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Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!

Xtreme Showdown 3e editie
een goed geslaagd evenement
Uithoorn - Het jongerenwerk van
Cardanus organiseerde in samenwerking met het buurtbeheer van
de Meerwijk dit jaar voor de derde maal het extreme sports evenement, Xtreme Showdown, op de
skatebaan van Uithoorn. Ondanks
de slechte weersverwachtingen van
zondag 12 september bleef een fiasco uit en zorgde een aangename
middagzon voor een perfecte namiddag.
Om 10.00 uur ‘s ochtends stond de
organisatie nog met de handen in
het haar. Een harde plensbui op de
skatebaan zorgde voor een ontoegankelijke ondergrond voor de extreme sporten.
Om 13.00 uur besluit de organisatie

om het evenement alsnog door te
laten gaan. BMX’ers, Inline-skaters
en Skateboarders kregen de mogelijkheid om zichzelf tegen elkaar te
bewijzen. Onder het toeziend oog
van een professionele jury vertoonden jong en oud indrukwekkende
“moves” en “tricks”.
Dit jaar waren er ook verschillende
artiesten te bewonderen op het live
podium. Dit jaar speelden de twee
bands Agitated en Four The Same.
Ook de drie DJ’s Supersuen, Macha
en Del Amore krijgen de mogelijkheid zich te bewijzen.
Four The Same die zondag haar
laatste optreden verzorgde was ongelooflijk intens en energiek. Deze
band weet het publiek mee te krijgen. Jammer dat ze er mee stoppen.

Dit jaar voor het eerst waren er graffiti-artists die hun kunsten vertoonden. Het publiek kon kijken naar
een live performance van deze kunstenaars. Hier werd zeer positief op
gereageerd. De groep kunstenaars
werd zelfs teruggevraagd voor nog
een expositie. Uiteindelijk werden
de winnaars bekendgemaakt en
kon de organisatie terugkijken op
een zeer geslaagd evenement.
Xtreme Showdown, dat mede mogelijk gemaakt wordt door een
groep superenthousiaste jongeren
is uitgegroeid tot het grootste jongerenevenement in Uithoorn. Dit is
iets waar de jongeren trots op kunnen zijn! De volgende editie staat
gepland voor 11 september 2011.

www.amstelhof.com
10 jaar Galerie Fort a/d Drecht

Jubileum Expositie:
Bewoonde zinnen,
5 kunstenaars en Rilke

Zondag 19 september
o.a. optreden zangeres ‘La Pat’
Vanaf 14.30 uur
Grevelingen 50 - Uithoorn

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

Streekmarkt Amstelplein niet
groot, maar wel heel gezellig
Uithoorn – Niet overdreven groot
was de Streekmarkt Amstelplein die
afgelopen zaterdag werd georganiseerd door twee Uithoornse politieke partijen: DUS en de PvdA. Bezoekers konden er echte streekgebonden producten proeven en kopen

zoals: kaas, wijn, bier, fruit, groenten, taarten, jam, honingproducten,
sappen en noem maar op. De kinderen konden een ritje maken in
de huifkar van de kinderboerderij
en liefhebbers konden mee in een
bootje over het Zijdelmeer. Bij de

kraam van de IVN konden kinderen
zich verdiepen in de natuur.
Het was niet erg groot, maar bij de
aanwezige kramen was genoeg te
bekijken. Het was leerzaam en gezellig. Het weer werkte fantastisch
mee. Kortom: een geslaagd geheel.

Quirine van Bijsterveldt ‘kraakte’ de kluis en won de hoofdprijs.
V.l.nr. Marieke Verkerk, Marieke van der Wurff, Quirine, Marco Slinger en Erik Ran

Veilige speeltoestellen in
omgeving de Weegbree
Uithoorn - De bewoners hadden er
al zo vaak om gevraagd: speeltoestellen voor de kinderen aan en in
de omgeving van de Weegbree tussen de woningen in de plantsoenen.
Maar wel veilige en die aan de wensen van de bewoners tegemoet zouden komen. Ze staan er nu, sommige nog maar pas. Eén en ander is
een uitvloeisel van het Speelbeleidsplan zoals de gemeente Uithoorn dat
destijds in het leven heeft geroepen.
Daarbij konden bewoners rond de

geplande plaatsen voor speeltoestellen van te voren hun ideeën inbrengen. Dat is gebeurd tijdens inspraakrondes tussen gemeente en
bewoners. Een woord van dank past
hierbij aan Marjan Adegeest. Zij is
degene die in samenspraak met de
bewoners vervolgens de plannen
heeft laten vertalen in bruikbare
en mooie speeltoestellen. Een weliswaar klein, maar toch goed voorbeeld van hoe een samenwerking
tussen overheid en bewoners tot
stand kan komen.

Feestelijke opening nieuw
kantoor drie makelaars
Uithoorn - Een vrolijke burgemeester Dagmar Oudshoorn opende afgelopen zaterdag officieel het nieuwe kantoor op het Zijdelwaardplein
92 van de drie samenwerkende makelaars Ohlenbusch, Ran en Van der
Wurff. Eerder had zij samen met hen
in de hal van het winkelcentrum de
sleutels uit de daar opgestelde ‘glazen kluis’ gehaald. Dit als openingshandeling voor de ludieke actie
waarbij belangstellende bezoekers
van de makelaardij mooie prijzen
konden winnen. Marco Slinger (ook
bekend in zijn optredens als clown
Chocho bij kinderfestiviteiten) trad
op als presentator en wist veel bezoekers uit het winkelcentrum naar
de makelaardij aan de zijkant van
het winkelcentrum te krijgen. Die
konden dan een sleutel uit het sleutelbakje pakken en samen met hem
kijken of het de juiste was om de
kluis te openen. Zo ja, dan kreeg de
gelukkige winnaar een van de drie
prijzen uitgereikt. “We hebben met
de actie de hele dag door tot na vier
uur in de middag, veel aandacht gekregen. Het was dan ook best de
moeite waard om de bij ons afgehaalde sleutel eens op de kluisdeur
te proberen. Er waren 21 prijzen te
verdelen. Daaronder tien waardebonnen voor een bezoek aan Health Center Amstelhof, elk met een
waarde van 80 euro, vijf prachtig
geïllustreerde boeken over de geschiedenis van Uithoorn en 5 pennensets. Als hoofdprijs kon men een
reischeque ter waarde van 350 euro
winnen. De goede sleutel daarvoor
had Quirine van Bijsterveldt uit De
Kwakel in haar bezit gekregen. Je
moet maar geluk hebben. Marieke
Verkerk van Travel Counsellor regelt
een mooie reis voor haar. Al met al is

het in alle opzichten een geslaagde
opening geweest”, laat Marieke van
der Wurff ons desgevraagd weten.
‘Aangenaam persoonlijk’
Burgemeester Oudshoorn ging tijdens een informeel samenzijn na
de door haar geopende voordeur
in een kort voorwoordje in op het
belang van goede en toegankelijke
makelaars in de regio. “Waar veel
economische bedrijvigheid is, zoals
in Uithoorn en omstreken, is er tevens grote behoefte aan een goed
aanbod van woningen. Uithoorn is
een groeiende gemeente met de
nodige nieuwbouw. Veel mensen uit
de stad willen vaak naar een kleinere en groene gemeente verkassen en zoeken daar woonruimte.
Uithoorn is daarvan een voorbeeld,
fraai gelegen aan de boorden van
de Randstad. Een makelaar die het
predicaat ‘aangenaam persoonlijk’
in het vaandel heeft staan, geniet
daarbij de voorkeur om ermee in
zee te gaan.” Aldus de burgemeester die zich vervolgens de koffie met
gebak goed liet smaken en zich intussen op de hoogte liet brengen
wat de samengebundelde expertise van de drie makelaars omvat. Dat
is niet gering. Ohlenbush – Ran &
van der Wurff beweegt zich in alle
woningmarkt segmenten, van hoog
tot laag. De ambitie is ook nieuwbouw aan te bieden en mogelijk
bedrijfsonroerend goed als dat op
hun pad komt. Daarvoor heeft men
eveneens de expertise in huis. Daarnaast horen projectbegeleiding, woningbemiddeling, inrichtingsadviezen, als ‘senior keurmakelaar’ activiteiten ontplooien voor het zoeken
van geschikte woningen voor senioren, eveneens tot het activiteiten-

programma. Heel belangrijk is de
persoonlijke aan- en verkoopbegeleiding van cliëntendiehoog in het
vaandel staat. Vandaar de slogan
‘aangenaam persoonlijk’. Eens kennismaken met de makelaarscombinatie? Bel voor een afspraak
0297-565511. Of bezoek te website
www.makelaarsuithoorn.nl.
‘Het kantoor is geopend’, aldus een
olijk kijkende burgemeester Dagmar
Oudshoorn
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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25 september Buurtendag
Buurtbeheer Uithoorn heeft de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk
steeds meer vorm en kleur gekregen. Zo is er een eigen website, krijgen bewoners buurtbeheerkranten
in hun brievenbus en zijn er bewonersoverleggen. In de verschillende buurten werken actieve bewoners aan de verbetering van de leefbaarheid in hun eigen omgeving.
Ze doen dat samen met de overige buurtbeheerpartners: gemeente,
Woongroep Holland en politie.
Dit is wel een feestje waard. En
daarom organiseert Buurtbeheer op
25 september, de landelijke Burendag, een gezellig evenement op het
Amstelplein. Muziek van o.a. Soul& Motownkoor D-F!NE, verschillende straatacts en lekkere gratis poffertjes zorgen ervoor dat je Buurtendag niet wilt missen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid voor
onderlinge kennismaking. Zo kun-

nen bewoners van Zijdelwaard eens
gezellig gaan buurten bij buurtbeheer Meerwijk of buurtbeheer Europarei. Iedere inwoner van de gemeente Uithoorn is welkom. Op 25
september is dé gelegenheid nader
kennis te maken met Buurtbeheer of
een goed idee door te geven.

Buurtprogramma’s

In 2006 is het Plan van Aanpak
Buurtbeheer vastgesteld. Daarmee
zijn de zeven buurten van Uithoorn
in 2007 aan de gang gegaan. Eind
vorig jaar zijn in drie buurten (De
Legmeer, Thamerdal en De Kwakel)
voor de tweede keer Buurtprogramma’s gemaakt. Dit najaar gaan de
overige vier buurten (Europarei, Zijdelwaard, Oude Dorp en Meerwijk)
aan de slag met het opstellen van
zo’n tweede Buurtprogramma.
Kortom : buurtbeheer is springlevend en dat willen we vieren!

Buurten
bij de buren

Nieuws uit de
gemeenteraad

•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

AANLEG NIEUWE
SPEELPLEKKEN

Deze maand is begonnen met de
uitvoering van de tweede fase
van het speelbeleidsplan.
Diverse speelplekken in de gemeen-

S

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 16 SEPTEMBER 2010
Informatief Beraad

Voorzitter: N.A.L. Roosendaal

1

Opening - Agenda Informatief Beraad.
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Informatie over Schiphol

1.1

1.2
1.3

De heren Geudeke en Verheijen informeren de raad over
verschillende aspecten rond de luchthaven Schiphol.
Doel: informatie aan de raad.

1.4

RECONSTRUCTIE
MIJNSHERENWEG

Afgelopen maandag is aannemingsbedrijf BAM Wegen Regio Noord-

21.00 uur

Bestemmingsplan Boterdijk (RV10.54)

21.20 uur

Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

21.40 uur

Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan Boterdijk
gewijzigd vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college van
b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.

2

Opening – stilte – primus
Agenda raadsvergadering 16 september 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 2 september 2010
Ingekomen stukken tot en met week 35
Spreekrecht burgers (in principe bij het
betreffende agendapunt) indien aangemeld.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

21.45 uur

Politiek debat

Ko m m ee denk
en en
m ee praten ov
er uw
eigen buur t!

Afhankelijk van het weer is de gemiddelde uitvoeringsduur per speelplek ongeveer 2 weken.

20.10 uur

Ontwerpbegroting 2011 gemeenschappelijke
regeling G2 (RV10.42)

Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
ﬁnanciële begroting en als zienswijze vast te stellen dat de
rijksbezuinigingen aanleiding kunnen vormen de taken binnen
de G2 te heroverwegen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college van
b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.

1.5

20.00 uur

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

Met di ve rse acts,
dans en muziek

In uitvoering vanaf week 35:
- Koekoeksbloem
- Pimpelmees/ Koolmees
- Grote Wielen
- Grift
- Wikke/ Weegbree
- Brandgans
- Kuifmees.
In uitvoering vanaf week 36:
Blauwe Gans/ Grauwe Gans
In uitvoering vanaf week 37:
Rozenlaan/ Orchideelaan
Geertruidahoeve
Fender
Rode Klaver en Rosmarijn.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Raadsvergadering

Amstelplein, Uithoorn
13.00 - 17.00 uur

te worden opgeknapt of er worden
nieuwe speelplekken aangelegd. De
globale planning ziet er als volgt uit:

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 16 september 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.45 uur de Raadsvergadering.

25 september 2010

3

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek
beraad fracties

22.00 uur
22.15 uur

Stemmingen

buurtbeheer.uithoorn.nl

•

W

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Op zaterdag 25 september organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de
derde keer een Buurtendag. Net als in voorgaande jaren is het thema
‘Buurten bij de buren’ en vindt het evenement plaats op het Amstelplein
tussen 13.00 en 17.00 uur.

Meer informatie?

UITVOERING

U

ALGEMENE INFORMATIE

Sam en maken we
het nog leefbaarder!

WERK IN

15 SEPTEMBER 2010

4.1

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat

4.2

Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Wijziging tarieventabel i.v.m. invoering Wet Wabo

(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele stemverklaringen).

22.20 uur

(RV10.43)

2. Bestemmingsplan Zijdelweg (RV10.50)
3. Bestemmingsplan Chemieweg (RV10.51)
4. Exploitatieovereenkomst De Kwakel Zuid

west B.V. gestart met de reconstructie van de Mijnsherenweg. Tijdens
deze werkzaamheden is de Mijnsherenweg alleen te bereiken vanaf de Legmeerdijk (N231). De verwachting is dat deze werkzaamheden eind november gereed zijn. Een
en ander is sterk afhankelijk is van
de weersomstandigheden.

HERSTRATEN K-BUURT
DE LEGMEER

Eind augustus is aannemersbedrijf
Van Amerongen begonnen met verschillende werkzaamheden in de Kbuurt Legmeer. Het gaat om herstraten van Aan de Kant, Korenbloem,
Knautia, Koekoeksbloem en Klein
Hoefblad. Langs Aan de Kant wordt
ook het hekwerk vervangen. Tevens worden er speeltoestellen geplaatst bij Koekoeksbloem. Medio
oktober wordt in de hele K-buurt de
straatverlichting vervangen.
De verwachting is dat de werkzaamheden duren tot medio december.
Ook hierbij speelt het weer een grote rol.

(RV10.52; overeenkomst en bijlagen zijn geheim)

5. Bekrachtiging geheimhouding (RV10.57)
Sluiting openbare vergadering

22.30 uur

Gewijzigde openingstijden
afdeling Burgerzaken

Sluiting gemeentehuis op 8 oktober 2010
Op 7 oktober is de afdeling Burgerzaken doorlopend geopend
van 08.30 tot 17.00. uur. De avondopenstelling op die dag komt te
vervallen. Op 8 oktober is het gemeentehuis voor het publiek gesloten. Op die dag is het gemeentehuis ook telefonisch niet bereikbaar via het algemene nummer. De spreekuren voor Werk en
Inkomen en het loket Wonen, Welzijn en Zorg in Uithoorn vervallen op 8 oktober 2010.
Bij bezoek aan het gemeentehuis ondervindt u nog een aantal weken hinder van de verbouwing. Maar medio oktober hopen wij u te
begroeten in een nieuwe, fraaie publieksruimmte.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

19 sept.
19 sept.
22 sept.
25 sept.
25 sept.

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

28 sept.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

29 sept.

4 sept. t/m
Jubileumexpositie Galerie Fort a/d Drecht.
24 okt.
Openingstijden: do/vrij 14 -17 uur, za/zo 12 -17 uur
10 t/m 17 sept. Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw, crossbaan
Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
15 t/m 19 sept. Circus Solero, evenemententerrein Legmeer-West
17 sept.
Kinderdisco in The Mix, € 3
17 sept.
Suikerfeest in ’t Startnest, 16-19 uur
(SMGU en buurtbeheer Europarei)

29 sept.

30 sept.
2 okt.
5 okt.

Concert door Midas ensemble in Thamerkerk,
14.30 uur (SCAU)
Wielerronde UWTC, Oude Dorp en Thamerdal
Inspraakavond beheervisie Libellebos, Grand Café Plux,
Joh. Enschedeweg 180, 19.30 uur
Buurtendag, Amstelplein, 13–17 uur
Spelend schilderen, atelier de Rode Draad, Margrietlaan 86,
13.30-16.30 uur
Burgemeester Oudshoorn houdt inleiding bij jaarlijkse ABN
AMRO ontbijt in Thamerkerk (7.45-10.00 uur)
Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar,
13.30-15.30 uur
Burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen aanwezig
bij informatieavond over veilig ondernemen in raadhuis
Amstelveen, 18-22 uur
Burgemeester Oudshoorn opent Dag van de ouderen,
sportpark De Randhoorn, 10 uur
Open dag Brandweer, brandweerkazerne, Zijdelweg 1,
v.a. 11.00 uur
Informatieavond Kwakel Zuid, inloopavond in
Dorpshuis De Quakel, 19.30-21.00 uur

8 en 15 okt.
19 okt.
23 okt.
24 okt.
30 okt.
4 nov.
6 nov.
16 nov.
17 nov.
20 nov.
21 nov.

Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel,
19.30 uur
Informatieavond over toekomst Schanskerk met
Gert van Kleef in Buurthuis Ponderosa, 20:00u.
Meer info: www.onsuithoorn.nl
Braderie Amstelplein, 9-17 uur
Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk,
14.30 uur (SCAU)
Kwakelse Veiling, KDO terrein
Alzheimer café in Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
Kwakelse Veiling, KDO terrein
Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis Uithoorn,
19.30 uur
Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
Gala aan de Amstel, (Lionsclub)
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de officiële 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
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden 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
bezwaar 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
bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening 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 grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot
hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige schapenstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De Kwakel.
Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw P. Jonkman,
tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 27, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een
woning.
Meerwijk-Oost
- Ebro 161, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een kelder onder de woning.
Legmeer-West
- Mol 6, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 5, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Jaagpad 4, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een
woning. Bezwaar: t/m 20 oktober 2010
Thamerdal
- Johan de Wittlaan 17, aanvraag lichte bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van een schuur. Bezwaar: t/m 20 oktober 2010

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan mevrouw Langer voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op dinsdag en vrijdag de gehele
dag voor de verkoop van vis vanaf 15 september 2010.
Bezwaar t/m 25 oktober 2010
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “FLORA HOLLAND LOCATIE ZUID”
Toelichting
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestemmingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te realiseren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen de veiling en de gemeente is indertijd besloten om kavels op Locatie Zuid te
verkopen en de bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de
ontwikkeling van de kavels in goede banen te leiden hebben de veiling en de gemeente in juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door middel van het sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Locatie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.
De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globale
bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij niet
gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. Het geldende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan. Omdat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor Locatie Zuid een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actueel
beheers- en ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te
vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Tevens
dient het nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de ontwikkelingen in de entreezone, de strook tussen het vrachtwagenparkeerterrein en
de Randweg en de maximale hoogte van bebouwing ter hoogte van de Poelweg.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Flora Holland locatie Zuid ligt in het kader van
de inspraakprocedure van 17 september t/m 30 september 2010 ter inzage. Het
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl/actueel/ofﬁciele/
overige.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan een ieder een
inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 15 september 2010

WWW.UITHOORN.NL

W i e h e e f t d e b e s te og e n
va n N e d e r l a n d?

Hoeve e l die re n
zie je hie r ?

B e l je a nt woord do or e n w in e e n 3D T V
0 9 0 9 - 0 0 41 ( 5 c p m)* w w w.o o g fo n d s . n l
D e a c t i e l o o p t v a n 1 s e p te mbe r 2010 t/m 28 ok tobe r 2010. J e k u n t zo v aak bel l en al s j e wi l t. De pri j s wordt ni et i n gel d ui tgekeerd.
O v e r d e u i t s l a g w o rd t n i e t ge c orre spon de e rd. De e ln e me rs ge ve n door deel name aan, akkoord te gaan met ev entuel e promoti onel e acti v i tei ten.
D e e l n a m e v a n a f 1 8 j a a r. K ijk voor de a lge me n e voorwa a rde n op www.oogfonds.nl .
* P l u s d e k o s t e n v o o r h e t ge bru ik va n u w mobie le te le f oon .

A: 3
B: 5
C: 7
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INFORMATIEF

”Iedereen heel hartelijk bedankt”

boxsprings

Het gaat weer goed met
gevonden kater Droppie

matrassen
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Regio - Een aantal weken geleden
kon u het verhaal lezen van Droppie. Een aanhankelijke, jonge kater
die werd aangetroffen in een doos.
Toen hij gevonden werd had hij een
gebroken linkerachterpoot, ook had
hij op zijn rechterachterpoot een
grote wond. Wat er precies is gebeurd, is tot op heden nog steeds
niet bekend.

dekbedden

Nieuwe stofjassen voor de
leerlingen S.G. Thamen
Uithoorn - Afgelopen week is ook
voor de leerlingen bouwtechniek
van de scholengemeenschap Thamen het nieuwe schooljaar begonnen. Twintig enthousiaste jongeren
bevolken de derde klas van de afdeling bouwtechniek. Over twee jaar
hopen zij het VMBO-diploma bouwtechniek te behalen. Daarvoor moeten zij zowel theoretische als praktische lessen volgen. Voor de praktijklessen (en de dag praktijkleren in
de vierde klas) hebben ze een stofjas en een set basisgereedschap
nodig, zaken die in de huidige tijd
een flink bedrag aan euro’s kosten.
De leerlingen en hun ouders waren
daarom blij verrast toen ze hoorden
dat er sponsoren waren gevonden
voor de stofjassen en het gereedschap.
Dinsdag 31 augustus kwam Herman Kooyman, oud-medewerker

van UBA Bouw BV, namens dit Uithoornse bouwbedrijf de stofjassen
aan de leerlingen van de derde klas
uitreiken. Vanzelfsprekend bedankt
de scholengemeenschap Thamen
UBA Bouw BV voor de gulle gave,
die eens te meer toont welk belang
dit bedrijf hecht aan een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en
onderwijs.
Dezelfde middag kregen de vijftien
leerlingen van de vierde klas tijdens
hun rondleiding bij Opleidingsbedrijf Edubouw te Hoofddorp de rugzak met de gereedschapsset uitgereikt. Ook hier blijdschap alom, aangezien de leerlingen nu wel weten
dat goed gereedschap een doorslaggevende voorwaarde voor goed
werk is. Tijdens de dagen dat zij bij
bouwbedrijven uit de omgeving op
praktijkleren gaan zal het gereedschap hen goed van pas komen.

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

De operatie die Droppie moest ondergaan was behoorlijk prijzig. Dit
kwam omdat de fractuur precies
in zijn enkelgewricht zit. Dit kon alleen met een orthopedische operatie (met platen en schroeven) worden hersteld. Amputatie van het potje was geen optie, omdat de andere poot ook geblesseerd is, en dus
niet zijn volle gewicht had kunnen
dragen.
Omdat de Dierenbescherming van
deze regio en het Dierentehuis Amstelveen, waar Droppie verblijft, organisaties zijn die volledig afhankelijk zijn van giften, deden zij een beroep op de vrijgevigheid van de inwoners van deze regio. Deze oproep

was niet aan dovemansoren gericht,
integendeel. Zo hebben drie kinderen geld opgehaald door het verkopen van overheerlijke, zelfgemaakte toetjes. Naast vele hartverwarmende reacties hebben de Dierenbescherming en het Dierentehuis
een mooi bedrag bij elkaar gekregen: bijna 7.000 euro.
Met dit geld hebben zij de operatie van Droppie kunnen bekostigen. Deze operatie is gelukkig geslaagd, waardoor het inmiddels een
stuk beter met hem gaat. Hij heeft
zelfs al een nieuw baasje gevonden!
Hij moet natuurlijk eerst nog even
opknappen, voordat hij daar naartoe gaat.
Met het resterende bedrag zal het
‘Potje van Droppie’ worden gecreeerd. Dit geld wordt apart gehouden
voor soortgelijke gevallen van poezen/hondenleed. U kunt erop vertrouwen dat de door u gedane gift
goed zal worden besteed.
Zowel de Dierenbescherming als
het Dierentehuis Amstelveen wil de
vele diervrienden hartelijk bedanken voor hun steun.

.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Nacht zonder Dak voor
straatkinderen in Bolivia
Wilnis - Deze Nacht zonder Dak is
een actie om de straatkinderen in
Bolivia een kans te geven een ander
leven op te bouwen. De stichting Tear is initiatiefnemer om samen met
kerken in Nederland de armoede te
bestrijden en levens te veranderen
van straatkinderen.
De Ontmoetingskerk uit Wilnis en
de Morgensterkerk uit Vinkeveen &
Waverveen willen een steentje bijdragen door met de jeugd van 25
op 26 september een Nacht Zonder Dak te organiseren in Wilnis. Dit
vindt plaats naast de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat. De Ontmoetingskerk heeft de Nacht Zonder
Dak ook in 2009 met succes georganiseerd. De Morgensterkerk uit Vinkeveen & Waverveen steunt dit initiatief en doet dit jaar ook mee. Tijdens
de Nacht Zonder Dak slapen jongeren één nacht in een zelfgebouwd
krot, zoals jongeren aan de andere
kant van de wereld elke nacht moeten doen. De jongeren die meedoen
zorgen voor sponsors, waarbij de ge-

hele opbrengst naar de straatkinderen in Bolivia gaat.
Veel optredens
Tijdens de Nacht Zonder Dak zijn er
veel optredens. U kunt onder andere
verwachten: het gospelkoor Rovenians, de band Shine, Lida Schaaphuizen op piano, Liza Verloop dwarsfluit,
Letta van Maanen piano, een act met
fakkels en verder nog andere activiteiten.Tijdens het optreden is de bar
open voor diverse drankjes met iets
lekkers erbij. Uiteraard gaat de winst
naar het goede doel. De toegang is
gratis. Iedereen is van harte uitgenodigd in Wilnis naast de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat.
Plaats:
Ontmoetingskerk Wilnis Dorpstraat.
Start: za. 25 september v.a. 18.00 uur
Einde:
zo.morgen 26 september met ontbijt
en aansluitend een kerkdienst
Voor meer informatie:
www.nachtzonderdak.nl/wilnis

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Mijdrecht - Zwaan, zwart katertje van net 1 jaar met een paar witte
haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar voren.
Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is gechipt.
- Mijdrecht - Heemraadsingel, Schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Mijdrecht - Windmolen, “Luca” een kater met witte buik en borst,
rug is zwart,bruin,lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Mijdrecht - Tweede Bedijking, rood jong katje. Ongeveer 4 maanden oud.
- Langs de A2 afslag Vinkeveen, zwarte gladharige middelgrote hond.
Lijkt op Labrador maar dan een maatje kleiner.
- Zijdelweg kruising Hollandse dijk in Uithoorn, zwart-witte kat.
- Wilnis - Mijdrechtsedwarsweg, zwart/witte poes met kitten.
- Uithoorn - Slauerhoflaan, Wit sierduifje met een kuif het heeft bruine
randjes langs zijn vleugels heeft 2 ringentjes om 1 wit met no 18585
meer niet te lezen 1 groen ringentje
- Uithoorn - Gooimeer, Gooimeer, zwart katje loopt daar sind 1 week.
- Wilnis - Mijdrechtsedwarsweg, zwarte poes met zwart/wit kitten.
- Uithoorn - Alberserlaan, schilpadpoes met zwarte/bruine streep over
de neus.
- Uithoorn - Zijdelweg hoek Hollandse dijk, zwarte kater. IX-08
- Amstelhoek - Mijdrechtse Zuwe, zwart/witte kat. IX-9
- Mijdrecht - Camping in Mijdrecht, bruin-witte hond middel groot
met bruin-grijze halsband.
- Mijdrecht - Westerlandweg, cyperse kater. Zwart/bruin.
- Vinkeveen - Kleine Meer, witte kat met zwarte vlekken.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjes poes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten..
- “Spot” en “Sproet” 2 hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.Goed gezond en
beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.

De Hint lessen Klassiek Ballet
Regio - De Hint biedt nu ook balletles aan voor de allerjongsten. In
de lessen leren de kinderen open en
ongeremd bewegen op muziek die
nauw aansluit bij hun belevingswereld. Hierbij ontwikkelen ze spelenderwijs hun ritmegevoel, hun grove
en fijne motoriek, hun muzikale fantasie en zelfs hun taalbegrip.
De lessen zijn ook zeer geschikt voor
kindjes die van zichzelf een beetje
verlegen zijn. Tussen hun leeftijdsgenootjes raken zij meer vertrouwd
met hun lichaam, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.
Na de herfstvakantie ( vanaf november) zal de balletles voor peuters
van start gaan op de vrijdagen in de
dansstudio op de nieuwe locatie, de

Veenzijdeschool aan Wagenmaker
99 in Wilnis. Er wordt gestart met
een les voor driejarigen van 11.1512.00 uur. Wanneer er ook jongere
peuters vanaf 2 jaar willen komen
‘balletten’ kan daarvóór nóg een les
worden opgestart.
In het nieuwe seizoen zijn hier op
vrijdagen ook de cursussen kleuterdans (van 12.45 tot 13.30 uur) en
klassiek ballet voor 6-8 jarigen (van
13.30 tot 14.30 uur) van start gegaan. De Hint biedt voor deze lessen in de maand september gratis
proeflessen aan!
De lessen worden gegeven door
docente Mascha Eikema ( 1e graads
bevoegd balletpedagoog).
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Brasserie De Waard nog
met Eric Jansen aan het roer
Wilnis - Bepaald blij was hij niet
met het uitlekken van zijn toekomstplannen in een lokale krant.
“Veel te voorbarig allemaal en het
geeft alleen maar onrust. Ik krijg nu
al sms-jes en telefoontjes met de
vraag wanneer de zaak dicht gaat.
Er zijn zelfs afzeggingen bij van reserveringen. Nergens voor nodig.
Zo’n broodje-aap verhaal richt meer
schade aan dan dat het nieuwswaarde heeft. Wij blijven gewoon
open en zullen daarbij graag onze vaste gasten en andere culinaire fijnproevers bij ons in de brasserie ontvangen”, reageert Eric Jansen van de bekende Brasserie De
Waard in de Dorpsstraat op het bericht. “Natuurlijk zit er een grond
van waarheid in, maar het speelt
zich allemaal pas volgend jaar af. De
komende maanden gaan we in de
brasserie nog heerlijke dingen beleven. Straks staan de wild-weken
voor de deur met heerlijke gerechten, waaronder hertenbiefstukjes,
reerug en wat al niet. De herfst kenmerkt zich door verfijnde culinaire aanbiedingen. En met de kerstdagen gaan we ook wat leuks doen.
Zelf ben ik er nog steeds met alle inzet en toewijding bij. Dus waar praten we over.”
Nieuwe uitdaging
In het bewuste artikel wordt verteld
dat Eric Jansen zijn horeca activiteiten hier gaat beëindigen omdat hij
naar het buitenland vertrekt en dat
zijn zaak wordt overgenomen. Daar
zit wel een grond van waarheid in,
maar zover is het nog lang niet. Er
moet nog heel wat geregeld worden
alvorens het zover is. Ooit is Eric met
wijlen zijn echtgenote Anja in het
noorden van Brazilië op vakantie
geweest. Later heeft hij dat gebied
nog enkele keren bezocht en stilaan
zijn hart eraan verpand. Destijds
had zijn echtgenote laten doorschemeren dat, als hij een nieuwe uitda-

ging wilde aangaan, hij dat in die
contreien zou moeten zoeken. “Dat
bleef maar spelen in mijn hoofd en
het nam steeds concretere vormen
aan,” vertelt Eric. “Zuidelijk van de
stad Fortaleza vond ik in het dorp
Canoa Cabrada wat ik zocht. Het is
gelegen in een streek waar bovendien veel Nederlanders wonen en
werken en het toerisme in opkomst
is. Er gaan ook steeds meer Brazilianen naar toe. Een soort Zandvoort
aan Zee in opkomst. Je vindt er
veel zogeheten ‘posadas’, verblijfunits met een capaciteit van 20 tot 30
bedden. Met de WK in 2014 en de
Olympische Spelen in het vooruitzicht trekt de economie en het toerisme enorm aan. Mijn oog viel op
een klein project in de vorm van losse huisjes in een duinvormig landschap en een baracca (strandtentje)
op het strand voor horecadoeleinden. Kortom, dat wil ik uitbouwen.
Ik ben er dit voorjaar drie maanden geweest, ook al om mij te orienteren over de aankoop van grond,
vestigingsvergunningen en dergelijke. Natuurlijk ook om er te kunnen
aarden en hoe het ervoor staat met
de temperatuur want het is er altijd warm, te vergelijken met ZuidEuropa. Intussen draaide de brasserie gewoon door. Annemarie Vis
uit Wilnis heeft dat tijdelijk voor mij
waargenomen. Zij werkt hier al 8
jaar. Voor haar kwam het goed uit
aangezien zij voor haar studie aan
de Hogeschool Zeeland (horeca en
toerisme) dit als afstudeerproject
kon gebruiken. Veel van onze klanten vroegen toen al waar ik was en
zo kwam het verhaal een beetje op
gang. Mijn zoon Jim, met wie ik mijn
plannen natuurlijk heb besproken,
zag niets in een overname door hem
van de brasserie omdat zijn interesse daar niet naar uitgaat.”
Stroomversnelling
Onlangs heeft Eric de knoop door-

gehakt dat hij zijn ondernemerschap
in Brazilië verder zal gaan voortzetten. Eric: “Het raakte toen allemaal
in een stroomversnelling. Mijn oudste broer Frans en zijn echtgenote
Joke toonden zich bereid om tegen
die tijd het onroerend goed waarin de brasserie is gevestigd, van mij
over te nemen.
Het horecagedeelte zal apart worden aangeboden inclusief de ‘goodwill’ zoals dat heet. Daarvoor heeft
zich al een partij gemeld. Maar alles speelt zich pas begin volgend
jaar af.
Op dit moment echter én de komende maanden zal ik mij met hart en
ziel nog gaan wijden aan mijn werk
in de brasserie, waar we met elkaar
(in totaal 12 medewerkers) naar wij
hopen veel gasten zullen ontvangen en willen verwennen. Want aan
de ouderwetse gezelligheid, klantvriendelijke bediening, nette prijzen en een uitstekende menukaart
bij de brasserie zal het niet liggen. Ik
heb mij wel voorgenomen dat tweede kerstdag mijn laatste werkdag
zal zijn. Na een paar dagen vrij zal
ik in januari diverse administratieve
handendelingen moeten afronden
voor verkoop van het pand en de
overdracht van het horecagedeelte. Verder natuurlijk ook zorgen dat
de vergunningen voor mijn nieuwe
uitdaging en ambitie geregeld zijn.
Daarnaast ben ik ’single’, dus ik hoef
geen rekening te houden met een
partner. En dan is het ‘op naar Brazilië’ waarbij ik overigens voornemens
ben gewoon mijn eigen nationaliteit
te behouden.”
Zodra een en ander definitief is zal
Eric aan het einde van dit jaar de
nieuwe eigenaren aan u voorstellen
die dan hun plannen bekend zullen maken. Voorts wil hij zelf ook in
detail treden in hoeverre hij (al dan
niet) klaar is om zich in Brazilië te
vestigen en zijn project aldaar op te
pakken.

Ik zoek mijn baas

Uithoorn - Waar is het baasje van de lapjespoes op bovenstaande foto? Het dier loopt
rond op de Aalberselaan in Uithoorn. Deze
poes heeft een bruin/zwarte streep over de
neus.

Wie het dier herkent wordt verzocht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met
de Dierenbescherming via telefoonnummer
0297-343618.

Kinderbuurtfeest Kootpark
Uithoorn - Ook dit jaar werd er in
het Kootpark weer een leuke dag
georganiseerd voor de kinderen.
Op initiatief van enkele bewoners en financieel ondersteund
door BuurtBeheer Legmeer.
Om 13.00 uur werd door de firma Careca Verhuur uit Ter Aar het
Bernard Zweershof in het Kootpark omgetoverd tot een waar kinderparadijs. Het weer werkte goed
mee, waardoor er gezellig veel kinderen waren gekomen. En terwijl de
kinderen aan het springen waren
op het reuze springkussen of een
spannend potje midgetgolf aan het

spelen waren, dronken de ouders
gezellig een kopje koffie of thee met
elkaar. Voor de kinderen was er een
limonadekabouter waaruit ze zelf

hun drinken konden tappen. Net als
voorgaand jaar was DJ Milo er weer
voor de muziek. Jong en oud hadden een geweldige dag!!

Oude gemeentehuis druk
bezocht op Monumentendag
Eric Jansen, voorlopig met hart en ziel nog actief in Brasserie De Waard

‘Parade du soleil’ op
basisschool De Zon
De Kwakel - Op woensdag 8 juli vierde basisschool De Zon de
officiële opening van het nieuwe
schooljaar. Dit jaar met een ‘Parade du soleil’.
De ouders en kinderen hielden een
optocht langs de voorstellingen van
de verschillende bouwen. Zo deden Jill in ’t Veld en Annabel Brozius bij de onderbouw de aankondiging van twee dansjes, een versje en een liedje. In de middenbouw
konden de ouders genieten van een
gezamenlijke vertolking van het lied

Uithoorn - Afgelopen zaterdag zette Unicum Communicatie haar deuren weer wijd open voor geïnteresseerde bezoekers van de Monumentendag.
Ruim 200 bezoekers kwamen een
kijkje nemen in het voormalige gemeentehuis dat nu verhuurd wordt
als kantoorruimte.
Niet alleen het interieur trok veel
belangstelling. De Dolfijnsloep van
Oranje Marine, klant van Unicum,
gaf uniek zicht op het pand vanaf

het water. Het zonnetje en de comfortabele kussens van de dolfijnsloep verleidden jong en oud tot een
kwartiertje varen op de Amstel.
Herinneringen ophalen
Tijdens het boottochtje kwamen de
verhalen los. Veel oudere inwoners
hebben nog sterke herinneringen
aan de tijd dat het gemeentebestuur
in het pand zetelde. Menig huwelijk
werd in de voormalige trouwzaal op
de 1e verdieping gesloten. “Tijdens

Koninginnedag stonden we met onze schoolklas bij de ingang op de
burgemeester te wachten, pet in de
hand”, vertelde iemand bij het zien
van de historische foto’s in de hal.
Deze zwartwit foto’s en de glas-inloodramen in het pand uit 1936 vertellen in stilte hun verhaal maar de
inwoners van Uithoorn voegen daar
tijdens Monumentendag graag hun
verhaal aan toe.
Zo werd het een memorabele dag
op en aan de Amstel!

‘Flip en Fluit die vlogen door de ruit’.
En in de bovenbouw was er ook een
mix van dans, toneel en zang te bewonderen.
De openingsviering werd afgesloten
in de aula, waar alle kinderen, ouders en leerkrachten bij elkaar kwamen om het schoollied te zingen.
En hiermee was het schooljaar dan
echt officieel geopend.
Het team van De Zon heeft er alle vertrouwen in dat het weer een
prachtig en zonnig schooljaar zal
gaan worden.

Infoavond
in de
Schanskerk
Uithoorn - Op dinsdag 19 oktober organiseert de aktiegroep
‘Open de Kerk’ een informatiebijeenkomst over de Schanskerk.
De avond begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in buurthuis Ponderosa. Bij deze informatieavond
staat de toekomst van het kerkgebouw centraal. Te gast is de heer
Gert van Kleef, die zich al lange tijd
inzet voor behoud van historisch
erfgoed en betrokken was bij diverse onderhandelingstrajecten met
bisdommen.

Europarei viert Suikerfeest
Uithoorn - Europarei houdt van
vrolijkheid. Dat staat vast. Of het
nu gaat om een gezellig winterfeest, Koninginnedag of in de zomer kinderactiviteiten op het Achterplein van ’t Buurtnest, Europarei
heeft vrolijkheid hoog in het vaandel. In persoonlijke ontmoetingen

met elkaar en met de kinderen op
deze wijkfeesten, wordt belangstelling voor elkaar waardevol. En omdat Europarei voor en van iedereen
is, staat nu de viering van het Suikerfeest centraal.
Komende vrijdagmiddag 17 september van 16.00 tot 19.00 uur staan

de deuren van het gebouw van de
Stichting Marokkaanse Gemeenschap Uithoorn wijd open. Samen
met vrijwilligers van Buurtbeheer
nodigt het bestuur van deze stichting de wijk Europarei van harte uit
mee te genieten. Voor de kinderen
is er een apart kinderprogramma.
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Drogisterij Parfumerie
Stoop geeft scooters weg!
Regio - Het klinkt bijna te mooi
om waar te zijn, maar Drogisterij Parfumerie Stoop (lid van Pour
Vous) verloot op donderdag 30
september twee scooters.
Vanaf 11 september ontvangt de consument, bij aankoop van Fashion
Brands geuren zoals Burberry, Salvador Dali, Van Cleef & Arpels, Moschino, Lolita Lempicka, Versace en
vele andere, een rijkgevulde toilettas. Maar nog mooier is dat elke klant
kans maakt op één van de 2 Torino
Pour Vous scooters die Pour Vous in
een speciale uitvoering heeft laten
produceren.
De scooters worden verloot in het filiaal in Uithoorn aan het Zijdelwaardplein en Mijdrecht aan de Dorpsstraat. Kom snel langs om van deze
unieke kans gebruik te maken! De
actie duurt nog tot en met 25 september.
“Niet vaak worden acties zo groots
opgezet als deze”, aldus Paulien Ruiter, algemeen directeur van Pour
Vous Parfumerie. “De kans deed zich
voor dat de leverancier, Sikombi, een

Gezellig naborrelen na de presentatie

Kandidaatspresentatie van
CU-SGP was een succes
dergelijke actie met ons wilde initiëren, dan moet je die kans met beide
handen aangrijpen.
De scooter is helemaal terug van
weggeweest en deze hippe en trendy

uitvoering past helemaal bij merken
als Burberry en Versace. Über-stylish,
maar wel uniek”. De kans op het winnen van zo een scooter is nog nooit
zo groot geweest.

Willespoort gaat met VU
samenwerkingsverband aan
Wilnis - Vorige week is door directeur Jos van der Jagt van OBS Willespoort en dr. Jelle Jolles, directeur van onderzoekscentrum ‘Brein
en Leren’ van de Vrije Universiteit in
Amsterdam, een unieke samenwerkingsovereenkomst getekend.
De samenwerking vindt plaats op
het gebied van onderzoek naar o.a.
het effect van onderwijsmethodes,
de verhoging van de onderwijskwaliteit en talentontwikkeling bij leerlingen en richt zich met name op de
ontwikkeling van kinderen en jongeren in relatie tot brein, onderwijs
en opvoeding.

Dr. Jelle Jolles is tevens hoogleraar hersenen, gedrag en educatie
aan de Vrije Universiteit en als neuropsycholoog leider van een landelijk onderzoeksprogramma ‘LEREN’.
Het programma probeert een brug
te slaan tussen wetenschappelijke
onderzoekers en de praktijk van het
onderwijs.
Inzichten
In de afgelopen 15 jaar zijn veel
nieuwe inzichten verkregen in de
ontwikkeling van de hersenen. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat de rijping van
de hersenen langer doorloopt dan
tot nu toe bekend was - tot na het

twintigste jaar - en dat er tussen
kinderen forse verschillen bestaan
in individuele ontwikkeling. De hersenontwikkeling wordt in sterke
mate bepaald door de aard en kwaliteit van prikkels en stimuli uit de
omgeving. Dit laatste wil zeggen,
dat de kwaliteit van de leeromgeving en didactische processen zelf
bepalend zijn voor de optimale groei
van het brein.
Samenwerking
In samenwerking met de VU is deze maand onder leiding van drs. Helen Reed het project “Denksport”
van start gegaan, dat ingezet wordt
in de Prismagroep. Dit is de plusklas
die in samenwerking met alle openbare scholen in gemeente De Ronde Venen en het bestuur AURO met
veel succes vervolg krijgt na een geslaagde proefperiode eerder dit jaar.
De kinderen worden bij dit traject
via een daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek getraind in
een speciale denkstrategie.
Dr. Jelle Jolles, die in Nederland
een vooraanstaand wetenschapper
is, zal over het thema “Brein en leren” ook een lezing houden op 23
september a.s. op OBS Willespoort.
In deze lezing gaat Jelle Jolles in
op wetenschappelijke bevindingen,
die relevant zijn voor de onderwijspraktijk en voor de ontwikkeling van
nieuwe vormen van onderwijs.

Waternet zet nieuwe methodiek in voor dijkonderzoek

Effecten van regenbuien op
een dijk direct meetbaar
Regio - Waternet start met een
innovatief onderzoek naar de
sterkte van dijken. Zij kan, met
de techniek geobeads, dijken
realtime en continu monitoren
waardoor effecten van bijvoorbeeld een regenbui direct zichtbaar zijn.
Tot nu toe werd de techniek alleen
ingezet om kleine, vaak problematische stukken dijk te monitoren maar
Waternet zet geobeads, als eerste in
Nederland, in voor de reguliere toetsing van dijken. Hierdoor ontstaat
een veel nauwkeuriger beeld van de
conditie van dijken.
Waternet voert het onderzoek uit

in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet gebruikt de meetgegevens om de
toetsing en de verbetering van dijken te optimaliseren. De verwachting is dat dijken in een betere staat
blijken te zijn dan tot nu toe werd
aangenomen. De nieuwe techniek
maakt heel nauwkeurig meten mogelijk en vermindert onzekerheidsfactoren in de berekeningen. Wellicht hoeft Waternet dijken dan minder vaak of minder snel te verbeteren. Proeflocatie is de Stammerdijk
in Diemen waar de Geobeads op 8
september in de dijk zijn ingebracht.
Als de test slaagt volgen ook andere dijken. Eerste onderzoeksresultaten zijn eind 2010 bekend.
Samenwerking
Geobeads werden tot nu toe alleen
ingezet om kleine vaak problematische stukken dijk te monitoren. Waternet gaat een stap verder en gebruikt de methode om de dijk beter te begrijpen en deze gegevens
voor alle dijken in het beheergebied
in te zetten. Dankzij deze innovatieve invalshoek hebben diverse onderzoeksinstituten zoals de Universiteit van Amsterdam en de STOWA, de onderzoeksorganisatie van
de waterschappen, aansluiting gezocht bij Waternet.
Kralenketting
Geobeads zien eruit als een kralenketting. Ze worden in de dijk geplaatst en meten zonder tussenkomst van mankracht heel nauwkeurig waterdruk, temperatuur en
verplaatsing in de dijk. De metingen
vinden nu realtime en continu plaats
waardoor ook effecten van bijvoorbeeld een hevige regenbui gere-

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagavond 10 september heeft de
ChristenUnie-SGP in “De Vijf Bogen” in Baambrugge haar kandidaten “gepresenteerd”.
Om 8 uur liep de zaal aardig vol
en opende Evert van Beek (voorzitter kiesvereniging ChristenUnie “De
Ronde Venen”) de avond.
Vervolgens kregen de aanwezige
gasten de nodige informatie over
beide gemeentes, om elkaar beter te
leren kennen. Met behulp van twee
korte films en een (historische) toelichting van de heren Peter van Golen en Harmen Hoogenhout werd
al snel duidelijk dat er toch wel wat
historische verbanden tussen beide gemeentes liggen. Zo werd ons
duidelijk dat in de Franse tijd (rond
1800) een groot deel van het huidige De Ronde Venen onderdeel uitmaakte van de gemeente Abcoude!
Ook bleek opnieuw dat de belangrijkste factor bij herindelingen geld
is. Dat was al zo bij de herindeling
van De Ronde Venen in 1989, maar
ook bij de samenvoeging van Abcoude en Baambrugge in het midden van de vorige eeuw. Ook in de
huidige herindeling speelt dat een
belangrijke rol; wellicht kunnen de
politici leren van het verleden (“wie
zijn geschiedenis niet kent, heeft
geen toekomst”).
Gast
Na de pauze was het de beurt aan
de gastpresentator, voormalig tweedekamerlid Ed Anker. Hij begon met
zijn beleving bij het herindelingstraject als woordvoerder voor de ChristenUnie bij de behandeling van het
wetsvoorstel. Vervolgens liet hij de
zaal kennismaken met de eerste zes
kandidaten van de lijst.
Nummer zes, Trineke Palm, mocht
het spits afbijten: “Waarom wil je in
de politiek?”. Voor een bijna afgestudeerd politocologe een inkoppertje,
zeker als politiek je “met de paplepel is ingegoten”. Haar vader is onze huidige fractievoorzitter Hendrik
Palm. “Wat heb je geleerd van je vader?” was de logische vervolgvraag.
Haar antwoord sloot mooi aan bij de
opening van Evert van Beek, “integer politiek bedrijven (eerlijk en altijd oog voor een rechtvaardige behandeling van de lokale vraagstukken)”. Vervolgens was nummer 5,
Kees Leeflang, aan de beurt. Hoewel
in het dagelijks leven accountant, wil
hij zich in de steunfractie niet alleen
met financiën bemoeien. Alle dossiers zijn welkom.

Wethouder
Nummer 4 op de lijst, Harmen Hoogenhout, heeft al een lange politieke
geschiedenis in Abcoude achter zich

liggen. Vele jaren raadslid en wethouder maken hem een bekende figuur in Abcoude. Als meest memorabele feiten noemde hij het uiteindelijk toch realiseren van De Derde
Brug en het samenwerken als wethouder met destijds een blinde burgemeester, waar hij bijzonder goede
herinneringen aan heeft.
Nummer 3 op de lijst, Arie Vossestein, is eigenaar van een timmeren onderhoudsbedrijf. Als kleine
jongen zag hij de politieke interesse bij zijn vader en dat is blijven hangen. Waarom dan zelf politiek actief
worden is een makkelijke vraag. Arie
motiveert “ik wil als christen ook een
bijdrage leveren in de plaatselijke
politiek”.
Dan nummer 2, Wim Stam. Wim
geeft aan hoe hij vijf jaar geleden
werd benaderd voor een plek op de
kandidatenlijst en zo in de steunfractie is gekomen. En als hij iets
doet, wil hij het goed doen en zo
heeft hij zich de afgelopen vier jaar
verdiept in vele onderwerpen om de
huidige raadsleden te ondersteunen.
Wim is voor deze verkiezingen tevens de campagneleider.
“Waarom in de politiek?” is Ed’s vervolgvraag. “Ik vind dat je als christen
niet weg moet lopen voor een maatschappelijke taak en als er dan een
beroep op je gedaan wordt, wil ik
daar, als het kan, ook mijn medewerking aan geven”. “We zullen dus erg
ons best gaan doen om die twee ze-

na de verkoop van zijn tuindersbedrijf, kan hij zich daar helemaal op
concentreren. Daarmee brengt hij
als ondernemer brede ervaring in,
die zijn nut bewijst in het raadswerk
Speerpunten voor Kees zijn “opkomen voor de zwakken in onze samenleving en een rechtvaardige behandeling van omgaan met de belangen van mensen”.
Ludiek
Na een bemoedigend applaus voor
de kandidaten, was het tijd voor een
wat meer ludiek deel in het programma. Twee teams werden gevormd,
Kees Schouten en Kees Leeflang als
team De Ronde Venen en Harmen
Hoogenhout samen met Joop van
Vliet als team Abcoude/Baambrugge. En als een volleerd quizmaster
legde Ed Anker hen het vuur aan de
schenen met vragen over hun buurgemeente.
Na ronde één lag Abcoude met afstand voor, maar team De Ronde Venen wist in de tweede ronde de achterstand op 1 punt verschil in te lopen. Close finish dus. Beide teams
kregen vervolgens als prijs een
“campagnepakket” uitgereikt. Dit
zullen ze voor 2 zetels (of meer?) in
de nieuwe gemeenteraad de aankomende weken hard nodig hebben!
Ed Anker werd bedankt voor zijn inzet en mocht van campagneleider
Wim Stam een paar mooie flessen
wijn in ontvangst nemen. Na de af-

Lijsttrekker Kees Schouten presenteert zich
tels, die we nu hebben, vast te houden” is zijn belofte aan het publiek.
Tenslotte dan de lijsttrekker, Kees
Schouten. Kees is al vele jaren actief
als raadslid en sinds een paar jaar,

sluiting door Arie Vossenstein (voorzitter kiesvereniging SGP De Ronde
Venen) was er nog genoeg tijd om
na te praten en verder kennis te maken onder een goed glas.

Jeugdavond heel leerzaam
De Ronde Venen -Tijdens Boomfeestdag in maart hebben leerlingen
van de verschillende scholen in ons
dorp een geraniumstekje ontvangen.
Met veel geduld hebben zij deze
stekjes opgekweekt tot mooie bloeiende planten. Donderdagavond 9
september zijn de planten door een
bloemkweker beoordeeld en tijdens
de jeugdavond zijn de prijswinnaars
bekendgemaakt. Sommige leerlingen blijken kwekers in de dop. Er

gistreerd worden. Met de huidige
toetsmethodiek kan dat niet. Door
gebruik te maken van mobiele netwerken kunnen meetgegevens op
afstand gelezen worden.

GEEN

KRANT?

0297-581698

stonden verschillende prachtexemplaren bij maar die van Nadine
Brockhoff stak er toch nog met kop
en schouders bovenuit. Zij heeft de
overall-prijs gewonnen. Celine Mur
van De Schakel, Niek Scheepstra van
De Pijlstaart en Elisa Passet van de
Sint Jozefschool wonnen ieder de
prijs voor de mooiste plant van de
school. Anne-Will de Haan won de
aanmoedigingsprijs.
De vogellezing van Marc Keulers van

Vogelbescherming Nederland viel bij
de kinderen erg in de smaak.
Met veel enthousiasme en creativiteit
gaven zij antwoorden op de vragen
die Marc hen voorlegde. Bijzonder
leuk om te zien dat onze Vinkeveense kinderen zoveel weten over vogels
en de manier waarop deze vogels leven. Ook de ouders deden enthousiast mee.
Het was een zeer gezellige en leerzame avond.

Nieuwe cursussen ‘de Paraplu’
Wilnis - In het tweede deel van september starten bij de Stichting ‘Paraplu’ twee nieuwe activiteiten, die
nog niet eerder in het programma
waren opgenomen en waar nog enkele deelnemers zich voor kunnen
aanmelden.
Servet-techniek op hout
Dit is een workshop die 1 dagdeel
omvat, namelijk donderdag 23 september van 09.30 tot 11.30 uur. Tijdens deze workshop wordt een
6-vaks theedoos of een dienblad
bewerkt met verf en servetten. Blank
hout wordt in kleur naar keuze geschilderd en daarna met servet-

ten gedecoreerd waarbij speciale
lijm wordt gebruikt. Na deze workshop maakt u zelf alle versieringen
in uw huis of om cadeau te doen. De
workshop wordt verzorgd door Ans
van Kerkwijk die al lang aan de Paraplu is verbonden met haar workshops `kaarten maken`.
Mandala tekenen voor beginners
Mandala wat is het? Mandala tekenen is een avontuur! Het woord is
afkomstig uit het Sanskriet en betekent cirkel of kring. Sinds mensenheugenis heeft de magische cirkelvorm de mens al geïnspireerd tot vele vormen van creatieve uitbeeldin-

gen, o.a. in de dans- en bouwkunst
en bij vele gebruiksvoorwerpen. De
cursus vindt plaat op 10 woensdagen van 13.30 tot 15.30 uur, te beginnen op woensdag 29 september
a.s. en staat onder leiding van mevrouw C. Liesveld-Stokhof.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 15 september 2010

Kermisoptocht De Kwakel erg nat,
maar publiek bleef niet weg
De Kwakel - Dinsdagmorgen vroeg in De Kwakel. De karren
moeten zich opstellen voor de grote kermisoptocht. Maar de
regen valt met bakken uit de lucht, er staat een koude wind,
dus het komt allemaal maar langzaam op gang. Ook het publiek lijkt vooralsnog weg te blijven. Even lijkt de optocht in
het water te vallen. Maar als de karavaan van 38 karren zich,
iets later dan gepland, in beweging zet, verschijnen ineens
toch overal mensen langs de route. Veel karren en deelnemers
zijn door plastic beschermd tegen de regen, maar het kan de
pret niet drukken.
Als het dan tegen 11.00 uur droog wordt, zit de stemming er
helemaal goed in. De meestuiteenlopende thema’s komen
voorbij: van Oud Amsterdam (winnaar) tot the Old Kids (variant op the New Kids), van De Quakel Bevrijd en EK ’88 huldiging tot Winter in De Kwakel. Zelfs de Tros was aanwezig met
vele BN’ers. Aan creativiteit ontbreekt het ook dit jaar weer
niet in De Kwakel.
Traditiegetrouw eindigt de bonte stoet in De Kuil, waarna alle wagens weer terugkeren naar hun bouwplaats. Vervolgens
gaat iedereen richting de feesttent op het evenemententerrein waar om half 5 de prijsuitreiking plaatsvindt. Na het bekend maken van de uitslag barst het feest pas echt los. Rond
half negen gaat de tap dicht en wordt het tijd om –al dan niet
zwalkend- huiswaarts te keren. De Kwakel kan weer terugkijken op een paar geweldige dagen vol plezier en saamhorigheid. Op www.verheijfotografie.nl zijn nog veel meer foto’s te
bekijken en te bestellen van de Kwakelse kermis.
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Een vroege start bij BVU
De Kwakel - Op de openingsavond
op donderdag 2 september werd
er in alle lijnen al lustig op los gescoord bij BVU .
In de A-lijn was de hoogste score
voor Wim en Rita Ritzen met 64,58%.
In de B-lijn werd de topscore van de
avond genoteerd door een gelegenheidspaar, bestaande uit Jos Bader
en Rina van Vliet, die 66,49% lieten
optekenen en dat is daarmee uiteraard tot dusver de hoogste seizoenscore, waarop gejaagd kan worden.
Ook in de C-lijn een score boven de
60% en wel voor Trudy Fernhout en
Thecla Borggreven (60,07% om precies te zijn). Met deze vermelding
van de toppers van de eerste avond
is hen de eer gegeven die hen toe
kwam.

KDO 1 geeft zuivere overwinning cadeau aan CTO’70
De Kwakel - Afgelopen zondag
mocht KDO 1 voor de tweede keer
aantreden in de derde klasse C, ditmaal thuis tegen CTO’70. CTO’70,
voor het vierde jaar op rij actief in de
derde klasse, eindigde vorig seizoen
op een achtste plaats.
In de transferperiode raakte CTO’70
maar liefst zestien selectiespelers kwijt, zodat hoofdtrainer Cor
Smit druk bezig is met het bouwen
van een nieuw jeugdig team. Vorige week verloor CTO’70 thuis met
0-1 van het gepromoveerde ZSGO/
WMS. KDO 1 daarentegen pakte
vorige week één punt in Driemond
tegen Geinburgia. Een uitslag die
op basis van de gehele wedstrijd terecht te noemen was. Voor KDO 1
was het zaak om tegen CTO’70 de
goede start in de competitie een
passend vervolg te geven.
Controle
KDO 1 startte de wedstrijd geconcentreerd en controleerde de wedstrijd. Het jeugdige CTO’70 werd in
bedwang gehouden, zodat de Kwakelaars niet in de problemen kwamen.
In de 25e minuut was het eerste gevaarlijke moment voor KDO te noteren. Centrumspits Martin Bax ontving de bal in het zestienmetergebied en omspeelde zijn directe tegenstander knap. Vervolgens schoot
hij hard op het doel, maar de sterk
keepende doelman van CTO’70 redde fraai. KDO gooide alle schroom
van zich af en bleef doordrukken.
In de 35e minuut was Martin Bax
opnieuw dichtbij de openingstreffer, maar zijn kopbal (op aangeven

van Rick Kruit) ging rakelings naast.
Daarna had ook Sven Vlasman het
geluk niet aan zijn zijde, want zijn
schot uit de kluts wist de CTO’70doelman ternauwernood te redden.
Met een 0-0 tussenstand werd de
rust bereikt.
Voorsprong
Na rust besloot trainer Ron Langhout de net getrouwde Bart-Jan van
der Jagt binnen de lijnen te brengen
ten koste van Rick Kruit. KDO bleef
de bovenliggende ploeg en kwam
in de 60e minuut eindelijk op voorsprong. Martin Bax werd de diepte
in gestuurd en behield de controle over de bal en schoot kogelhard
de 1-0 in de rechterbenedenhoek
binnen. Een grote vreugde bij KDO
was het gevolg, want voor de Kwakelaars voelde dit echt als een grote opluchting. Na de 1-0 was CTO’70
de weg kwijt, waardoor Joeri Stange in de 68e minuut onder andere
onderuit werd gehaald in het zestienmetergebied. Scheidsrechter en
opiniepeiler Maurice de Hond kon
niks anders doen dan de bal op de
penaltystip leggen en Patrick Schijff
ging achter de bal staan. Schijff,
normaal gesproken altijd scorend
vanaf elf meter, zag zijn inzet echter gekeerd worden door de doelman van CTO’70.
Misser
Na deze cruciale misser vanaf elf
meter begon CTO’70 van zich af te
bijten en kwam beter in de wedstrijd. In de 75e minuut benutte de
ploeg uit Duivendrecht haar eerste kans van de wedstrijd, waar-

door beide ploegen tegen de verhouding in evenwicht kwamen, 1-1.
Voor KDO was dit een regelrechte mokerslag, want tot de 70e minuut overheerste KDO deze middag. Maar de schade voor de Kwakelaars bleef niet beperkt tot één tegentreffer, want in de 80e minuut
werd het zelfs 1-2. Uit de kluts via
vele verschillende spelers kwam de
bal uiteindelijk voor de voeten van
een aanvaller van CTO’70 die tot
overmaat van ramp de 1-2 binnenschoot. Na dit doelpunt kon KDO alleen nog maar hopen op één punt,
maar tot een slotoffensief kwam het
uiteindelijk niet, waardoor de Kwakelaars met lege handen zwaar teleurgesteld van het veld liepen.
Door deze onverdiende nederlaag
blijft KDO onderin de ranglijst staan.
Door de vele verrassende uitslagen
in de derde klasse C is promovendus ZSGO/WMS de enige ploeg
die uit twee wedstrijden zes punten
wist te behalen. Aanstaande zondag
speelt KDO 1 om 14.00 uur in Hillegom tegen Concordia 1. Concordia
won haar eerste wedstrijd met 4-2,
maar verloor dit weekend met maar
liefst 6-0 van ZSGO/WMS.
Qua deze uitslagen dus een onberekenbare ploeg, maar vorig seizoen eindigde de Hillegomse ploeg
wel op een vierde plaats in de derde klasse. Laten we hopen dat KDO
zich vast blijft houden aan de eerste zeventig minuten tegen CTO’70,
want op basis hiervan zullen de
Kwakelaars ook tegen Concordia
kansen gaan krijgen!
Foto’s: Annemarieke Verheij

Ook op de 2e speelavond op 9 september was er een gelegenheidspaar dat de aandacht op zich vestigde en wel in de A-lijn, waar Ria van
Zuylen en Jaap Verhoef plotseling
werden geconfronteerd met zieke
partners. Dat was voor wedstrijdleider Cor Hendrix een goede reden om die 2 dan maar tot elkaar te
veroordelen en dat bleek een gouden greep, want met 65,28% werden zij fluitend 1e. Een paar simpele
afspraken vooraf, gezond verstand
en het gretig accepteren van door
de tegenstanders soms aangebo-

den cadeautjes zijn voldoende om
tot een dergelijk resultaat te komen.
De 2e en 3e plaats ontliepen elkaar
deze avond weinig. Jan Heijlman
en Margo Zuidema werden 2e met
57,64% en Kitty en Huub van Beem
3e met 57,29%.
Jose Moller en Yvonne Koestal kennen een wat stroeve seizoenstart
en zij werden dan ook 14e en laatste, maar zij hadden hun beste tafel uitgerekend tegen de winnaars
van deze avond, dus die komen zeker nog wel terug.
In de Blijn had Rina van Vliet vorige week een goede ervaring opgedaan met een invaller, dus kwam
zij ook deze week maar weer met
een invaller in de persoon van wederhelft Jan. Opnieuw leverde dit
een hoge score op en wel 61,39%.
Dat was echter niet voldoende voor
de 1e plaats, want die was voor
Roel Knaap en Greet de Jong met
64,83%. Dit paar is vorig jaar met
elkaar in zee gegaan, had toen al
meerdere succesvolle avonden en
zij lijken zich nu op te maken voor
een aanval richting de A-lijn.
De 3e plaats was voor een nieuw
gevormd paar. Jos Bader en Elly Strijbos hebben elkaar gevonden aan de bridgetafel en dat resulteerde bij hun eerste optreden al direct in een vermeldenswaardige 3e
plaats met 60,8%.

Mayke Dekker en Ellen de Jong sloten hier de rij, maar ook die moeten
nog even op gang komen.
In de C-lijn met 11 paren scoorden
Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer (wat doen die in de C-lijn overigens?) 65% en dat was voldoende
voor de 1e plaats. Piet-Hein Backers
en Huub Kamp deden nog wel verwoede pogingen om dat te overtreffen, maar zij bleven steken op een
niettemin zeer fraaie 64,58%, goed
dus voor de 2e plaats. De winnaars
van vorige week, Trudy Fernhout en
Thecla Borggreven dus, eindigden
ook deze keer op het erepodium en
wel op de 3e plaats met 58,33%.
Helemaal onderaan vinden we 2 dames die exact de helft scoorden van
wat zij vorige week hadden gepresteerd en dat betekende een score van 26,56%. Dat is geen club’record’, maar of deze score dit jaar
nog overtroffen gaat worden lijkt
twijfelachtig. Omdat deze dames
graag ongestoord door Uithoorn en
omstreken willen kunnen lopen laten we het hierbij.
Na de 3e speelavond geven ook de
totaalranglijsten een wat zuiverder
beeld dan nu het geval is met invalparen, afwezigheidsscores e.d. en
dan pas zal ook daaraan aandacht
worden geschonken; dat houdt u
dus tegoed.

Thamen dames 2 kampioen
Uithoorn - Thamen-softbal dames 2 speelde maandag 6 september, onder de uitstekende leiding van
scheidsrechter Sandra en grote publieke belangstelling, een thuiswedstrijd tegen De Volewijckers uit Amsterdam Noord.
Bij winst kon Thamen kampioen worden in de vijfde klassen B van de
KNBSB, mits de nummer twee van
de competitie, de Angels uit Almere, zou verliezen van de nummer drie,
OVVO uit Amsterdam. De wedstrijd
moest dus gewonnen worden! Dat
lukte door prima veldwerk van het
team, en een mindere dag van de
werpster van de tegenpartij. Al in de
eerste inning wist Thamen 10 punten
te scoren. Alle speelsters kwamen op
het honk door vier wijd of geraak-

werper, behalve Jascha die met een
daverende tweehonkslag drie punten
binnensloeg. In de volgende innings
kwamen er nog zes punten bij voor
Thamen door mooie klappen van Jose, weer Jascha en Mary. Irma speelden een prima wedstrijd als werpster, met Annemiek als sterke catcher. Op het eerste honk speelde Ina
een foutloze wedstrijd, evenals Jose op twee, Joyce op drie, Jascha als
korte stop en Mary, Tanja, Els en Elma als buitenvelders. De Volewijckers wisten pas in de laatste inning
twee punten te scoren door een geweldige tweehonkslag van Janneke.
Zij vierden deze punten als een overwinning, maar die was toch echt voor
Thamen.
Nu was het wachten op de uitslag

van Angels-OVVO. Deze wedstrijd
was pas om acht uur begonnen, omdat Angels over een lichtinstallatie
beschikt, en Thamen (nog) niet. In
de kantine werd het alvast gezellig
met een drankje van het bestuur en
bitterballen van Sylvie, en druk smsverkeer met speelsters die om wat
voor reden ook deze keer niet aanwezig konden zijn.
Om kwart voor tien kwam het telefoontje uit Almere: de Angels hebben verloren, Thamen is kampioen!
Een geweldige prestatie van dit zeer
ervaren (speelervaring samen: 443
jaar, gemiddelde leeftijd: precies
48,5) softbalteam, met speelsters die
voor het plezier softbal spelen. Winnen is geen hoofdzaak, maar kampioen worden is erg leuk!

Qui Vive meisjes F2 hebben
de smaak goed te pakken
Uithoorn - Zaterdag 11 september is de eerste echte competitie
wedstrijd op eigen veld gespeeld
door meisjes Qui Vive F2.

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Adopteer een

zeehond

voor jezelf of
als cadeau

Ecomare vangt zieke en
verdwaalde jonge zeehonden
op. Na herstel worden zij uitgezet in de Waddenzee. Help
je mee voor de zeehonden te
zorgen? Adopteer een zeehond
of geef een adoptie cadeau,
vanaf € 48,- per jaar.
kijk voor meer informatie op
www.adopteereenzeehond.nl

Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog, Texel
tel: 0222 317741
www.ecomare.nl

Uithoorn - Dinsdag 7 september begon de eerste zitting van
de eerste competitie. De A-lijn
heeft haar best gedaan: zeven
van de twaalf paren scoorden
50% of hoger.
Opvallend was wel dat velen aan
het “combiparen” waren geslagen
wat winst opleverde. In de B-lijn lukte het slechts twee, van de veertien,
paren om hoger dan 50% te scoren.
Ik wil niet stoken maar ook eens
“combineren”? Dames “B” u kunt so
wie so beter, combi of niet!.
Dan nu de uitslag: In de “A” werd
eerste het combipaar Greet Overwater/Anneke van der Zeeuw met
60%! Tweede, alweer een combipaar, An van Schaick/Nel Hamelijnck met 58.33%. Kokkie van den
Kerkhoven en Corrie Smit eindigden
als derde met 57.92%
In de “B” deden Gertrude Doodkorte en Floor Janssen het het best:
55.35% en daarmee eerste. Ank
Reems en José Möller werden goede tweede met 51.18%. De dames

Inge Dyrbye en Els Rubens plaatsten zich als derde met 48.40%. Voor
de competitie betekent een en ander dat Kokkie van den Kerkhoven
en Corrie Smit eerste staan in de “A”
met 57.92%.
Gedeelde tweede zijn An van
Schaick/ Lea Wit, Greet Overwater/
Guus Pielage, Froukje Kraaij/Anneke van der Zeeuw en Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck met 55.00%.
Opvallend, zoals al eerder vermeld,
allen dankzij of ondanks het “combineren”. Het wordt wat moeilijk
met vier “tweeden” toch staan Ina
Melkman en Jetty Weening derde
met 54.17%. In de “B” staan Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot
(ook al door te “combiparen”) eerste met 55.83%. Gertrude Doodkorte en Floor Janssen volgen hen op
de voet met 55.35%. Ank Reems en
José Möller sluiten de rij als derde
met 51.18%.
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Dat
kan en u bent van harte welkom.
Inlichtingen bij de seceraris Mieneke Jongsma, tel. 0297-565756.

De wedstrijd werd gespeeld tegen
het elftal van Myra.
De meiden waren goed op dreef.

Beide teams (de meisjes F2 spelen
tot de winterstop nog in twee drietallen) hebben deze wedstrijd met
winst kunnen afronden.
Door de goede verdediging van
Lauren werden de ballen die te
dichtbij kwamen direct weggespeeld. Vervolgens gaf Vera een

prachtige voorzet aan Nina, waardoor zij een goal kon maken. Lara
was goed op dreef heeft een aantal
keren gescoord. Kim en Laure waren zowel voor als achter goed actief bezig. Ook Annabel heeft een
paar keer kunnen zorgen voor een
verhoging van het doelsaldo.

Op de foto van links naar rechts: Laure – Lauren – Lara – Annabel – Kim Vera – Nina
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Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
het weer zover. Op het schoolplein van obs De Kajuit werd het
jaarlijkse openingsfeest gevierd.
Dit feest wordt elk jaar in september georganiseerd door een enthousiaste groep ouders, zodat
alle leerlingen, ouders en leerkrachten het nieuwe schooljaar
feestelijk met elkaar kunnen inluiden. Deze keer stond de middag in het teken van het thema
‘Kermis’. Het werd een typisch Kajuitfeest, met veel creatieve ingrediënten en een cultureel tintje.
Om 16.00 uur werden alle ‘gasten’ verwelkomd door directeur
Jan Blom en kon het feest van
start. Het schoolplein was ’s morgens al omgetoverd tot een heuse kermis met Kop van Jut, poffertjeskraam en Rad van Fortuin.
Alle kinderen konden meedoen
aan verschillende spelletjes, zoals
ballengooien, darten en boogschieten. Maar het meest populair was het ‘‘House of Horrors’

dat was ingericht in de kleutergymzaal. Dit ‘levende’ spookhuis
werd bij toerbeurt bevolkt door
een aantal leerlingen uit groep 8.
Aan hen bleek acht jaar dramaonderwijs goed besteed te zijn
geweest. Ze gaven de zombies,
mummies en geestachtigen zo
levensecht gestalte, dat het angstige gekrijs van hun ‘slachtoffers’
tot buiten te horen was.
Terwijl de kinderen genoten van
alle attracties, praatten de volwassenen bij onder het genot
van een hapje en een drankje.
Intussen brachten de juffen Sanne, Angela, Femke en Channet
hun loten voor het Rad van Fortuin aan de man. Want daarmee waren ieder uur leuke prijzen te winnen. Aan het eind van
de avond werd zelfs het WK t-shirt
van profvoetballer André Ooijer
verloot.
Het werd een ontspannen, gezellige en vooral creatieve middag.

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

Maandagenda

Wijksteunpunt
Bilderdijkhof

Vrijdagmiddag 24 september om 14.00 uur.

Modeshow H&A Mode
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Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord gezegde. Op vrijdagmiddag
26 maart om 14.00 uur, presenteert H&A Mode in samenwerking met Vita welzijn
en advies de nieuwe voorjaarscollectie in een wervelende modeshow. Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
De zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode voor dames
vanaf ca. 50 jaar. H&A Mode biedt u een zeer gevarieerde sortering vlotte en moderne kleding in de maten 38 t/m 56, uiteraard volgens de laatste modekleuren.
Na afloop van de modeshow staan, in de speciaal ingerichte winkel, de H&A modeadviseuses voor u klaar, zodat u de kleding op uw gemak kunt passen, bekijken
en eventueel kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets.
Kosten voor deze modeshow, incl. 2 kopjes koffie/thee en cake: e1.50 Hiervoor
hoeft u zich niet op te geven, maar u kunt bij entree betalen. Wilt u blijven pannenkoeken eten, dan kunt u een kaart a e 6.50 kopen ’s morgens bij de bar van
wijksteunpunt Bilderdijkhof tot en met 20 september. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0297-567209.
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Cursus Mandala Tekenen in Ponderosa

Boos !!!!!!!
Hoe boos? Heel boos
Wie zijn er boos? Bewoners Thamerweg
Op wie? Gemeente Uithoorn
Waarom? Bewust gevaarlijke verkeersituatie
creëren en niet openstaan voor advies.
Locatie: Thamerweg tussen (P. Steenkampweg
en Molenlaan)
Wat is er aan hand:
Vrijdag 3 september 2010.
“Per ongeluk” horen bewoners Thamerweg dat er
een afsluiting van het verkeer komt m.i.v. 6 september 2010. Afgesloten gaat worden de Amsterdamseweg tussen de Petrus Steenkampweg en
de Industrieweg, een belangrijke (en zeker in de
spits) doorgaande route. Er worden snel een paar
omleidingsborden geplaatst, echter die staan
niet duidelijk voor het verkeer. En wat te verwachten valt gebeurt dan ook... het verkeer zoekt
een alternatieve route om toch daarheen te kunnen gaan waarheen zij willen. Vanwege de onduidelijkheid van de geplaatste omleidingsborden, want die zijn de bestuurders dan al voorbij,
“duikt” het verkeer de rijbaan van de Thamerweg
(30km-zone!) op om met een onverantwoorde
wijze en snelheid hun weg te vervolgen. Nu is de
Thamerweg o.a. vanwege haar ligging, infrastructuur en bewoning (veel kleine kinderen) aangewezen als 30-km-zone. Meteen de 1e dag zien de
bewoners zich genoodzaakt om in actie te komen
en het verkeer tot rust, voorzichtigheid en oplettendheid te manen, omdat er zeer gevaarlijke situaties aan het ontstaan waren. Dit doen zij door
bakken te plaatsen en posters op te hangen. Helaas trekt niet iedereen zich hier iets van aan. De
bewoners nemen afzonderlijk van elkaar en later meer in overleg contact op met de gemeente
Uithoorn die zich er met een buitengewoon gemak en arrogantie vanaf maakt. Zie hiervoor de
Meerbode van 08-09-2010. Zelfs op de opmerking dat de bewoners geïnformeerd zouden worden door de gemeente Uithoorn werd niet gereageerd. Eén van de gehoorde opmerking van de

gemeente was: “Oh, dat is een mooi leermoment”,
om er vervolgens niets mee te doen. Een week
gaat voorbij met alle frustraties van dien en wie
schitterde door afwezigheid? Inderdaad, de gemeente Uithoorn! Het weekend breekt aan en 1
(één) rijstrook ter plaatse van de werkzaamheden op de Amsterdamseweg wordt opengesteld
in 1 (één) richting, van de Industrieweg naar de P.
Steenkampweg en doodleuk zijn de omleidingsborden bij het tunneltje bij het oude dorp weggehaald. Er rest nog 1 (één) stuk hek met een
bord DOORGAAND VERKEER AFGESLOTEN
dat geplaatst is op de P. Steenkampweg voorbij
de bocht. Het verkeer wordt niet meer omgeleid
naar de Wilhelminakade maar doodleuk naar de
Amsterdamseweg. Tja, en die is afgesloten door
middel van een verkeersbord (Verboden voor alle verkeer behalve voetgangers), maar geen probleem hoor, de bestuurders worden gewoon de
Thamerweg ingestuurd d.m.v. een omleidingsbord. Ja, de gemeente Uithoorn heeft wat aan
de gevaarlijke situatie (hiervoor omschreven) gedaan. De gemeente Uithoorn is er in geslaagd om
elk advies of overleg te negeren en een NOG GEVAARLIJKER situatie te bedenken en in te stellen. Dat doen jullie goed nu we een maand zijn
ingegaan waarin de veiligheid van en in het verkeer centraal staat. Ik weet nu waar die borden
zijn gebleven die weggehaald zijn. Die heeft de
gemeente Uithoorn nu voor hun kop!
GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE, wanneer
laten jullie die arrogantie niet eens los of zet er
iemand aan die er verstand van heeft en overleg
met de bewoners zoals beloofd. Het enige wat tot
nu toe bevestigd is en wordt, is dat er veel beloofd wordt maar niet wordt nagekomen. Wij mogen toch hopen dat dit geen voorbode is van de
“straks” te nemen maatregelen i.v.m. de herprofilering van de gehele Amsterdamseweg i.h.k.v. de
nieuwe aansluiting op de N201?
Ben Jungen.
Uithoorn

Bij voldoende aanmeldingen start Vita welzijn en advies een nieuwe cursus Mandala Tekenen op donderdagmorgen 30 september van 9.15 - 11.15 uur. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd docente Laura Lang. Zo kunt u
even de dingen van de dag loslaten en even helemaal voor jezelf bezig zijn. U
leert tekenen in een cirkel en heeft hier absoluut geen tekenervaring voor nodig.
Mandala’s tekenen is een fijne manier om creatief bezig te zijn. De voorbereidingen, het opzetten, het inkleuren en afwerken van een Mandala draagt allemaal
zo zijn eigen energie welke voor jou persoonlijk van invloed kan zijn. Je kunt een
van te voren bedacht thema uitwerken of intuïtief aan de slag gaan. Het allerbelangrijkste blijft dat je hierin een eigen weg vindt en je er veel plezier aan beleeft.
Deze cursus omvat 12 lessen van 2 uur en kost e57.00 Deze cursus is exclusief materialen, tekenmaterialen dient u zelf mee te nemen. Voor opgave en/of informatie Bernadette Verhaar/Monique Sintenie telefoon 0297-567209

Veilig wonen

Voorlichting thema: oplichting aan de deur
Ouderen moeten zich veilig voelen in huis. Veiligheid is niet alleen beveiligen van
uw woning tegen inbraak en voorzieningen die de leefveiligheid in de woning vergroten. Het aantal gevallen van oplichting aan de deur neemt in heel het land
toe. Met een vlotte babbel weten oplichters zich te presenteren als vertrouwenwekkende personen van zoals bankemployé, meteropnemer, ziektekostenverzekeraars etc. Op uiteenlopende manieren weten oplichters hun slag te slaan en
daarvan zijn vele onschuldige (voornamelijk senioren) het slachtoffer. De oplichters profiteren van de goedgelovigheid en onwetendheid van vele ouderen en
weten hierdoor vaak een pinpas of –code te ontfutselen. Op dinsdagmiddag 21
september van 14.00 -15.30 uur geeft Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Uithoorn i.s.m. Vita welzijn en advies een voorlichtingsmiddag rond dit thema. De politie licht u in over oplichting aan de deur en geeft u tips hoe dit voorkomen kan
worden. Door acteurs worden er een aantal situaties gespeeld, van welke wellicht
ook in uw buurt aangifte van is gedaan. De nadruk zal leggen om dat wat men
zelf kan doen om een dergelijke situatie te voorkomen.
Locatie: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn.
Aan deze voorlichting zijn géén kosten verbonden. U moet zich wel van te voren
opgeven, daar er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Dit kunt u doen bij
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie, telefoon 0297-567209

Vitaalbewegen 55+ in KNA gebouw Legmeer

Bezuinigen/reinigen
Al maanden verbazen wij (bewoners Kuifmees gebied) ons over het feit dat onze straten geveegd
worden in de ochtend om 8.00 uur. Heel bijzonder omdat de straat dan nog vol met auto’s staat
en het resultaat nihil is. Het is een feit dat de herfst
eraan komt, overal bladeren dus. Na een telefoontje naar het gemeentehuis met de vraag: “kan
dat een uurtje later?’, lijkt ons nuttiger, dan is de

straat leeg namelijk, werd medegedeeld: “dat het
nu eenmaal al jaren de regel is dat er vroeg begonnen wordt.” En de regels aanpassen?? “Daar
kan geen sprake van zijn” was het antwoord.
Snapt u het nog?? Het is nu een totaal zinloze actie.
Carla Meeder

Signaal tv inderdaad zwakker geworden
Uithoorn – Ik heb uw artikel gelezen in uw krant
en ik constateer mede ook door mijn ervaringen
met deze provider dat sinds de HD kanalen er
zijn het signaal inderdaad zwakker is geworden.
Vierkante blokjes in de HD kanalen, echter niet
in de digitale kanalen (dit signaal ging waarschijnlijk nog net goed), maar wel steeds wegvallen van mijn internetverbinding. Voordat de
HD kanalen er waren had ik dit alles niet. Ook
ik heb de ervaring met de helpdesk dat het aan
mijn splitter lag, in dit geval de goedkope metalen splitter. Op hun verzoek heb ik een splitter
met versterker gekocht (Hirschmann) ±50,- euro.
In het begin een goed signaal maar na verloop van tijd begon het gedonder weer opnieuw, volgens de helpdesk lag dit aan mijn
splitter met versterker, die was zogenaamd stuk.
Als je dan in de meterkast (daar hangt mijn modem met router) de kabel rechtstreeks op het modem aansluit, dus zonder splitter, moest het signaal weer goed zijn volgens de helpdesk. En dat

klopte, maar aangezien ieder gezin minstens een
tv boven en beneden heeft plus een internet, kun
je dus niet zonder splitter en voorheen werkte dit
goed.
Om een eind te maken aan het welles/nietesspelletje en de onwerkbare situatie heb
ik een installateur laten komen en deze
heeft een verdeelelement (zeg maar splitter),
en nu komt het: een “breedbandversterker” gemonteerd. Sindsdien goede internetverbindingen en perfecte tv beelden, ook in HD. Eindconclusie van mij: het signaal is aanmerkelijk zwakker geworden, dus ik sluit mij aan bij de bevindingen van de mensen uit uw artikel. Kosten inclusief
alles ± 250,- euro plus natuurlijk nog de kosten
van de Hirschmann splitter, dus een 300,- euro.
Het is natuurlijk een zinloze actie (ook niet geprobeerd) om deze kosten terug te krijgen.
G. v. Stuijvenberg
Uithoorn

Vanaf maandagmiddag 6 september van 14.00 - 15.00 uur lekker sporten in uw
eigen buurt Legmeer? Vanaf deze datum bent u hiervoor welkom in het KNA gebouw, Legmeerplein 49 te Uithoorn. Een zeer kundige MBvO (meer bewegen voor
ouderen) docente, Cisca van de Straaten, begeleid deze groep met veel plezier.
Bij deze gezellige groep kunnen zich nog verschillende dames en heren aansluiten.
De kosten voor 36 lessen zijn e50.00.
Aanmelding en info: Bernadette Verhaar 0297-567209
Aansluitend Onmoeting
Na deze les (15.00 uur) en tot 16.45 uur bent u van harte welkom en uitgenodigd
om gezellig met uw buurtbewoners te komen koffie/thee of een borrel te drinken
(op eigen kosten). U kunt zo binnenlopen in de kantine van het KNA gebouw en
aanschuiven. U hoeft hiervoor niet mee te doen (mag natuurlijk wel) aan de bewegingslessen. U hoeft zich hiervoor ook niet op te geven.
Tot ziens op 6 september in het KNA gebouw!

Volksdans en Line-Dance
De cursussen volksdansen worden gegeven worden gegeven in Dorpshuis de
Quakel op dinsdag van 9.45 - 11.15 uur in de Kwakel én in Wijksteunpunt Bilderdijkhof te Uithoorn op woensdag van 13.30 - 15.00 uur. Voor het volksdansen in de
Kwakel kunt u zich nog aanmelden. Deze cursussen worden gegeven door onze
docente MBvO Maria Perry. In het dansuur (zowel voor heren als dames) komen
verschillende dansstijlen naar voren, maar de nadruk ligt op line-dance. De lessen worden gegeven door Anneke Lambregts gediplomeerd MBvO docente op
woensdag van 11.15 -12.45 uur in ’t Buurtnest. De kosten zowel voor volksdans als
line-dans zijn e65.00 voor 36 lessen van 1,5 uur. Informatie en aanmelding Bernadette Verhaar/Monique Sintenie 0297-567209
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De mobiele fietsenmaker
komt bij u aan huis!

Regio - Ruim drie en een half
jaar alweer is Kees de Witt Wijn
uit De Kwakel in de regio Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en
Mijdrecht met succes actief als
‘mobiele fietsenmaker’. Eén en
ander onder de bedrijfsnaam ‘De
Fiets Kliniek’.

Kees, die zich hierin gesteund weet
door zijn echtgenote Jette van Ditmarsch, is destijds met deze activiteit voor zichzelf begonnen en
vond het gat in de markt. Daarvóór
was hij filiaalhouder en chef werkplaats bij verschillende bedrijven
in de tweewielerbranche. Ook gaf
hij les als docent fietstechniek aan
de Volksuniversiteit. Inmiddels staat
hij met zijn in een eigele kleur gespoten herkenbare reparatiebus
woensdags op de markt in Uithoorn,
ter hoogte van Café Drinken & Zo
op de Wilhelminakade en donderdags pal voor Blokker bij winkelcentrum Zijdelwaardplein. In beide gevallen van 09.00 tot 16.00 uur.
Kees repareert en onderhoudt al-

le soorten en maten fietsen, kinderbakfietsen en fietsen met (elektrische) trapondersteuning. Het maakt
daarbij niet uit waar de fiets gekocht is. Op afspraak ter plaatse bij
u thuis, op het werk of onderweg
bijvoorbeeld bij een fietsevenement.
“Vanaf banden plakken tot alle mogelijke reparaties en onderhoud.
Ik heb vrijwel alle onderdelen aan
boord. Soms klaar terwijl u wacht”,
laat Kees weten. “Bij droog weer
naast de reparatiebus die ik zelf als
een complete rijdende werkplaats
heb uitgerust en als het slecht weer
is in de bus. Voordat ik reparaties en
onderhoud ga uitvoeren hoort de eigenaar van de fiets vooraf wat het
gaat kosten. Blijkt onder het werk
dat er meer aan de hand is, neem ik
even contact op. Vaak sta ik ook bij
scholen in een wisselend bezoekschema. Ouders kunnen dan met
mij een afspraak maken voor eventuele reparaties aan de eigen fiets of
die van hun kind. Dat kan op de locatie. Krijg ik reparaties of een groot
onderhoud uit te voeren waarbij ik

dat niet in een dag red, dan wordt
men gebeld als de fiets weer klaar is.
Eventueel kom ik die thuis of op het
werk afleveren. Ik reken geen voorrijkosten wat gehaald en afgeleverd
moet worden binnen een straal van
10 kilometer vanaf De Kwakel. Is het
meer, dan breng ik wel enige kosten
in rekening. Maar die zijn niet onoverkomelijk.” Aldus Kees. Hij heeft
al zijn diploma’s en vergunningen
om dit te mogen doen en hanteert
bij zijn werk officiële Bovag tarieven.
Behalve reparaties restaureert Kees
eveneens klassieke fietsen en transportfietsen, maar hij verkoopt ook
nieuwe en gebruikte fietsen, onderdelen en accessoires. Belangstellenden kunnen hun fiets ook bij De
Fiets Kliniek laten testen, zoals een
APK bij auto’s. Essentiële onderdelen worden dan nagelopen, waarna
de eigenaar hoort hoe het met zijn
of haar karretje gesteld is.
Fiets repareren? Bel met Kees: tel.
06-13363502 of als u eerst meer
wilt weten, bekijk dan zijn website:
www.fietskliniek.nl.

Het is nu tijd om zaken te
doen bij Kia Van Kouwen!
Regio –Bij Kia Van Kouwen valt de komende maanden extra voordeel
te behalen. Het merk kwam begin dit jaar met 7 jaar fabrieksgarantie op alle modellen en verraste in juli met de compleet nieuwe Kia
Sportage. De komende maanden kan er gratis gefinancierd worden.
Bij aankoop van een nieuwe Kia
Venga of Kia Cee’d kan er een maximaal bedrag van 10.000,- euro voor
3 jaar worden gefinancierd tegen
0% rente. Door middel van maandelijkse termijnen wordt het bedrag

in 3 jaar afgelost. Zonder rente dus!
Maar wat dacht u van een nieuwe
Kia Picanto Seven voor 7995,00 euro! Van Kouwen heeft 25 stuks extra scherp in weten te kopen, en uw
voordeel is dus 1400,00 euro naast

cente Manon liet iedereen zich in
het zweet dansen met een swingende Zumba-workout.
Ook was er een schitterende demonstratie Standaard- en Latijnsamerikaanse dansen door Marianne
en Jan Kooijman, Charlotte en Selmar Smit-Rietveld, en Erina Bassaly en Christiaan van Toor. Langs deze weg willen Axel en Heleen alle deelnemers aan de demonstraties nogmaals hartelijk bedanken.
Als afsluiting van de avond konden
de geïnteresseerden een workshop
Cha Cha volgen en was er gelegenheid tot vrijdansen. Al met al een
geslaagd open huis voorafgaand
aan de lessen die de komende weken gaan starten.
Aanvang lessen
Docente Manon is inmiddels gestart
met de Zumba-lessen, maar het is
op sommige groepen mogelijk nu
nog in te stromen.
Vanaf vrijdag 17 september a.s. starten Axel en Heleen met de stijldanslessen voor de jeugd, de lessen voor

de paren beginnen met ingang van
zondag 19 september a.s.. Inschrijven op deze groepen is nog mogelijk. Club Fiera begint met de salsalessen vanaf vrijdag 17 september.
Vanaf maandag 20 september start
docente Merel met de cursussen in
PopShowDance (8-12 jaar, 12-16
jaar, 16+, 35+), Musicalklas, Techniek, Algemene Dans Vorming vanaf 4 jaar, Combi jazz/klassiek 6-8
jaar en Hip Hop (Boyz Only vanaf 9
jaar,12-16 jaar, 16+) en docent Sylvain gaat vanaf donderdag 23 september beginnen de Breakdancelessen (vanaf 8 jaar) én een nieuwe
cursus, nl. Poppin’ & Lockin’ (Move
like Michael Jackson, vanaf 9 jaar).
Bij de kinderlessen en de Zumba is
het altijd mogelijk eerst een proefles te doen, en daarna, indien er nog
plaats is op de betreffende cursus,
in te schrijven.
Proefles doen? Laat het Danscentrum Colijn even weten en stuur een
mailtje naar:
info@colijndancemasters.nl, maar u
kunt ook bellen: 06-53559450

Als klap op de vuurpijl viert Kia het
succes van de nieuwe Kia Sorento
graag met u door het traveller pack,
leer en een full map navigatie systeem ter waarde van 2995,00, euro
nu gratis weg te geven op de voorraad Sorento’s van Van Kouwen.
Kortom: het is tijd om zaken te doen
bij Kia Van Kouwen!

Expositie Bewoonde Zinnen
dans en een optreden van de zangeres La Pat het jubileum kleur geven. Er is ruimte voor introductiedans
door Paula Walta, de deelnemende kunstenaars zullen zelf gedichten
voordragen en een optreden van La
Pat met o.m. nummers van haar laatste CD “Erinnerung” zorgen voor een
feestelijke middag. Het programma
begint rond 15.00 uur en duurt tot
ca. 17.30 uur.

Uithoorn – Het was weer gezellig druk afgelopen zondagavond bij
Danscentrum Colijn in Uithoorn. Op
deze avond hield het danscentrum
het inmiddels traditionele open huis.
Dé gelegenheid om aanwezigen te
informeren over het veelzijdig aanbod aan danscursussen voor dit seizoen én een kennismaking met de
docenten!
Zoals al vaker gezegd werkt Danscentrum Colijn uitsluitend met gediplomeerde en gecertificeerde docenten.
Om 19.30 uur trapten Rolf en Agnes van Club Fiera af met een leuke workshop salsa, gevolgd door
een workshop Quickstep door Axel
Colijn zelf. HBO-afgestudeerde docente Merel bracht met een deel
van de Hip Hopgroep én de showgroep een dansshow op het nummer Whatchasay. Dit optreden hebben zij ook laten zien in de Show of
the Proms, begin juni van dit jaar.
Aan de workshop Hip Hop, die daarop volgde, werd enthousiast meegedaan. Zumba-gecertificeerde do-

de vele extra’s zoals airco, mistlampen en 7 jaar garantie!
Ook heeft Kia dealer Van Kouwen
een fantastische aanbieding op de
nieuwe Kia Soul, deze is de komende maand maar liefst 1000,00 euro goedkoper en leverbaar vanaf
17.995,00 euro. Daarnaast ontvangt
u bij aankoop van een nieuwe Kia
Soul een gratis iPhone!

Kia Van Kouwen, sinds december vorig jaar de officiële dealer
voor het gebied Aalsmeer, De Ronde Venen, Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. U vindt Kia Van Kouwen in Aalsmeer aan de Oosteinderweg en in Amsterdam Zuidoost
aan de Klokkenbergweg. Voor meer
informatie kunt u kijken op de site:
www.kia-vankouwen.nl”

Uithoorn - Momenteel is bij Galerie Fort aan de Drecht de jubileum
tentoonstelling “Bewoonde Zinnen,
5 kunstenaars en Rilke” te zien. Komende zondag 19 september zal de
Galerie haar 10-jarig jubileum groots
vieren met een feestelijke happening. Niet alleen prachtige kunst, geinspireerd op gedichten van de dichter Rainer Maria Rilke vullen de galerie maar tevens zullen gedichten,

Succesvol en veelzijdig open
huis bij Danscentrum Colijn

U hebt alle tijd om de werken te bekijken en met de kunstenaars van
gedachten te wisselen. Ook is het
een aanrader om eens de ontijzeringsruimte van het fort binnen te lopen want ook daar zal videokunst uw
aandacht vragen.
Galerie Fort aan de Drecht pakt uit
met een meer dan waardige jubileum
expositie waar nog lang over zal worden nagepraat.

Prijswinnaars C1000 Visser
Uithoorn - Afgelopen week waren
er blije gezichten tijdens de prijsuitreiking bij C1000 Visser aan de Prinses Irenelaan –3 in het Oude Dorp.
Ondernemer Piet Visser en bedrijfsleider Peter Braakman hadden 2
heel mooie fietsen weg te geven.
Deze zijn door een onafhankelijke
jury getrokken en afgelopen week
weggeven aan de prijswinnaars.
Iedere C1000 in Nederkand had een
fiets om weg te geven. Deze werd
verloot tijdens een kassabonactie.
Erg simpel, gewoon je naam, adres
en telefoonnummer noteren en deponeren in de daarvoor bestemde
bus. C1000 Visser had twee fietsen
bemachtigd. Peter vertelde: “er wa-

ren een paar fietsen extra geproduceerd en werden via de groothandel
site aangeboden. Reageren dus “!!
Alles wat wij krijgen geven wij namelijk ook weg. Iedere korting die
wij ontvangen wordt aan de consument besteed, dus korting bij de leveranciers is dus korting voor onze
consumenten.!!
Winnaars
De gelukkige prijswinnaars waren:
Familie van Tol uit de Amstelhoek en
de familie van Eyk uit de Legmeer
West. Op de foto ziet u beide prijswinnaars en de leiding van C1000
Visser. “De fietsen komen goed van
pas daar onze klanten van ver ko-

men”, vertelde Visser
Het is alweer ruim een jaar geleden
dat Uithoornaar Piet Visser de C1000
had overgenomen van Schuitema,
de moederbedrijf achter C1000. Inmiddels is het wel te zien dat er een
ondernemer aan het bewind is, stellen veel klanten. De winkel is schoner, overzichtelijker, netter, en vriendelijker. Daarnaast vinden de klanten dat het voller is.
Kortom, genoeg reden om een bezoek te brengen aan de C1000 in het
Oude Dorp.
Ook iedere laatste zondag van de
maand geopend van 12.00 uur tot
18.00 uur.
Dus 26 september weer!

Start van verkoop project
Dorpshaven-Zuid
Regio - Op zaterdag 18 september
a.s. zal gestart worden met de verkoop van fase 1 van project Dorpshaven-Zuid in Aalsmeer dat is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout. Om 11.00 uur zal wethouder
Ulla Eurich de manifestatie formeel
openen door een maquette van de
nieuwe wijk te onthullen.
De manifestatie vindt plaats van
11.00 uur tot 15.00 uur en wordt gehouden op de bouwlocatie op de
hoek van de Oosteinderweg en de
N201 tegenover de voormalige T.V.studio’s. Geïnteresseerden kunnen
de bouwlocatie dan betreden via de

ingang op de hoek van de Oosteinderweg en de N201 in Aalsmeer.
Fase 1 bestaat uit 30 luxe appartementen, 16 eengezinswoningen, 14
twee-onder-één-kap woningen en 5
vrijstaande villa’s.
Kenmerkend voor de woningen en
appartementen is, naast het hoogwaardige afwerkingsniveau en het
grote aantal mogelijkheden om de
woningen aan te passen aan uw individuele wensen, de ligging aan het
water op zeer korte afstand van het
centrum van Aalsmeer. Door de variatie aan woningontwerpen zal een
aantrekkelijke woonwijk ontstaan

met eigen karakter. Vanaf maandag 20 september kunnen geïnteresseerden tevens de verkoopboeken ophalen bij de projectmakelaar (EKZ Makelaars, Punterstraat
2 te Aalsmeer). Inschrijven voor dit
project kan tot maandag 4 oktober
aanstaande. Na deze datum zullen
de woningen worden verloot onder
de kandidaten.
Op de locatie is reeds een uitkijktoren geplaatst waar toekomstige bewoners van het appartementengebouw tijdens de manifestatie hun
nieuwe uitzicht kunnen ervaren.
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Restaurant Rendez-Vous wint 'Culinaire Nol'
Opbrengst 12.500 euro voor Stichting Jongeren Actief
Mijdrecht - De vijfde editie van het culinaire evenement Culinaire Venen
wist afgelopen zaterdag vele belangstellenden naar het Raadhuisplein in
Mijdrecht te trekken. Mede aangemoedigd door de fraaie nazomerdag, genoten zij zichtbaar van al hetgeen de 10 deelnemende restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving voorschotelden. Van elk verkocht hapje en drankje was een deel bestemd voor het goede doel. Aan
het eind van de avond kon de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een cheque van
12.500 euro overhandigen aan Stichting Jongeren Actief.
Direct bij aanvang van het evenement om 13.00 uur was het al gezellig druk
op het Raadhuisplein, en dat bleef het tot bijna middernacht. Er viel dan ook
veel te proeven van de gerechtjes en drankjes in de deelnemende restaurants Il Gusto, Le Virage, Lust!, Restaurant Meesters, Restaurant Corfu, Rendez-Vous, De Eetkamer van Vinkeveen, de ‘nieuwe Drie Turven’ en B&D Catering. Maison Vinocerf uit Uithoorn zorgde traditiegetrouw voor prachtige
wijnen en champagnes.
'Culinaire Nol'
Halverwege de middag gaf burgemeester Burgman van De Ronde Venen
het officiële startsein voor het evenement én voor de jurering van de Culinaire Nol, de wisseltrofee voor het restaurant dat zich tijdens het evenement
het best presenteert. De onderscheiding is ingesteld ter ere van de inmiddels overleden oud-restaurateur Nol Vermeulen. Na uitvoerig proeven en
beoordelen besliste de jury unaniem dat de wisseltrofee, die vorig jaar naar
Le Virage ging, dit jaar meer dan verdiend was door Frans Schreurs en zijn
team van Rendez-Vous.
Entertainment
Hoewel de culinaire verwennerij de boventoon voerde, was er ook een entertainmentprogramma voor ieders smaak. Van obers op stelten, ballooning
voor de jongste bezoekers en tablemagic tot en met een smaakvol intermezzo in de vorm van een modeshow van Lutz Fashion. Hoogtepunt voor velen was het optreden van Mariska van Kolck met o.a. een medley van musicalsuccessen. L:ater op de avond genoot het publiek van spetterende optredens van de indrukwekkende master of soul Bryan B en zanger Richard
Hekkert.
Goede doel
Van elk verkocht hapje en drankje was 50 cent bestemd voor een prachtig
lokaal initiatief: de Stichting Jongeren Actief, die het mogelijk maakt dat kinderen in De Ronde Venen lid kunnen worden van een (sport)vereniging of
club als daar thuis geen geld voor is. De Stichting betaalt dan de contributie en andere zaken die nodig zijn. Aan het eind van de avond kon aan een
zichtbaar verraste directeur Raymond van Bergen van de Stichting Jongeren Actief een cheque met het recordbedrag van 12.500 euro worden overhandigd.
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Meisjes Hertha ME1 winnen
eerste competitiewedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag hebben de meisjes van de
ME 1 hun eerste competitiewedstrijd gespeeld. Op sportpark De
Molmhoek gingen de meisjes de
strijd aan met ’s-Graveland ME1.

Sponsoring MC1 van HVM
Mijdrecht - Vorige week was de
hockeyclub uit Mijdrecht nog volop in de feeststemming vanwege
de opening van haar prachtige verbouwde clubhuis.
Deze week kon de tribunetrap alweer praktisch in gebruik genomen
worden tijdens de eerste competitiewedstrijden van de oudere jeugd.
De meiden van de C1 hadden er

al weer een succesvolle voorbereidingsfase op zitten. Zaterdag vertrokken zij dan ook, gesponsord
door de architect achter de verbouwing!!, vol vertrouwen naar Bloemendaal waar zij tegen de C2 moesten aantreden.
Het bleek al snel een zware tegenstander met een technisch en tactisch zeer ontwikkelde ploeg.

Onze dames wisten echter lang de
stand op 1-2 te houden en zelfs een
discutabele strafbal werd door vaste keepster Laura Zwaan geweldig
gestopt.
Uiteindelijk moesten ze het veld
toch verlaten met een 5-2 nederlaag. Met de leermomenten uit deze wedstrijd en de fanatieke inzet op
de trainingen gaan ze vol vertrou-

Gijs Rijneveld nieuwe kampioen
van biljartclub De Merel
De Ronde Venen - Gijs Rijneveld
is de nieuwe biljartkampioen van
biljartclub de Merel/Heerenlux,
uit Vinkeveen van het seizoen
2009/2010.
Gijs, het hele seizoen al goed in
vorm, moest toezien dat op het eind
van de competitie Toon van Dijk
steeds dichterbij kwam. Gijs, met
nog twee wedstrijden te gaan die hij
moest winnen om kampioen te worden, liet toch heel duidelijk blijken
wie er dit jaar de beste was door ze
allebei ruim te winnen, en hij sleepte
dus de felbegeerde titel in de wacht.
Tijdens het seizoen-slotfeest was er
tevens de prijsuitreiking in Restaurant de Veensteker, door de voorzitter Arie van Vliet. Gijs werd ge-

huldigd en mag zich een jaar lang
kampioen noemen van biljartclub
de Merel.
Tweede werd Toon van Dijk met
slechts 2 punten achterstand op
Gijs. Nummer 3 is nieuwkomer Hein
Voorneveld geworden, Hein heeft
een paar weken op kop gestaan,
maar kon de druk op het laatst niet
meer aan en werd derde.
Het nakijken
De kortste partij speelde Caty Jansen die alle mannen het nakijken
gaf in maar 6!! beurten. De hoogste serie van het seizoen ging naar
Hein Voorneveld met een prima 57
procent score van zijn te maken caramboles.

De prijzen werden uitgereikt door
de voorzitter van biljartclub de Merel Arie van Vliet, die iedereen bedankte voor het gezellige en sportieve verloop van de competitie.
Tevens werden de sponsors, Heerenlux verven, restaurant de Veensteker, jachtwerf Van Vliet, elektrotechnisch bedrijf Van Vliet, Wim
Roest en Metaal Mijdrecht bedankt
door de voorzitter. Bloemen waren
er voor het bestuur
Het feest duurde nog tot in de kleine uurtjes en was uitstekend verzorgd door het team van restaurant
de Veensteker.
Al met al weer een geslaagd seizoen
van Biljartclub De Merel.

De meisjes zijn inmiddels na drie
bekerwedstrijden een beetje aan elkaar gewend en gingen vol goede
moed de strijd aan.
De eerste helft was bijzonder boeiend. Zij hielden elkaar goed in evenwicht. Er werd enorm gestreden om
de bal. Het eveneens nieuwe team
van ’s-Graveland gaf sterke tegenstand. De rust werd bereikt met een
0-0 stand.
Na de rust bleek het team van ’sGraveland toch wat moe te worden
en het eerste doelpunt van Hertha
was een feit. De tegenstander kreeg
nog meer te verduren want Hertha bleef goed samenwerken en wat

in de eerste helft niet lukte
ging nu wel goed. In relatief
korte tijd stonden ze met 4-0
voor. Doelpunten van Anouk
Kroon, Melissa Brandenburg
en tweemaal Tysha te Beest
(op foto].
Een leuke opsteker voor het
team van de ME1. Maar ze
willen bij Hertha meer...
Voetbal je mee?
Ze zijn nog op zoek naar
meisjes die ook willen voetballen, zodat de groep meisjes nog groter en leuker
wordt. Ben je tussen de 5 en
18 jaar, meld je dan aan op
www.hertha.nl.
Vooral meisjes tussen de
5 en 8 jaar zijn van harte
welkom. Jullie kunnen dan
direct starten met de trainingen op woensdagmiddag.

G-schaatsen weer van start
De Ronde Venen - Na een
succesvolle start van het Gschaatsen in 2009 gaat IJsclub
Nooitgedacht dit seizoen voor
het eerst met een vaste groep
schaatsers aan het schaatsseizoen op de Jaap Eden Baan in
Amsterdam beginnen.
In december 2009 heeft Ijsclub
Nooitgedacht een start gemaakt
met een groep g-sporters.
Op de Venen-on-ice baan in
Mijdrechtheeft IJsclub Nooitgedacht zes workshops gegeven aan
enthousiaste G-schaatsers. Deze
groep is bedoeld voor sporters die
net even wat meer aandacht nodig

hebben om het schaatsen onder
de knie te krijgen. De workshops
op de Venen-on-ice werden mede
mogelijk gemaakt door Dukdalf uit
Mijdrecht.
Na het schaatsen op de Venenon-ice baan in Mijdrecht is men de
mogelijkheden om het G-schaatsen uit te breiden verder gaan bekijken. En met succes.
Op zaterdag 20 februari is er met
tien G-sporters een start gemaakt
op de Jaap Eden baan in Amsterdam.
Na vier zaterdagen vol plezier voor
de deelnemers en begeleiders was
het seizoen helaas alweer afgelo-

pen. De schaatsen moesten weer
in het vet. Tijdens de zomerperiode hebben ze bij Nooitgedacht niet
stilgestaan.
Vanaf medio oktober gaan ze weer
met een groep G-schaatsers naar
de Jaap Eden Baan in Amsterdam.
Je moet alleen wel op tijd opstaan.
De schaatslessen zijn elke zaterdag van 08.30 tot 09.30 uur. De
eerste aanmeldingen van enthousiaste schaatsers zijn alweer binnen.
Heb je ook interesse of vragen
over het schaatsen, stuur dan een
mailtje naar het volgende adres:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl

Argon speelt de baas over AFC
Mijdrecht - In een onderhoudende wedstrijd tussen Argon en AFC
heeft Argon drie punten weten te
behalen. Argon versloeg AFC met
1-0 door een doelpunt van Brayton
Biekman. Het was AFC dat de wedstrijd goed begon, maar Argon behaalde na een sterke tweede helft
terecht de overwinning.
Goede kans
Al in de eerste minuut kreeg AFC
gelijk een goede kans, het was Daryl van Mieghem die in de beginfase van de wedstrijd een plaag was
voor de Argon defensie. In het eerste kwartier loste hij drie schoten op
het Argon doel, maar steeds was het
de sterk keepende Rijnvis die AFC
in de weg stond.
Daryl van Mieghem wisselde van
kant, maar aan de rechterzijlijn was
hij minder gevaarlijk. Dit lag niet alleen aan van Mieghem zelf, maar
ook aan de linksback van Argon:
Jocelino de Sa. In de 20e minuut
was het Thabiso van Zeijl die voor
het eerst AFC doelman Raymon van
Emmerik aan het werk zette. Vanaf
dat moment kantelde de wedstrijd
in het voordeel van Argon. Joshua
Patrick kreeg nog een kans en in

de blessuretijd van de eerste helft
schoot Kevin van Essen nog van
dichtbij op doel. Raymon van Emmerik bewees nogmaals dat hij een
prima lijnkeeper is.
Rollen omgedraaid
In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Daar waar AFC de
eerste helft het beste spel had, was
het nu Argon die de betere was. In
de 53e minuut zette Joshua Patrick
knap voor op Brayton Biekman die
deze voorzet net miste. De tweede
helft zocht Argon veel door het midden de diepte terwijl de ruimte op
de vleugels lag.
Ook in de tweede helft was Daryl
van Mieghem de gevaarlijkste speler aan AFC zijde. In de 59e minuut
redde Kevin Rijnvis knap op een
schot van de AFC speler in vorm.
Argon liet zich niet van de wijs brengen en later in de wedstrijd werd het
goede spel van Argon beloond. Na
goed druk zetten gaf Jasper de Haer
de voorzet op Brayton Biekman die
voor AFC verdediger Willem Scheerens kwam en knap binnen kopte.
Na de 1-0 kreeg Argon nog een
aantal mogelijkheden. Brayton

Biekman schoot in de 72e minuut
op doel. In de daaropvolgende corner redde van Emmerik knap op een
kopbal van Anton den Haan. AFC
probeerde in de slotfase nog de gelijkmaker te forceren, maar kon hier
geen aanspraak op maken. In de
blessuretijd schoot Joshua Patrick
nog over het doel van AFC. Ver in
de blessuretijd kwam Lorenzo Lassooij één op één te staan tegen Raymon van Emmerik maar hij ging hier
te makkelijk mee om. Scheidsrechter Mulder gaf geen penalty toen
van Emmerik Lassooij omver duwde, omdat de bal bij Joshua Patrick
terechtkwam. Joshua Patrick schoof
de bal echter naast het doel.
Zo won Argon de “derby” tegen
AFC. Op basis van de tweede helft
was deze overwinning zeker terecht.
Zo werd het goede spel wat Argon
tot nu in de topklasse heeft laten
zien eindelijk weer beloond met drie
punten.
Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen JVC Cuijk. Als Argon
speelt zoals men tegen AFC in de
tweede helft heeft gedaan kan men
deze wedstrijd met het volste vertrouwen tegemoetzien.

Werk aan de winkel voor
korfballers De Vinken 1
Droomstart voor Hertha 5
Vinkeveen - Na een uiterst voetballige voorbereiding waarbij
enkele spelers zelfs op hoogtestage in de Oostenrijkse Alpen
zijn geweest, was het afgelopen
zaterdag eindelijk weer tijd voor
het echte werk.
“Bovendien hebben we uitstekend
ingekocht voor weinig. Het luisteren
is sowieso al een probleem met die
gasten, dus werken we alleen met
lokals en kopen we geen buitenlandse jongetjes”, aldus teamleider
Michel Klinkhamer. De Vinkeveense nieuwkomers in de F5 van dit jaar
zijn Michel Passet, Sem Snoeren en
Geert Kroon die er voor zorgen dat
alle posities meer dan dubbel bezet zijn. Trainer Mario Been van Feyenoord zou er jaloers op zijn.
Bovendien heeft Mika’s vader zijn
slaapkamer verbouwd en slaapt
(droomt) hun keeper nu elke avond
“onder de lat”. Daarnaast volgt hun
sluitpost nu ook nog eens wekelijks
een heuse keeperstraining bij Hertha van good old John (Jongbloed)
de Haan. Kortom, de mannen zijn
meer dan klaar voor het nieuw seizoen en hebben er ontzettend veel

zin in om hun (bijgeleerde) kunsten
aan het grote publiek te laten zien.
De warming-up was aan de korte kant maar dat lag dit keer niet
aan de jongens maar aan de… en
die tijd is wel benut om lekker bij te
kletsen over koetjes en kalfjes en de
moeizame kabinetsformatie in Den
Haag. De meesten zijn tenslotte alweer zes jaar oud.
Spelplezier
De aftrap was om 9.00 uur en de tegenstander was OSM ofwel: Ontzettend Sportief uit Maarssenbroek.
Dus dat beloofde in ieder gevel veel
spelplezier, ook voor de vrouwelijke scheidsrechter van deze morgen,
mevrouw Koot.
In het begin waren de boys nog een
beetje zenuwachtig maar toen kreeg
Rens het op z’n heupen en scoorde
zomaar een hattrick ofwel het stond
3-0. Wat een feest. Zo veel hadden ze ‘van ze lang zal ze leven’ nog
niet voorgestaan. En OSM kwam er
af en toe gevaarlijk uit, maar Hertha’s Mats “Koeman” Klinkhamer en
ook hun Geertje en Michel waren er
vaak als de kippen bij om ze af te
stoppen.

Mika had bovendien z’n keeperspet
opgezet en dus had hij ondanks de
laaghangende zon een paar prima
vangballen en vooral hele goede uittrappen. Jim kwam vanaf rechts een
keer goed door en gaf een prachtige voorzet, maar helaas, Hertha’s
spitsen waren net te laat en Sander
en Rens wisten heel knap de doelpaal te raken.
Linkspoot Daan gaf vlak voor rust
de genadeslag, met een prima schot
scoorde hij de vierde goal. Na rust
dook Mika met gevaar voor eigen
leven op de bal en dat was maar
goed ook want anders had Nikkie Schietgraag van OSM echt gescoord.
Tja en toen was er een corner aan
de andere kant waarbij Mats in stelling werd gebracht en die schoot
de bal bijna door het net. 5-0. OSM
vond dat wat te veel van het goede
en scoorde 5-1 uit een echte counter. Daarna speelden de jongens
van Hertha de bal prima over en uit
dat overspelen scoorden Daan nog
één keer en Rens nog twee keer.
Einduitslag 8-1 en dus een droomstart voor de Cruyffies van morgen
????

Vinkeveen - Afgelopen zaterdagmiddag 11 september speelde het eerste team van De Vinken in Terschuur haar tweede
competitiewedstrijd tegen Revival 1.
Na een zeer matige eerste helft,
kwam de Fortisformatie halverwege
de tweede helft gevaarlijk dichtbij.
Maar Revival bleef de Vinkeveense
korfballers de baas en met een 159 eindstand blijkt dat er veel werk is
aan de winkel voor het achttal van
trainer Fred Straatman.
Een bekend tafereel uit vorige seizoen kwam ook aan het begin van
deze wedstrijd aan de orde, namelijk wijzigingen in de basisacht. Voor
de geblesseerde Silvia van Dulken
mocht junior Linsy Zaal haar debuut
maken. Joyce Kroon kon deze zaterdag niet spelen, waardoor Charita Hazeleger verdedigend met Linsy Zaal, Kelvin Hoogeboom en Rudy
Oussoren van start ging. Aanvallend
begonnen Mariska Meulstee, Helene Kroon, Peter Kooijman en Peter
Koeleman.
Sterk
Revival kwam sterk uit de startblokken, terwijl de Vinkeveense korfballers door de korte voorbereiding niet
scherp aan de wedstrijd begonnen.
Na drie tegendoelpunten mocht
Linsy haar debuut bekronen met

een zeer fraaie afstandstreffer.
Revival speelde vanuit de 2-2 veel
op de doorloopbal. Dit houdt in, dat
twee aanvallers van dezelfde sectie
in de afvang en de in aangeef staan.
Geregeld werden de Vinkeveense
verdedigers voorbij gelopen, doordat er te veel druk werd gegeven.
Ook een aantal Terschuurse strafworpen kwam uit deze doorloopballen.
Na twintig minuten kwam de Fortisformatie terug in de wedstrijd. Doelpunten van Mariska en Rudy brachten de stand op 4-3. Na opnieuw
een Revivalse doorloopbal miste De
Vinken een strafworp.
Met de vele onbenutte korte kansjes kwam dit bekende probleem opnieuw aan de orde. Met de 6-4 uit
handen van Helene hoopte De Vinken met deze stand de rust in te
gaan. Toch was het, op slag van rust,
Revival met twee verre schoten die
draaiend door de korf voor een verschil van 4 punten zorgde.
Strafworp
Kort na rust kreeg Revival opnieuw
vanuit een doorloopbal een strafworp. Uit het aanvalspelletje van De
Vinken kwamen nu meerdere goede
schoten. Mariska en Helene konden
veel schieten met een goed verzorgde rebound van beide Peters.
Peter Kooijman schoot op aangeven

van de dames een schot achter de
korf raak. Helaas misten de Vinkeveners een aantal doorloopballen,
wat wel werd benut door Revival.
Na een klein kwartier werd De Vinken een stuk feller. Peter Koeleman
schoot beheerst raak van achter de
korf en ook Helene bracht met haar
rake schot weer hoop in het achttal. De aanval hierop kon Charita met een snelle aangeef van Kelvin haar dame passeren en maakte
haar doorloopbal keurig af. Een minuut later schoot Charita opnieuw
raak, nu vanuit een vrije bal.
Afstandsschot
Met nog tien minuten te spelen en
een stand van 11-9 was de spanning voelbaar. Met harde duels en
het Terschuurse publiek, dat meer
van zich liet horen, kwam Lisette
Kok voor de prima spelende Linsy in
de wedstrijd.
Twee doorloopballen van Revival
brachten een einde aan deze hoop.
In de slotfase werd het Terschuurse
publiek getrakteerd op een vrije bal
en een afstandschot wat de eindstand op 15-9 bracht.
Volgende week zaterdag speelt
De Vinken uit tegen Luno 1 in
Linschoten. Ook streekgenoot
Luno heeft beide wedstrijden
verloren. Kortom, twee teams die
voor de winst gaan vechten!
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Legmeervogels geeft de
voorsprong weg
Uithoorn - De uitwedstrijd van Legmeervogels tegen Alliance’22 werd
in het FC Haarlem stadion gespeeld
in verband met vernieuwing van het
Allicance’22 complex. Het elftal van
Alliance bestond hoofdzakelijk uit
voormalig eerste elftal spelers van
de zondag, een soort veredelt veteranen elftal. Het elftal van Alliance bleek wel over twee zeer snelle
vleugelspelers te beschikken.
Eerste helft was nog geen twee minuten bezig of Legmeervogels keek
al tegen een 1-0 achterstand aan.
Vanaf de aftrap van Alliance werd
de bal naar voren gespeeld en een
loep zuivere pass bereikte een snelle vleugelspeler die Peter Lakerveld
zijn schoenzolen liet zien. De voorzet vanaf de achterlijn bereikte niet
de meegelopen Alliance aanvallers
maar werd ongelukkig door Nanne Wijbrandi, met een sliding, in het
eigen doel geschoven. Legmeervogels was met deze actie gewaar-

schuwd en Alliance zou veelvuldig
doormiddel van counters van deze
vleugelspelers gebruikmaken. Legmeervogels was veel aan de bal
zonder gevaarlijk voor het doel van
Alliance te worden.
Het zou tot aan de 43ste minuut duren voordat Legmeervogels eindelijk
tot scoren zou komen. Goed voorbereidend werk van Bas Righarts
stelde Wesley Roberts in staat om
op doel te schieten. Zijn schot belandde eerst onder op de paal maar
kreeg de bal gelukkig terug en kon
toen alsnog scoren 1-1. Met deze
stand werd de rust bereikt.
Spelbeeld
Tweede zelfde spelbeeld, een veldoverwicht van Legmeervogels en
een counterend Alliance. In de 58ste
minuut werd een goed uitgevoerde
counter door Alliance met een doelpunt afgerond 2-1. In de 70ste minuut komt Legmeervogels op gelijke hoogte door een eigendoelpunt

van Alliance. Een corner van Legmeervogels wordt door twee Alliance verdedigers verkeerd beoordeelt en verwijd achter de keeper in
het eigen doel 2-2. Een minuut later
verschijnt Nick Driehuis alleen voor
de keeper. Zijn inzet is te zacht en
kan door de keeper gepakt worden.
In de 72ste minuut is het dan wel
raak. Een Legmeervogels aanval en
een mooie actie van Martijn Roos,
stelt Earl Tjin a Kiem in de gelegenheid om te scoren 2-3. Op dat moment een terechte voorsprong.
Met nog 18 minuten te gaan moet
de winst vast gehouden kunnen
worden. Het slot offensief is voor Alliance en Legmeervogels maakt het
zich zelf nodeloos moeilijk. De winst
kon tot de 89ste minuut vast gehouden worden.
Een toegekende vrije schop rand 16
meter wordt onberispelijk over het
muurtje achter doelman Jos van
Duykeren geschoten 3-3 en was tevens de eindstand.

Paul Schuurman speelde kortste
Regio - Het stroef gestartte biljartteam van Springbok 1 haalde de
maximale winst van 9-0 op het zwalkende De Vrijheid/Biljartmakers.
Het team van de Springbok 1 met
meerdere spelers uit De Kwakel waren door de kermis helemaal “los”.
De Kuiper/van Wijk veroverde de
koppositie door met 7-2 de kampioen De Paddestoel 2 geflatteerd te
verslaan. De Schans is een goede
tweede en Cens 1 een verrassende derde. Paul Schuurman (zie foto) was deze week met 17 beurten
de man die de kortste partij speelde.
Wijnand Strijk maakte de procentueel hoogste serie van de week =
48,39%.
KANSLOOS:
DIO 1 was met 2-7 kansloos tegen
De Merel/Heerenlux 3. Paul Schuurman liet in 17 beurten en een serie
van 52 caramboles Jan van der Meer
beduusd achter. Hans van Rijn, Caty Jansen en Wim Berkelaar zorgden voor de 7 punten van De Merel 3. Merel/Heerenlux 2 won met
5-4 van Springbok 2. Cens 1 was
met 5-4 DIO 2 nipt de baas. De in
vorm zijnde Desmond Driehuis was
in 19 beurten een maatje te groot
voor Henny Hoffmans. Springbok 1
was met 9-0 superieur aan De Vrijheid/Biljartmakers. Kees de Bruin
had in 20 beurten moeite met Bert
Loogman. Maar Kees zijn moyenne
van 9,00 was Bert iets te machtig.
Hans van Eijk, Peter Stam en Peter
Maaijenburg maakte de triomf voor
de Springbok 1 compleet.
Bob’s Bar haalde een overtuigende
7-2 tegen De Kromme Mijdrecht 2.
Richard Schreurs had met 22 beurten geen kind aan Albert Augustin.

BILJARTTHRILLER:
De Kuiper/van Wijk haalde een
zwaar bevochten 7-2 winst tegen De
Paddestoel 2. Kees de Zwart en Jim
van Zwieten zorgden voor een ware thriller. Kees pakte in 23 beurten
met 3 caramboles verschil de winst.
Sjoerd van Agteren redde de eer
in 22 beurten door Rob ten Den te
verslaan. Stieva Aalsmeer zag APK
Mijdrecht 2 met een overwinning
van 4-5 vertrekken.
Bobby de Boer had in 22 beurten
geen kind aan Pieter Coenen. De
Paddestoel 3 won in een spannende wedstrijd met 7-2 van Kromme
Mijdrecht 1. Gerrit Schuurman zorgde met winst in 20 beurten op Teus
Dam voor de enige punten van De
Kromme Mijdrecht 1.
De Merel/Heerenlux 4 kon het met
2-7 niet bolwerken tegen De Schans.

Gijs van der Vliet haalde in 22 beurten de enige punten voor zijn gehavende team. John Beets, Alex Driehuis en Hein Voorneveld namen de
punten mee naar De Schans.
De Merel/Heerenlux 1 was met 7-2
duidelijk te sterk voor Cens 2.
De Paddestoel 1 had met 5-4 moeite met APK Mijdrecht 3. Wijnand
Strijk had door een hoge serie maar
20 beurten nodig om Martijn Engel
te verslaan.
LAATSTE OPROEP:
15 september sluit onherroepelijk de inschrijving voor de Persoonlijke Kampioenschappen in
alle klassen.
Stand na 4 speelweken:
1. De Kuiper/van Wijk 27 punten
2. De Schans
25 punten
3. Cens 1
24 punten

Van der Meer is het nog
niet verleerd!
De Kwakel – Vorige week is het
biljartseizoen van district Veen
en Rijnstreek na een zomerstop
weer van start gegaan. De keu
kon weer uit de stoffige hoek
vandaan gehaald worden.
In de B1, de hoogste driebandenklasse van het district moest het
team van Piet Bocxe aantreden tegen Roelofarendsveen in het gelijknamige dorp. Piet Bocxe speelde een solide partij. Tegenstander
van Ruiten had er duidelijk minder zicht op. In 50 beurten had Piet
zijn 30 caramboles bij ekaar gespeeld. Tweede speler Quirinus
van der Meer moest spelen tegen
de heer Hoogenboom. Het spreekwoord een oude vos verliest wel zijn
haren maar niet zijn streken was
duidelijk op Quirinus van toepassing. Het leek wel of Quirinus doping had gebruikt. 27 caramboles in
24 beurten duid op een gemiddelde
van 1.125 Afgezet tegen de resultaten van vorig jaar was dit een super
uitslag. Hier kan Quirinus voorlopig
weer even op teren. Al was hij van
plan om het volgende week weer te
doen. Johan van Doorn kon niet bij
zijn teammaten achterblijven. Ook
hij had zijn caramboles in een redelijk aantal beurten bij elkaar gespeeld. Een keurige 7-0 overwinning
dus voor dit team.
Het team van Jan van Doorn speelde een thuiswedstrijd tegen RBV uit
Leimuiden. Dit team had de week
ervoor nog met 6-1 gewonnen. Ze
geven dus andermaal aan dat ze
mee willen strijden voor het kampioenschap in deze klasse. Jan van
Doorn had moeite met Dirk de Koning. Het was een partij over 61
beurten, maar Jan bleef wel aan de
goede kant van de score. Marco van

Kessel heeft het goede ritme direct
te pakken. Vorige week ook al gewonnen en deze week had zijn tegenstander Ramon van Soest ook
geen antwoord op zijn mooie driebandenspel. 42 uit 50 beurten is een
resultaat waar je tevreden mee mag
zijn. Theo Bartels is dit seizoen beter
van start gegaan dan het vorige seizoen. Vorig jaar had hij als excuus
dat hij van het libre was overgestapt
naar het driebanden.
Excuus
Dit jaar heeft Theo geen excuus nodig. Hij steekt in een blakende vorm.
Dat was al te zien tijdens de G8 driebanden. Toen moest hij zijn meerdere nog erkennen in Rik van Zanten. Daarna is er niemand meer geweest die Theo van de overwinning
af heeft kunnen houden.
Tegen tegenstander Henk de Koning had Theo maar 27 beurten nodig voor zijn 32 caramboles. Een
keurig gemiddelde van 1.185. Theo
was er heel erg blij mee, zijn tegenstander wat minder. Ook hier dus
een 7-0 overwinning en daarmee
gaan ze fier aan de leiding in de
tussenstand. Bart de Bruyn en consorten speelde een uitwedstrijd bij
RBV. Vorige week was het nog Bart
zelf die kon scoren en met zijn gemiddelde hoger eindigde als het gemiddelde van zijn teammaten bij elkaar opgeteld.
Deze week moest ook Bart de overwinning aan zijn tegenstander laten
en konden Martien en Plat helemaal
geen potten breken.
Voor Martien helemaal zuur want hij
kwam er “slechts” eentje tekort. Genoeg om de tegenstander een hand
te geven. John van Dam is het seizoen nog nooit zo slecht gestart als

dit seizoen. Hij kan momenteel geen
bal goed raken. Vorige week nog
een verliespartij met een gemiddelde van 0.512. Dit is niet John waardig. Maar van John weet je dat hij er
alles aan zal doen om weer terug op
zijn niveau te komen.
Deze week was daar al iets van te
merken. John had welliswaar nog
66 beurten nodig om zijn 50 caramboles bij elkaar te spelen maar
sleepte er wel een remise uit tegen
Nico Bouwmeester. Dit geeft aan
dat John op de weg terug is. Jos
Spring in ’t Veld en Do van Doorn
konden hun tegenstander een hand
geven wat al aangeeft dat ze geen
punt hebben kunnen scoren. En zo
is John van Dam van schlemiel naar
sterkhouder van zijn team opgeschoven. Het zal echter nog wel beter moeten worden bij dit team.
Libre
In de C1 speelde het team van Kees
de Bruijn tegen De Plas uit Langeraar. In dit team speelt dit seizoen
een oud gediende.
Willem Wahlen is bereid gevonden
om de plaats van Theo Gahrmann in
te nemen. Willem is nog wat onwennig maar zal in de loop van de competitie van zich laten horen. Kees de
Bruyn speelde weer eens een toppartij.
Tegen Peter de Rijk haalde Kees
flink uit door zijn 180 caramboles in
12 beurten bij elkaar te spelen met
een hoogste serie van 41.
Hans van Eijk tenslotte kwam
slechts 4 caramboles tekort om de
punten binnen te halen. Hiermee
ging het team kansloos ten onder
met 5-2. De overige wedstrijden zijn
verzet naar een latere datum in verband met de sluiting van het Fort tijdens de Kwakelse kermis.

Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Ron den Boer en Verweij winnaars

Een moeizaam begin van
Qui Vive Heren 1
Uithoorn - Afgelopen zondag
konden de heren 1 van Qui Vive laten zien wat ze waard waren. Na een zeer zware voorbereidingsperiode van de afgelopen weken, waarin hard werd
getraind en vele oefenwedstrijden werden gespeeld, was het
zondag dan echt D-day.
Om kwart voor drie stonden de
mannen klaar en stond de tegenstander Hudito op scherp. De zon
kwam langzaam door en het werd al
snel aangenaam warm langs de lijn.
Of het aan de hitte lag of toch aan
iets anders is nog steeds een raadsel maar de heren uit Delft hadden

er in ieder geval geen last van. Deze kerels gaven gelijk gas en meteen werd duidelijk dat er werk aan
de winkel was. Het spel van de eerste helft zal in ieder geval veel voeding geven voor een pittige nabespreking.
Na de rust kwamen de mannen wat
sneller uit de startblokken en werd
er weer hard gewerkt maar het
mocht helaas niet baten. Mooi om
te zien was het debuut van een zestien jarige speler die de benen uit
zijn lijf liep om toch nog zijn puntje mee te pakken. De grote Delftenaren bleven goed verdedigen en
wachtten rustig af op hun kansen
met als eindresultaat een 1-5 eind-

stand. Wellicht een vertekend beeld
van een wedstrijd die wel leuk was
om naar te kijken maar niet het resultaat had waarop was gehoopt.
Volgende week spelen de mannen uit tegen Union en bij uitstek
de kans om te laten zien dat ze niet
voor niets zo hard hebben gewerkt
de afgelopen maanden. Wellicht dat
de mannen dan meer op elkaar zijn
ingespeeld en elkaar beter kunnen
vinden op het veld. Er bestaat niet
voor niets een gezegde: alle begin
is moeilijk!!!
Heren, heel veel succes aankomende week en lekker knallen in Brabant. Wij hebben in ieder geval van

Regio - Zaterdag werd er vanuit
het Belgische Nivelles/Nijvel gevlogen, de voorlaatste vlucht voor de
navluchten (natour). Het weer was
prachtig, van de voorspeldde mist
en nevel was niets te bekennen,
het was gewoon prachtig vliegweer
voor de duiven.
De vereniging had net als vorig jaar
een attractieconcours vanuit het
zuid Franse Limoges georganiseerd
voor Noord-Holland en de grensplaatsen daar omheen, en deze duiven werden vrijdag om 15.00 uur
met een Westnoordwesten wind gelost samen met de duiven van Brabant en Zeeland. De gemiddelde afstanden waren: Limoges 7540 km
en voor Nivelles/Nijvel 186 km.
De duiven in Nivelles/Nijvel werden
om 08.45 uur met een Zuidwesten
wind gelost, en de eerste duif arriveerde om 10.25.13 uur bij Ron den
Boer in Uithoorn. De snelheid van
deze duif was 1871,108 meter per
minuut, ruim 112 Km per uur. Theo
Kuijlenburg uit Amstelhoek werd 2e
en Henk Snoek uit De Kwakel werd
3e. In rayon F werd Ron 7e, Theo
15e, Henk 34e, Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen 40e en Ginkel & Berg uit
De Kwakel 70e. Hans Half uit Amstelhoek werd 1e in de B-Groep. Om
06.46.58 uur zaterdagmorgen klokte
Verweij-Castricum uit Mijdrecht een
duif vanuit Limoges.
Dit is een afsluitende overnacht
fondvlucht in de vorm van een attractievlucht. P.V. Rond de Amstel
organiseerde deze vlucht, en het
mag wederom een succes genoemd
worden. 29 deelnemers uit Noord
Holland die zich gespecialiseerd
hebben op de overnacht fondvluchten aangevuld met enkele liefhebbers die een paar duiven voor deze
lange vluchten heeft deden hier aan
mee. In totaal waren er 293 in dit
Provinciale concours en de eerste
duif viel in Bovenkerk, en deze duif
maakte een snelheid van 2367,502

meter per minuut (142 Km per uur)
en was om 05.15.22 uur thuis. De
duif van Verweij-Castricum maakte een snelheid van 2162,665 meter per minuut (bij 130 Km per uur)
en de derde duif werd in Aalsmeer
geklokt om 07.14.49 uur en maakte 2007,752 meter per minuut (ruim
120 Km per uur).
De kortste afstand op deze vlucht
was 750 Km, de langste 782 Km. De
vroegste duiven moeten de nacht
doorgevlogen hebben, anders hadden ze nooit een dergelijke hoge snelheid kunnen maken, en dat
geeft nog maar eens aan dat vogels
(duiven) tot veel in staat zijn.
In de vereniging werd Ginkel & Berg
2e en Theo Kuijlenburg 3e.
Uitslagen

Nivelles/Nijvel 342 duiven
en 14 deelnemers

R. den Boer
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen
W. Wijfje
H. Half
W. Könst
M. v.d. Hoort
Limoges 293 duiven en
29 deelnemers Provinciaal
Mevr. O. Pals Bovenkerk
Verweij-Castricum Mijdrecht
J.A. van Dijk Aalsmeer
Limoges P.V. Rond de Amstel 39 duiven
en 5 deelnemers
Verweij-Castricum
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
W. Wijfje
R. v.d. Wal
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Vinken E1 strijdend ten onder

Eerste wedstrijd HVM JC2 een feit
De Ronde Venen - De eerste
competitie wedstrijd van het
nieuwe seizoen is een feit. De
jongens van Alliance kwamen op
bezoek en hadden er zin. Maar
de jongens van HVM waren er
ook klaar voor.
Ze begonnen goed en konden goed
druk zetten op Alliance, het was
wachten op het eerste doelpunt. Na
een groot aantal kansen ging de bal
eindelijk het doel in en scoorde Pascal een tegen nul voor HVM. Het

vasthouden van de voorsprong viel
niet mee en helaas Alliance kwam
in een goede positie en scoorde een
tegen een gelijk.
Dit was waarschijnlijk voor Alliance
een goede opsteker, want twee minuten later was twee tegen een.
In de welverdiende rust hebben
is de tactiek voor de tweede helft
doorgesprokenen en zijn een paar
posities gewisseld. Dit bleek een
goed idee. Al vroeg in de tweede
helft wist Pascal wederom te sco-

ren en was de stand weer gelijk.
Ondanks een groot aantal kansen
aan beide kanten lukte het toch niet
meer om te scoren. Ook de keeper
Bas van HVM heeft er voor gezorgd,
door mooie reddingen, dat Alliance
niet meer tot scoren kwam.
Helaas hebben de jongens niet gewonnen, maar het was wel een
mooie wedstrijd met een groot aantal kansen. Dit biedt overigens zeker perspectieven voor de rest van
de competitie.”

Argon zaterdag verliest
Mijdrecht - Argon is er tegen WVHEDW niet aan te pas gekomen, het
speelde wel aardig mee maar was in
standaardsituaties duidelijk de mindere van de Amsterdammers. Middels hoekschoppen en een vrije trap
werd Argon afgetroefd en slikte het
een 3-0 nederlaag.
De dreiging van de thuisploeg begon al met een vrije trap die door
Stuut maar net over werd geknald,
maar na amper negen minuten was
het wel raak toen na een hoekschop
Thomas Claassen vrij simpel in kon
koppen 1-0. Daarna mocht Argon
met een viertal vrije trappen proberen de stand gelijk te trekken, de
tweede poging leek succes te heb-

ben toen in muur de bal met de hand
werd beroerd, maar de scheidsrechter zag het anders. Vervolgens werd
een vrije trap van Albert Mens door
keeper Albers uit de kruising getikt.
Op slag van rust sloeg WV-HEDW
opnieuw toe, nu werd een vrije trap
van de voet van Robbert Stuut tussen paal en doelman Van Moort binnengeschoten. 2-0.
Pas in de tweede helft kon er een
aanval van Argon worden genoteerd, Youri van Adrichem legde de
bal terug op Alan Doorson maar het
schot verdween over het doel. Inmiddels was Lars Sloothaak ingebracht voor Remco von Lindheim
en deed Argon in aanvallend op-

zicht wat meer van zich spreken, zo
werd een vrije trap van Stefan Tichelaar door de keeper weggewerkt
en ging een kopbal van Van Adrichem naast. Halverwege de tweede helft sloeg WV-HEDW opnieuw
toe, na een hoekschop kon Frak Ulrich gemakkelijk voor de 3-0 zorgen. In deze fase werd Jimmy van
Veen nog ingebracht om de stand
een beetje bij te stellen maar Argon gaf ook in de slotfase niet thuis.
Albert Mens mocht vanaf elf meter
aanleggen maar miste, Adil Kamil
mikte van dichtbij te hoog en Kevin
Blom schoot de bal in handen van
de keeper.
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis tegen CDN uit Driebergen.

Vinkeveen - Na de mooie overwinning op SDO E1 uit Kamerik
(3-5) trad De Vinken E1 afgelopen zaterdag aan tegen Tempo
E2.

strijd, met kansen over en weer ontspon zich. Zonder dat één van de
ploegen nog wist te scoren, brak de
rust aan. De tweede helft zou de uiteindelijke beslissing brengen.

Ook Tempo had haar eerste wedstrijd gewonnen (0-4 tegen Luno)
en de verwachting was dan ook dat
het een spannende wedstrijd zou
worden. De Vinken E1, ook dit jaar
gesponsord door Super de Boer
Vinkeveen, is een mix van kinderen die al een paar jaar korfballen
en een aantal kinderen die nog niet
zo lang korfballen. Het is dus nog
wel even wennen. De overwinning
op SDO E1 was dan ook een welkome opsteker. Niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor coach Ingrid Hagenaars.
De Vinken, bestaande uit Zoë van
Dasler, Femke Vousten, Niké v.d.
Mars, Ilse Bosch, Chiara Breedijk,
Finn Kroon, Joran Polhuys, Ravi
Brockhoff en Tom Vis, begon sterk
aan de wedstrijd. Er werd goed samengespeeld en veelvuldig op de
korf van de tegenstander geschoten. Uit één van die pogingen scoorde Finn Kroon de 1-0. Jammergenoeg gingen de andere kansen net
naast en dat gaf Tempo de gelegenheid om, tegen de verhouding
in, terug te komen tot 1-1. Na de
wissel was het Ravi Brockhoff die
de Vinkeveners weer op voorsprong
bracht: 2-1. Een gelijkopgaande

Steuntje
De tweede helft was er één om op
het puntje van je stoel te gaan zitten.
Met kansen en scores aan beide zijdes. Na de gelijkmaker van Tempo,
nam De Vinken wederom het initiatief. Twee mooie doorloopballen
brachten de ploeg op 4-2. Maar in
de eerste de beste aanval na het
laatste Vinken-doelpunt schoot
Tempo raak: 4-3. Dat doelpunt gaf

Vrouwengroepen starten met
fysio fitness en zwemmen
Mijdrecht - Alle vrouwen die willen fitnessen of zwemmen kunnen
dat in een van de vrouwengroepen doen van de kersverse Stichting
Multi Mondo. Elke dinsdagavond
biedt KernGezond, Hofland Medisch Centrum ze een fysio fitness
programma. In het nieuwe Veenweidebad kunnen ze elke donderdagavond zwemles volgen voor een diploma of een training trimzwemmen. Deze sportieve groepen zijn al
langer actief: sinds 2008. Initiatief-

Kanopolo ‘eindelijk’ winst
De Ronde Venen - Het kanopolo team van de kanovereniging de
Ronde Venen is in het toernooi voor
de Nederlandse competitie niet
meer op de laatste plaats geëindigd,
maar schuift een paar plaatsen op.
Dat het ook dit jaar moeilijk zou
worden in het laatste competitieweekend was vooraf wel duidelijk
gezien de behaalde resultaten in de
1e ronde en het feit dat er vijf nieuwe spelers moesten worden ingepast. In de eerste wedstrijd moest
direct worden aangetreden tegen
GKV uit Groningen. Dit team stond
na de 1e ronde op de derde plaats.
Het team van KVDRV ging gemoti-

veerd van start tegen de altijd stugge tegenstander GKV uit Groningen. Tegen dit team werd de afgelopen jaren altijd veloren, maar deze keer niet. KVDRV won overtuigend met 3-0. Vooral op snelheid
en de counter was KVDRV sterker
dan het team met vooral oude rotten. Vorig jaar werd er nog dik verloren met 0-5.
Kortom een hele opsteker om het
weekend te beginnen.
De tweede wedstrijd was tegen KVSO uit
Winschoten. Dit team is als 1e geeindigd en was een maatje te groot
voor de jonge ploeg uit De Ronde
Venen. Tegen Viking uit Amsterdam werd op de valreep een gelijk-

spel in de wacht gesleept. Met nog
30 seconden speeltijd wist Bart van
Es een strafworp te versieren die
hij vanaf de 6 meter lijn verzilverde.
Een hele spannende wedstrijd ging
tegen Waterwolf uit Hoofddorp. De
strijd ging gelijk op, maar Hoofddorp nam telkens weer de leiding. In
de slotminuut wisten zij het winnende doelpunt te scoren en ging de
winst naar Waterwolf (4-5).
Tegen Viking uit Venlo kreeg het
team te maken met het element van
tijdrekken van de tegenstander. Nadat KVDRV dichterbij was gekomen
door 2-3 te scoren, liet de tegenstander de bal rondgaan. Dit leverde veel tijdwinst op. In de jacht op
de bal liet KVDRV een steekje vallen en de tegenstander maakte daar
slim gebruik van door te scoren en
hun zege veilig te stellen.
De doelpunten werden gemaakt
door Johnny Kranendonk; Rob van
Rhenen; Remko van Vliet en Bart
van Es.
Nieuw jeugteam
Door de extra spelers die dit jaar met
polo zijn gestart is de kans groot dat
er volgend jaar met twee teams gespeeld kan worden. Hiervoor moeten er nog wel spelers bijkomen.
Vooral aan middelbare schooljeugd
is behoefte. Bij interesse even bellen. Een keer op proef meetrainen
is meestal mogelijk. Inlichtingen:
zie www.kvdrv.nl

Atlantis 2 wacht op beloning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 in Zaandam aan tegen
ZKV 4. De ploeg van coach Petra
Taal kent een vijftal nieuwe gezichten en met het kampioenschap van
afgelopen seizoen speelt de ploeg
ook een klasse hoger.
De eerste wedstrijd is door Atlantis 2 verloren, ondanks dat de
ploeg goed gespeeld had. Zaterdag
wachtte weer een zware opponent.
Om 13.00 ‘s middags was het fluitsignaal voor de wedstrijd ZKV 4
- Atlantis 2. Atlantis 2 begon de
wedstrijd met de vijf versterkingen
Chantal Poolman, Jacco van Koeverden-Brouwer, Eline Laaper, Kristian Geerdinck en Joyce Gortenmulder. Daarnaast werd het team gecomplementeerd met de vertouwde gezichten van Peter van der Wel,
Melissa van der Stap en Auke van
der Zijden. Berry de Jong begon
aan de kant. Van tevoren wist Atlantis dat het een moeilijke middag zou
worden in Zaandam, ZKV 4 is een
ploeg met veel scorend vermogen
en routine.

Scherp
Atlantis 2 liet zich echter niet afschrikken en begon scherp aan de
wedstrijd. Ondanks de snelle 2-0
achterstand, scoorde de ploeg uit
Mijdrecht er effectief op los en
stond het 2-3. Atlantis liep verder uit
naar een 3-4 voorsprong waarna de
wedstrijd verder gelijk op ging in de
eerste helft.
Ondanks de 8-6 achterstand van
Atlantis in de rust, waren er zeker
kansen op een overwinning.
De tweede helft leverde in het begin
geen doelpunten op. Verdedigend
zat het de tweede helft goed in elkaar bij Atlantis, de aanvallen van
ZKV werden regelmatig ontregeld
en waren kort. Hierdoor kon Atlantis veel aanvallen en proberen het
gat te dichten. Echter werd het gat
van twee doelpunten niet verkleind
en de ploeg uit Mijdrecht had meer
moeite met scoren dan in de eerste
helft. Ook de inbreng van Lisanne
van Doornik, Berry de Jong en Tamara Gortenmulder kon het tij niet
keren. ZKV 4 ging wel door met scoren, waardoor er na het fluiten voor

het eindsignaal door de scheidsrechter er een 13-9 eindstand op
het scorebord stond. De uitslag
geeft een vertekend beeld, want het
door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 speelde een sterke wedstrijd en
een overwinning had gekund. Atlantis was alleen ongelukkig in de
afronding van de kansen.
Frivole
De wedstrijd laat wel zien dat Atlantis 2 op de goede weg is, verdedigend stond het team goed, aanvallend werden er veel kansen gecreëerd en het team staat collectief
sterk. Dit was pas de tweede wedstrijd van dit nieuwe Atlantis 2 en
twee sterke tegenstanders zijn nu al
aan de beurt geweest. Dit biedt voor
de ploeg uit Mijdrecht veel perspectief voor een goede klassering in de
poule. Het is nu nog alleen wachten
op de beloning voor het goede spel.
Volgende week zaterdag speelt Atlantis 2 thuis tegen Rohda 5 om
17.00 uur; kom het frivole spel van
de ploeg aanschouwen en moedig
de ploeg aan.

de bezoekers ‘vleugels’. De Vinken
leek iets aangeslagen en had moeite met het fanatieke spel van de bezoekers. Maar dat niet alleen, Tempo begon ook steeds zuiverder te
schieten. En hoewel De Vinken om
elke bal streed, kon het niet voorkomen dat Tempo het heft in handen
nam en via twee afstandschoten op
4-5 kwam. En ook het laatste doelpunt, via een strafworp, kwam van
Tempo: 4-6.
Ondanks deze nederlaag kan de
Vinken E1 terugkijken op een goede wedstrijd. Er werd voor elke bal
gestreden en ook het samenspelen
gaat steeds beter.

nemer Quassima Asafiati die de activiteiten op persoonlijke titel organiseerde, heeft ze nu ondergebracht
in de Stichting Multi Mondo om de
continuïteit beter te waarborgen.
Het stichtingsbestuur is een multicultureel en bestaat uit Quassima,
Jenneke van Wijngaarden en Havva
Uysal. Een ideale samenstelling volgens Quassima om vrouwen te helpen elkaar te versterken.
“Vrouwen kunnen zich om allerlei redenen prettiger voelen als ze
in een groep zijn met alleen maar
vrouwen. Vooral als ze sportief bezig zijn zoals in de fitnesszaal of
het zwembad kunnen ze meer onzeker worden over hun uiterlijk als
er mannen bij zijn. Als vrouwen onderling is er ook herkenning. Alle
vrouwen zijn welkom, of je bijvoorbeeld niet gemakkelijk in het openbaar gaat zwemmen vanwege littekens, prothese of vanwege je religie,
dat maakt niets uit. Ook alle vrouwen die alleen maar zin hebben om
lekker te zwemmen kunnen gewoon
meedoen.”

begeleiding, gebaseerd op de persoonlijke situatie.
De zwemlessen voor diploma A zijn
volgens Quassima een absolute
must voor alle vrouwen: “In Nederland zou volgens mij iedereen moeten kunnen zwemmen en in deze
omgeving is dat helemaal belangrijk
met al die sloten en plassen om ons
heen. Je moet jezelf kunnen redden
en je leert ook wat je moet doen als
iemand anders ineens in het water terecht komt zonder te kunnen
zwemmen.”
Zelf geeft ze de training trimzwemmen. “Dat is behoorlijk pittig en
daarom heel goed voor je conditie,
maar het is ook gewoon leuk en gezellig. We doen wedstrijdjes, estafettes, slagverbetering, nieuwe slagen leren en spelletjes in het water of oefeningen om zo ver mogelijk onder water te blijven.” Zwemlerares Ans Brugman geeft de lessen
om de diploma’s A, B of C te halen.
Beide vrouwengroepen (zwemmen
en fysio fitness) starten weer half
september.

Conditie
Vooral het fysio fitness is gericht
op conditieverbetering in het algemeen en in het bijzonder voor vrouwen met (rug)problemen of andere lichamelijke klachten. De vrouwelijke fysiotherapeut geeft iedere vrouw die meedoet persoonlijke

Voor meer informatie en aanmelding: Stichting Multi Mondo, via
Stichting de Baat, Kerkvaart 2, tel.
nr. :0297 - 230 280 (ma. t/m do. 9.00
- 15.30 uur) of via Quassima Asafiati persoonlijk, tel. 06-26 99 93 95
(vrijdag), of e-mail naar hetvolgende: info@multmondo.nl.

Tennisvereniging De Ronde Venen

Clubkampioenschappen
jeugd groot succes!
Mijdrecht - Van zondag 5 tot en
met zondag 12 september waren
dit jaar de Clubkampioenschappen Jeugd bij Tennisvereniging
De Ronde Vener in Mijdrecht.
Dit jaar waren de clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren gelijk, in tegenstelling tot vorig jaar. Dit bleek een groot succes
te zijn. Er waren verschillende categorieën, vele hiervan werkte met het
‘poule-systeem’ waardoor er meerdere wedstrijden werden gespeeld
voor één prijs.
Voor de deelnemers ‘enkel tot en
met 17 jaar’ was er een extra prijs.
Naast de beker die bij hun behaalde
1e plaats hoorden, mogen zij ook de
wisselbeker voor een jaar mee naar
huis nemen! Dit jaar waren dit, net
als vorig jaar, Dennis Pauw en Franciska Oudshoorn, zij zijn de JeugdClubkampioenen van De Ronde Vener. Ook deden er veel nieuwe leden mee, gekomen van de puppytraining en Hart voor Sport. Voor
hen waren de clubkampioenschappen een hele nieuwe ervaring, maar
ze deden het erg goed!
Zonder onze sponsors hadden de
clubkampioenschappen niet zo’n
groot succes geweest! Albert Heijn
Leicester was bereid ons te helpen
en van hen kregen we verschillende
soorten fruit, een onmisbaar sportdrankje en wat chips en m&m’s voor
de zoete trek. Via Jef van Dijk wilde ook de Firma Heinz graag de
helpende hand bieden. Zij regel-

den voor alle kinderen overheerlijke
pakjes roosvicé. Voor in het weekend had Automotive-centre van
Nieuwkerk uit Mijdrecht een leuke
verrassing: elk kind mocht op hun
kosten een lekker bakje patat halen!
Op deze manier willen we alle sponsors hartelijk bedanken, jullie hebben ons fantastisch geholpen!
De winnaars van dit jaar zijn:
JE tm 17 jaar
1ste Dennis Pauw
2de Benjamin Engelschman
ME t/m 17 jaar
1ste Franciska Oudshoorn
2de Anouk v Tricht
MD t/m 17 jaar
1ste Nandy v Kroonenburg
2de Linda Lemkes
Franciska Oudshoorn
Anouk v Tricht
GD t/m 17 jaar
1ste Dennis Pauw
2de Casper Smits
Franciska Oudshoorn
Nandy v Kroonenburg
JE t/m 12 jaar
1ste Jarni v/der Wilt
2de Bjarne Vedder
JD t/m 12 jaar
1ste Bjarne Vedder
2de David Haspels
Jarni v/der Wilt

Jimmy Kok
ME t/m 12 jaar
1ste Kim Dijkstra
2de Julia Ruijgrok
MD t/m 12 jaar
1ste Kim Dijkstra
2de Demi Andriessen
Julia Ruijgrok
Joline Twaalfhoven
GD t/m 12 jaar
1ste Stefan Dijkstra
2de Ruben Ruijgrok
Kim Dijkstra
Julia Ruijgrok
JE t/m 10 jaar
1ste Stefan Dijkstra
2de Niels Oliemans
ME t/m 10 jaar
1ste Ilse de Jong
2de Joshua Spruyt
MD t/m 10 jaar
1ste Kirsten Kapteijn
2de Chantal de Bruijn
Michelle Kuiper
Marije de Bruijn
JE t/m 8 jaar
1ste Jesse v/der Helm
2de Javier v Meines
JD t/m 8 jaar
1ste Ralph Boogaard
2de Niels Hazelaar
Jesse v/der Helm
Brian v/der Neut
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Tweede bridgeladder bij
Bridgevereniging Legmeer

CDA fractie stelt wethouder Dekker vragen:

Uithoorn - De tweede bridgeladderavond confronteerde winnaars en verliezers van de drie
lijnen met elkaar. Voor de laagsten de hoogstgeëindigde sloeg
het uur van de waarheid, was het
vorige week pech, geluk of sjoege!
In de A-lijn is het laatste van toepassing voor Andre van Herel & Cora de Vroom die met hun score van
64,93% fier aan kop gaan. Ook Gerda Schavemaker & Frans Kaandorp
weten van wanten met een tweede plaats en 63,19%. Joop van Delft
& Toon Overwater werden net voor
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister
met 59,03% om 58,68% derde, terwijl Cobie Bruine de Bruin & Trudi
Zandbergen met een vijfde plaats
en 54,51% er ook duidelijk helemaal
bijhoren.

In de B-lijn kloppen Rita Vromen
& Henny Westendorp duidelijk aan
de poort van de A-lijn, een eerste
plaats werd hun deel met maar liefst
64,17%.
Ben ten Brink en Jan Bronkhorst
herstelden zich van de klap van een
week eerder met een prachtig resultaat van 61,67% als tweede. Lenie Pfeiffer & Jannie Snabel eisten
de derde plaats op met 57,50% en
Jan Egbers & Jaap Kenter eindigden
als vierde met 56,25%. Lijnie Timmer
& Jan Schavemaker schaarden zich
ook bij de beste vijf met 55,42%.
Stijgend niveau
In de C-lijn stelden Heleen & Mees
van der Roest orde op zaken door
een eerste plek af te dwingen met
59,58% en zo alvast weer een niveautje te stijgen.

” Waarom is het Industrieterrein
zolang onveilig voor fietsers?”
Mijdrecht – De fractie van het CDA
heeft deze week de volgende brief
gestuurd naar wethouder Dekker
van Openbare Werken: “In het kader van de betere bereikbaarheid en
de renovatie van het Industrieterrein te Mijdrecht is de Industrieweg
aangepakt teneinde de voornoemde
doelstellingen te bereiken. Een en
ander zoals is overeengekomen met
de Vereniging Industriële Belangen
te Mijdrecht.
Een loffelijk streven daar er waar
het de veiligheid op de Industrieweg
betrof nog wel eens gevaarlijke situaties ontstonden bij afslaand verkeer. De voorgestane oplossing lijkt
een behoorlijke verbetering. Er zijn
echter nog wel wat kanttekeningen
te plaatsen bij de realisatie van de
renovatie van de Industrieweg.
Geëlektrocuteerd
Allereerst bevreemdt het ons zeer
dat een inwoonster van Mijdrecht
bijna geëlektrocuteerd werd toe zij
om steun te vinden een tijdelijk verkeersbord vastgreep.
Kennelijk was bij het plaatsen van
de paal van het bord een elektrische
leiding geraakt.
Vreemd, daar waar het verplicht
is voor de aanvang van alle werkzaamheden een melding te doen
bij het Kadaster (een zgn WION
of Klikmelding), waarna de betreffende aannemer op de hoogte gesteld wordt van de aanwezigheid
van kabels en leidingen en daarbij
ook verplicht wordt om te allen tijde een proefsleuf te graven om zich
ervan te gewissen dat er geen ka-

bels of leidingen liggen daar waar
hij werkzaamheden gaat verrichten.
Dat geldt ook voor het plaatsen van
(tijdelijke) verkeersborden.
Wij nemen aan dat met de betreffende inwoonster van Mijdrecht
zeer goed contact is geweest door
u of uw opdrachtnemer om leed en
schade te vergoeden.
Fietsers
Verder bevreemdt het ons dat de
werkzaamheden zo lang duren
en dat vooral voor de voetgangers
en de fietsers een zeer onduidelijke en dus onveilige situatie is ontstaan tijdens de werkzaamheden. Te
meer omdat een mogelijk wat minder comfortabele maar wel veilige
oplossing mogelijk zou zijn geweest.
Ook nu nog, maanden na de aanvang van de werkzaamheden, is het
fietspad nog steeds niet gereed en
moeten fietsers en voetgangers van
de rijbaan gebruikmaken om hun
doel te bereiken.
Het CDA vraagt zich af of in het
contract met de opdrachtnemer
wel goede eisen zijn gesteld aan de
duur van de werkzaamheden en de
veiligheid van de langzaam verkeer
weggebruikers.
Het moge toch bekend zijn dat voetgangers en fietsers naar alternatieven gaan zoeken als de omweg die
zij moeten afleggen bij werkzaamheden in hun ogen (terecht) te lang
is en ook niet veilig. Dat zij dan niet
altijd de veiligste weg kiezen ligt
voor de hand en moet bekend zijn
bij de opstellers van het contract.

Geruchten
Bij geruchte hebben wij vernomen
als zouden de nutsbedrijven de oorzaak zijn van de lange duur van de
werkzaamheden. Dit komt ons zeer
vreemd voor. Immers, bij de voorbereiding is uitgebreid overleg mogelijk met de nutsbedrijven en is afstemming mogelijk van de werkzaamheden van de diverse nutsbedrijven. Het contract met de opdrachtnemer van de renovatie van
de Industrieweg moet daarop worden afgestemd. Zou het dan zo
kunnen zijn dat de werkzaamheden
eerst kort voor een vakantieperiode
van 3 weken zouden kunnen aanvangen, is daar met de datum van
aanvang van de werkzaamheden rekening mee te houden.
Hierdoor hadden de werkzaamheden bij zo’n gevoelig traject als het
gaat om veiligheid en bereikbaarheid geen maand stil hoeven te liggen. Voor de werkzaamheden aan
het fietspad heeft dat zelfs nog langer geduurd.
Overigens moet het van ons hart dat
voor voetgangers het Industrieterrein niet zo’n heel erg veilig gebied
is. Trottoirs zijn uitermate dun gezaaid waardoor de bereikbaarheid
per voet van het Industrieterrein niet
mogelijk is.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie
en verzoeken u maatregelen te treffen om de overlast voor voetgangers
en fietsers op zo kort mogelijk termijn te beëindigen”, was getekend
Aad Hoogstraten namens de CDA
fractie.

Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer
maakten dit ook waar met 56,25%
als tweede en Maarten Breggeman
krabbelde met behulp van stand in
Huib van Geffen met 53,19% ook
weer een rang terug. An & Jan van
Schaick werden vierde met 51,39%
en deukten zo ook hun blazoen uit,
gevolgd door Lidy Krug & Ada van
Maarseveen met 50,42%.
Ook bridgen?
Wilt u een volgende keer ook deel
uit maken van het stijgen en dalen,
kom dan bridgen bij Bridge Vereniging De Legmeer.
Elk woensdagavond vanaf 19.15 uur
in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor info secretariaat Gerda Schavemaker, tel. 0297 567458 of e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl.

Ben jij
al vitaal?
Uithoorn - Vitaliteit is meer dan
je fit voelen. De juiste combinatie van beweging, voeding en
ontspanning is de sleutel naar
een gezonde leefstijl. Iedereen
weet dat dit belangrijk is, maar
hoe weet je nu hoe jouw vitaliteit ervoor staat en wat je zou
moeten doen om die te verbeteren?

CSW F1 & F2 in het nieuw

Met een complete preventieve
Vitality Check (de V-check) krijg
je duidelijkheid. Je ontvangt een
advies voor een gezonde leefstijl, met specifieke aanbevelingen wat beweging, voeding en
ontspanning betreft.
Met de V-check wordt gemeten
- de functionaliteit spieren,
gewrichten en organen
- de energiereserves en het
vermogen van het lichaam
deze aan te spreken
- de mate van verzuring en het
vermogen om deze te neutraliseren
- de balans van de aanwezige
voedingsstoffen
- de BMI (body mass index)
- de trainingshartslagzones

Wilnis - Het nieuwe voetbalseizoen is gestart en voor die gelegenheid zijn
de F1 en F2 van CSW in een nieuwe outfit gestoken dankzij bereidwillige
sponsors. Het liefst zouden de enthousiaste jongens er elke dag mee willen
opstaan en er mee naar bed gaan maar dan is de kleding niet op tijd schoon
voor de trainingen en de wedstrijd.
Succes mannen met het komende seizoen!

Je ontvangt een persoonlijk
leefstijlplan, dat met de coaches besproken wordt. Daarna
kan je, naar keuze met of zonder begeleiding, aan de slag om
je doel te bereiken.
Meer weten?
www.amstelhof.com/vcheck

CSW speelt gelijk in een
bizarre wedstrijd
Wilnis - Kent u die wedstrijd nog
van Ajax tegen Sparta van vorig
jaar? Waarin Ajax veertig doelpogingen kreeg maar toch gelijkspeelde? Afgelopen zaterdag leek CSW
2 – Geinoord 2 daar wel een kopie van te zijn. De bal wilde er voor
CSW maar niet in, terwijl Geinoord
genoeg had aan anderhalve kans.

Pro Am Veldzijde voor KiKa
brengt 2500 euro op!
Wilnis - Amateur en professional
golfers hebben op vrijdag 10 september de eerste Pro-am van golfclub Veldzijde gespeeld met als doel
een mooi bedrag voor KiKa (KInderen KAnkervrij) bij elkaar te spelen.
Georganiseerd door de professionals Jeroen Posthuma en Jacques
Balvert en leden in het kader van
het 5e lustrum van de club.
Een Pro-Am is een wedstrijd waarbij
een professional samen met 3 spelers een ronde speelt. De professional geeft tijdens het spel advies en
probeert natuurlijk ook dat zijn team
gaat winnen. Er waren flights verkocht aan 8 bedrijven en het bestuur van Veldzijde. De bedrijven
die aan deze eerste pro-am deelnamen waren Cronos, QNH, ING,

KPMG, Verkaik, Account Xtra, Fidder en IFO. Het bestuur van Veldzijde had de flight ingekocht voor een
aantal leden dat zich bestuurlijk had
ingezet.
Lustrum
De spelers werden in de ochtend
ontvangen met koffie en lustrumgebak en gingen om 12.00 uur de
baan in. In de baan werden ze door
de horeca van Veldzijde verwend
met lunchpakketten, drankjes en
snacks. Helaas werden ze ook door
de weergoden verwend met een
aantal enorme plensbuien. Daar
trokken deze golfers zich niets van
aan en concentreerden zich op het
maken van goede scores, neary’s en
longest drives. Na de wedstrijd werden de spelers warm onthaald met

muziek van Aristakis, een gezellige
borrel en een lekkere maaltijd.
Tijdens de maaltijd was er ruimte voor de prijsuitreiking. Professional Roel Jacobs van de Rijswijkse
Golfclub werd eerste bij de pro’s, op
de voet gevolgd door Jeroen Posthuma (thuiswedstrijd) en Alexander Renders van de Haenen uit Breda. Het beste team was Veldzijde
(Hugo Kramer, Paul Thole en Ronald Romein), tweede het team van
Teun Verkaik en derde de heren van
QNH.
Deze dag heeft 2500 euro opgebracht voor KiKa. KiKa (KInderen KAnkervrij) werft fondsen,
die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.

De wedstrijd leek rustig te beginnen, maar al snel kwam daar verandering in. De scheidsrechter zag
na drie minuten een speler van CSW
een duwfout maken in het strafschopgebied, waardoor hij de bal
op de stip legde. De Geinoord-speler koos een hoek, maar keeper Patrick Alblas wist de bal zeer fraai uit
de hoek te tikken. De redding bleek
veel zelfvertrouwen te kweken bij
de Wilnissers, want vanaf dat moment werden ze de betere ploeg en
gingen ze op jacht naar de 1-0. Vincent van Hellemondt en Edwin Milton waren dichtbij een goal, maar
kopten beiden in de handen van
de keeper. Na mooi combinatiespel
had ook Wilfred Kooiman de 1-0 op

zijn schoen, maar weer stond de
keeper in de weg.
Afstand
Nadat Geinoord een half uur niets
had in te brengen kwamen zij toch
op voorsprong. Een mooi afstandsschot vanaf de 16 verdween in de
kruising. Na 0-1 ging CSW meteen weer opzoek naar een goal via
Edwin Milton en Vincent van Hellemondt, maar zij konden het net nog
steeds niet vinden. Ook een kopbal
van Jochem van Bergen uit een corner ging maar net over en zo bleef
de ruststand 0-1.
Trainer Ivan Lont zei in de rust dat
ze geduld moesten hebben en dat
de goal dan echt wel zou komen.
De Wilnissers begonnen de tweede helft weer sterk, maar nog steeds
lukte het maar niet om een goal te
maken. Na een aantal afstandsschoten van Jochem van Bergen
en een 1-op-1 kans van Edwin Milton dacht CSW eindelijk de 1-1 te
hebben gemaakt. De doorgebroken
Edwin Milton werd neergehaald,
maar Ricky Koot wist de bal op te

pikken en te scoren. Helaas gaf
de scheidsrechter geen voordeel,
waardoor de goal werd afgekeurd.
Raak
Vijf minuten voor tijd was het dan
ein-de-lijk raak; Edwin Milton scoorde uit een scrimmage en de opluchting was zichtbaar aan de kant van
CSW. Verrassend genoeg kon de
thuisploeg niet lang genieten van de
welverdiende treffer, want Geinoord
wist daarna één kans te creëren en
deze meteen te verzilveren: 1-2. In
de blessuretijd deed CSW er weer
alles aan om een goal te maken,
maar het leek uit te draaien op een
ongelukkige middag. Toch kregen
de Wilnissers nog wat zij minstens
hadden verdiend. Uit een allerlaatste corner, waarbij keeper Patrick
Alblas ook kwam helpen, was het
wéér Edwin Milton die wéér uit een
scrimmage 2-2 maakte.
Al met al een knotsgekke wedstrijd
die voor de neutrale supporter zeer
leuk was om naar te kijken. Volgende week speelt CSW 2 uit tegen
Zwaluwen ’30.

Open dag HVM geslaagd!
Mijdrecht - Zondag 12 september vond de jaarlijkse open
dag van Hockey Vereniging
Mijdrecht plaats (HVM).
Ruim 30 kinderen hebben enthousiast meegedaan aan allerlei oefentrainingen op het veld. De open

dag werd afgesloten met echte wedstrijdjes. De ouders zijn in
het prachtige nieuwe clubhuis
door de voorzitter van HVM bijgepraat over het reilen en zeilen van
de vereniging. De kinderen kregen na afloop een informatietasje mee met o.a. een bidon & key-

cord van hoofdsponsor Rabobank
Rijn en Veenstromen en kortingsbonnen van Duosport. Ter plekke
zijn 11 kinderen lid geworden.
Kinderen die zich inschrijven vóór
20 september 2010 betalen geen
inschrijfgeld à 30 euro.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0297-581698

pagina 24

Nieuwe Meerbode - 15 september 2010

Braderie/Najaarsmarkt in Wilnis:
mooi weer, gezellig dorps en ontzettend leuk

Wilnis - Prachtig weer, enthousiaste organisatie, blije deelnemers en veel, heel veel bezoekers. De Wilnisse jaarmarkt
die zaterdag jl. werd georganiseerd, was echt de moeite waard om een bezoekje te
brengen. Er was veel te bele-

ven voor jong en oud. Als u er
niet bent geweest, heeft u iets
gemist. Het is echt een aanrader voor volgend jaar.
Bijgaande foto’s tonen u een
kleine impressie van deze oer
dorpse, maar reuze gezellige
braderie.
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Opnieuw een overwinning
voor Legmeervogels B1
Uithoorn - De tweede competitiewestrijd mocht de B1 aantreden tegen de voorlopige koploper JSV
Nieuwegein. Deze wedstrijd betekende tevens het debuut van de
twee broertjes Martins, kort genoemd “Li” en “Lu”.
Legmeervogels had de eerste helft
een veldoverwicht, wat echter niet
tot doelpunten leidde. Tot de 16 lukte de combinaties aardig, maar een
goede eindpass ontbrak om de score te kunnen openen. Achterin stond
de organisatie goed, zodat heel erg
weinig werd weggegeven. Een dubbelblanke ruststand legde nog maar
eens de nadruk op waar het bij de
B1 aan ontbrak, namelijk het scoren
van doelpunten. De tweede helft gaf
aanvankelijk een zelfde beeld weer
als de eerste helft. Na 12 minuten
maakte onze achterhoede de enige

grote fout in de wedstrijd, en tegen
alle verhoudingen in werd dit direct
afgestraft door de Nieuwegein aanval: 1-0. Weer stond de B1 achter, en
nu was het maar afwachten hoe de
tot dan toe moeilijk scorende ploeg
dit zou oppakken. De ploeg bleeft
voetballend proberen kansen te
creeren, en 7 minuten na de domper van het JSV doelpunt was het
Lilingho die vanaf rechts naar binnen trok en vanaf 20 meter met zijn
linkerbeen de Nieuwegein doelman
het nakijken gaf: 1-1.
Doelpunt
Voor Legmeervogels leek dit doelpunt bevrijdend te werken, want
amper 3 minuten later was het de
deze wedstrijd veel opkomende
vleugelverdediger Sander die binnen de 16 onregelementair werd afgestopt: de strafschop werd door

Noud binnengeschoten wat een 1-2
voorsprong betekende. 10 minuten
later werd Lulingho door Gino in de
diepte weggestuurd en met een magistaal stifte vanaf 20 meter besliste
deze debutant de wedstrijd 1-3. Ondanks de extra tijd (ongeveer 10 minuten) kwam de eerste competitiezege van de B1 niet meer in gevaar.
Als meest belangrijke punten kan
gesteld worden dat deze overwinning is behaald door alle 16 aanwezige spelers, want winnen (en verliezen) doe je als groep in het geheel. Het feit dat de B1 na 3 bekerwedstrijden en 2 competitiewedstrijden nog geen kaart heeft gekregen, bevestigt dat de groep bezig is
met voetballen, en niet met andere
overbodige en onnodige randverschijnselen.
Houd dit vol mannen, want jullie zullen alleen nog maar beter worden.

Manager Pieter Bas Kolenberg en trainer-coach Eric Otto bespreken de tactiek voor de wedstrijd tegen Overbos.

Puntendeling voor hockeyheren
Qui Vive A1 en Overbos
Uithoorn - Het is het hoogste
jongensteam van Qui Vive niet
gelukt in het openingsweekend van de voorcompetitie in de
Topklasse A de drie volle punten
mee naar huis te nemen. Een riante 1-3 voorsprong in de eerste
helft werd in de tweede helft uit
handen gegeven.

Nieuwe trainer Victor Herrendorf spreekt de jongens toe

Qui Vive A1, met vier nieuwe gezichten in de gelederen en een helaas geblesseerde Jacob Veerhuis
langs de lijn, begon voortvarend en
met mooi samenspel aan de eerste
competitiewedstrijd tegen het lastige Overbos in Beverwijk. Na 4 minuten werd al de eerste strafcorner
afgedwongen, overigens zonder resultaat. Twee minuten later was het
Tom Gunther die de openingstreffer
maakte, nadat hij zijn eerste schot
gekeerd zag.
Qui Vive, dat dit jaar onder trainer/
coach Erik Otto en teammanager
Pieter Bas Kolenberg al een prima
voorbereiding achter de rug had,
bleef het initiatief naar zich toe trekken en zag dit in de 15e minuut beloond met een tweede doelpunt van
Tom Gunther, nu direct uit een straf-

corner.
Overbos leek zich te herpakken en
hun razendsnelle spits zorgde diverse keren voor verwarring in de
Qui Vive achterhoede. Dit resulteerde in een strafcorner voor Overbos,
en een schot op doel, dat echter de
paal trof. Overbos loerde op kansen
en zag in de 27ste minuut een backhand schot na een mooie uitbraak
achter keeper Kaas in het doel verdwijnen. Qui Vive herstelde zich en
liet via goed opgezette aanvallen en
combinatiespel zien dat ze heel wat
in huis hebben.
De druk op de Overbos-verdediging
werd steeds groter en in de 31ste
minuut tikte Daniël de Graaf bij de
rechterpaal een backhandschot van
Marc van Zijverden onbereikbaar
voor de keeper in de verre hoek.
Met deze 1-3 voorsprong ging Qui
Vive de rust in.
Tweede helft ommekeer
De tweede helft gaf een heel ander
beeld. Het spel van Qui Vive werd
rommelig, met veel balverlies na soloacties. Overbos wist daarvan te
profiteren en benutte een strafcorner met een slimme combinatie. Qui

Legmeervogels F14 begint heel goed!
Uithoorn - Zaterdag 11 september is de nieuwe competitie voor
de F14 van Legmeervogels begonnen. De F14 is het allerjongste Legmeervogels-team en is
gevormd door 10 jongetjes uit de
mini’s van het vorige seizoen.
Na een aantal zeer goede oefenwedstrijden begon het dan nu voor
het “echie”. Er moest aangetreden
worden tegen de F8 van RKDES.
Een beetje gespannen zaten de spelertjes in de kleedkamer te luisteren
naar de tactische bespreking. Voor
de wedstrijd werden er eerst teamfoto’s gemaakt en daarna kon er afgetrapt worden. In het doel stond
Daniel van Vliet. In de verdediging
voor hem, stonden Robin Wakkers
en Rody Hoogduijn. Rens Janmaat,
Ayoub Elkaddouri en aanvoerder
Sven Kas waren op het middenveld
te vinden. Voorin zorgen Bart Duikersloot en Samuel Abel voor het
aanvallende gevaar. Rohan Sassen
en Jayden Zschuschen waren de
wissels. Legmeervogels F14 schoot
uit de startblokken en liet er geen
twijfel over bestaan, om de 3 punten gewoon in Uithoorn te houden.
Na een verre uitrap (wind tegen)
van keeper Daniel, rende Samuel
langs alle verdedigers van RKDES
en schoot onhoudbaar de 1-0 binnen. Niet veel later maakte Samuel
ook de 2-0. Gas terug werd er echt
niet genomen door de F14 en er
werd voor iedere meter gestreden.
Robin liet zien dat hij al een echte
laatste man is, die moeilijk te passeren is en samen met Rody hield
hij alles tegen. Aanvoerder Sven dirigeerde het team constant naar
voren, dus doelpunten konden gewoon niet uitblijven. Dit vond ook
Bart (onze jongste) en die knalde
voor de rust een zuivere hattrick in

de touwen. Wat resulteerde in een
5-0 ruststand. Met deze stand ging
de F14 limonade drinken. Rohan en
Jayden kwamen na de rust voor Ayoub en Bart in het veld. Na het fluitsignaal, liet Jayden meteen zien er
veel zin in te hebben. Met een harde knal zorgde hij voor de 6-0. De
kleine mannen gunden RKDES
geen rust en gingen lekker door
met hun hartstochtelijke spel. De
vele toeschouwers genoten tijdens
het mooie weer van de voetbalshow. Opnieuw trof Legmeervogels
F14 doel en nu was het Rens die zijn
eerste doelpunt van het seizoen bin-

Vive voerde de druk op maar wist
drie kansen op rij te niet verzilveren.
En dat gaf Overbos uit een overigens onterecht gegeven strafcorner
de mogelijkheid de 3-3 op het scorebord te krijgen. Qui Vive bleef proberen de winst naar zich toe te trekken, kreeg nog een strafcorner en
twee opgelegde kansen, maar het
spel was te gehaast. De 3-3 einduitslag werd door Qui Vive als een fikse nederlaag ervaren.
Spannende voorcompetitie
Komende zaterdag 18 september
ontvangt Qui Vive jongens A1 om
14.15 uur Hurley A1 op het mooie
complex aan de Noorddammerweg/ hoek Vuurlijn in De Kwakel.
De mannen zullen erop gebrand zijn
een goed resultaat neer te zetten,
en dat mag gezien de uitstekende resultaten in de voorbereiding,
zeker verwacht worden. Qui Vive
ontmoet in deze spannende voorcompetitie ook nog Xenios, HBS en
landskampioen Pinoké. De nummer
1 plaatst zich automatisch voor de
landelijke competitie. De nummer
twee gaat door naar de sterke interdistrictscompetitie.

gonnen solide. Groningen gaf halve druk en daarmee wachtte de dames van Qui-Vive hun kans af. Na
een diepe bal van aanvoerder Imke
de Graaf, van Qui-Vive, kwam de bal
in de aanvallende cirkel.

nen schoot en de 7-0 op het bord
zette. Keeper Daniel kreeg de 2e
helft helemaal niets meer te doen.
De laatste 5 minuutjes mocht Bart
nog even invallen voor de moegestreden Samuel (weekje griep achter de rug) en hij bepaalde met zijn
4e doelpunt de eindstand op 8-0.
Na de wedstrijd werden de strafschoppen (waar we wekelijks op oefenen) ook door iedereen heel goed
ingeschoten. Om zo de competitie
te beginnen is natuurlijk fantastisch
en we hopen volgende week, uit tegen Roda 23 weer een mooi resultaat neer te zetten.

Qui Vive dames

De eerste drie
punten zijn binnen!
Uithoorn - Qui-Vive dames 1 speelden afgelopen zondag hun eerste
overgangsklasse wedstrijd.
Om kwart voor een ging de wed-

strijd tegen Groningen van start.
De dames van Qui-Vive speelden
voor het eerst na lange tijd weer
in de overgangsklasse en ze be-

Roanne Voorburg pikte de bal daar
op. Er werd een overtreding gemaakt wat direct tot een strafbal
leidde. De aanvoerder zelf nam de
strafbal en het was 1-0 voorsprong
voor de Kwakelaars.
De wedstrijd vervolgde zich en Groningen was erg gewaagd aan de
thuisploeg.Ver in de eerste helft
kreeg Qui-Vive nog een aanvallende
strafcorner. In de rebound wist Bibi
van Beek te scoren met een backhand schot. Met een gerustellende 2-0 voorsprong ging Qui-Vive de
rust in. De tweede helft had Groningen de tactiek over een ander boeg
gegooid. De Noorderlingen zetten
volle druk op de opbouw van QuiVive. De Thuisploeg wist hier geen
antwoord op te geven waardoor het
gelijk spel snel op het scorebord
stond.
De beide ploegen werkten hard
voor de winst, maar de goal viel niet.
Tegen het einde van de tweede helft
kreeg Renee Broggel de bal en kon
na een eigen geforceerde kans een
goal maken. Deze goal betekende
de winnende waarmee de Kwakelaars de overwinning binnen sleep-

Legmeervogels verliest van RKDES
Op de foto (staand van l. naar r.): Rody – Daniel – Jayden – Ayoub –
Sven en Samuel. Zittend: Bart – Rens en Robin. Liggend: Rohan.

Uithoorn - Binnen de minuut
was er een klein kansje voor de
gastheren maar Patrick Brouwer keerde de inzet voortreffelijk. Met deze ene actie zo vroeg
in het duel was het kruit van RKDES gelijk al verschoten.
Het is dan Legmeervogels die het
initiatief neemt en dit eigenlijk gedurende het gehele duel heeft gehad. Alleen het afmaken van de kansen is het grote probleem van Legmeervogels. Dit seizoen en eigenlijk ook vorig seizoen. Toch is het de
thuisclub die op een 1-0 voorsprong
weet te komen. Een tackel van Stefan van Grieken leverde een vrije
trap voor RKDES op een meter of
18 van het doel van Legmeervogels.
Deze vrije trap wordt in de achterhoede van Legmeervogels verkeerd
beoordeeld en stel Mark Schut van
RKDES in staat om Patrick Brouwer
met een bekeken kopbal te passeren. 1-0. Een aantal minuten later
loopt Stefan van Grieken tegen zijn
tweede gele kaart, dus rood, op en
mag al na 19 minuten de kleedkamer weer opzoeken. Ondanks het
feit dat Legmeervogels dus een man
minder heeft in het veld is het wel

de ploeg die RKDES ver terug dringt
op eigen helft en een paar kansen
weet te creëren. Helaas zoekt men
het doel wat te hoog en verdwijnen
veel schoten ver over het doel van
RKDES. Een enkele keer verdwijnt
er ook een schot naast het doel.
Als je gedurende de eerste 45 minuten de bovenliggende partij bent
dan is het pijnlijk als je op slag van
rust tegen een 2-0 achterstand
komt te staan. Een snel uitgevoerde counter van RKDES werd met
het hoofd afgerond door Ivo Lentjes.
Hierbij dient dan wel opgemerkt
te worden dat er ook niemand van
Legmeervogels deze RKDES speler ook maar een stro breedte in de
weg liep.
Op deze manier kijkt Legmeervogels
dan tegen de 2-0 achterstand aan
bij het ingaan van de rust. In de rust
wisselt trainer Henny Snel, Nick van
Schaik en Regi Graanoogst voor Tim
Mollers en Yannick v.d.Akker.
Door deze wissel komt er gedurende de tweede 45 minuten nog meer
druk op het doel van RKDES, dat op
zijn zachts gezegd een klein beetje laf voetbalde. Het was zelden dat
RKDES met meer dan 4 spelers op
de helft van Legmeervogels was te

vinden. Aan de ander kant dient
opgemerkt te worden dat Legmeervogels dan wel de beter voetballende ploeg was maar echte kansen weet men in de 2e helft ook niet
te creëren. Net als in de eerste helft
blijft het bij pogingen om met afstand schoten de RKDES doelman
te verrassen. Het lukt Legmeervogels niet om dichter bij te komen
en zo verliest Legmeervogels, gelet
op het vertoonde spel, ten onrechte
van een laf speelden RKDES.
Zondag
Aanstaande zondag speelt Legmeervogels dan thuis tegen ZSGOWMS dat als enige ploeg uit deze
poule nog zonder punt verlies is.
ZSGO-WMS heeft vriend en vijand
verrast door thuis in Amsterdam
met duidelijke cijfers, 6-0 te winnen
van het Hillegomse Concordia.
Het zal dus zondag een lastige
thuiswedstrijd worden voor de Vogels die dit duel eigenlijk moeten
winnen om op deze manier uitzicht
te houden op een van de bovenste
plasten in deze klasse.
Verlies kan zomaar betekenen dat
je in het vervelende rechter rijtje terecht kan komen.
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Etienne Kooreman pakt
overwinning in Purmerend
Regio - Met nog enkele koersen
te gaan voor dat het seizoen weer
is afgelopen op de weg, was Etienne Kooreman er op gebrand om
toch nog die felbegeerde eerste
plek voor zich op te eisen dit weekend. Eigenlijk zou hij een klassieker
moeten rijden in Belgie, maar omdat hij vorige week last had gekregen van zijn knie in de Veenkolonien, had hij besloten in overleg om
deze klassieker aan zich voorbij te
laten gaan om zo toch zijn knie te
sparen. En er voor te kiezen om in
Purmerend te gaan rijden. Waar hij
vorig jaar al goed reed en een vijfde
plek behaalde zou hij nu gaan kijken of hij die plek kon evenaren of
zelfs verbeteren. Helaas, net zoals
vorig jaar was er regen in het begin van de koers, wat erg jammer
was natuurlijk, maar voor het meer
dan honderd man tellende peloton, zo direct na de start het tempo de hoogte in gaan. Mede door
het snelle rijden van een paar rijders
zou al snel duidelijk worden dat het
een harde strijd zou gaan worden
voor de overwinning. Al snel ontstond er een kopgroep van elf renners met daar bij ondermeer Etien-

ne Kooreman, Thijs Leygraaff, Tommy Oude Elferink om een paar rijders uit onze eigen omgeving te
noemen. Ook John Oudshoorn was
hierbij maar moest helaas de jongens laten gaan. Zo trokken de elf
man sterke kopgroep ten strijde tegen het grote peloton.
Leidersprijs
Na enkele keren als eerste over de
finishlijn te zijn geweest zou hij voor
de leidersprijs gaan, ook mede omdat Etienne toch in de kopgroep zat
en dat mooi was meegenomen natuurlijk. Gelukkig werkte de kopgroep goed samen, zodat hun voorsprong snel uitliep naar een halve minuut. Maar omdat de bochten
toch wel wat glad waren en het grote peloton wat meer moeite daarmee had liep hun voorsprong verder
uit, en zo konden ze toch wel gaan
kijken wie er voor de overwinning
zou gaan strijden. Ook voor de premiesprints deed iedereen gewoon
zijn werk, zodat de prijzen daardoor
toch wel redelijk verdeeld werden
onder de kopgroep. Met nog twee
ronden te gaan waagde hij een uitloop poging met Edwin Verbeek,

maar helaas werden ze een ronde
voor het einde weer teruggepakt.
En dachten de andere rijders dat hij
zijn krachten had verspeeld, maar
gelukkig was niks minder waar, en
met ingaan van de laatste ronde
zorgde Etienne er voor dat hij in de
laatste bocht op een keurige derde
plek zat, zodat hij alle overzicht had
wat er ging gebeuren. En kon zo alles overzien en zag ook dat op zo’n
tweehonderd meter alles naar links
ging en hij er rechts voorbij kon, en
zo op de overwinning af kon gaan,
en eindelijk zijn overwinning binnen had.
1e Etienne Kooreman
Sinnigebouw / Schijf Wielerteam
2e Edwin Van Beek
3e Bas Zuidewind
RTV De Bollenstreek
4e Thijs Leygraaf
Uithoornse wtc
5e Lorenzo Borhem
Arc Ulysses
6e Luca Schrijen
Brc Kennemerland
7e Tommy Oude Elferink
Willebrod Wil Vooruit
8e Henk de Jong
Uithoornse Wtc

In het kader van 75-jarig jubileum

Jeugdronde van Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 11 september organiseerde de UWTC in
het kader van haar 75-jarig jubileum de 4e jeugdronde op haar parcours op het sportpark de Randhoorn. Alle zorgen betreffende het
weer konden overboord, want de
weergoden waren de UWTC gunstig gestemd. Het was een stralende dag. In totaal namen 146 kinderen deel aan verschillende wedstrijden. De 2 ronde missen Michelle
en Tessa Leijgraaff, gekleed door de
Loods Casual Fashion te Mijdrecht,
mochten achtereenvolgens voor
zeven jeugdcategorieën de bloemen, bekers en kussen uitdelen.
Om 10.00 uur was de start van de
jongste renners in categorie 1, de
8 jarigen, onder wie Tristan Geleijn namens de vereniging. De
bel werd geluid door hoofdsponsor Jos van den Berg A.H. Amstelplein. Ook zorgde hij ervoor dat de
kinderen de hele dag voorzien werden van limonade. Helaas was er

direct na de start een valpartij, zodat er een herstart moest plaatsvinden. Gelukkig konden alle kinderen weer verder en hun koers uitrijden. Tristan behaalde een mooie
9e plaats. In categorie 2 stonden er
drie UWTC’ers aan de start. Owen
Geleijn behaalde een mooie 5e
plaats, Guilia de Wagt een 10e en
Ian van den Berg een 12e plaats.
In categorie 3 maakten Sander Boeree en Kim Zuiver hun debuut in de
wielerwereld. Zij eindigden op een
21e en 22e plaats en wij hopen dat
er voor hen nog veel meer wedstrijden volgen. In categorie 4 namen vier leden van de UWTC deel
aan de wedstrijd. Helaas kwam Daniel Wiegmans ten val en moest de
wedstrijd voortijdig verlaten. Menno van Capel eindigde op een 22e
plaats Leon Buijs als 24e en Tom
Veraart als 25e. In Categorie 5 namen Tim Versteeg en Wesley van
Dijk hun plek in bij de start. Voor
beide lag het tempo echter nog iets

te hoog, maar zij konden hun wedstrijd mooi uitrijden. In categorie 7
vertrokken Jouke Schelling, Rick
van Wieringen, Niels Ruyter en Alex
Hendriks voor de laatste wedstrijd.
Zij reden een wedstrijd van 30 km
over 26 ronden. Jouke Schelling ondernam verschillende pogingen om
te demarreren, maar elke poging
ging verloren door zijn sterke mederenners. Ook Rick van Wieringen
kon zich goed van voren in het peloton handhaven. Zo eindigde deze koers in een sprint waar Jouke de 2e plaats wist te behalen en
Rick een 9e plek. Niels en Alex hebben tijdens deze wedstrijd weer een
hoop ervaring kunnen opdoen voor
hun verdere wielren carrière. Alle deelnemers kregen bij inlevering van hun rugnummer en zakje
snoep en een jubileummedaille. Na
afloop van deze mooie wielrendag
konden onze wielrenners zich melden bij onze afdeling BMX voor een
feestavond. Zij mochten genieten

Wederom winst voor
veteraan Guus Zanthing
Eerste parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 6 september
is de BVU begonnen met de competitie. Dit seizoen is besloten alleen nog
maare parencompetitie te spelen, bij
wijze van proef. De uitslagen:
A-lijn:
1. Marineke Lang
& Martin Kok
61,50%
2. Marijke van Praag
& Ger van Praag
61,00%
3. Stenny Limburg
& Herman Limburg
58,33%
4 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
56,67%
5 Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem
53,75%

B-lijn:
1. Hennie Goedemoed
& Sierk Goedemoed
62,78%
2 Tineke van der Sluijs
& Anke Reems
60,14%
3 Tiny van Klaveren
& Bram van Klaveren
56,88%
4 Henk Stahl & Jan Visser
56,32%
5 Wim Baars
& Marcel Dekker
54,24%
6 Marja Calis & Homi Koedam 51,45%
7 Marijcke van der Wal
& Gouke van der Wal
50,28%
De BVU speelt op maandagavond van
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij
de bar in sporthal de Scheg in Uit-

hoorn. Omdat er gewerkt wordt met
BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende de maand september kunt u
vrijblijvend een paar keer meespelen.
Komend seizoen heeft BVU tevens
een leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het
2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1
betalen! Wilt u weten of de BVU iets
voor u is, neemt u dan contact op met
onze secretaris, Marineke Lang, tel.
569432 (na 18.00 uur) of via e-mail
bvu@telfort.nl.

Uithoorn - Op vrijdag 10 september stonden de 60+ veteranen Leen
Blom, Nico Fokker, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh aan het vertrek in
Nieuwkuijk. Hier was een wedstrijd
georganiseerd voor afgaand aan het
NK voor Burgemeesters. Ondanks
het slechte weer stond er weer een
grote groep renners aan de start. De
renners gingen er vanaf het vertrek
vol tegenaan met het gevolg dat er
direct uitloop pogingen waren, maar
deze werden allen teniet gedaan.
Tot in de laatste rond werd er
hard gestreden om een goed positie te handhaven, met het gevolg dat er een verbrokkelt peloton ontstond. Namens UWTC konden twee renners zich goed van
voren handhaven. Guus Zantingh won de wedstrijd en behaalde hiermee zijn 5e overwinning van
het seizoen en Leen Blom eindigde verdienstelijk op de 11e plaats.
Op zaterdag 11 september waren
er drie 60+ veteranen, Leen Blom,
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh, naar Deventer afgereisd. De
wedstrijd begon rustig, de meeste renners hadden nog de moeheid
in de been van de wedstrijd een
dag eerder. Halverwege de wed-

strijd sprongen twee renners weg.
Er werden diverse pogingen ondernomen om de twee terug te pakken. Bij deze pogingen waren de
UWTC renners actief, maar helaas
lukte het niet om de twee koplopers te achterhalen. De wedstrijd
werd gewonnen door Cor Berkhouwer voor schrijver/wielrenner
Tim Krabbe. Alle drie de UWTC renners reden prijs. Guus Zantingh behaalde een 3e plaats, Theo Oudshoorn werd 10e en Leen Blom 13e.
Op Zondag 12 september waren
twee veteranen, Ben de Bruin en
Guus Zantingh, naar het zuiden afgereisd om in Someren deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap W.F.N. (Wielerbreedtesport Federatie Nederland). Deze
wielerbond organiseert hoofdzakelijk wedstrijden in Brabant en Limburg. In Someren was door de organisatie een selectief parcours uitgezet van 5,7 km. HIervoor waren renners vanuit heel Nederland afgereisd om deel te nemen aan het NK.
Bij de 50+ veteranen waren er halverwege de wedstrijd 2 renners ontsnapt uit het peloton. Deze hielden
stand tot 5 km voor het einde, alvorens ingerekend te worden door het

peloton. Doordat er erg hard werd
gekoerst om de koplopers terug te
pakken ontstond er een groep van
20 renners die zich had afsplitst van
het peloton, met hierbij Ben de Bruin
namens UWTC. De wedstrijd werd
gewonnen door wereldkampioen
Masters Freddy Keller. Ben de Bruin
behaalde in dit sterke renners veld
een mooie 11e plaats. Bij de 60+ veteranen ontstond op driekwart van
de wedstrijd een kopgroep van 11
renners met daarbij Guus Zantingh.
Met nog 10 km te gaan ontsnapte er
3 renners uit de kopgroep en wisten
uit de greep van de achtervolgende
groep te blijven. De wedstrijd werd
gewonnen door de ex kampioen van
Nederland bij de Masters, Theo van
Mook. Guus Zantingh won namens
UWTC de eindsprint van de achtervolgende groep en behaalde hiermee een verdienstelijke 4e plaats.
Volgende week zondag 19 september wordt in het Oude Dorp, na afwezigheid van vele jaren wederom de Ronde van Uithoorn verreden. Wij hopen uiteraard op mooi
weer, fantastische wielersport en
veel publiek. Voor meer informatie,
zie www.uwtc.nl

Burgemeester Oudshoorn
bezoekt de SAS’70 reünie Dames De Amstel beginnen
Uithoorn - SAS´70 vierde het 40-jarig jubileum zaterdag 4 september
in Sportschool Plux. Burgemeester
Oudshoorn was aanwezig om het
feest te openen en een drietal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Cilia de Groot, Anneke Stam en Wim
van Zalen zijn al sinds de oprichting
lid en dat kon niet onopgemerkt
voorbijgaan. Het middagprogramma
bestond uit enkele sport workshops.
De keuze was voor sommigen niet
makkelijk, maar iedereen heeft zich
in het zweet kunnen werken met
zumba, kick fun, bodypump, spinning, x-walking of fitness.
De instructeurs lieten zich van hun
beste kant zien en zweepten de
sporters op, maar de oud-leden deden qua conditie niet onder voor de
leden. Na nog een tweede sportronde kon iedereen zich klaarmaken voor het buffet in Grand Café
Plux. De douches bij Plux werden
verbouwd, maar er kon bij Tennisclub Uithoorn gedoucht worden. TC
Uithoorn: grote klasse dat dit kon
worden geregeld. Terwijl de inwendige mens werd versterkt, werd ook
de disco klaargezet voor het avondprogramma. Met de voetjes van de
vloer of herinneringen ophalend
aan de bar vermaakten jong en oud
zich prima. De gezelligheid bleef als

vanouds tot in de late uurtjes.
Uithoorn kan terugkijken op een
zeer geslaagd feest. SAS’70 bedankt iedereen voor deze fantastische dag: de sponsors Albert Heijn

Jos van den Berg, Van Hilten Alles
voor kantoor, Trinité Automation,
UBA Bouw, Van der Schot Assurantiën & Hypotheken, de gemeente, de
organisatie en bovenal alle gezellige
SAS’70 leden en oud-leden.

de competitie met verlies
Regio - Voor de dames van De Amstel was dit een heel nieuw begin.
De eerste thuiswedstrijd in het nieuwe Veenweidebad in Mijdrecht en
de eerste wedstrijd in de 3e klasse
District na de promotie. In de eerste
helft ging de strijd gelijk op, maar
in de tweede helft moesten de dames hun meerdere erkennen in de
dames van Amersfoort. Bij het begin van het eerste partje veroverde Niké de bal en De Amstel kon
meteen een aanval opzetten. Deze
werd afgeslagen en de aanval van
Amersfoort eindigde met een bal
hoog over. De Amstel probeerde het
opnieuw en Kate kreeg een mooie
kans. Uit de rebound zette Niké 1
– 0 op het scorebord. Beide partijen vielen afwisselend aan, zonder
veel resultaat vooralsnog. Aanvallen van Mireille, Ninke en Hilde leverden niets op. Colette moest ook
regelmatig in actie komen om haar
doel schoon te houden. Een sluw
balletje van nummer 12 van de tegenpartij was haar te machtig: 1 –
1. Een mooie kans voor De Amstel
werd niet benut toen nummer 3 van
Amersfoort voor straf naar de kant
moest. Even later had Hilde wel succes en werd het 2 – 1. Kate verover-

de vlak voor het vijandelijke doel de
bal, maar resultaat had dit niet.
Strafworp
Bij het tweede partje had Amersfoort de bal. Ten koste van een
strafworp voorkwam Yvonne een
doelpunt, maar de strafworp werd
door Colette gestopt. Aan de andere kant kreeg Hilde even later een
strafworp mee die door Niké benut
werd: 3 – 1. De vermoeidheid begon de dames parten te spelen en
steeds vaker eindigden aanvallen
in het niets. Nummer 6 van Amersfoort bracht de achterstand terug
naar 3 – 2. Yvonne moest voor straf
naar de kant, opnieuw was het Colette die De Amstel redde. De ruststand bleef daardoor op 3 – 2 staan.
Amersfoort had ook bij het derde
partje de bal. Het spel golfde op en
neer en Amersfoort verdedigde rustig tegen, wachtend op tijdsoverschrijding van De Amstel. Mireille
ging vlak bij eigen doel in de fout en
kreeg een strafworp tegen. Nummer
7 van de tegenpartij wist nu wel te
scoren en bracht de gelijke stand op
het bord: 3 – 3. Een heel goede actie van Hilde kon door Mireille net
niet omgezet worden in een treffer.
Colette moest twee keer vlak ach-

ter elkaar haar uiterste best doen
om scores te voorkomen. Een manmeer-situatie voor De Amstel leverde niets op omdat Niké binnen de
twee meter lag.
Direct
Het vierde partje begon met Amersfoort aan de bal en vrijwel direct
wisten ze ook te scoren: 3 – 4. Duidelijk werd nu dat De Amstel moest
wennen aan het grote(re) bad en
aan de sterkte van de tegenstander.
Amersfoort profiteerde wel van een
man-meer-situatie, Mireille moest
naar de kant, en kwam op 3 – 5.
Toch gaf De Amstel zich nog niet
gewonnen. Uit een mooie pass van
Colette kwam Ninke bijna vrij voor
de keeper te liggen. De actie van
de verdediging leverde een strafworp op die door Kate feilloos benut werd: 4 – 5. Met nog minder dan
een minuut te spelen probeerde De
Amstel er nog een gelijkspel uit te
slepen. Dat gaf ruimte voor Amersfoort en na veel heen en weer gekluts voor het Amsteldoel verdween
de bal toch vier seconden voor tijd
achter Colette: 4 – 6. Dit werd ook
de eindstand. Coach Elmer was ondanks de nederlaag toch tevreden
over de prestatie van zijn team.

