we rooster!
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