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LEZERSACTIE

Ere medaille
voor Jan Klaasen
en Katrijn

100 GRATIS TOEGANGSKAARTEN
beschikbaar voor Kunstbeurs te Aalsmeer
16 en 17 september t.w.v. e 20,Te bestellen via
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
kunstrouteaalsmeer.nl

Wat een bijzondere dag voor de
Uithoornse familie Heimeriks
Uithoorn - Je zult maar een uitnodiging krijgen om op 9 september
in Grand Hotel Krasnapolsky in aanwezigheid van Prinses Margriet en
Prins Pieter Christiaan een bijeenkomst bij te wonen waar bijzondere
insignes worden uitgereikt door Het
Rode Kruis. De familie Heimeriks
overkwam dat. Het Nederlandse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar en
eert bijzondere mensen. Landelijk
worden 150 insignes, enkele daarvan door Prinses Margriet, uitgereikt. De familie Heimeriks (4 man/
vrouw sterk) zijn van die bijzonde-

re mensen. Waar vind je twee generaties die allen al meer dan 10 jaar,
als vrijwilliger actief zijn? Eigenlijk
drie generaties, want de ouders van
de ouders waren ook al actief voor
het Rode Kruis. Met een, gesponsorde, prachtige BWM werd de familie Heimeriks thuis opgehaald en
naar Krasnapolsky gebracht. Daar
wachtten bekende Nederlanders,
zoals Irene Moors en Humberto Tan
hen op. Na een paar toespraken,
een hapje en een drankje werd de
familie met de BMW naar SugarCity
in Halfweg gebracht. Daar vond een

feest plaats eveneens ter ere van
het 150 jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. In aanwezigheid van ongeveer 350 vrijwilligers
uit de drie districten rondom Amsterdam kreeg de familie het bijzondere insigne en natuurlijk een bos
bloemen uit handen van de voorzitter van het district AmsterdamAmstelland, Paul Strengers. Na afloop van het feest werd de familie
thuis gebracht. Om met de familie te
spreken: “Al met al een fantastische
dag waar we met dankbaarheid en
gepaste trots op terug kijken”.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

GEVRA AGD

Uithoorn - Op de kinderboerderij De Olievaar beleefden de
kinderen samen met Jan Klaassen een spannend avontuur.
Deze voorstelling werd afgelopen woensdag gegeven door
het Poppentheater van Frans
Hakkemars. Jan Klaassen en
Katrijn gaan op boevenjacht als
de kroon van Willem Alexander
gestolen is. Ze weten de kroon
terug te vinden en de boef te
vangen. Nu Willem-Alexander
zijn kroon weer heeft kan hij
eindelijk samen met Maxima
de kinderboerderij De Olievaar
bezoeken waar het paar vorstelijk wordt onthaald door de kinderen. Vanwege deze bijzondere verdienste krijgen Jan Klaasen en Katrijn de ere medaille
van de kinderboerderij De Olievaar uitgereikt door beheerder Willem Körnmann en zij zijn
daarmee ereburgers geworden
van de kinderboerderij.
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BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Elzenlaan, Boterdijk, Zijdelveld (150 kranten)
Uithoorn: Omg. Willem Klooslaan, Albert Verweijlaan (300 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Kantoor Nieuwe Meerbode
is verhuisd
Mijdrecht - Na ruim tien jaar kantoor te hebben gehouden aan
de Anselmusstraat in Mijdrecht, wordt deze vestiging gesloten.
De krant blijft normaal verschijnen. Natuurlijk blijven ook Kees
Jan Koedam (voor de advertentie afdeling) en Nel van der Pol
(redactie) gewoon op hun post, maar ze gaan vanuit huis werken.
In dit digitale tijdperk zijn een telefoon en een laptop voldoende. De
klanten zoek je op en ook voor de redactie ga je op pad. Kortom,
een duur kantoor is anno 2017 overbodig. Tel. 0297-581698 en 0653847419 blijven gewoon gehandhaafd. De mailadressen voor de
advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl en verkoopuithoorn@
meerbode.nl blijven hetzelfde. Ook de mailadressen voor de redactie:
redactiemijdrecht@meerbode.nl en redactieuithoorn@meerbode.nl
blijven bestaan. Uw kabalenbon en overige post kunt u brengen of
opsturen naar Midrethstraat 9, 3641 CB in Mijdrecht.

Voedselbank weer strak
in de verf!

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Kermisfoto’s en kermisfilmavond in ‘t Fort
De Kwakel - Op vrijdag 15 september is de 65e jubileum kermisoptochtfilm nog een keer mee te beleven op een scherm. De kermisfoto’s van de Kwakelse Paparazzi zijn
daar ook te zien. De aanvang is om
21.00 uur in Bar ’t Fort. Kom allen
kijken en maak er een gezellige ker-

mis “after party” van onder het genot van een drankje (of twee).
De foto is van de vriendengroep “De
Beunhazen” die de Paparazzi/Toen
& Nu prijs terecht wonnen met “ De
Quakel uit den Ouden Doosch”. Namens het bestuur van de Stichting
De Kwakel Toen & Nu, van harte ge-

feliciteerd met deze prachtige themawagen.

Miele specialist Boekpromotie en ‘proeverij’
Eigen technische dienst bij Bruna boekhandel

voor een signeersessie van Ineke
Siegers die er haar prachtige boek
Het Groene Woudbos van opdracht
en handtekening voorzag. De debuutroman van de Uithoornse is een
bijzonder verhaal voor volwassenen. In de vorm van een fabel. Dieren spelen de hoofdrol en beleven
allerlei avonturen met uiteenlopende hedendaagse thema’s. Door samenwerking, begrip en liefde overwinnen de dieren hun problemen
waardoor de verhalen altijd met een
positief gevoel eindigen. Tegelijkertijd konden de belangstellenden
genieten van hapjes naar recept uit
‘Het Pindakaasboek’. Medewerkster
Yvonne had een aantal van de verschillende recepten uit het boek gemaakt en presenteerde deze aan
klanten en voorbijgangers. “Dat je
zoveel lekkere hapjes met pindakaas kon maken had ik nooit verwacht” was een veel gehoorde reactie. Voor wie het gemist heeft, beide boeken: Het Groene Woudbos en
Het Pindakaasboek zijn nog te koop
bij Bruna op het Amstelplein.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag, terwijl op het winkelcentrum

de Uithoornse streekmarkt werd gehouden kon je bij de Bruna terecht

Uithoorn/De Kwakel - Vòòr de
zomervakantie is er met PPG Coatings Nederland contact gelegd
over een eventuele donatie om onze
ruimte op te knappen. Zonder aarzelen kwam de reactie: “Uiteraard
gaan wij jullie de verf en het benodigde materiaal sponsoren!” Op
25 en 26 augustus jl. hebben vrijwilligers van de Voedselbank, clienten van de Voedselbank, Stichting Vluchtelingenwerk, cliënten
van Stichting Vluchtelingenwerk de
handen ineengeslagen. Met veel
enthousiasme hebben zij een frisse

wind door hun ruimte in de Bovenboog aan de Johan de Wittlaan 83
laten waaien. In deze ruimte vindt
elke donderdag de uitgifte van de
Voedselbank plaats en op andere
dagen ontvangt Stichting Vluchtelingenwerk hier haar cliënten.
Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt en het resultaat is dan ook
geweldig! Complimenten voor alle
vrijwilligers en hun cliënten, ze kunnen er weer een paar jaar tegenaan!
“PPG Coatings Nederland B.V., ontzettend bedankt voor deze fantastische donatie!

De uitslagen van de kermis staan
op www.polderfeest.nl en de kermisfoto’s op www.verheijfotografie.
nl en op www.de-kwakel.com in de
rubriek Het Kermismuseum.

Concert aan de Amstel
door orkest KNA
Uithoorn - Aanstaande zondag zal
het KnA Orkest een gezellig concert
verzorgen aan de Amstel tegenover
Restaurant Sjiek aan de Amstel en
Lunchroom/Ijssalon Esplanade. Het
repertoire zal bestaan uit herkenbare popnummers zoals Smoke on the
Water, Feeling Good, Hollandse Medley, Gloriaestafette, Earth Wind and
Fire en meer. Het concert is gratis

toegankelijk en als u op tijd bent kunt
u natuurlijk plaats nemen op het terras. Het concert zal worden geopend
door het Leerlingenorkest van KnA.
Dit orkest wordt gevormd door beginnende muzikanten, jong en ouder, en
staat ook onder leiding van dirigent
Gerhart Drijvers. Zij zullen starten
rond 13.45 uur. Daarna zal het KnA
Orkest spelen tussen 14.00-15.00 uur.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Supermarktactie Voedselbank
i.s.m.
AH Zijdelwaard
COLOFON
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Redactie:
Nel van der Pol
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André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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 worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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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

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn
en De Kwakel,

Eerste jubileum
Zanggroep Musica
Regio – Zanggroep Musica viert
dit najaar haar eerste lustrum. Er is
binnenkort een lustrumconcert. In
2012 heeft een drietal zangers het
initiatief genomen om Musica op te
richten. Het was al snel een succes.
Eén van de drijvende krachten achter de zanggroep is Kees Oskam uit
Nieuwveen. Samen met zijn vrouw
is het hij jarenlang actief geweest
bij de Leidse Operettevereniging
Crescendo en inmiddels is Kees samen met zijn vrouw Dicky alweer
bijna vijf jaar actief in deze regio.
Dicky zingt vooral en bemoeit zich
met de kleding. Kees is vooral actief met de organisatie. Hij regelt de
optredens en alle zaken die daarmee verband houden. Dat doet hij
met verve, want alles moet kloppen.
‘Da’s prettig voor de leden van de
zanggroep, maar ook voor de organisaties waar we op bezoek komen.’
Ladyspeaker
Het koor heeft een vaste ladyspeaker, die de zangnummers introduceert en de liedjes worden op de piano begeleid door en vaste pianiste. Afkomstig vanuit de operettehoek, was het niet vreemd dat de
Oostenrijkse uitstraling werd gezocht. Het repertoire is in de afgelopen vijf jaar al flink aangepast en
uitgebreid. Nederlandstalige mee-

zingers zoals “Aan de Amsterdamse
Grachten, Tulpen uit Amsterdam en
Dat kleine café “ ontbreken vrijwel
nooit tijdens een optreden. Maar
het kan ook plechtiger/serieuzer
met ‘Droom land of Land van Hoop
en Glorie’.
50 plussers
Musica is een niet-kerkelijk koor
dat bestaat uit leden waarvan de
meeste 50+ zijn. Wekelijks repeteren de leden en bijna elke maand
is er een optreden. Vaak is dat in
een accommodatie van of voor ouderen. De zanggroep is aangesloten
bij de landelijke bond voor A-capella en Lichte muziek zingende koren.
Dat betekent dat onder andere alle verplichte Buma rechten worden voldaan. ‘Je kan het maar beter
goed geregeld hebben,’ licht Oskam
toe. Het eerste lustrum gaat gevierd worden op 19 september met
een lustrumconcert. Dat zal vooral
een concert zijn voor de bewoners
en vrijwilligers van Het Hoge Heem,
ook de bewoners van de aanleunwoningen worden uitgenodigd. Wie
meer wil weten over het koor. Wie
wil meezingen of een optreden wil
aanvragen, kan terecht bij Dicky en
Kees Oskam, tel 06 29283733 of per
e-mail: zanggroepmusica@kpnmail.
nl

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Eetclub
De Eetclub gaat weer van start
vanaf dinsdag 5 september a.s.
Tussen 12.00-13.00 uur kunt u
weer genieten van een heerlijk
vers gekookte maaltijd, klaar gemaakt door onze vrijwilligers Joke
en Hella voor slechts 6 euro per
keer. Graag vooraf aanmelden op
de Bilderdijkhof. Bellen kan ook
natuurlijk!

waarin ook zij komen te staan.
Op donderdagochtend 5 oktober 2017 zal de derde cursus van
2017 weer van start gaan. Om
een beeld te geven van wat de
cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst houden, op donderdag 21 september van 10.0012.00 uur. Graag even aanmelden
als u wilt komen.

Voorlichtingsbijeenkomst voor
de iPad cursus ‘Zilveronline’
Drie keer per jaar wordt er door
vrijwilligers, de iPadcursus ‘Zilveronline’ (voor ouderen!) gegeven. Deze cursus heeft als doel
om ouderen over de drempel te
krijgen van de digitale wereld,

Vita restaurant
In de zomerperiode gaan we gewoon door met het verstrekken
van een warme maaltijd, verzorgd
door cateringbedrijf ’t Oventje, op
de maandag, woensdag en vrijdag om 12 uur. Een maaltijd kost
6 euro.

NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - De NVVH bestaat dat
nog? Dat is toch iets uit de vorige
eeuw? Maar de NVVH is met haar
tijd meegegaan, dat blijkt o.a. uit
de naamtoevoeging ‘Vrouwennetwerk’. Al jaren houden zij zich niet
meer bezig met bijv. de kwaliteit van
een wasmiddel, maar richten zij zich
op de moderne vrouw die midden in
de maatschappij staat. De afdeling
Uithoorn is een actieve en bloeiende/groeiende afdeling met ruim
170 vrouwelijke leden in de leeftijd van 55 tot 90 jaar. Na de zomerstop in de maanden juni, juli en augustus zijn we met de NVVH Vrouwennetwerk afdeling Uithoorn weer

van start gegaan met allerlei activiteiten. Zij bieden de leden interessante, culturele, sportieve en gezellige bijeenkomsten. Zo organiseren
zij vrijwel maandelijks excursies en
interessante lezingen. De eerste lezing op het programma, 22 september 2017, gaat over Houdbaarheid of
te wel over de datum. Vaste onderdelen vormen conditietraining, leeskring, museumbezoek, bridge en
het gezamenlijk koffiedrinken/eten.
Sinterklaas en Kerstmis worden bij
hen echt gevierd. Wilt u meer weten
over lidmaatschap en/of deelname
dan kunt u contact opnemen met
Joke Wielage, tel. 563395.

Open repetities
Kinderkoor Xing!
Uithoorn - De kinderen van kinderkoor Xing hebben er weer een
mooie podiumervaring bij! Afgelopen weekend stonden ze op het podium en waren ze live op de radio
bij RickFM in winkelcentrum Zijdelwaard. Na het eerste nummer
‘Sexy als ik dans’ zat de sfeer er gelijk goed in bij publiek en zangers.
Daarna volgde het rustige ‘One Call
Away’ en eindigde Xing met het
toepasselijke ‘Ik wil beroemd worden’. Het was best even spannend
om gelijk na een repetitie een concert te geven maar de kids van Xing
mogen trots op zichzelf zijn. Heeft
u staan luisteren in het publiek en
heeft u toevallig een enthousiast
zingend kind? In de leeftijdscategorie tussen groep 3 en groep 8? Dan

wil ik u en uw kind van harte uitnodigen op een van de open repetities van kinderkoor Xing. Deze zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag
15 en 22 september in basisschool
de Kajuit tussen 15:45-16:45. Kinderen kunnen vrijblijvend 2 keer meerepteren om te ervaren hoe het is
om in een koor te zingen. Kinderkoor Xing zingt een breed repertoire: klassiek, jazz, musical en top 40
is allemaal te horen in ons koor. Het
koor biedt ook ruimte voor muzikale
spelletjes om het muzikaal gehoor
te trainen en iets bij te brengen van
muziektheorie. Plezier staat voorop.
Voor meer informatie of aanmelden
stuur een mailtje naar kinderkoorxing@gmail.com. Tot zings @ kinderkoor Xing!

Gemeentelijke economische visie en programma
In mijn vorige column ben ik ingegaan op de uitvoering van de
gemeentelijke economische agenda specifiek voor wat betreft
de onderwerpen recreatie en toerisme. Nu de zomervakantie
voorbij is, is het een goed moment om breder op de economische agenda in te gaan, vastgelegd in het document “Economische Visie 2020 SamenWerken”. Hierin is ook het uitvoeringsprogramma opgenomen.
Verouderd document?
Onmiddellijk valt de datering van de economische visie op:
“december 2009”. Kennelijk heeft daarna geen actualisering
meer plaatsgevonden. Is er sindsdien dan niets veranderd?
Wel degelijk is er veel veranderd!
Allereerst de jarenlange recessie, die nu hopelijk voorbij is. En
met de toenemende invloed van internet is, zo ongeveer sinds
2010, een allesomvattend veranderingsproces op gang gebracht dat van invloed is op ieder aspect van ons leven, privé en zakelijk. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie
genoemd, omdat ‘disruptie’ ofwel ontwrichting het gevolg is.
Privé zagen we de opkomst van andere communicatievormen
zoals social media en de smartphone. Op zakelijk gebied was
er eerst een trend van bestaande winkelketens die direct via
internet gingen verkopen, gevolgd door nieuwe webshops die
geen fysieke winkel hebben (of hadden), zoals bijvoorbeeld
Bol.com en Coolblue. En vervolgens zien we de opkomst van
digitale platforms, die steeds machtiger worden. Platforms treden op als bemiddelaar tussen vragers en aanbieders. Deze grote digitale marktplaatsen zetten de markt al op zijn kop
bij hotels (Airbnb), taxi’s (Uber), muziek (Spotify), restaurants
(Thuisbezorgd.nl) en reisbureaus (Booking.com). De verschuiving begint nu ook in de detailhandel waar internationale spelers als Amazon, Zalando en Alibaba met hun enorme aanbod kopers wegtrekken bij bestaande winkels en webwinkels.
Platforms kunnen ook een bedreiging zijn voor gemeenten en
zorginstellingen. En daarmee zijn we er nog lang niet. Er zijn
vele nieuwe technologieën, die naar verwachting samen voor
een aardverschuiving zullen zorgen en die nu nog in de kinderschoenen staan. Zoals bijvoorbeeld internet of things, big
data, 3d-printing, robotisering, kunstmatige intelligentie en de
blockchain technologie, die vooral bekend is geworden door
de bitcoin.
Wat doen andere gemeenten?
De “Economische Agenda Amstelveen” gedateerd mei 2016
en de “Economische Agenda 2016-2020 Samen Ondernemen
in Aalsmeer” vastgesteld in de gemeenteraad van 1 september
2016 zijn recente documenten. De opkomst van internet, razendsnel wijzigend consumentengedrag, een verandering van
de manier waarop ondernemers en bedrijven werken, bedrijven die zich weten aan te passen of die het niet redden: allemaal redenen die worden genoemd om een nieuwe economische agenda op te stellen. Met een opsomming van doelstellingen, kernwaarden en speerpunten. Opvallende overeenkomst in beide documenten is de versterking van het ondernemersklimaat als hoofddoelstelling. En als uitvloeisel daarvan gaan beide gemeenten (extra) investeren in accountmanagement voor het verbeteren van het relatiebeheer met het
bedrijfsleven, het ondersteunen en aantrekken van bedrijven
en een duidelijk aanspreekpunt speciaal voor de groep MKB
en ZZP’ers. De verwachting is dat ook op gemeentelijk niveau
disruptie zal plaatsvinden. De taken van gemeenten nemen
toe, maar de betaalbaarheid komt steeds meer onder druk te
staan. Op individueel niveau is met nieuwe technieken veel
meer service mogelijk dan nu. Een interactief digitaal platform
biedt de basis voor directe wederzijdse communicatie en individueel maatwerk. Woerden is bij wijze van proef gestart met
een dergelijke toepassing voor de dienstverlening in het sociaal domein.
Wat betekent dit voor Uithoorn?
Op grond van het voorgaande verdient het zeker aanbeveling
dat de gemeente haar economische visie en programma uit
2009 actualiseert om niet achterop te raken. De vraag is: wanneer? In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht is het logisch dat het nieuwe College van Burgemeester
en Wethouders de nieuwe economische agenda opstelt, in samenwerking met het bedrijfsleven. De nieuwe gemeenteraad
heeft dan uiteraard het laatste woord. Daaraan voorafgaand
kunnen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma dit
najaar opnemen welke economische visie zij voorstaan: een
oproep aan deze partijen! De hiervoor genoemde (inter)nationale ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend ook impact op
Uithoorn. Speerpunten voor onze gemeente zouden kunnen
zijn het bestrijden van langdurige leegstand tezamen met het versterken en vitaliseren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. En het investeren in mensen (opleidingen): hoe zorg je dat je als
(kleine) ondernemer innovatief blijft en
nieuwe concepten implementeert? Vervolgens kunnen de inwoners zich uitspreken over de verkiezingsprogramma’s en de gemeenteraadsleden kiezen.
Zoals het hoort in onze democratie!
Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf
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Kruising Piet Heinlaan kaal,
onduidelijk en gevaarlijk
Amstelhoek - De kruising bij de
Piet Heinlaan die in juni dit jaar is
heringericht voor het verkeer blijkt
in toenemende mate onduidelijk
en vooral ’s avonds en ‘s nachts
erg gevaarlijk voor onder meer fietsers en afslaan verkeer. Tot op heden ontbreekt voldoende en duidelijke belijning, bewegwijzering
en een goede verlichting. Kennelijk
weten sommige automobilisten ook
niet dat het stukje weg ter hoogte
van het benzinestation doodloopt
op het eind. Bij herhaling wordt geconstateerd dat automobilisten die
niet bekend zijn met de situatie,
komende vanaf de Prinses Irenebrug, gewoon langs het tankstation rechtuit rijden in de veronderstelling daar weer op het verlengde van de Mijdrechtse Zuwe (N196)
te komen. Niet dus. Op de remmen
staan is vervolgens het credo. Verder steken automobilisten de kruising vaak over en rijden dan de Piet
Heinlaan in, denkende dat dit Uithoorn is. Er staan geen verwijsborden. Voorts is de toegang naar de
kruising met de Piet Heinlaan vanaf en naar de nieuwe rotonde erg
smal. Vooral vrachtwagens kunnen bij tegemoetkomend verkeer
de bocht soms niet halen. Fietsers
hebben er voorrang aan verschillende kanten. Overdag zijn ze nog
wel op te merken maar ’s avonds als
het donker is ziet men ze nauwelijks
omdat velen geen licht op hebben
als ze vanuit het weelderig groen ineens de kruising oversteken.
Rotonde
Gevaarlijk is het ook nog steeds bij
de rotonde waar fietsers geen voorrang hebben (maar die wel vaak nemen). Dat heeft al geregeld geleid
tot bijna ongelukken omdat zeker de

jongeren op weg naar en van school
in Uithoorn veronderstellen daar
ook voorrang te hebben. En dat is
niet zo. De haaientanden op de weg
bieden kennelijk onvoldoende soelaas. Een (extra) waarschuwingsbord aan beide kanten naast het
fietspad in de berm dat men voorrang moet verlenen is misschien een
optie. Nog beter zou zijn de grens
van de bebouwde kom te verleggen
en het bord ‘Amstelhoek’ dat de bebouwde kom symboliseert, zodanig
te verplaatsen op de N196 (voor de
bocht ter hoogte van het bedrijf van
Pothuizen) en op de Ringdijk 2e Bedijking dat de rotonde binnen de bebouwde kom valt. Dan hebben fietsers daar ook voorrang waardoor
het er voor hen een stuk veiliger op
wordt.
Verbeteren en veiliger
Wij legden het eens voor aan wethouder Alberta Schuurs (Verkeer)
die er de volgende reactie op gaf.
“De komende tijd wordt nog een
aantal werkzaamheden uitgevoerd
om de verkeerssituatie in Amstelhoek te verbeteren en veiliger te
maken. Zo wordt er onder andere
nog verlichting geplaatst en komt er
bewegwijzering voor het doorgaande verkeer zodat auto’s niet de Piet
Heinlaan inrijden of rechtdoor gaan
richting Pothuizen. Ook wordt onderzocht om de grens van de bebouwde kom te verleggen zodat de
rotonde binnen de bebouwde kom
valt. Fietsers hebben voorrang op
een rotonde binnen de bebouwde
kom. In ieder geval willen we in september met bewoners en wijkcomité
evalueren hoe de situatie is en waar
verbetering of aanpassingen noodzakelijk zijn.” Dat klinkt in elk geval
hoopvol. Nu de uitvoering nog.

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

Open middag op
voorbeeldbedrijf Peek
Wilnis - Op donderdag 21 september wordt een open middag georganiseerd op het melkveebedrijf
van Robert en Willeke Peek in Wilnis. De familie Peek is één van de
drie deelnemers aan het project
Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. Melkveehouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden uit de provincie Utrecht zijn van 13.00-16.00
uur van harte welkom om een kijkje te nemen op het voorbeeldbedrijf en meer kennis en inspiratie op
te doen over de mogelijkheden om
energie te besparen of op te wekken. De middag wordt om 13.30 uur
geopend door Erik van Well, adviseur bij CLM Onderzoek en Advies.
Hierna geven Robert en Willeke
Peek om 13.45-14.45 uur de bezoekers een rondleiding over het bedrijf. Zij zullen vertellen over de besparingsmaatregelen die reeds zijn
genomen en de plannen die zijn opgesteld. Om het energieverbruik en
de besparing inzichtelijk te maken
op het hele bedrijf, zijn energiemeters geplaatst. Op dezelfde tijdstippen als de rondleiding verzorgt adviseur Teus Verhoef van PPP-Agro
Advies een workshop over dieselbesparing op het melkveebedrijf.
Energiemarkt
Naast de rondleidingen en workshops is er gedurende de middag
ook een energiemarkt, waarop onder meer erfbetreders van Peek

meer vertellen over hun activiteiten
op het voorbeeldbedrijf en de mogelijkheden om met energiebesparing en-/of energieopwekking aan
de slag te gaan. Zo zijn onder andere Mueller, ReHeat, Rabobank, Uw
Agrarisch Bouwadviseur, FrieslandCampina, Agrarisch Handels- en
Adviesbureau Wijsman, CLM, PPPAgro Advies en Gebiedscoöperatie
O-gen op deze middag aanwezig.
Aanmelden
Geïnteresseerden voor de open
middag kunnen zich aanmelden
via www.lami.nl. De open dag zal
plaatsvinden op het voorbeeldbedrijf van de familie Peek, Bovendijk
38 in Wilnis.
Energieneutrale
melkveehouderij
In Utrecht werken we toe naar een
energieneutrale
melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het
kan, wat er voor nodig is, wat het
oplevert en wat het kost. Ook zoeken we de verbinding met andere
sectoren en partijen op het thema
energie om de innovatiekracht te
bundelen. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de
elektra verbruikt van 2014. De rest
is bespaard of door de sector zelf
duurzaam opgewekt.

Kunstbeurs aan de
Westeinderplassen
Hightech huidverzorging
en topvisagiste bij Périne
Regio - Jubilerend Instituut Périne
heeft al 25 jaar een passie voor de
huid. Vanaf 1992 adviseert en behandelt Périne, eigenaar van het
gelijknamige Instituut, en haar medewerksters, Mijdrecht en wijde
omgeving op het gebied van huidverbetering en anti-aging. Dit jaar
dus al 25 jaar! Destijds begonnen
op een kamer in het huis van haar
ouders, inmiddels een begrip in het
meer dan professionele pand aan
de Genieweg 8 in Mijdrecht. Daar
wordt ze terzijde gestaan door een
team van enthousiaste en deskundige specialisten. Met een feestweek ter ere van dit jubileum wil
Périne haar klantenkring bedanken
voor het vertrouwen in haar bedrijf
en geïnteresseerde kennis laten
maken met de mogelijkheden die
instituut Périne te bieden heeft. Van
19 t/m 22 september bruist het instituut van allerlei activiteiten op het
gebied van natuurlijk huidverbetering en huidverjonging.
Hightech huidverzorging
op basis van DNA
Een goed voorbeeld daarvan is de
gepersonaliseerde verzorging: omdat 60% van de huidveroudering
genetisch bepaald is, is het handig om te weten wat genetisch gezien de ‘zwakke’ punten zijn. Door
middel van een DNA-analyse van
het wangslijmvlies wordt dit in kaart
gebracht. Zo kan huidveroudering
nog effectiever vertraagd worden.
Met de gegevens uit de DNA-analyse wordt in een laboratorium een
speciale set verzorgingsproducten
samengesteld om het effect van de
genetische houdveroudering te vertragen. Tijdens de feestweek ter ere
van het 25-jarig jubileum, biedt Instituut Périne gratis een interessante informatieavond aan. Een avond
waarbij u onder het genot van een
hapje en drankje, op de hoogte
wordt gebracht door een Genoxage
specialiste. Zij zal u alles vertellen
over de nieuwste technologie, rond
genetische huidveroudering. Deze
avond zal plaatsvinden op woensdag 20 september om 19.30 uur a.s.
en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Top visagiste komt
naar Mijdrecht
Een belangrijk onderdeel daarbij is de finishing touch: de makeup. Veel mensen hebben nog het
idee dat make-up niet goed is voor
de huid. Maar, net als zoveel andere behandelingen en producten in
de schoonheidsverzorging, heeft
de productie van make-up producten een grote innovatieve ontwikkeling doorgemaakt. Zo is het merk
Youngblood, waar instituut Périne
mee werkt, speciaal ontwikkeld om
de huid te verzorgen én te verbeteren. Rode, onrustige huiden, huiden
met acne, ze worden allemaal rustiger en mooier met de verzorgende
minerale make-up van Youngblood.
Tijdens de feestweek zijn er zogeheten Tutorials: een soort lessen in het
perfect aanbrengen van persoonlijke make-up, gegeven door make-up
specialisten. Deze Tutorials kunnen
in een groep van maximaal 5 personen gevolgd worden (dinsdagavond
19 september om 18.00 uur of 19.30
uur) of individueel (donderdag 21
september). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website www.perine.nl voor meer informatie. Hier staat ook te lezen welke
feestelijke activiteiten Instituut Périne nog meer organiseert tijdens har
jubileum feestweek (19 t/m 22 september). Instituut Périne is gevestigd
op Genieweg 8, 3641 RH Mijdrecht.
Tel. 0297-273121

Regio - Zoekt u een mooi object
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt
u gewoon genieten van kunst, kom
dan naar de zesde editie van de
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen. Deze beurs was voorgaande jaren een groot succes. Bezoekers
toonden zich verrast door het aanbod. De deelnemende galeries en
kunstenaars zijn met zorg geselecteerd en staan garant voor een hoge
kwaliteit. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen
en keramische beelden, maar ook
glaskunst, foto’s en sieraden kunt
u in de mooi uitgelichte stands bewonderen.
National Flower-Art Museum
Vanaf eind maart -gelijktijdig met de
opening van De Keukenhof - wordt
het eerste Flower-Art Museum van
Nederland geopend! Aan het tot
stand komen van de te tonen collectie werken meerdere musea in Nederland mee. Om u een idee te geven van wat u in maart volgend jaar
te wachten staat, is een grote stand
ingericht met een aantal ‘ Flower Art
‘ topwerken van o.a.: Bert Wouters,
Van der Vegt, Toon de Haas en Zhou
Le Sheng.
Beleef de voorstelling voor
levensgenieters ‘Jazz and Wine‘
met Joyce Stevens
Zaterdagavond 17 september tussen 20.30 uur en 00.00 uur is de
beurs the place to be voor de echte levensgenieters. Op die avond zal
Joyce haar ‘ Jazz and Wine ‘ voorstelling spelen en kunt u samen met
haar een aantal excellente wijnen
proeven. Verder zal ze samen met
haar pianist Jazz stukken uit ‘ The
American songbook ‘ zingen. Kunst
in combinatie met het proeven van

Spaanse avond bij de
Wereldkeuken Europarei
Uithoorn - Het is alweer even geleden dat de laatste Wereldkeuken was, in Juni, maar de vakantie
is voorbij en in September gaan ze
natuurlijk weer een lekkere en gezellige avond organiseren.
Dit wordt 20 september, zoals gewoonlijk in ‘t Buurtnest van 18.00
tot 22.00 uur.De prijs blijft hetzelfde,

dus 5 euro. Vanaf nu is de inschrijving geopend, via mail wereldkeukeneuroparei@gmail.com of via onze Facebookpagina. De inschrijving
is geopend tot maandag 18 september, of tot we het maximum aantal
deelnemers bereikt hebben. Als er
nog mensen zijn die leuke ideeën
hebben voor gerechten die ze willen maken dan horen ze dit graag.

Hoe een kleine paddenstoel
een grote es kan verslaan
Verdwijnen de essen uit Nederland? Die lange slanke bomen
met hun rechte, gladde stammen;
al eeuwen toonaangevend in de
Nederlandse bossen en lanen,
die wel 200 jaar oud en 40 meter
hoog kunnen worden. We lazen
over de essenziekte en besloten
zelf op onderzoek uit te gaan. We
zagen met eigen ogen de troosteloze verwoesting van de essen.
Kale takken en bruine verfrommelde bladeren. Veel dode bomen. De essentakziekte had dus
ook in onze omgeving hard toegeslagen. De oorzaak hiervan is
een gemuteerd paddenstoeltje. Er
groeit een inheems paddenstoeltje op afgevallen bladsteeltjes
van essen, essenvlieskelkje geheten. Het vormt duizenden sporen. Op vochtige grond ontkiemen die sporen tot schimmeldraden. Die zijn belangrijk bij de afbraak van dood organisch materiaal tot nieuw voedsel voor planten en bomen. Zo helpt dit paddenstoeltje, een saprofyt, mee
om de natuur in balans te houden. Sinds enkele jaren is bekend dat het essenvlieskelkje
een gemeen broertje heeft; het
vals essenvlieskelkje, een parasiet. Een kleine verandering in het
DNA maakte van een goed-, een
kwaadaardig exemplaar. Met het
blote oog zijn ze niet van elkaar
te onderscheiden. Oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië, is dit
broertje inmiddels via Polen, ook
Nederland binnen gewaaid. Ook

dit paddenstoeltje produceert
sporen waaruit schimmeldraden ontkiemen. Maar dat speelt
zich af op lévende bladeren aan
de es. De bladeren worden bruin
en verschrompelen. Via de bladsteel zoeken de schimmeldraden zich een weg naar de takken en dieper naar het inwendige
van de stam. De houtvaten raken
verstopt en takken en bladeren
verdrogen en sterven af; Essentaksterfte. Als dat proces doorgaat sterft de hele boom. De verspreiding van es naar es gaat razendsnel, via de wind, vooral in
monoculturen van essen. Boswachters proberen de ziekte beperkt te houden door te kappen,
maar ze kappen achter de feiten
aan. Als sluipwespen hebben de
schimmels zich al in naastgelegen essen genesteld. Inmiddels
is in Nederland meer dan 80 %
van de essen aangetast. Maar
er gloort hoop. Af en toe staat er
tussen de zieke essen een gezonde, resistente variant. Natuurbeheer zoekt deze exemplaren. Als
ze definitief gezond verklaard zijn
en ze de schimmels niet als een
“Paard van Troje” in zich dragen
kunnen ze geënt, gestekt en gezaaid worden. Zo zou weer een
populatie gezonde essen kunnen
ontstaan. We hebben tenslotte
het sterke, elastische essenhout
nodig voor o.a. turntoestellen en
stelen van tuingereedschap
Gerda Veth, IVN-natuurgids
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Open dag Nzuri Plaza
zalige wijnen omlijst door easy Jazz
muziek, wat wil een mens nog meer.
VIP Arrangement
Wilt u tijdens het optreden van Joyce Stevens op de eerste rang zitten
en als u wilt leren wat u proeft, genieten van wat u hoort en verwonderen over wat u ziet, reserveer dan
via info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl een VIP plaats . De
kosten bedragen € 25,- per plaats. U
wordt ontvangen met een glas prosecco en vervolgens door een gastvrouw naar het VIP bordes gebracht.
Tijdens de voorstelling proeft u 5 excellente wijnen, wordt de etagère
om de 20 minuten gevuld met diverse lekkere hapjes. Hiervoor bij de organisatie van de kunstbeurs te reserveren.
Maak kans op een kunstcheque
van 1000 euro
Onder de bezoekers die bij binnenkomst op de beurs hun gegevens en
e-mailadres achterlaten, wordt een
kunstcheque van 1000 euro verloot.
Deze cheque kan besteed worden
bij galerie Sous-Terre, de organisator
van de beurs. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Beurslocatie: Kudelstaartseweg 1 Aalsmeer (tegenover de watertoren). Openingstijden:
Zaterdag 16 september van 11.00
uur tot 00.00 uur en zondag 17 september van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Geen krant?

0297-581698

Mijdrecht - Zaterdag 16 september
van 9.00-14.00 uur is iedereen weer
welkom!
Nzuri Schoonheidssalon
Gratis Perfect Brows behandeling en
huidmeting
Tijdens de open dag kun je bij Nzuri terecht voor een gratis volledige Perfect Brows behandeling! Wat
houdt dat in? Samen kijken we wat
er met jouw wenkbrauwen gedaan
kan worden. Epileren, waxen, threaden, verven, stylen of shapen met
Mrs. Highbrow, alles kan! Zoals je
van ons gewend bent is het op de
open dag ook mogelijk gratis je huid
professioneel te laten meten met de
hannah Skin Analyzer. Met een persoonlijk advies kun je zo het beste
uit je huid en huidverzorging halen.
Slimness gewichtsconsulent
inschrijven cursus afvallen + gratis
weegmoment

Inschrijving cursus afvallen in
groepsverband die 20 september
2017 weer van start gaat. Er zijn
nog enkele plekjes beschikbaar in
de tweede groep die start om 20:30.
Gratis BMI & middelomtrek check
van nieuwe cliënten met bijbehorende informatie over alle mogelijkheden m.b.t. afvallen bij Slimness. Individueel met z’n 2en of in een groep.
Gratis weegmoment oude cliënten.
SunCare zonnestudio
Zonnen voor 5 euro en gratis crème
Bij Zonnestudio SunCare Mijdrecht
kun je op de open dag zonnen voor
5 euro tot 20 minuten onder alle
banken, dus ook de Prestige 1400
en 1600! Daarnaast krijg je van ons
ook nog een gratis crème voor onder de zonnebank. De zonnestudio
is uiteraard tot 20.00 uur geopend.
Nzuri Plaza is te vinden op de Bozenhoven 19a Mijdrecht, nzuriplaza.nl

Jaar cel voor Mijdrechtse inbreker
Mijdrecht - Een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk
en een locatieverbod voor winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht. Deze
straf kreeg de 21-jarige Mijdrechter E. van D. maandag jl te horen in de Utrechtse rechtbank. Hij
kreeg deze straf voor een bewezen inbraak in Harmelen, een poging tot inbraak in Mijdrecht en heling van goederen. Hij werd vrijgesproken van een woninginbraak in
Uithoorn. De Mijdrechter werd begin dit jaar opgepakt na een woninginbraak in Harmelen, waar de po-

litie zijn telefoon vond. Bij huiszoeking vond de politie tevens gestolen
goederen, afkomstig van inbraken
bij zijn buren. De rechtbank vond
tevens bewezen dat hij betrokken
was bij een inbraak in Mijdrecht. Hij
was herkend op bewakingsbeelden.
Als bijzondere voorwaarde legde de
rechtbank hem een locatieverbod
op voor het winkelcentrum Adelhof. De Mijdrechter zou deel uitmaken van de zogenoemde ‘Adelhofgroep’, een groep jongeren die
voor veel overlast zorgtin en om het
Mijdrechtse winkelcentrum.
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Red Ball Express ‘Stirling’s
End’ rijdt door de regio
Regio - De 16e editie van de ‘Red
Ball Express’, de rondrit met authentieke WOII voertuigen georganiseerd door CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 i.s.m. Keep
Them Rolling wordt gehouden op
zaterdag 23 september. Het CRASH
Luchtoorlog -en Verzetsmuseum
‘40-’45 organiseert op zaterdag 23
september in samenwerking met
de vereniging Keep Them Rolling
de jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball Express’. Deze
16e editie genoemd ‘Stirling’s End’
passeert weer vele gedenkwaardige plaatsen op de route, die direct
verbonden zijn met een gebeurtenis
uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds
2002 wordt deze rondrit verreden
met authentieke legervoertuigen
uit WO 2 zoals Jeep, Dodge, GMC,
Ford, Chevrolet, Harley en BSA motoren. Zo’n 50 voertuigen komen
vanaf 9.00 uur naar het CRASHmuseum en vertrekken vandaar om
10.30 uur voor een rondrit met een
tussenstop in Wilnis.
Lezing
Na vertrek van de voertuigen is er
voor het publiek in het CRASH museum gelegenheid om een lezing
bij te wonen over aanvoerroute genoemd ‘Red Ball Express ‘ die vanaf de invasiestranden in Normandië
de frontlinies met alle noodzakelij-

ke voorraden voorzag. Deze speciale lezing wordt twee maal gehouden en de eerste begint om 11.00
uur. Een tweede lezing is om 14.00
uur en aansluitend zijn de voertuigen van de Red Ball Express terug
te verwachten.
De voertuigen keren vanaf 15.00 uur
terug bij CRASH museum en zijn
dan ook weer te bezichtigen voor
het publiek. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug.
Route
Na ca. 35 km. is er een tussenstop
bij de sporthal Willestee in Wilnis
waar de deelnemers worden ontvangen door burgemeester Divendal. De voertuigen worden vanaf
11.30 uur verwacht en zijn dan te
bezichtigen en rond 13.30 uur zullen ze weer vertrekken. De bestuurders en bijrijders van de voertuigen
zijn veelal in authentieke uitrusting
gekleed. Dit geeft het beeld van ‘living-history’. Het gaat hierna richting Portengen naar ‘Stirling’s End’
en vandaar naar Nieuwkoop waar
wij een ‘rondje door het dorp’ zullen
rijden als felicitatie met het 30-jarig
jubileum van het Historisch Genootschap aldaar.
Demonstratie door Erepeleton Binnenlandse Strijdkrachten in Wilnis.

Paraatheid in De Ronde
Venen goed geregeld’
Regio - De brandweer in De Ronde Venen houdt op zaterdag 16 september een open dag. In en rond de
kazerne in Wilnis is dan het materieel en de wagens te bekijken en
worden verschillende demonstraties gegeven. Volgens Marcel Dokter, postcommandant in Wilnis, is
het met de paraatheid van de brandweer in De Ronde Venen goed geregeld. ,,Dat doen we met veel gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers.’’
Met enige regelmaat worden berichten gepubliceerd over brandweerkorpsen die kampen met een tekort
aan vrijwilligers. Marcel Dokter weet
daar alles van. Behalve postcommandant in Wilnis is hij ook voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. ,,Ik ken de landelijke situatie. Ook in De Ronde Venen hebben we op sommige punten uitdagingen, maar de paraatheid is goed
geregeld.’’
Vrijwilligers
Burgemeester Divendal is verheugd
dat er veel werkgevers zijn die hun
personeel de gelegenheid geven
zich tijdens werkuren in te zetten als
brandweervrijwilliger. ,,Dat is een of-

Open dag
Tijdens de open dag op 16 september van 10.00-16.00 uur, die wordt
georganiseerd door alle posten van
de Brandweer De Ronde Venen en
plaatsvindt in Wilnis, kunnen inwoners zien waar de brandweer zich
zoal mee bezighoudt. Zo wordt onder
andere het redgereedschap gedemonstreerd en is er een Amerikaanse brandweerwagen te zien. Ook kan
een rondrit worden gemaakt in een
brandweerwagen. De jeugdbrandweer uit Mijdrecht en Vinkeveen geven demonstraties brandbestrijding
en hulpverlening. Oudere kinderen
kunnen tijdens de dag een hut bouwen. De mooiste wordt met een prijs
beloond die door burgemeester Divendal wordt uitgereikt. Na de prijsuitreiking worden de hutten in brand
gestoken en vakkundig geblust door
de brandweer Wilnis.

stolen. De Piaggio C38 is blauw van
kleur en het kenteken is D5-94-DT.
De scooter is uit 2009.

Inbraak bedrijf via dak
De Kwakel - Tussen vrijdag 8 en
zondag 10 september is ingebroken in een bedrijf aan de Bedrijvenweg. De dieven hebben veel moeite gedaan om de camera’s bij het
pand te ontwijken. Middels een ladder hebben zij zich via het dak toe-

gang verschaft. Een raam is ingeslagen. Het hele bedrijf is doorzocht. Er
wordt een inventarisatie gemaakt
van mogelijk gestolen goederen. In
het pand hangen ook camera’s. Deze zijn in handen van de politie. Het
onderzoek is in volle gang.

Fustendief in kraag gevat
Uithoorn - Om kwart over twee in de
nacht van dinsdag 5 op woensdag 6
september is een 52-jarige man uit
Utrecht aangehouden voor het stelen van veilingfusten. Een ondernemer aan de Hoofdweg miste iedere keer fusten en besloot de lading
te voorzien van een zender. Toen
het alarm afging is de politie gealarmeerd en is achter het spoor aangegaan en met succes. In de Mercedes

bus met niet-passende kentekenplaten en chassisnummer troffen agenten liefst 1.013 fusten aan. Ook vond
de politie een breekijzer, een muts en
een hoofdlamp. De man uit Utrecht
is aangehouden en zit nog vast. Hij is
geen onbekende van de politie, hij is
diverse malen voor anticenten in de
kraag gevat. Hulde aan de ondernemer die op inventieve wijze de dief
heeft ontmaskerd.

Dagvaarding voor winkeldievegge
Uithoorn - Op woensdag 6 september rond tien uur in de avond is
in een super op het Legmeerplein
een winkeldievegge op heterdaad
betrapt. De 33-jarige vrouw zonder

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

Amstelproeverij Uithoorn
toch nog geslaagd
Uithoorn - Het zag er eerst niet
naar uit dat de Amstelproeverij afgelopen zondag een succes zou
worden. Het weer werkte niet mee,
het was koud en er stond veel wind.
Ook Aemstelboating zag er daarom
maar vanaf wegens te weinig gegadigden. Het begin van het evenement was rond 16.00 uur gepland.
Toen al konden liefhebbers van inspirerende gerechtjes terecht bij de
zeven deelnemende restaurants en
een ijssalon-lunchcafé langs en in
de buurt van de Waterlijn. Toen onze redactie daar rond vijf uur eens
een kijkje ging nemen was het nog
maar een stille boel, op wat gasten
na die ruim plaats hadden op de
terrassen van Sjiek aan de Amstel
en Esplanade. Binnen was er ook
nog voldoende gelegenheid om aan
te schuiven. “Het is niet drukker dan
anders op zondag”, liet een medewerkster op dat moment eerlijk weten. Alleen bij Hertog Jan was het
driekwart vol, vermoedelijk met vaste gasten. Al met al was de gezelligheid buiten ver te zoeken. Intussen
waren de deelnemende horecagelegenheden al druk bezig geweest
om een smakelijk programma samen te stellen van diverse gerechtjes - waarvan een voorbeeld op bijgaande foto - en drankjes.

Strippenkaart
Daarvan kon men genieten tegen
betaling van een gering bedrag via
een 8 strippenkaart met een waarde
van 20 euro. Dit in de hoop dat de
gasten daar ook op af zouden komen. Een telefoontje op maandag
naar een van de deelnemers, Karin
Amsen van restaurant La Musette,
leerde dat er vanaf rond half zes ineens toeloop was. “Het heeft bij ons
vanaf dat moment twee uur lang vol
gezeten,” vertelt Karin. “Het was ineens druk, maar er heerste een ongedwongen en leuke sfeer. Onze
gasten gaven aan dat ze bij meer
restaurants waren geweest en daar
ook gerechtjes hadden geproefd. Ze
hebben als het ware een ‘lopend diner’ gehad. In de avonduren is er bij
de meeste deelnemers een behoorlijke toeloop geweest heb ik later
gehoord. Dan kan je naar mijn mening toch wel stellen dat het evenement succesvol is verlopen. We
hebben het niet voor niets georganiseerd en daar ben ik heel blij mee.
Het is al moeilijk genoeg om met elkaar op een lijn te komen om zoiets
te gaan doen. Jammer dat je als verslaggever net op een stil moment
kwam. Ja, kan mij voorstellen dat
zoiets dan te denken geeft. Maar het
is toch goed gekomen.” aldus Karin.

fer waar we als samenleving de bedrijven heel dankbaar voor mogen
zijn. Tegelijk heeft een bedrijf er ook
voordeel bij. Ze beschikken met zo’n
vrijwilliger over een goed opgeleide
bedrijfshulpverlener; die kosten sparen ze weer uit.”

Snorscooter gestolen
Uithoorn - Tussen vrijdag 8 en zondag 10 september is uit de Nicolaas Beetslaan een snorscooter ge-

Goed geschoten...

vaste woon- of verblijfplaats dacht
de winkel te kunnen verlaten met
allerlei spulletjes in haar zakken. De
vrouw is aangehouden en heeft een
dagvaarding gekregen.

Buurtkamer in De Kwakel,
biedt een zomerse aanblik
De Kwakel - Precies een jaar na de
opening in september 2016, heeft
de Buurtkamer in De Kwakel een
buitenterras in gebruik kunnen nemen. Door toedoen van een aantal
sponsors en vrijwilligershanden is
er op het speelplaatsje achter het
Dorpshuis een terras gerealiseerd.
In het afgelopen jaar is er een vaste groep mensen ontstaan die elke week op vrijdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in de Buurtkamer een
kopje koffie of thee komen drinken,
en daarnaast voor iedereen die dat
wil, ook een spelletje kunnen kaarten of rummikuppen. Buiten die
vaste groep is er ook veel aanloop
van mensen die niet elke week kunnen, maar het wel heel gezellig vinden om af en toe te komen, en zo
zijn er elke week gemiddeld 25 gasten.
Gasten
Er was het hele jaar al de wens om
de gasten ook een buitenzitje te
kunnen bieden. In samenwerking
met de gemeente Uithoorn en het
participatiefonds, konden we de-

ze wens verwezenlijken. Met geld
uit dit fonds hebben wij tafels, stoelen en parasols aangeschaft en de
speelplaats zelf netjes gemaakt.
De zandbak werd omgetoverd tot
grote plantenbak en het geheel
heeft een zonnig en gezellig aangezicht. Kortom een prachtige plek om
buiten koffie te drinken.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen,
wij hebben dit opgezet voor iedereen die behoefte heeft aan een kopje koffie en een praatje, dus u past
ten alle tijden binnen de doelgroep.
U vindt ons elke vrijdagochtend in
het Dorpshuis van De Kwakel, het
hele jaar rond.
Onze grote dank gaat uit naar Kwekerij de Noordpoel, Kooyman BV,
Kees Koeleman en Henk Snoek jr
voor de sponsoring van het materiaal en aanplanting, naar de gemeente Uithoorn voor de soepele
samenwerking en naar de vrijwilligershanden die het werk geleverd
hebben.
Het is weer een mooi staaltje De
Kwakel: “Met elkaar, voor elkaar”.”

De kop is er weer af bij BVK
De Kwakel - Als de kermis achter de rug is barst het verenigingsleven weer los in De Kwakel. Zo ook
het bridgeseizoen 2017-2018 van
de BVK. Op donderdag 7 september was Dorpshuis De Quakel weer
helemaal vrij van de bierdampen en
konden 40 paren de handschoen
tegen elkaar opnemen op de eerste
speelavond.
Overleden
Alvorens wedstrijdleider Joop het
startschot gaf werd eerst nog even
stil gestaan bij het recente overlijden van Roel Knaap, een van de
sympathiekste spelers die de BVK

in de loop der jaren heeft gehad. Of
Roel nu als invaller in de A, de B of
de C lijn moest opdraven, hij maalde er niet om. Hij kon met iedereen
goed overweg en was een hele fijne vent aan tafel (en ook er buiten
trouwens) Wij zullen hem missen.
Welkom
Vervolgens werden door penningmeester Huub 2 nieuwe paren welkom geheten en wel de echtparen Noom en Groeneveld, alsmede
de nieuwe partner van Rita Ritzen,
Christa Leuven.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze
nieuwe leden zich snel thuis zullen

Moedereend vecht
voor haar jongen
Er lopen hier in Uithoorn veel Muskus eenden rond. De vrouwtjes
houden ongeveer 2 à 3 jongen over van hun nest, maar dit vrouwtje spant de kroon. Ze heeft van de 13 er nog 12 weten te behouden.
Ze is erg waakzaam en beschermt haar kuikens goed tegen reigers,
poezen,ratten en andere aanvallers. Zelfs andere vrouwtjes met hun
jongen laat ze niet te dicht bijkomen. Een super moeder!
Emmy Clausen

Gratis proeflessen bij Crea
Uithoorn - Wegens groot succes
verlengt Crea haar actie voor gratis proeflessen met een week. Was
het deze week al mogelijk om een
keertje sfeer te proeven bij de creatieve cursussen van Crea in het Fort
aan de Drecht, ook volgende week
biedt Crea potentiële cursisten deze buitenkans. Afgelopen weekend,
tijdens de succesvolle open dagen,
was het mogelijk om informatie te
krijgen van de gediplomeerde docenten. Ook waren er cursisten aan
het werk die men kon vragen hoe
het is om een cursus bij Crea te volgen. Kinderen konden zelf aan de
slag met verf en klei. Bij een aantal
cursussen zijn nog plekjes vrij voor
het komende seizoen dat deze week
van start gaat. Bij CREA staat plezier
in de cursus voorop, maar belangrijk
is ook dat de cursisten in een professionele omgeving voldoende uitdaging wordt geboden om iets bij
te leren. Naast de al jarenlang bestaande cursussen zoals schilderen,
portrettekenen, beeldhouwen, fotografie, keramiek en pottenbakken/
handdraaien zijn er dit jaar een aantal nieuwe cursussen aan het aanbod toegevoegd; aquarelleren en
een jeugdatelier voor kinderen vanaf 12 jaar. De lessen bij CREA zijn

geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. Ook jongere kinderen
komen bij CREA aan bod, op zaterdag is er voor hen een cursus pottenbakken en op woensdagmiddag
tekenen/schilderen.

voelen bij onze gezellige club, waar
ook een aantal nieuwe combinaties
zijn gevormd en ook een aantal leden hebben opgezegd. De competitie werd dus gestart met een ladderavond. In alle lijnen speelden
de paren kris kras door elkaar, dus
van verschillende vermeende speelsterktes en de veronderstelling dat
dan aan het eind van de avond een
aantal ‘A paren’ als winnaars van de
verschillende lijnen uit de bus zouden komen rollen werd grotendeels
bewaarheid.

haar nieuwe partner Matty Overwater. Beide paren scoorden 55,21%.
De grootste verrassing kwam echter uit de C lijn. Dat nieuwkomers
op de club normaal gesproken rustig de tijd nemen om even de kat uit
de bekende boom te kijken was iets
dat Marion en Wim Noom blijkbaar
bij hun aanmelding niet medegedeeld was. Mogelijk ook wel maar
vonden zij het niet nodig om zich
daar iets van aan te trekken, want
zij lieten bij hun 1e optreden zomaar eventjes 66,67% als score optekenen, de topscore van de avond
dus. Dat kan nog wat gaan worden.
Francis en Ben Terra vormden deze
avond ook eens een bridgekoppeltje en ook hier leken zij elkaar goed
te verstaan, getuige hun 57,08%,
goed voor de 2e plaats. Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop werden met 55,83% 3e. Volgende week
vormen de 14/16 hoogst scorende paren dan de A lijn en de 14/16
laagst scorende de C lijn. Dat de
overige paren dan dus de B lijn vormen zal u niet verbazen.

In wat deze avond als A lijn door het
leven ging was de 1e plaats voor
Nelly Vork en Andre Verhoef met
63,89%. Toch wel wat verrassend
2e werden Agnes de Kuijer en Ans
Nieuwendijk met 61,46%. Nel Bakker en Hans Wagenvoort completeerden de top 3 met 60,42%.
In de B lijn eisten Geke en Jaap
Ludwig met 65,63% de 1e plaats op,
op eerbiedige afstand gevolgd door
Rees en Gerard van der Post en de
onverwoestbare Ria Bulters met

Tekenles voor kinderen
Docente Arlet Ybema van de kindercursus op woensdagmiddag: “Het
belangrijkste is dat kinderen plezier
hebben in het tekenen en schilderen. Ondertussen leer ik ze de technieken voor het maken van een portret, landschap en perspectief. We
werken met verschillende materialen zoals houtskool, ecoline, acrylverf, pastelkrijt en oostindische inkt.”
Volgens Ybema is talent niet noodzakelijk: “Iedereen leert hier op zijn
of haar eigen niveau. Het is vooral
mooi om te zien hoe elk kind zich
gedurende het jaar ontwikkelt.” Het
Fort aan de Drecht is gevestigd aan
de Grevelingen 56 in Uithoorn. Inschrijven voor het komende seizoen
kan via de website www.crea-uithoorn.com. Wie een gratis proefles
wil volgen wordt gevraagd zich op te
geven via crea@xs4all.nl. Dit kan tot
en met 23 september. Wees er snel
bij want sommige cursussen hebben
nog maar een paar plaatsjes vrij.
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Nieuwe schooljaar van start
op het Alkwin Kollege

Uithoorn - Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag
7 september stonden in het teken van introductie
activiteiten voor alle leerlingen: jaarlaag 1 leerde
op dinsdag en woensdag vooral de school en elkaar kennen, op donderdag hadden ze sportdag
op de Randhoorn. 2v was naar ‘Poldersport’, 3v
bij de Amstel en 2h naar ‘Fun Forest’ in het Am-

sterdamse Bos. 4v ging op dinsdag wadlopen, en
4h is naar Zandvoort geweest met expeditie Robinson. 5h bezocht Silverstone in Zwanenburg en
6v beoefende watersport. Op donderdag 7 september startten de lessen voor de klassen 2 tot
en met 6, en op vrijdag 8 september was de eerste lesdag voor de nieuwe brugklassers.
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De Kwakel viert 65e Kwakelse Kermisoptocht

De Kwakel - Op dinsdag 5 september reed voor de 65e keer de befaamde Kwakelse Kermisoptocht door De Kwakel en een klein stukje Uithoorn. Vanwege dit jubileum is er extra groot uitgepakt en heeft het Feestcomité een ontbijt georganiseerd in het dorp voor alle 875 deelnemers.
Daarnaast waren oud deelnemers vanaf de eerste optocht in 1952 tot en met 1971, adverteerders
en andere VIPS uitgenodigd om op de speciaal voor deze dag geplaatste tribunes plaats te nemen. Uit de vele enthousiaste reacties bleek wel dat iedereen enorm genoten heeft van deze ontvangst en van het defilé.
Mooie karren
Er waren weer veel mooie karren te zien waarvan sommigen speciale acts hadden ingestudeerd
om het publiek te vermaken. Onze burgemeester Oudshoorn met haar “Colleghe van Koekenbackers” kreeg een warm applaus, op de kar Hoog Bezoek werd Feestcomité lid Theo van Rijn door
Koningin Maxima en Koning Willem-Alexander geridderd in de orde van de Blauwe Nassau vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap van het Feestcomité. Het publiek was hiervan onder de indruk
en stond massaal op om het Wilhelmus mee te zingen. In deze jubileumoptocht reden 38 karren
mee en er waren 3 loopgroepen. Allemaal hebben zij hun enorme best hebben gedaan om er een
prachtige optocht van te maken. Vanwege het 65 jarig jubileum waren er een aantal karren die
hierop inhaakten zoals; De Quakel Ontspoord, De Quakel uit Den Ouden Doosch met Tinus Duif
in een van de hoofdrollen, De 65e Quakelse Kermis draait door en Oud winnaars staan stil bij 65
jaar kermisoptocht.

De prijswinnaars van deze optocht zijn:
1. Mississippi Queen
2. Wij gaan voor de beker
3. De 65e Quakelse kermis draait door
4. Pluk van de Petteﬂet
5. De Quakel uit den ouden doosch
Originaliteitsprijs:
Hoog bezoek
Actualiteitsprijs:
Noord Korea gaat voor de werelddominantie
Aanmoedigingsprijs:
Non stop Party klooster

Het antwoord van de prijsvraag is:
101.241 kilometer
De prijsvraag is gewonnen door:
de families: Hoogland, van Schie, Voorn,
Plasmeijer en Vlasman.
Vindt u het leuk om de gehele uitslag
van de optocht na te lezen? Kijk dan
even op www.polderfeest.nl en voor de
kermisfoto’s op www.verheijfotograﬁe.nl
en voor de kermisfoto’s van de Paparazzi op www.de-kwakel.com in de rubriek
Het Kermismuseum.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Go away in May, but remember to be back in September.
Dat is een beurswijsheid die niet
door alle beleggers wordt onderschreven. Maar voor bridgers en
dus ook voor Hartenvrouwen is het
een waarheid als een koe! Dus op
5 september ontmoetten een stuk
of 50 Hartenvrouwen elkaar weer
voor de eerste bijeenkomst van dit
bridgeseizoen: de Jaarvergadering
gevolgd door de openingsdrive. En
het was weer als vanouds leuk elkaar na de zomerstop op deze dinsdagmiddag te treffen. De vergadering verliep zoals verwacht vlot en
soepel. Tevens werden de clubkampioenen van seizoen 2016-2017 bekend gemaakt. Niet geheel onverwacht waren dat Margo Zuidema
& Geke Ludwig. Bovenaan de B-lijn
eindigden Eugenie Rasquin & Riet
Willemse. Proficiat dames!
Opening
De openingsdrive bestond uit zes
rondes van vier spellen in twee lijnen. In de A-lijn ging de winst naar
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-

kaar met 66,67%. Op de tweede
plaats Matty Overwater & Loes Wijland met 55,42% en op drie Tini Geling & Paula Kniep met 54,58%. In
de B-lijn een mooie score voor Sonja Reeders & Ank Reems: 69% rond.
Tweede was gelegenheidskoppel
Riet Willemse & Reina Slijkoord met
60,83% gevolgd door Atie de Jong
& Hans Warmenhoven op drie met
57% rond. Volgende week begint de
eerste zitting van de eerste parenronde.
Nog plaats
Hartenvrouw heeft plaats voor nieuwe leden! Als je wilt investeren in je
toekomst, breid dan je sociale contacten uit en kom bridgen op de
dinsdagmiddag bij Dans- en Partycentrum Colijn op de Industrieweg
20 in Uithoorn. Meld je aan als paar
en kom een paar keer proefspelen
om te kijken of het bevalt. Maar ook
zonder partner kun je je aanmelden
of desgewenst als invaller spelen.
Contactpersoon is Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of mail
naar hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Op donderdag 7 september
is het bridgeseizoen na de zomerstop weer van start bij BVM gegaan.
85 Leden gaan weer strijden om de
titels van clubkampioen en de beste
per periode. De eerste wedstrijddag
mocht er weer zijn. De spellen waren opnieuw geschud en verborgen
mooie verrassingen voor de spelers.
Aan het einde van de middag was te
zien dat veel spellen inventieve biedingen hadden ondergaan en voor
een aantal goede resultaten opleverden.
Drie lijnen
Er werd in drie lijnen gespeeld met
de volgende uitslagen:
A-lijn: 1. Richard van Heese & Hans
Leeuwerik 67,71%, 2. Kiki Lutz &

Cees Houmes 66,15%, 3. Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 61,98%.
B-Lijn: 1. Gerda van Duren & Tiny
Zwebe 59,58%, 2. Tineke Venhuizen
& Carla de Goede 57,92%, 3. Tiny
Tijssen & Bea van den Heuvel, en
Ruud Pfeiffer & Ria Mathiessen allen met 57,50%. C-lijn:1. Willy Klein
& Ria Mur 55,68%, Ria Versteeg &
Henny van Dijk 64,17%, 3. Ria & Cor
Verlaan 53,28%.
Iedere week zal de strijd op donderdagmiddag weer losbarsten. Wilt
u meedoen kom dan naarde grote zaal van het Veenweidebad in
Mijdrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid. Bent u geïnteresseerd
neem dan contact op met het secretariaat email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

Nieuw seizoen van start in
Zwembad De Waterlelie

Zondag Open Ochtend
Qui Vive Hockey
De Kwakel - Zondag 17 september
organiseert hockeyvereniging Qui
Vive weer een open dag. Jongens
en meisjes van alle leeftijden, maar
ook vaders en moeders, kunnen op
deze ochtend kennismaken met de
hockeysport. De open dag duurt van
10.30–12.00 uur. Om 11.00uur start
een open training. Onder leiding van
ervaren trainers worden de beginselen van het hockey uitgelegd en kun
je diverse trucjes oefenen met bal
en stick. Trek lekker zittende sportkleding aan, een stick hebben wij
voor je te leen. Wij zijn een regionale vereniging met leden uit o.a. Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De
Kwakel. Een ambitieuze familieclub
met een sociaal hart. Een club waarin plezier voorop staat voor alle hockey niveaus. Qui Vive biedt een vertrouwde omgeving voor sport en
plezier waarin breedte- en topsport
met elkaar verweven zijn.
Hockey is voor iedereen
Qui Vive heeft voor iedereen vanaf 4/5 jaar een passend programma, bijvoorbeeld de Stokstaartjes
(4/5 jarigen) In een programma van
acht trainingen werken zij op een
sportieve manier aan de ontwikkeling van (bal-)motoriek en worden
spelenderwijs de basisvaardigheden

van het hockey bijgebracht. Start dit
najaar zondag 24 september. Ook
voor jeugd tussen de 6–18 jaar biedt
Qui Vive een passend programma;
sporten op je eigen niveau (top- en
breedtesport). Plezier en veiligheid
staan voorop. En natuurlijk zijn ouders/ouderen van harte welkom de
stick ter hand te nemen! Bijvoorbeeld bij de recreanten/trimhockeyers op de zondagmorgen, maandagof woensdagavond. trainen zonder
competitieverplichting. Wil je wel
wedstrijden spelen sluit je dan aan
bij één van onze gezellige senioren
en/of veteranen teams.

Deze ochtend zijn er vrijwilligers
aanwezig die je alles kunnen vertellen over het lidmaatschap, de contributie, de trainingen, en nog veel
meer... Word je lid tijdens de open
dag betaal je geen inschrijfgeld. Het
adres: Vuurlijn 30, De Kwakel.

Bijgebracht
Elisabeth van den Berg heeft Maarten Breggeman inmiddels al zoveel
bijgebracht, dat na de succesvolle zomer ook deze avond een hoge

score van 61,29% opleverde, ze werden er vierde mee. Op vijf vinden we
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister terug met 61,07%, ze hadden
toch wat moeite met nummer vier!
Ben ten Brink & Gijs de Ruiter deelden plek zes en zeven met Heleen &
Mees van der Roest met voor beide
paren 60,64% en waren de laatsten
die een zestiger scoorden. Plaats
acht was voor Janny Streng- Korver en Francis Terra met 59,32% en
op negen volgden Johan Le Febre &
Wim Slijkoord met 58,66%. De top
tien werd afgesloten door Ben Remmers & Jan Egbers met 56,91%. De
tweede avond is de bridgekunde zo
al flink wat beter verdeeld en wordt
de tegenstand dus een stuk lastiger
voor de runners up. Wordt u nu ook
aangestoken door de bridgekoorts,
win dan inlichtingen in bij het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 0297-567458.
Bridgeclub De Legmeer speelt elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdagochtend 7
september was weer de eerste
speelochtend voor de leden van
de Amstel Bridgeclub. Na een lekker kopje koffie van onze barman
Henk en een gezellig praatje, heette
de voorzitter alle leden van de club
hartelijk welkom. Bij de start van
dit nieuw seizoen, helaas met een
paar leden minder, wenste de voorzitter iedereen een prettig en gezellig speeljaar toe. Nieuwe informatieboekjes met het speelschema voor 2017/2018 en de namen,
adressen en telefoonnummers van
alle leden werden uitgedeeld. Deze donderdagmorgen werd er vrij
gespeeld. De competitie zal op 14
september weer starten. Veel mensen hebben drie maanden weinig of
niet gebridget en dan meestal ook
niet met de clubpartner. Een beetje
oefenen kon dan geen kwaad. Omdat een en ander nogal uitliep, iedereen had elkaar toch veel te vertellen, werden in plaats van zes, vijf
rondes gespeeld.
In de A lijn zijn drie slempogingen
gedaan. De verdeling van spel 4 was
‘een gokje’ waard. Helaas Henk en
Greetje, jullie hadden goede tegenspelers. Het contract ging dan ook
1 down. Andere paren, die gewoon
op 4 hoogte bleven zitten, haalde
soms wel dit slemcontract. Ook Els
& Alice en Greet & Ria dachten dat
er wel 6 schoppen in zou zitten bij
spel 6. Doch ook hun tegenstanders
kwamen heel goed uit bij dit spel en
speelden deze twee paren respec-

tievelijk 1 en 2 down. Tja alerte tegenspelers weten bij slempogingen
precies de downslag te ontdekken.
Dat er bij spel 2 echter geen slem
is geboden is eigenlijk jammer. Er
zat met weinig moeite 7 schoppen
in voor oost/west. Dit kwam vooral
door de heel onevenwichtige verdeling van de kaarten.
In de B lijn zijn geen slempogingen gedaan. Opvallend was dat Ria
& Joop deze eerste bridgeochtend
bovenaan en Greet & Henk juist helemaal onderaan eindigden in de Alijn. In de B-lijn werden Leny & Willy eerste, maar Leny heeft natuurlijk
tijdens de zomerstop veel gespeeld
op het Schotlandje. De uitslag van
de drie beste in deze vrije bridgeronde is als volgt:
In de A-lijn:
1 Ria & Joop met 60,06%
2 Aja & John met 59,19%
3 Henny & Lucas met 56.00%
In de B-lijn:
1 Leny & Willy met 59,58%
2 Leny & Gerda met 56,75%
3 Jany & Loes met 55,58%
We hebben weer voor de eerste
keer geproefd van de gezellige sfeer
bij onze club mensen. Bridgers die
ook op deze club willen, neem contact op met de secretaris: Greetje
Stolwijk, telefoon 0297-563901, emailadres: greno@kpnmail.nl. Wij
spelen donderdagochtend van 9 tot
12.00 uur in het Buurtnest.

Goud voor handbiker Tim
de Vries
Regio - Na een spannende race van
61 kilometer in het Zuid-Afrikaanse
Pietermaritzburg is het Tim de Vries
op zaterdag 2 september gelukt
goud te winnen tijdens het WK Paracycling in de klasse H5. De Nederlandse handbiker klopte voormalig
Formule 1-coureur Alessandro Zanardi in de eindsprint en mag zich
daarmee wereldkampioen noemen
en het komende jaar de befaamde
regenboogtrui dragen.
Al vroeg in de race wist de Italiaan
Diego Colombari te ontsnappen uit
het peloton. Het lukte Colombari
een voorsprong op te bouwen van
bijna twee minuten. Het peloton met
onder anderen De Vries, Zanardi en
Johan Reekers besefte dat er wat
moest gebeuren om Colombari niet
verder uit te laten lopen: “We hebben samen met de Portugees Luis
Costa en Reekers de achtervolging
ingezet. Ook Zanardi (landgenoot
van Colombari, red.) zat daarbij. Het
gat van bijna twee minuten reden
we gezamenlijk in één ruk dicht.”
Kopgroep
Vanaf dat moment was de kopgroep, bestaande uit vijf personen,
weer compleet. Er volgde een tactisch spel waarin De Vries vooral in
het wiel van Zanardi bleef en niet al
te veel kopwerk wilde verrichten. In
de eindfase kwam de samenwerking tussen beide Nederlanders Jo-

han Reekers en De Vries op gang.
“Ik vroeg Johan om op kop te gaan
rijden om zo rustig de laatste bocht
door te komen. Ikzelf bleef geduldig
in het wiel van Zanardi. Op een gegeven moment zette Costa vol aan
waarop Johan hem volgde in zijn
wiel. En op het moment dat Zanardi buitenom aanzette kon ik binnendoor. Met nog 200 meter te gaan
ben ik vol gaan sprinten en met een
fietslengte voorsprong kwam ik over
de streep.”
Beloning
De eerste wereldtitel voor De Vries is
een feit. “Een fantastische beloning”,
aldus de Vinkevener. “Een beloning
voor dit seizoen, voor het keiharde
werken de afgelopen jaren. En een
beloning voor het hele team. Het is
nog een beetje onwerkelijk. Ik wist
dat ik het kon, het komt er op het
juiste moment uit. Het vertrouwen
dat iedereen in me heeft gehad, betaalt zich nu uit. Dit is echt een regenboogtrui voor ons allemaal!” De
Vries won eerder dit jaar ook al het
overall wereldbekertournament en
twee dagen voor zijn wereldtitel zilver op de tijdrit tijdens datzelfde WK
in Zuid-Afrika. Daar moest hij de
Italiaan Zanardi met 2,63 seconden
voor zich dulden. Het seizoen is voor
de Vries nu ten einde gekomen en
deze mag de boeken in als zijn beste seizoen ooit tot nu toe.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 7 september
vond de derde klaverjasavond van dit
seizoen in de Schutse plaats waaraan door 43 enthousiaste liefhebbers
werd deelgenomen. Winnaar werd
deze avond Cor de Beer met 7414
punten. Als tweede eindigde Gijs
Brozius met 7241 punten en Jan de
Kuijer viel met 6943 punten als derde ook nog in de prijzen. Corrie van
Bemmelen was deze keer de minst
scorende deelneemster. Met een totaalscore van 4968 punten kwam zij
in het bezit van de poedel prijs. De
4 marsenprijzen, bestaande uit een

boeket bloemen van DUO plant, gingen deze avond naar Corrie Smit,
Joke Veenhof, Hans Heere en Gerard Compier, terwijl de kadobonnen,
eveneens te besteden bij DUO plant,
in deze categorie gewonnen werden
door Richard v.d. Bergh, Jo Smit, Cor
de Beer en Tineke de Munk. De flessen wijn waren deze keer voor Corrie Smit, Corrie Compier, Gerard van
Eekhout en Jacqueline v.d. Bergh. De
eerstvolgende kaartavond wordt gehouden op donderdag 14 september
in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

normale rooster. Benieuwd of AquaJoggen, Borstcrawlles, Jog & Gym of
AquaSport ook iets voor u is? Neem
een proefles en ervaar het zelf!
AquaLine
Wilt u na de zomervakantie werken
aan een gezond lichaam met een
gezond gewicht? Dan is de cursus
AquaLine iets voor u. Een 12-weekse cursus die bestaat uit voedingsadvies en (onbeperkt) sporten in het
water. Vanuit DeliLine wordt u begeleid door een diëtiste en zijn er
persoonlijke consulten en groepsbijeenkomsten. In De Waterlelie is
er wekelijks op donderdagavond
AquaJoggen voor de deelnemers en
verder mogen zij onbeperkt zwemmen gedurende de cursusperiode.
De cursus start 28 september (bij
minimaal 10 deelnemers) en kost
250 euro. Informeer bij uw zorgverzekering of een deel van de cursus wordt vergoed. Meer informatie/
opgeven: bel 0297-322022, of kijk
op www.dewaterlelieaalmeer.nl of
www.deli-line.nl.
Opening Sportcentrum
Het afgelopen jaar is er hard gebouwd bij De Waterlelie: een sporthal is erbij gekomen, de horeca is
vernieuwd en ook de entree/receptie en kantoren zijn nieuw. Tijd om
het Sportcentrum officieel te openen. Dit gebeurt op zondag 17 september van 15.00-17.00 uur. Om
15.00 uur vindt een spectaculaire openingshandeling plaats, daarna is er een verenigingsmarkt waar
Aalsmeerse sportverenigingen zich
presenteren. Ook worden er rondleidingen door het sportcentrum gegeven en is er een spelinstuif voor
kinderen. Iedereen is van harte welkom!

Programma open dag
10.30 uur: ontvangst van de
kinderen en de ouders
11.00 uur: start training
11.45 uur: praatje van de voorzitter
12.00 uur: einde training, broodje
knakworst en limonade voor de
kinderen mogelijkheid tot
inschrijving nieuwe leden.

Start ladder Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Het zomerbridge is voorbij en gewoontegetrouw begint het
seizoen met een aantal weken ladderbridge. De filosofie is dat op deze wijze alle leden, van beginners
tot super gevorderden, de kans krijgen eens tegen elkaar te spelen.
Dat heet ook wel “out of the bridge
box” leren denken c.q. spelen! Veertig paren beklommen deze eerste
avond de ladder en het resultaat bepaalde de indeling voor de volgende
keer, waarbij grofweg de einsstand
in drieën wordt gedeeld. Nel & Adriaan Koeleman hadden het genoegen zich met 65,68% voor een keer
de beste van de club te mogen noemen, koester het maar! Op twee eindigden Ankie Bots & Agnes Kroes
met 62,39% gevolgd door Hannie
& Hein van der Aat met 62,17% als
derde.

Regio - De schoolvakantie is bijna
afgelopen dat betekent dat er een
nieuw seizoen van start gaat. Vanaf
maandag 4 september beginnen alle activiteiten weer in het zwembad
volgens het normale rooster. Dus
vanaf maandag gaan alle zwemlessen en sportgroepen weer van start.
Ook gelden dan weer de gebruikelijke openingstijden voor banenzwemmen en vrijzwemmen. Alle zwemlessen, zowel voor kinderen als volwassenen, vangen maandag 4 september weer aan. Er zijn nog enkele
plekjes vrij voor starters op dinsdag
t/m vrijdag, voor kinderen vanaf 4
jaar. Opgeven voor zwemles kan bij
de receptie van het zwembad. Ook
de Snorkelen, Survival en Zwaardvis-lessen gaan weer van start. Lijkt
het je leuk om mee te doen? Geef
je dan op bij de receptie. Met snorkelen kun je al direct beginnen op
vrijdag; daar zijn nog wat plaatsen
vrij. De eerste les is 8 september van
17.00-17.45 uur. De sportgroepen
gaan ook weer van start volgens het

Winst voor UWTC bij
de interclub
Uithoorn - Zondag 10 september was de interclub jeugdwedstrijd bij WTC de Amstel in Amstelveen. Bij jeugd 1/2 heeft Mike
Knook ook meegereden en Mike
werd 10e. Lars Hopman en Rens
Grömmel hebben meegedaan bij
cat 5/6. Het peloton van jeugd 5/6
bestond uit 25 renners en ze moesten 22 rondjes afleggen. Het tempo lag onder aanvoering van de
renners van WTC De Amstel hoog.
Soms stokte het eventjes, maar er
werd vooral flink gekoerst waardoor
het peloton steeds wat kleiner werd.
Rens en Lars stonden hun mannetje, maar koersen tegen renners die
een jaar ouder zijn blijft pittig. Rens
moest halverwege de koers het peloton laten gaan en enkele rondes
later was ook bij Lars de koek op.
Lars werd 15e en Rens 18e. Beide
zijn nog beginnende wielrenners en
hebben nog weinig wedstrijdervaring. Door de koers gewoon uit te
rijden leren ze veel en hopelijk kunnen ze volgend weekend voor eigen
publiek weer wat langer in het peloton blijven.
Startveld
Bij cat 7-nieuwelingen was het startveld niet zo groot. En zoals zo vaak
bij nieuwelingen ging het gelijk vanaf de start hard. De organiserende
club had veel eigen renners aan de
start staan. Die maakte ook de eerste ronden de koers hard. De ene na
de andere renner deed een vluchtpoging en telkens werd hij door
renners van andere clubs ongedaan
gemaakt. Ian van de Berg en Sven
Buskermolen hadden geduld en
reden netjes mee in de groep. Het
tempo lag op sommige momenten
hoog en per ronde moeten er renners af. Tien ronden voor het einde
was er nog een valpartij. Zo’n zes
rondjes voor het einde demarreerde Ian en sloeg een groot gat. De
overgebleven achtervolgende groep
keek naar elkaar en Ian kon iedere ronde zijn voorsprong uitbreiden. Toen kwam er samenwerking
en ging de achtervolging serieus
van start. Helaas voor het peloton
te laat. Ian behield zijn voorsprong

en met nog 2 ronden te gaan gaf hij
nog een keer alles. Weer liep hij iets
uit maar hij was zo kapot dat hij niet
eens kon juichen toen hij over de
streep kwam. Sven deed ook netjes
mee en eindigde als 9e.
Zaterdag 16 september is er interclub jeugdwedstrijd bij UWTC op
ons parcours op sportpark Randhoorn en om 10.00 uur starten we
met de jongste renners, rond 12.30
uur zullen de laatste renners ongeveer finishen. Publiek is van harte
welkom om de jeugdrenners aan te
moedigen.
Vondelparkrace
Onze handbikers hadden zaterdag
een wedstrijd in het Vondelpark.
Tim de Vries won in zijn klasse, maar
moest overall de eer laten aan Jetze
Plat, die het gehele veld op een ronde wist te zetten. Jetze reed als jong
ventje ooit in het Vondelpark zijn
eerste handbike wedstrijd. Toen kon
hij vast nog niet vermoeden wat een
geweldige prestaties hij later neer
zou zetten. Komende vrijdag staat
voor Jetze het WK triathlon op het
programma. In Rotterdam is hij op
de 3 onderdelen in actie te zien en
ook hier is de verwachting dat Jetze in de top van het klassement zal
eindigen. Tim last nu even een rustpauze in en hij is ook alweer aan het
werk gegaan. Zijn collega’s zorgde
ervoor dat hij de eerste dag in een
versierde bus zijn ritten reed.
Klompenronde
Zaterdag 9 september reed Mike
Derogee weer een landelijke wedstrijd in Honselersdijk. De start van
cat 5 was wat rommelig en twee
renners waren er gelijk vandoor gegaan. Mike probeerde nog om erbij
te komen, dat lukte hem echter niet.
Diverse andere renners probeerde
ook uit het peloton weg te komen,
zonder succes. De twee koplopers
bleven weg en verdeelde samen
de eerste twee podiumplaatsen.
Mike werd in de sprint om de derde
plaats net verslagen, maar de vierde
plaats was ook weer een mooie uitslag. Alle prijswinnaars kregen een
paar mooie ‘klompjes’ als prijs.
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Thamen pakt koppositie
in de 2e klasse

Legmeervogels hebben
het in eigen hand

De Kwakel - De Thamen honkballers hadden een drukke week met
ook nog de belangrijke topper tegen
The Herons uit Heerhugowaard op
zondag. Dinsdag 5 september stond
de op vrijdag verregende wedstrijd
Thamen – DVH op het programma
voor de heren. DVH pakt in de derde inning een 0-1 voorsprong. In de
gelijkmakende vierde inning trekt
Thamen de stand gelijk, Benner
krijgt vier wijd, Groen offert zich op
met een stootslag, waarmee Benner op het tweede honk komt. Benner steelt het derde honk en Nurse
slaat de bal op de derde honkman
die deze niet goed verwerkt en Benner kan scoren, 1-1.

Uithoorn - Door een benauwde,
maar ruimschoots verdiende overwinning op TAVV heeft Legmeervogels een grote kans om de nok
out ronde te halen in het KNVB bekertoernooi.
Amstelveen/Heemraad is door zijn 2e overwinning, nu
moest KDO er aan geloven, al zeker van de nok out fase. Met 6 punten uit 2 duel is Amstelveen/Heemraad niet meer in te halen. Op de 2e
plaats staat nu Legmeervogels met
2 gespeeld en 3 punten. Op de 3e
plaats staat TAVV, met 1 punt uit 2
duels. Net zoveel als KDO 1 punt uit
2 duels. Volgende week valt de beslissing over wie er samen met Amstelveen/Heemraad doorstoot naar
de nok out ronde. Op zaterdag 16
september wordt gespeeld Amstelveen/Heemraad tegen TAVV. Afhankelijk van deze uitslag weet
Legmeervogels of zij op zondag 17
september aan een gelijkspel genoeg hebben voor de volgende ronde of dat er toch echt gewonnen
moet worden van buurman KDO.
Niet mag worden vergeten dat ook
KDO nog kans heeft om de volgende ronde te halen. Dit kan alleen als
er gewonnen wordt van Legmeervogels. Het belooft de zondag 17 september aan de Boterdijk weer een
groot spektakel te worden. KDO –
Legmeervogels begint om 14.00 uur.

Eerste helft
In de eerste helft van de zesde inning weet DVH nog drie honklopers op de honken te krijgen door
wat veldfouten, echter Benner
maakt het prima af op de heuvel en
gooit drie keer drie slag om de inning uit te komen. Thamen pakt in
de zesde inning eindelijk een paar
punten. Benner slaat een honkslag,
komt op het tweede honk waarbij
Groen sneuvelt. Van Loenen krijgt
vier wijd en Nurse slaat weer de
bal richting de derde honkman,
die wederom de bal niet goed kan
verwerken. Benner en Van Loenen
scoren, 3-1.
Zevende inning
In de zevende inning komt Rikken
op het voor Thamen met vier wijd,
Schouten bereikt het derde honk na
een veldfout van de eerste honkman, waarop Rikken kan scoren,
4-1. Benner slaat een homerun en
dan is het opeens 6-1. DVH pitcher
Bergsma die een prima wedstrijd
stond te gooien wordt vervangen
en DVH komt uit de inning. Thamen komt niet meer in de problemen en zo winnen de heren met 6-1
van DVH. DVH was een mooie op-

warmer voor de wedstrijd die zondag op het schema stond tegen
The Herons in Heerhugowaard. The
Herons stond samen met Thamen
op een gedeelde eerste plaats in de
competitie.
Tweede inning
Thamen komt in de tweede inning op de honken, Groen slaat
een honkslag en na een foutieve pick-off (werper gooit naar eerste honkman) komt hij op het tweede honk. Nurse slaat een tweehonkslag waarop Groen kan scoren. Van
Rekum slaat een honkslag en Nurse
bereikt het derde honk. Martinez
krijgt vier wijd en Cornelissen krijgt
een geraakt werper waarop Nurse
kan scoren. Rikken slaat de bal
richting de kortestop waarbij Martinez sneuvelt maar van Rekum kan
scoren en de stand komt op 0-3. In
de derde inning komen daar nog
twee punten bij, Benner slaat een
tweehonkslag, Groen een honkslag (maar sneuvelt op het tweede
honk). Benner kan scoren op een
doorgeschoten bal. Nurse krijgt geraakt werper en scoort op de tweehonkslag van Van Rekum, 0-5. In de
gelijkmakende vierde inning weet
The Herons drie punten te scoren
door een paar honkslagen, maar de
Thamen verdediging herstelt zich
daarna weer prima. Thamen weet
nog één punt te scoren in de zevende inning. Nurse slaat een honkslag en bereikt het derde honk op
de honkslag van Van Rekum. Nurse
weet te scoren op de opofferingsslag van Martina, 3-6. The Herons
weet in de volgende innings niet
meer te scoren en zo nemen de
Thamen heren de overwinning mee
naar Uithoorn. Met nog drie speelronde te gaan blijft het spannend in
de tweede klasse C. Zondag 17 september gaan de heren op bezoek bij
RCH-Pinguins 3 te Heemstede en
de wedstrijd begint om 13.00 uur.

Michiel de Ruyter haalt alles uit
de kast tijdens finaleweekend
Uithoorn - Voor de laatste en spannendste krachtmeting van het jaar
trokken afgelopen weekend zeven teams van Michiel de Ruyter
ten strijde. Tijdens het finaleweekend van het Nederlands Kampioenschap kanopolo volgden grote
vreugde en diepe teleurstelling elkaar in hoog tempo op.
In de hoofdklasse van de heren werd
er tot het laatste moment nog gevochten om de verdeling van de podiumplekken. Met een nieuwe bezetting behaalde MDR 1 een knappe derde plek, hoewel die prestatie
ook een bijsmaak had omdat het zilver slechts op doelsaldo werd verloren. Groter was de teleurstelling bij
MDR 2, die het in de laatste wedstrijd net niet voor elkaar kreeg om
naar de achtste plek te klimmen en
daarmee direct degradeerde naar
de eerste klasse.
Niet treuren
Toch kon Michiel de Ruyter daar als
club niet al te lang om treuren. MDR
3 verbaasde vriend en vijand door in
hun debuutjaar van de eerste klasse direct te promoveren, waarmee
de Uithoornse vereniging hun twee
teams in de hoofdklasse houdt. Een
prestatie van formaat die nog indrukwekkender wordt met oog op
de voorgaande NK’s. In vier jaar tijd

werden de jonge talenten kampioen
in vier klasses: jeugd, derde, tweede, en nu eerste. De hoofdklasse
mag zijn borst natmaken.
Damesklasse
In de damesklasse stormde het eerste team van MDR af op hun eerste
gouden medaille, maar helaas bleken ze in de wedstrijd tegen concurrent Keistad niet lang genoeg
stand te kunnen houden. Hetzelfde
team had tevens een tweede plek
behaald in de tweede klasse, waarmee ze een pot om een plek in de
volgende divisie mochten spelen,
maar ook daar trokken de MDRladies helaas aan het kortste eind.
Met tweemaal zilver gingen ze naar
huis. Het tweede damesteam kwam
intussen uit op de vijfde plek. Terwijl de jongste talenten van de
club een vierde plek in de jeugdklasse behaalden op hun allereerste NK, werd het in de derde klasse
nog spannend tussen MDR 4 en 5.
Met een nipte winst pakte het vijfde
team punten van hun clubconcurrent af, waarmee ze in punten gelijk
uitkwamen en met een beter doelsaldo zelfs hoger in het klassement
eindigden. Het podium bleef nog uit
zicht, maar daar zou volgend jaar
natuurlijk best eens verandering in
kunnen komen. mdr.nu

Legmeervogels zondag.2
Uithoorn - Ingedeeld in poule 46
samen met 5e klasser Heemstede
en 4e klasser DIO. Eerder is al gespeeld DIO zo.1 – Heemstede zo.1
uitslag 3-1 Afgelopen zondag dan
gespeeld Heemstde zo.1 – Legmeervogels zo.2. In de eerste 45
minuten, met de wind in de rug, is
Legmeervogels veelvuldig te vinden
op de helft van Heemstede. Nee, de
gast heren komen er niet aan te pas.
Het is een spelbeeld gelijk aan de
wedstrijd van Legmeervogels zo.1.
Heel, heel veel kansen. Maar ook
hier wil het afmaken wil nog niet
zo lukken. In de 44ste minuut dan
eindelijk loon naar werken. Na een
actie van John Bos komt de bal terecht bij Mitch Vernooy die het eerste doelpunt maakt in dit duel. Het
is tevens het eerste doelpunt van
Vernooy in het 2e elftal van Legmeervogels. Met deze verdiende

voorsprong gaat ook de rust in. In
de tweede helft heeft Heemstede de
wind in de rug en is mede hierdoor
wat meer te vinden op de helft van
Legmeervogels zonder ook maar
echt gevaarlijk te worden. De enkele
keer dat zij gevaarlijk worden is het
Lev Persoon die Heemstede met een
paar goede reddingen van het score weet af te houden. Legmeervogels counter er volop op los in de 2e
helft en dit heeft dan succes in de
87ste minuut een bekeken voorzet
van Said Bouyahi op Jeffrey Riemslag en deze maakt dan een fraai
doelpunt 0-2 en is de strijd beslist.
Heemstede zo.1 – Legmeervogels
zo.2 0-2. Aanstaande zondag speelt
Legmeervogels 2 dan thuis tegen
DIO zo.1. Door dit resultaat,winst op
Heemstede, staat Legmeervogels
gelijk met DIO. Dan moet aanstaande zondag dan de beslissing vallen

de bal door naar Joey Sack die op
zijn beurt gelijk de bal doorschuift
in de voeten van Dennis Bakker
en hij, Bakker, geeft dan Tim Correia een niet te missen kans. Correia
mist dan ook niet en Legmeervogels
heeft de vroeg opgelopen achterstand omgezet in een kleine maar
verdiende 2-1 voorsprong. Een derde treffer op slag van rust ziet Yorick
v.d.Deijl afgekeurd worden wegens
een vermeende handsbal. In de eerste 45 minuten moet TAVV het vooral hebben van de counter en zijn
daar zo nu en dan toch wel dicht bij
een treffer.

Poulefase
Legmeervogels hebben in het duel
tegen TAVV, de tweede tegenstander in de poulefase van de KNVB
bekercompetitie, een groot veldoverwicht maar weet dit ook deze
keer het grote overwicht nog niet in
treffers om te zetten. Het is slechts
een 2-1, deze stand was al bij de
rust bereikt, overwinning geworden voor Legmeervogels maar het
had zeker 5,6 -1 moeten zijn. Toch
begint het duel niet goed voor de
Vogels. Een corner genomen door
Mike Slottje wordt door de verdediging van Legmeervogels niet goed
verwerkt en het dan Lyndon de
Bruijn die TAVV op voorsprong weet
te schieten. 0-1 Er zijn dan slechts
8 minuten gespeeld. Legmeervogels
komen snel op gelijke hoogte. Joey
Sack bezorgd na een fraaie actie de
bal bij Yasin Poyraz en op diens inzet
heet de doelman van TAVV, Edwin
Pieterse geen antwoord en staan
de partijen weer op gelijke hoogte 1-1. Vervolgens weet Legmeervogels talrijke kansen te creëren
om op voorsprong te komen maar
op een of andere manier wil de bal
het doel niet in. Dan in de 32ste minuut een hele fraaie aanval van Legmeervogels. Yorick v.d.Deijl verovert
de bal op het middenveld speelt

Handen vol
De tweede helft van deze bekerwedstrijd is er niet een geworden
waar lang over gesproken zal gaan
worden. Legmeervogels weten in
het tweede bedrijf zeker twee handen vol kansen te creëren om verder uit te lopen. Maar in de afwerking laat Legmeervogels het nu dan
even afweten. Doordat Legmeervogels niet scoort blijft TAVV hopen op
een goed resultaat. TAVV laat zich
in de 2e helft telkens ver terugzakken waardoor Legmeervogels het
spel moet maken. Via de counter
probeert TAVV dan tot score te komen. In de laatset 10 minuten gaat
TAVV dan ook ‘’alles of niets’’ spelen. Dit resulteert in een paar goede kansen voor de bezoekers. Met
nog 5 minuten te gaan weet Looyestijn van TAVV door de verdediging van Legmeervogels te glippen, maar dan weet doelman Mitchel Dijkstra , van Legmeervogels
met een fraaie actie de 2-2 te voorkomen. Al met al een zeer verdiende overwinning voor Legmeervogels. Vele kansen zijn er gecreëerd
alleen het afmaken. Het was al weer
beter dan vorige week tegen Amstelveen/Heemraad. De supporters
moeten ook weten dat wij een team
in opbouw zijn. Wij hopen allemaal
dat de opbouw snel en voorspoedig
gaat verlopen. Maar het zou ook zomaar wat langer kunnen duren voor
alles echt in elkaar gaat passen. Geduld moeten wij hebben geeft trainer Trainer Michel Nok nogmaals
aan. Toch is Nok niet helemaal on
tevreden.Ten eerste door deze overwinning en ten tweede door het bij
vlagen goede spel van Legmeervogels. Je ziet het elftal met de week
beter op elkaar ingespeeld raken.
Dit geeft echt vertrouwen voor de
toekomst. Vandaag maken wij het
onnodig spannend. Hierdoor blijft
jouw tegenstander hopen op een
goed resultaat. en omdat wij de 2e
helft toch wel wat terugvallen had
de 2-2- zomaar kunnen vallen.

als het in de 4e klasse spelende DIO
naar Uithoorn komt. Legmeervogels
zo.2 tegen DIO zo.1 begint op sportpark Randhoorn om 12.00 uur.
De stand in deze poule is nu .1.DIO
3 uit een. 2 staat Legmeervogels en

Heemstede, uitgespeeld neemt de
3e plaats in. Het doelsaldo van DIO
is 3-1 en dat van Legmeervogels
2-0. Om de nok out ronde te halen
is winst op DIO voor Legmeervogels
noodzakelijk.

Alarmerende toename
van de ziekte van
Parkinson
Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze
ingrijpende ziekte.
Met de alarmerende toename van de ziekte van
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10ABNA0504201530

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
Connie, 54 jaar

13 september 2017
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Zijdelw
Uithoorn - Na maanden van voorbereiding was het afgelopen zaterdag dan zo ver. Een grote groep vrijwilligers was vanaf 7.30 uur bezig
met alle voorbereidingen voor de
Live radio-uitzending.
Om 11.00 uur was de officiële opening op het grote podium op het
evenementen plein.
Burgemeester mevr. Oudshoorn
vertelde presentator Hans Busscher
over het belang van lokale radio in
Uithoorn en de Kwakel. Marieke van
der Wurff, voorzitter van de van de
winkeliersvereniging
presenteerde de komende activiteiten van het
winkelcentrum.
Daarna startte het gevarieerde programma met natuurlijk veel muziek, informatie over Rick FM en
de nieuwe programma’s, interviews
met publiek, en winkeliers. Er werden veel verzoeknummers aangevraagd, met persoonlijke ingesproken boodschappen waren die vanaf 16.00 uur te horen op Rick FM in
een speciale uitzending.
Live
Op het podium waren er ieder uur
Live artiesten uit Uithoorn.
Kinderkoor Xing o.l.v. dirigente Marjolein Porton en begeleiding door
gitarist Ron Schnater, zanger Tony XL, het leerlingenorkest van mu-

ziekvereniging KnA o.l.v. dirigent
Gerhart Drijvers, Soul & Motownkoor D-F!NE o.l.v. dirigente Julia
Scepanovic en duo CloZup (Heidy
Crooymans, zang en Rene Neijenhuis, gitaar.
Verenigingen
Verenigingen uit Uithoorn en de
Kwakel; Tavenu, VDO, EHBO, Fotokring Uithoorn en Stichting CREA
presenteerden in een korte speech
hun activiteiten op het podium.
Voor de kinderen was er een kleurplatenwedstrijd, de tekeningen konden vanaf 11.00 uur ingeleverd worden en ze mochten alvast een leuk
prijsje uitzoeken.
Een Jury o.l.v. wethouder mevr. Zijlstra beoordeelde de tekeningen om
15.00 uur was de uitreiking op het
grote podium. In 4 leeftijd categorieën kregen de mooiste tekeningen
een fantastische prijs.
Alle andere kinderen mochten
daarna ook een prijs uitzoeken. Alle
prijzen waren aangeboden door de
winkeliers van het winkelcentrum
Zijdelwaard.
Nog meer foto’s zijn te zien op: de
de Facebookpagina van Rick FM
https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.1556385997715457.1073
741831.191507177536686&type=3
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