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KORT NIEUWS:

Auto gestolen

Uithoorn - In de avond of
nacht van maandag 3 op
dinsdag 4 september is vanaf Bertram een auto gestolen. De BMW 3-serie is grijs
van kleur en het kenteken is
89-XK-TX. De diefstal heeft
tussen tien uur ’s avonds en
half zeven in de ochtend
plaatsgevonden. Mogelijk
zijn er inwoners die meer informatie hebben. Zij worden
verzocht contact op te nemen met de politie via 09008844.

WIJ ZIJN VERHUISD!

x

Ons nieuwe adres: Zwarteweg 21, Aalsmeer
Telefoon 0297-712617

zaterdag 15 en zondag 16 september 2018
27 locaties - openingstijden 12-1 7 uur
www.kunstrouteaalsmeer.nl

Fiets gestolen

Uithoorn - In de avond
of nacht van zondag 9 op
maandag 10 september is
een fiets gestolen vanaf de
Arthur van Schendellaan. De
damesfiets is wit van kleur
en heeft groene en oranje accenten. De graveercode is 1422 KW 65. De diefstal
heeft plaatsgevonden tussen tien uur ’s avonds en tien
uur in de ochtend.

Onwel naar
ziekenhuis

Festiviteiten in De Kwakel
weer een daverend feest
De Kwakel – De afgelopen week
was het weer volop feest in en om
de Kwakel. Natuurlijk waren de
klapstukken de kinderkermisop-

tocht en de optocht voor de ouderen. Het is en blijft een fantastisch gezellig en vooral kleurrijk
geheel. In deze krant vindt u twee

prachtige beeldpagina’s, waarbij
woorden bijna overbodig zijn. De
foto’s zijn gemaakt door Dirk Plasmeijer.

Uithoorn - Op woensdag 5
september rond tien uur in
de ochtend zijn de hulpdiensten opgeroepen naar de
Heijermanslaan te gaan voor
een onwel geworden persoon. Tijdens werkzaamheden in de kelder van een gebouw was een man in elkaar
gezakt. De politie, brandweer en ambulancedienst
hebben hulp verleend. De
man is vervoerd naar een
ziekenhuis.

Na ruim 40 jaar:

Huwelijksceremonie in
oude gemeentehuis
Uithoorn - Op 1 september j.l.
werd het huwelijk tussen Martijn
Standaert en Gusta Marcus voltrokken in het oude gemeentehuis, nu Geniet a/d Amstel. Het
gebouw uit 1937 deed een kleine 40 jaar dienst als gemeentehuis van Uithoorn. In die tijd waren daar talloze huwelijkssluitin-

Hartelust
1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
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GEEN KRANT?
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gen, waaronder die van de grootouders van Martijn.
Nadat in 1976 het stadskantoor
aan de Boerlagelaan werd geopend, werden aan de Amstel
geen huwelijken meer voltrokken, tot 1 september 2018 Martijn en Gusta hier in het huwelijksbootje stapten.

Veel wateroverlast in Uithoorn
Uithoorn - Op diverse plaat- het vele regenwater. Zo ook op baan stond. Sinds lange tijd viel
sen werd woensdagmiddag jl. de Achterberglaan in Uithoorn, er woensdag flink wat regen. Vanveel hinder ondervonden door waar flink wat water op de rij- af vs’ morgens zeven uur tot ongeveer drie uur bleef het maar
regenen. Op veel plaatsen konden de riolen het regenwater niet
snel genoeg afvoeren. Ook de bezoekers van winkelcentrum Zijdelwaard, hadden er last van in
dit overdekt winkelcentrum. De
bezoekers verklaarde een flinke knal gehoord hebben waarna
de bovenramen van het winkelcentrum open gingen. Vermoedelijk kwam dit door blikseminslag. Door de enorme regenval
van de hele ochtend en een groot
deel van de middag, ontstonden
direct grote plassen in het winkelcentrum. Er wordt hard gewerkt
ok alles weer droog te krijgen.
Foto VTF- Lotte Zethof

Zideris start dagbesteding in ’t Buurtnest
Uithoorn - Per september zijn de
deuren van dagbestedingslocatie ’t Buurtnest van zorgorganisatie Zideris open gegaan. Deze
locatie biedt een fijne werkplek
voor mensen met een beperking

en is gevestigd aan de Arthur van
Schendellaan in Uithoorn. Zideris heeft sinds een klein jaar een
woonvoorziening in Uithoorn en
het is nu tijd om vanuit een vaste locatie dagbesteding aan te

bieden. Een lokaal in dit voormalig schoolgebouw bleek zeer geschikt om te starten. Op termijn
zal naar een nieuwe en grotere
locatie worden gezocht. Voorlopig voldoet deze ruimte prima. Er

is de afgelopen weken hard gewerkt om het lokaal in te richten.
Samen met de cliënten is er gesjouwd en schoongemaakt .

geving bij bedrijven en organisaties, zodat een cliënt één of meerdere dagdelen per week vrijwilligerswerk kan doen. Zideris is
ook altijd op zoek naar eenvouWerk – en activiteiten op maat dige arbeidsmatige werkzaamDoel van dagbestedingslocatie ’t heden. Dit houdt in dat bedrijven
Buurnest is om een werkplek te werk kunnen uitbesteden aan ’t
creëren waar iedereen zich pret- Buurtnest. Een voorbeeld hiertig en nuttig voelt. De begelei- van is, stickers op potten plakken,
ders bieden werk aan dat qua folders vouwen, tasjes vullen en
tempo en inhoud goed en pas- noem het maar op.
send is voor de cliënt. Dit kunnen
productie- en inpakwerkzaamhe- Contact
den zijn, maar ook creatieve en Voor informatie over het aanmelculinaire activiteiten. Als het mo- den van nieuwe cliënten of werkgelijk is zoeken de begeleiders zaamheden kunt u mailen naar
een werkplek in Uithoorn of om- zorgloket@zideris.nl.
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Arjan Breukhoven
opnieuw in de Janskerk

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
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

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

Haat of liefde in de polder

Jonge zwanen verlaten?
In juli schreef ik, dat het vrij
goed ging met de zwanen. Na
een maand waren alle 7 pullen er nog. De moeder zorgde
goed voor ze. Af en toe zorgde de man mee. En de moeder had alles beter onder controle dan vorig jaar: de jonge zwaantjes zwommen keurig in een rijtje achter haar aan.
Als de man soms het water in
plonsde zwommen ze ook vol
vertrouwen achter hem aan.
Lekker eten en steeds een
stukje verderop. En elke week
waren het er nog 7. Steeds een
beetje groter. Elke week iets
meer kans op overleven.
Jonge zwanen hebben minstens 4 maanden zorg nodig.
Meestal zorgen de ouders wel
10 maanden. Pas als ze goed
kunnen vliegen moeten ze
weg: de ouders verjagen ze
voor ze een nieuw nest gaan
maken. Dan wordt het 5 augustus. Vijf jonge zwanen zwemmen samen zonder ouders. Op
een kluitje. Dat snap ik. Ze zijn
natuurlijk bang, want zonder
ouders is na twee maanden
veel te vroeg. Hoopvol denk
ik: de vrouw komt morgen wel
terug. Maar dat gebeurt niet.
Dus ik hoop dat de vijf zo goed

als ze kunnen op elkaar blijven
passen. Maar twee weken later zie ik aan de overkant één
zwaantje alleen. Het zwaantje ziet er zielig uit: natuurlijk
het eet wat, maar het probeert
verder zo stilletjes mogelijk te
drijven. Niet opvallen. Enkele dagen later zie ik weer een
zwaantje alleen. Of het hetzelfde zwaantje is weet ik natuurlijk niet. Eind augustus komt de
aap uit de mouw: ik zie vrouw
zwaan zwemmen met één
jong zwaantje. Af en toe komt
man zwaan even meezwemmen. Geen enkele keer zie ik
ze meer met de andere jongen.
Hoe die de winter moeten
overleven weet ik niet. Maar
vooral weet ik niet wat zich
heeft afgespeeld. Zijn de ouders te vroeg gaan wegjagen?
Of zijn ze de jongen per ongeluk kwijtgeraakt? Maar ik ben
optimist. Dus ik blijf gewoon
hopen dat het paar het volgend jaar beter doet. Dit jaar
was immers al iets beter…..
Catherine
P.S. Mijn optimisme loont: op 7
september zie ik vrouw zwaan
met 7 jongen!!

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Stretchwalker
proe oopda
Regio - Op zaterdag 15 september is er weer een Stretchwalker
proefloopdag bij Smit schoenen
Mijdrecht.
Iedereen die kennis wil maken
met de award-winnende balans
schoen is van harte welkom om
zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire schoen voor je
houding kan beteken. De klanten
mogen met een paar test schoenen een uur lang buiten gaan
wandelen of winkelen en ervaren
hoe balans je leven kan verande-

ren! De oorsprong van Stretchwalker (zool) is gebaseerd op het
balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal Ippon-ba
geta, een balanssysteem, dat de
harmonie tussen mens en natuur
symboliseert.
Deze houten Japanse sandaal balanceert op een hak, die in het
midden van de zool is geplaatst
waardoor de drukverdeling onder de voet verdeeld wordt en je
gewrichten met 30% minder belast worden. Doordat de zool iets

Regio - Op zaterdag 15 september a.s. komt de bekende organist Arjan Breukhoven een concert geven in de Janskerk van
Mijdrecht. Gedurende het jaar
geeft hij zo’n 450 concerten naast
zijn medewerking aan opnames
voor CD en radio- en TV programma’s in binnen- en buitenland.
Hij studeerde orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en kreeg ook les van de
Franse organist en pedagoog
Gaston Litaize. Naast orgel studeerde hij koor- en orkestdirectie aan de prof. Kurt Thomasstichting. Behalve in Nederland geeft
Breukhoven ook concerten of als
begeleider van solisten en koren
in vele landen binnen Europa,
USA, en Rusland. Arjan is net terug van een reeks van 10 zeer suc-

cesvolle concerten in Australië.
In 2014 werd hem voor zijn grote
verdienste voor de Franse orgelmuziek, een zeer eervolle Médaille d’ Argent uitgereikt.
Als pianist en organist heeft hij
een eigen, zeer veelzijdige stijl
van improviseren ontwikkeld zowel in de klassieke als in de lichte trend.
Tijdens het komende concert zal
Arjan dan ook weer klassiek werk
laten horen, maar ook populaire en/of hedendaagse muziek
komt zeker aan bod. Verder staan
er verschillende improvisaties op
het programma. Iedereen kan het
meemaken op zaterdag 15 september a.s. om 20.00 uur in de
Janskerk te Mijdrecht.
Toegang is €10.- inclusief koffie of
thee in de pauze.

verhoogd is worden de bekken
gekanteld en komen de wervels
boven elkaar te staan, waardoor
je nog makkelijker loopt. Het gepatenteerde stretchleer zorgen
voor een perfecte pasvorm en
een ware wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor
mensen met reumatische klachten, gevoelige voeten, rugklachten of diabetes en voor iedereen
die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen.
Wij zien u graag op zaterdag
15 september bij Smit schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende
schoenen.

COLOFON

16 September a.s. in De Schutse:

Moeder en dochter
a ilo a piano- ier andi
Regio - De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) opent
het nieuwe culturele seizoen met
een spectaculair concert in de
nieuwe locatie De Schutse. Vier
handen, twee Russische zielen,
één piano: dochter Helena Basilova en moeder Irina Parfenova samen achter de vleugel! Het concert wordt gehouden op zondagmiddag 16 september a.s., aanvang 14.30 uur. Om 14.00 uur
gaan de deuren van de zaal open.
Moeder en dochter spelen de lyrische en stormachtige Fantasie
van Schubert, de zes heerlijke salon-achtige Duetten van Rachmaninov en het romantische stuk
‘Moeder Winter’ van Basilov. Ze
besluiten met het pianistisch geweld van de beukende ritmes in
‘Le Sacre du Printemps’ (Het Lenteoffer) van Stravinsky.
Helena Basilova
Helena is geboren in Rusland,
maar op zevenjarige leeftijd al
naar Nederland verhuisd. Er is
een leuke link met de regio Uithoorn/De Ronde Venen: Helena
heeft in Wilnis gewoond en was
leerling op het Alkwin College.
Naast solo-optredens en kamermuziekprojecten houdt zij zich
momenteel bezig met de muziek
van haar vader Alexander Basilov. Hij was componist en pianist
en heeft na zijn dood in 2007 veel
manuscripten van zijn muziek na-

Regio - Opel dealer Van Kouwen
maakt het kopen van een nieuwe auto nu wel heel aantrekkelijk. Tijdens de spectaculaire
show The Big Event, van 10 tot
en met 15 september, krijgt men
€2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex inruilwaarde
van de huidige auto. Naast de extra inruilwaarde krijgt één ieder
die een nieuwe Opel koopt voor
€500,- gratis brandstof en mag
men voor €250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. “The Big Event
is weer in Nederland”, vertelt Pieter van Beek van Van Kouwen
Aalsmeer. “Ook wij doen mee aan

waard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). De SCAU ziet
u graag op zondag 16 september
a.s., om half drie in De Schutse
voor een bijzonder concert. Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100

ent i Van ouwen

deze grootscheepse voordeelshow. Alweer voor de elfde keer
op rij. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te
halen is.” Via www.vankouwen.nl
is een inruil-waardecheque aan
te vragen. Die kunnen kopers van
een nieuwe Opel tijdens de actieperiode van 10 tot en met 15 september verzilveren wanneer ze
hun eigen auto bij Van Kouwen
inruilen.
Alle modellen van Opel doen
mee, ook de bedrijfswagens. Opel
bedrijfswagens genieten als extra
ook nog van 5 jaar financiering
tegen 0% rente.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Kaartverkoop
Losse kaarten à €15,- zijn te bestellen via de website van de
SCAU: www.scau.nl
Klik op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’ en volg de aanwijzingen.
Jongeren onder de zestien jaar
betalen slechts €7,50. Ook is het
nog steeds mogelijk om abonnementen te bestellen, voor acht,
zes of vier evenementen/concerten naar keuze. Een abonnement
maakt dat je gaat!
Ondertussen is ook de losse
kaartverkoop begonnen in de
boekwinkels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdel-

et i weer i

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

gelaten, die zij publiceert op een
online platform en opneemt op
CD. Tijdens het concert wordt ook
een stuk van hem gespeeld.
Irina Parfenova
Irina is een bekende pianiste en
pianodocent in de regio. Zij studeerde piano aan de befaamde
Gnesin’s Muziek-Pedagogische
Academie in Moskou. In 1990 vestigde Irina zich in Nederland. Zij
behaalde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag haar
tweede pianodiploma. Zij is artistiek leider van Stichting Troupe
A’dour, die mede door haar is opgericht. Deze stichting wil een
bijdrage leveren aan de kunst- en
cultuureducatie in de samenleving, vooral voor kinderen.

Nieuwe Meerbode

Gratis brandstof
Voor de €500,- brandstof verstrekt Van Kouwen aan de koper
van een nieuwe Opel een tankpas. Deze pas is tot een jaar na de
aankoopdatum geldig.
Daarnaast mogen Opel-kopers
voor €250,- aan extra accessoires
uitkiezen.
Het Opel Big Event is nog t/m zaterdag 15 september bij Van Kouwen in Aalsmeer en Amsterdam
West. In Amsterdam Zuidoost
kunt u ook nog op zondag 16
september van het Big Event profiteren. De openingstijden zijn op
de website te vinden.

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.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Wereldkeuken start
weer in september

Stichting Crea Uithoorn presenteerde
zich tijdens Open Monumentendag
Uithoorn – Tijdens de Open Monumentendag in Uithoorn, waren
niet veel monumenten te bezichtigen. En waar het wel kon, was

het niet echt druk. Wel wist men
Stichting Crea te vinden in het
monument Fort aan de Drecht.
Het creatieve seizoen gaat bin-

nenkort weer van start bij Stichting CREA., dus grepen zij deze
dag aan om zich voor het grote publiek te presenteren. Naast
de vertrouwde cursussen pottenbakken, boetseren, beeldhouwen, schilderen, fotografie
en edelsmeden bieden zij dit seizoen ook een aantal nieuwe cursussen. Voor jongeren vanaf 12
jaar zijn dat het tekenatelier en de
cursus edelsmeden. Voor volwassenen zijn dat de cursussen aqua- werelderfgoed. In de ruimtes van
relleren en schilderen oude tech- Crea zijn nog veel oorspronkelijnieken. Voorafgaand aan de start ke details te zien van het soldawas er het afgelopen weekend tenleven op het fort. Dus zeker de
september open dagen. Hier kon moeite waard om creatief én hisu cursisten aan het werk zien en torisch bezig te zijn . Helaas was
spreken met hen en de docenten. het ook hier niet echt heel druk,
Ook waren er mogelijkheden om maar de hele dag door kwamen
zelf aan de slag te gaan met klei, er toch geintreseerden binnen.
metaal of penseel. Crea is gehuis- Crea is er voor jong en oud, voor
vest in het Fort aan de Drecht. Dit creatieve mensen, maar zeker
fort is onderdeel van de Stelling ook voor mensen die hun creavan Amsterdam en is UNESCO tieve kanten willen leren kennen.

Kienen in het KNA gebouw

Schijfgroep Uithoorn
organiseert Demolition Day
Uithoorn - Zaterdag 22 september a.s. is het ‘ Demolition Day’ bij
de firma Schijf aan de C.T. Storkweg 21 in Uithoorn (Industriegebied-Noord). Van 10.00 tot 16.00
uur zijn belangstellenden van
harte welkom om kennis te nemen van deze dag die het karakter draagt van een evenement.
Demolition Day is overigens een
landelijk gebeuren’ georganiseerd door de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven, VERAS (www.sloopaannemers). Alle afdelingen van de Schijfgroep,
te weten Renovatie, Restauratie,
Mutatie en Fundatie sloopwerken, Asbestverwijdering, Boren
en zagen met diamantgereedschap en Specialistisch Transport, presenteren zich die dag als
gespecialiseerde bedrijven. De
brancheverenging, waar Schijf
deelnemend lid van is, koppelt
diverse opleidingen in dit gespecialiseerd bedrijfsgebied aan deze dag waar belangstellenden
kennis mee kunnen maken. Juist
in deze branche is er veel werk te
doen – maar te weinig personeel
beschikbaar. Opleiding tot specialist in een van de bedrijfstakken
biedt tal van carrièremogelijkheden. Hierover kan men zich orienteren op het Schijfterrein dat
die dag geheel vrij toegankelijk is

en waar men tal van demonstraties kan zien die betrekking hebben op de verschillende werkgebieden. Voorts krijgt men een uitgebreid overzicht van het opgestelde materieel en het materiaal. Daarnaast kan men de ‘winkel’ bezichtigen: een loods met
duizenden vrijgekomen bouwmaterialen van allerlei oorsprong
en vaak bijzondere herkomst. Deze materialen kunnen in het kader van de circulaire economie
een tweede leven krijgen. Het is
daarom meer dan interessant om
een bezoek te brengen aan Demolition Day, ook al omdat men
zelf ook actief kan zijn bij de verschillende activiteiten waarvan
ook een aantal voor kinderen.
Maar is nog veel meer te zien en
te doen, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. Aldus kan men het nuttige met het
aangename verenigen. Zet de datum van Demolition Day daarom
in uw agenda. Toegang is gratis
en er wordt voor plenty parkeerruimte gezorgd. U kunt zich desgewenst ook aanmelden voor deze dag via www.demolitionday.
nl. Volgende week wordt in deze
krant uitgebreider in gegaan op
Demolition Day die u kunt beleven bij en op het terrein van de
firma Schijf aan de C.T. Storkweg.

Uithoorn - Op zaterdagavond 15
september organiseert stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om
20.00 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie prijzen winnen,

Bingo

scharnieren waarmee de kluis aan
de muur was bevestigd, zijn doorgezaagd. De afgelopen dagen hebben geen inbraken in woningen en
bedrijven plaatsgevonden en hier
is de politie uiteraard blij mee. Blijf
alert en vertrouwd u personen of
situaties in uw omgeving niet? Bel
dan 0900-8844.

winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. Er
wordt begonnen om 20.00 uur en
Regio - Zaterdag 15 september de zaal gaat om 19.00 uur open.
is in Amstelhoek weer een bingo- Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan
avond. Er worden 10 rondes ge- 3a Amstelhoek. De volgende binspeeld en er zijn mooie prijzen te goavond is 3 november.

of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde een tas met boodschappen,
ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen. De opbrengst
van deze avond is bestemd voor
kleinschalig ontwikkelingswerk
in Kameroun en Pakistan

Dansen voor mensen met
MS, Parkinson en reuma
Uithoorn - Wil jij je fysiek en
mentaal lekkerder voelen, maar
denk je dat dit niet meer mogelijk is?Dance for Health zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Parkinson, Reuma en
MS kunnen het gevoel van contact met je lichaam verstoren.
Veel gangbare bewegingen zoals lopen, schrijven, iets vastpakken, die de meeste mensen als
vanzelfsprekend ervaren, worden moeilijker en dat heeft grote invloed in het dagelijks leven.
De Dance for Health programma’s combineren kennis en specifieke ervaring uit de moderne
dans, klassiek ballet en fysiotherapie. Door middel van dans, muziek en verbeeldingskracht werk
je aan balans, flexibiliteit, kracht,
coördinatie en houding. In de fysieke training wordt ook je creativiteit geprikkeld, zodat je je eigen
kracht en mogelijkheden kunt
(her)ontdekken. Daardoor ga je je
energieker, fitter en beter voelen.

In samenwerking met Uithoorn
voor Elkaar en Het Hoge Heem
is Dance for Health gestart in Uithoor gestart. De lessen vinden
plaats in het Huis van de Buurt
(Het Hoge Heem) elke woensdag van 10.15 tot 11.15 uur. Deze 10- lessenreeks kost 35 euro
en eindigt op woensdag 31 oktober. Hierna zal de activiteit (bij
voldoende aanmeldingen) doorgang vinden en kunt u een abonnement afnemen bij Dance for
Health zelf voor €35,- per maand.
De lessen zullen op dezelfde locatie worden doorgezet.
Ook bewoners uit omgeving Uithoorn zijn van harte welkom! instromen kan op elk moment. Als
u later begint, betaalt u uiteraard alleen voor de lessen die u
nog kan volgen. Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor
een proefles? Neem dan contact
op met Sharlon Benschop via 0616464870 of sharlon@videt-uithoorn.nl.

Burendag in de Legmeer
Uithoorn - Zaterdag 22 september organiseert Buurtbeheer de
Legmeer van 13.00 tot 16.00 uur
traditiegetrouw weer een gezellige Burendag voor de inwoners
van De Legmeer. Iedereen, jong
en oud is daarbij van harte welkom. Doel is het onderlinge contact tussen inwoners te versterken of in eerste instantie met elkaar kennis te maken. In het algemeen gesproken: gezellig met
elkaar omgaan en van gedachten te wisselen. Buurtbeheer
zorgt voor een prettige sfeer en
een ambiance waar iedereen zich
thuis voelt. Er is ook van alles te
doen. Zo doet Circus Kristal weer
van zich spreken; er wordt gezellige muziek verzorgd door de Band

Bronzy Ben, jong en oud kunnen
deelnemen aan kunstschilderen,
er is een informatiemarkt en wie
defecte of kapotte spullen heeft
kan voor reparatie terecht bij het
Repair Caf é. Er wordt gezorgd
voor een hapje en een drankje en
wie zin heeft in popcorn kan zich
daaraan ook tegoed doen. Dat alles vindt plaats op het Legmeerplein achter supermarkt Deen,
voor de Chinees Simply Asian en
Thai Take Away Napa. U bent van
harte welkom. Toegang is gratis. Buurtbeheer verwacht dat de
bezoekers er met elkaar een gezellige middag van zullen maken. De weergoden zijn gevraagd
hun medewerking te willen verlenen… Tot ziens op Burendag!

Burendag 2018 in
Zijdelwaard

Inbraak bij bedrijf
Uithoorn - In de avond of nacht van
zaterdag 1 op zondag 2 september
is ingebroken bij een bedrijf aan de
Hoofdweg. De dieven hebben zich
toegang tot het pand verschaft via
een raam aan de voorzijde. Binnen
is het kantoor met grof geweld geopend. De dieven hebben de kluis
met inhoud meegenomen. De

Uithoorn - Nu de zomer(vakantie) gaten of like ons op Facebook –
afgelopen is, zullen we in sep- hier worden ook de aankondigintember weer verder gaan met gen en verslagen geplaatst.
de Wereldkeuken. Voor de eerste
avond, op woensdag 19 september, staat de Italiaanse keuken op
de planning. Uiteraard zullen we
weer meerdere gerechten serveren voor u om te proeven.
De avond zal gehouden worden
in de Scheg, deuren open 18.00
uur, buffet open 18.30 uur. De
kosten voor het eten zijn €5,- per
persoon, drankjes zijn op eigen
kosten.
Kun je niet wachten om iedereen
weer te zien onder het genot van
een lekkere maaltijd of lijkt het
je leuk om eens aan te schuiven,
meld je dan snel aan! Aanmelden
kan via mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com) of via Facebook (Wereldkeuken Europarei).
Kun je deze keer niet maar wil je
wel op de hoogte gehouden worden, houdt dan deze krant in de

Fikse aanrijding op de
Zijdelweg Uithoorn
Uithoorn - Bij een fikse aanrijding
op de Zijdelweg tussen Uithoorn
en Amstelveen zijn twee personen gewond geraakt. Ter hoogte
van de Bovenkerkerweg kwamen
twee auto’s door nog onbekende
oorzaak met elkaar in botsing. De

twee slachtoffers zijn met spoed
met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De weg is wegens de hulpverlening afgesloten
met flinke files op de Bovenkerkerweg tot gevolg.
Foto: VTF

Uithoorn - Op zaterdag 22 september aanstaande is het landelijke Burendag! Buurtbeheer Zijdelwaard en Rick FM organiseren,
samen met Winkelcentrum Zijdelwaard een onvergetelijke Burendag in het winkelcentrum.
Deze middag zal om 12.15 uur
geopend worden door wethouder Hans Bouma. Na de opening
zijn er de hele middag diverse
optredens op het podium op het
evenementenplein.
12.30 uur: Kinderkoor Xing
13.30 uur: meezingkoor Uithoorn
14.30 uur: D-F!Ne, soul en motown koor
15.30 uur: Leerlingenorkest van
muziekvereniging KnA
Rick FM zal deze gehele dag zorgen voor gezellige achtergrond-

muziek en je kan verzoeknummers aanvragen. Ook is er in diverse programma’s aandacht
voor dit Burendag evenement.
Er zijn leuke, gratis activiteiten
voor kinderen zoals touwtje trekken met leuke prijzen, suikerspin
en geschminkt worden. Uiteraard
kan een hapje en drankje niet uitblijven. Daarom zorgen de winkeliers van het winkelcentrum voor
wat lekkers. Verder zal er in het
winkelcentrum een kleine kramenmarkt staan met kramen van
eigen ondernemers en van organisaties en clubs uit de omgeving.
O.a. Uithoorn voor Elkaar en de
Voedselbank Uithoorn.
Kom ook naar Burendag 2018 zaterdag 22 september in winkelcentrum Zijdelwaard!”
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Stokpaardjes
winnen met hun
prachtige show
De Kwakel - Dinsdag 4 september was er de 66e Kwakelse Kermisoptocht met 833 deelnemers
en 39 praalwagens. Een prachtig
optocht met allerlei vreemde vogels, letterlijk en figuurlijk. Er waren karren als ‘Wij zijn er weer BIJ’
of ‘Wij zijn er Bijna!’ er was ook een
groep van ons tweede Thuis. Met
hun kar ‘Melken doe je zo’ was erg
leuk dat deze mensen onder begeleiding ook meededen. Dat
kan allemaal in het sociale dorp
als De Kwakel en een grote pluim
voor de initiatiefnemers. De Oude HAK generatie pakte de Originaliteitsprijs, SSST een kar zonder geluid de Aanmoedingsprijs,
We zijn beTASt!#MeToo de Actualiteitsprijs. De 3e prijs won Pieter Post, zij speelde erg leuk in op

het verdwijnen van De Kwakelse
brievenbus in De Kuil door PostNL. De Paparazzi-Toen & Nu prijs
kreeg dezelfde kar voor hun Kwakels thema in de optocht. De 2e
prijs ging naar een prachtige act
van de Zuid-Quafrika Tours. De
grote winnaar van de optocht
was het ‘Concours Hippique’ met
hun Stokpaardjes, ze sprongen
over leggers en vermaakte het
publiek met hun stijlvolle dansshow. Zij kregen alle handen van
het in grote getale aanwezige
publiek op elkaar en een terechte winnaar. Wil je alle kermisfoto’s zien, kijk dan op de website
www.de-kwakel.com in de rubriek fotoalbum (Kermismuseum)
Foto’s: Dirk Plasmeijer
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Kinderoptocht: De zon schijnt op De Kwakel!
De Kwakel - De zon schijnt op De
Kwakel , was een van de vele leuke, originele acts die op deze zondag van de Kwakelse kermis mee
liepen met al weer de 117e kinderoptocht. En zo was het ook, de
zon scheen in De Kwakel en het
publiek genoot van de lenigheid
van het Twister team, van de stilte van Wij slaan nergens op en de
muziek van de DJ Brothers. Ook
de kermis (M)IJsjes en de Rode
Duivels scoren een frietje vielen
in de smaak. Boer Albert heeft er
twee knechten bij en we moeten
uitkijken voor de Griezeltjes en
de Spookrijders. Maar voor wie
er niet bij was: de foto’s spreken
voor zich, de kinderoptocht zorgde voor weer een prachtige middag in De Kwakel!
Foto’s Dick Plasmeijer.
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Prijzenfestival voor de scouts
van De Admiralengroep
Uithoorn - Zaterdag 8 september
begon al vroeg voor de Uithoornse zeeverkenners. Om 10.00 uur
startten de regionale zeilwedstrij-

den voor de scouts op de Nieuwe
Meer. De relatief jonge zeeverkenners waren enigszins verbaasd
over hun eigen kunnen. Jasmijn

NK Autocross

Coureurs uit De Ronde
Venen strijden om titel
Regio - Op 15 september organiseert ACV Rang Pang de zesde en laatste ronde van het Nederlands Kampioenschap Autocross in Bunnik. Onder de deelne-

mers zijn een aantal coureurs uit
De Ronde Venen. In de Sprintklasse 1600 staat Victor Borgdorff uit
Mijdrecht aan de start. In de Keverklasse gaat de eveneens uit

zei: “We hebben onverwachts gewonnen.” De zeeverkenners wonnen niet alleen de eerste prijs, ze
werden ook nog een keer twee-

de! De inzet van de leiding speelt
hierbij zeker een rol. Ze hebben
hun zeeverkenners in een jaar tijd
heel wat zeil techniek bijgebracht.
Op zondag ochtend werd het succes voortgezet op de Bosbaan,
maar dan met roeien. Hier wonnen de meiden de eerste prijs op
de 250m en op de 1km. Op de afstand van 500m kwamen ze net
wat te kort en werden ze tweede.
De jongens hadden minder succes en vielen buiten de boot. Gelukkig niet letterlijk. Twee zeeverkenners, Nisha en Rick durfden
het aan om te wrikken. Het lukte ze net niet om een prijs te bemachtigen. Wrikken is het voortbewegen van de boot d.m.v. een
riem aan de achterkant van de
boot. Tussen de wedstrijden door
is het wachten. De tijd werd opgevuld met kletsen, spelen, pannenkoeken bakken en genieten
van zelfgebakken lekkernijen. Na
de prijsuitreiking haastte de leiding zich in de sleepboot om de
sluis te halen. Met twee boten op
sleeptouw was het nog 4 uur terugvaren naar Uithoorn. Om 22:30
lagen de boten weer afgemeerd
naast het wachtschip Olympus en
stonden de bekers te glimmen in
de prijzenkast.

Atelier De Kwakel start
weer met open atelier
De Kwakel - In de week na de Kwa- Voor informatie over de start van
kelse kermis, als het dorp weer tot de jeugdcursus in het najaar: Cock
rust gekomen is en de meeste va- Lek: 0297 764105
kanties weer voorbij zijn, start Atelier de Kwakel weer met het open
atelier. Al jaren is de woensdagavond in het Dorpshuis in de Kwakel gereserveerd voor de deelnemers aan het open atelier. Op deze avonden kan je met anderen
tekenen en schilderen in een ontspannen sfeer en van elkaar leren.
Er is geen docent aanwezig, maar
wel leden met de nodige kennis
en ervaring op teken-, en schildergebied. Ieder werkt naar eigen
idee met eigen voorkeursmaterialen. Locatie: Bovenzaal Dorpshuis. Informatie: Cock Lek: 0297
764105 of Frans Lek: 0297 563658.

Tweede editie De Ronde
Venen Marathon

Regio - Na de zeer succesvolle 1e
editie van 2017 vindt op 18 noMijdrecht afkomstige titelverde- bekend, maar in de andere 6 klas- vember 2018 de 2e editie van Hafdiger Ivo Galekop de strijd aan ses, gaan de coureurs nog serieus kamp Groenewegen De Ronde
met de 31 andere coureurs in de- de strijd met elkaar aan om de ti- Venen Marathon plaats. De start
ze klasse, waarvan er 12 woon- tel te pakken. In 3 van deze 6 klas- en finish zijn wederom in het Abachtig zijn in deze regio, Ivo zal er ses maken coureurs uit deze regio coudse centrum en de marathon
alles aan doen de titel Nederlands kans om (wederom) Nederlands doet alle 8 kernen van De RonKampioen Autocross te prolon- Kampioen Autocross 2018 in hun de Venen aan. De 1e editie van
geren. Vanaf 9.15 uur starten de klasse te worden. Adres: Schou- De Ronde Venen Marathon kenmanches, 3 manches per klasse, dermantel 52 – Bunnik (A12 af- de maar liefst 325 inschrijvers op
waarna aan het einde van de mid- slag 19). Aanvang: 9.15 uur. En- de hele marathon, 150 duo’s en
dag de finales in alle 7 klasses ver- tree: Bezoekers tot 12 jaar gra- 140 10 km-lopers. Onder hen veel
reden worden. In 1 van de 7 klas- tis. Vanaf 12 jaar €10,-. Meer info deelnemers uit omliggende geses is de Nederlands Kampioen al op www.rangpang.nl
meenten. De gekleurde sliert lo-

Volop genieten...

...van veelzijdige
proeverij op
Culinaire Venen 2018
Mijdrecht - De dertiende editie van het culinaire evenement Culinaire Venen, die zaterdag jl. plaats vond op het Raadhuisplein
in Mijdrecht, is opnieuw een succes geworden. Bezoekers van
het evenement deden zich ’s middags en ‘s avonds te goed aan
de hapjes, gerechtjes, ijsjes, wijnen en champagnes van de zeven
deelnemende horecabedrijven.
Handbiker Tim de Vries
officieel gehuldigd
Aan het begin van de avond werd
handbiker Tim de Vries officieel
gehuldigd op het podium van de
Culinaire Venen. Dat gebeurde
door burgemeester Maarten Divendal en wethouder Rein Kroon.
Tim de Vries, aanwezig met zijn
gezin, ontving uit handen van de
burgemeester een speciale oorkonde vanwege het feit dat hij
twee achtereenvolgende jaren
Genieten
(2017 en 2018) het wereldkamOndertussen konden de bezoe- pioenschap paracycling op zijn
kers culinair genieten bij de pa- naam wist te brengen.
viljoens van Rendez Vous, ’t Amsterdammertje, Het Rechthuis, Il Optredens
Gusto, Pokétastic, Prinselijk Proe- ’s Avonds trad Tommy Christiaan
ven en L’Opera Ice. Liefhebbers op, die hoofdrollen speelde in
van de vegan-keuken konden te- musicals als Zorro, Grease en On
recht bij Nanneke Schreurs, on- Your Feet en die eerder dit jaar de
der meer schrijfster van het boek rol van Jezus vertolkte in het liveFit Vega(n) Food.
spektakel The Passion. Het evenement werd afgesloten met ‘Back
’s Middags werd het publiek ge- to Waterloo’ van Brigitte Neijman
trakteerd op de jazz/pop-klanken en Laura Vlasblom, die een ode
van trio Lorrèn en was er veel be- brachten aan de tijdloze hits van
langstelling voor het beauty- en ABBA. Binnenkort wordt bekend
lifestyle paviljoen van de Ronde- gemaakt welk bedrag het eveneveense bedrijven De Loods, Opti- ment heeft opgebracht voor Gemal Health, Beauty Unlimited, Pe- zinsBuddy. De 14e editie van de
tra Vink, Beuving Lifestyle, Bonne Culinaire Venen vindt plaats op
Nuit en Get Styled.
zaterdag 14 september 2019.
Nadat eerder die dag op het
Raadhuisplein Tympaan-DeBaat
de eerste vrijwilligers-markt van
De Ronde Venen organiseerde,
verrichtte wethouder Rein Kroon
de officiële opening. Daarbij
was ook aandacht voor het goede doel van dit jaar: GezinsBuddy, een Rondeveens initiatief, dat
met vrijwilligers (buddy’s) in de
knel geraakte eenoudergezinnen
met raad en daad bijstaat.

Foto’s Culinaire Venen

pers ging door de weilanden, over
de voormalige spoorbaan, langs
riviertjes, door alle kernen en natuurlijk over het Botsholpad. De
reacties van de lopers waren overweldigend: het schitterende parcours, de goede organisatie en het
opvallend aanwezige publiek werden op social media geroemd. Inmiddels hebben zich al weer 370
lopers ingeschreven via www.inschrijven.nl. Kijk op www.derondevenenmarathon.nl voor meer
informatie en volg de voorbereidingen op de Facebookpagina.
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Beleef atletiek tijdens
Open dag AKU
Uithoorn - Atletiek wordt de
moeder van alle sporten genoemd. Er is geen enkele sport
die zoveel gevarieerde en afwisselende mogelijkheden biedt om
te bewegen en sporten: rennen,
ver- en hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen, etc. Je kunt je
lijf dus op heel veel manieren trainen en fit houden waardoor je
soepel, sterk en snel wordt.
Open dag 15 september
Atletiekvereniging AKU biedt op
haar atletiekaccommodatie op
sportpark de Randhoorn in Uithoorn al deze mogelijkheden
aan. Wij dagen je uit om dat een
keer te beleven en willen je graag
enthousiast maken voor deze prachtige sport. Zaterdag 15
september houdt AKU een open
dag van 14.00u. – 16.00u. voor
de jeugd van 5 t/m 18 jaar. In een
programma van 2 uur kun je kort
proeven van de verschillende atletiekonderdelen: sprint, horden, verspringen, balwerpen, kogelstoten en voor oudere jeugd
speerwerpen. Trainers staan klaar
om je daarin te begeleiden en
aanwijzingen te geven.
Daarnaast zijn ouderen ook welkom om informatie te krijgen van
de vele andere mogelijkheden
die AKU biedt: een lopersgroep,
een trimgroep, een G-groep en
een wandelafdeling.

ningen en wedstrijden uit alle genoemde onderdelen en daarna
kunnen atleten de keuze maken
om zich te specialiseren in een
bepaald onderdeel, maar blijft de
mogelijkheid bestaan om in alle
onderdelen te blijven trainen of
aan wedstrijden mee te doen.
AKU beschikt over drie specialistische groepen die door gekwalificeerde trainers worden getraind:
• Een sprint- en hordengroep
voor atleten die zich op de kortere afstanden van 100 t/m 400 meter willen ontwikkelen.
• Een
middenlangeafstandsgroep (Mila) in de leeftijd van 12
t/m 15 jaar voor atleten die zich
op de afstand van 800 m t/m
5000 m willen ontwikkelen.
• Een
middenlangeafstandsgroep voor de groep ouder vanaf 16 jaar voor atleten die zich
willen ontwikkelen op de afstand
van 800m t/m 5000 m.

Specialistische groepen
Tot en met 12 jaar bestaan trai-

Bridgecursus voor beginners
Uithoorn - Op zaterdagmiddag
6 oktober 2018 begint André van
Herel, officieel bridgedocent, in
dit mooie centrum een bridgecursus voor beginners. Elke les
ziet er als volgt uit:
Eerst een duidelijke powerpoint
presentatie over de inhoud van
de les, gevolgd door een aantal tafelopdrachten. Na de pauze gaat u een aantal spellen spelen waardoor u, wat u zojuist hebt
geleerd, zelf kunt oefenen.
Door de hulp van co-docenten,
Cora de Vroom en Ruud Lesmeister is maximale persoonlijke begeleiding gegarandeerd.

Na afloop van iedere les ontvangt
u deze per email thuis, zodat er
nog heerlijk kan worden geoefend. Op deze manier worden u
de beginselen van dit leuke spel
bijgebracht. De 12 lessen worden
gegeven op de zaterdagmiddag
van 12.30 uur tot 15.00 uur.
Zij zorgen voor een combinatie van serieus leren bridgen én
een gezellige sfeer. Géén partner, géén probleem, u kunt zich
ook individueel aanmelden.U
kunt zich opgeven via de mail:
bridgedocent.andre@gmail.com.
Nog vragen bel André tel. 0615115388.

Thamen begint tweede
helft van seizoen met winst
De Kwakel - Het honkbal pupillen 3 team van Thamen ging zaterdag op bezoek bij OVVO in
Amsterdam. De eerste inning begon Thamen aan slag; Amy opende de wedstrijd met een mooie
honkslag. Daarna kwamen Jesper, Ted en Leandro met een
honkslag in het veld. Olivia sloeg
een erg mooie bal, maar deze
werd helaas gevangen. De volgende twee kwamen helaas niet
bij het eerste honk, maar door
goed gebruik te maken van het
‘stelen’ van honken wist Thamen
drie punten te maken. De tegenpartij begint ook aardig sterk. De
eerste inning wisten zij 4 punten te behalen. Tussenstand: 4-3.
De tweede inning startte Thamen met een mooie honkslag
van Stan. Jorg volgde helaas met

drie slag en baalde enorm. Dit
werd snel goedgemaakt door een
prachtige homerun van Amy en
sloeg daarmee drie punten binnen. Door enorm goed veldwerk
van de Thamen spelers in deze inning wist OVVO geen enkele punt
te behalen. De derde en de laatste inning werd gestart met een
tussenstand van 4-6. Olivia start
aan slag, gevolgd door Ids, Collin,
Stan, Dean en Amy met allemaal
een honkslag. Er worden 5 punten gescoord. Tussenstand: 4-11.
In de laatste inning weet OVVO
nog 4 punten te scoren.
Eindstand: 8-11. Een welverdiende winst voor Thamen op deze
zonnige ochtend! Wil je ook eens
met dit topteam meetrainen?
Neem dan contact op met nieuweleden@thamen.info.

BVK weer van start

Nationale Kampioenschappen D spelen Atletiek
Uithoorn - Elk jaar wordt er aan
het einde van het atletiek seizoen
gestreden om de nationale titel
voor de D junioren. Dit jaar was
dat op 2 september in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Alle junioren uit 2005 en 2006 kunnen zich op deze dag meten met
leeftijdsgenoten uit het hele land.
Ongeveer 655 atleten gingen van
start in dit prachtige stadion met
daarnaast veel publiek en ook
nog prachtig weer. Voor Aku deden er dit jaar 4 atleten mee en
ook hun trainers Bert en Marcel
waren aanwezig om hen te begeleiden.

ter liep een mooie race en kwam
tot een tijd van 3.50,70. Na afloop
baalde hij een beetje, hij had
graag een snellere tijd neer willen
zetten. Hij had nl al eerder dit jaar
onder de 3.50 gelopen. Maar met
de vakantie nog in de benen zat
er die dag even niet meer in.

Kogel:
Esmee haar 1e onderdeel was
kogel. In mei gooide zij voor de
1e keer boven de 9 meter, maar
daarna was het niet meer gelukt.
Ze was dus ook heel blij, toen ze
9.05 stootte en als 8e door ging
naar de finale. Hier mocht ze nog
3 keer extra stoten. Ze verbe80 meter:
terde zichzelf weer tot 9,11. HeAbel had vorig jaar als A pupil op laas deden de andere meisjes dit
de 60 meter al ruim onder de 9 ook, waardoor ze op de 8e plaats
sec gelopen, ook op de 80 meter bleef.
liep hij sterk dit jaar. Met een persoonlijk record van 11,33 maakte Speer:
hij kans om door de series heen Bij speer was het hele seizoen al
te komen. De start van Abel was duidelijk wie er op de 1e en 2e
heel sterk, maar zijn tegenstan- plaats zouden eindigen. Daarna
ders waren helaas ook erg goed had iedereen nog volop kansen.
en met een tijd van 11,71 werd Esmee gooide de week ervoor in
hij 14e .Dit betekende helaas dat Den Haag nog een nieuw p.r. van
hij zich niet plaatste bij de eerste 20 meter. Ze wist dat ze veel ver8 die doorgingen naar de finale.
der moest werpen, 2 dagen voor
de wedstrijd veranderde ze haar
Ver:
aanloop.
Abel zijn 2e onderdeel was ver- Dit werd een groot succes! Met
springen. Dit jaar boekte hij veel maar liefst 25,14 ging ze als 6e
progressie met verspringen. De door naar de finale. De nummer 3
nadruk in de trainingen had daar- had een worp van slechts 1 meter
om ook vooral op het versprin- verder. Met het podium in zicht,
gen gelegen. Met 3 sprongen namen de zenuwen toe en wierp
boven de 4 meter, waarvan de ze 2 keer ongeldig. Ook haar laatverste 4,25 was, bleef Abel niet ste poging was niet ver genoeg.
ver van zijn p.r van 4.36 vandaan. Met een 6 plaats een prachtig reAbel kwam uit op een 10e plaats. sultaat .
Een prachtige prestatie!
Finale pupillencompetitie
1000 meter:
15 september:
Lexie en Peter kwamen in aktie Na de mooie prestaties van de juop de 1000 meter. Lexie traint al nioren is het op zaterdag 15 sepeen tijdje bij de AKU, maar had tember de beurt aan de pupillen.
nog geen wedstrijden gelopen. Het team van de jongens mini en
Ze moest eerst nog een tijd neer- de jongens B zullen bij KAV Holzetten om mee te mogen doen land in Haarlem strijden bij de
met de D spelen. De week ervoor kampioenschappen van Noord
liep ze haar 1e 1000 meter in Den Holland
Haag in een prachtige tijd van 4
minuten. In Amsterdam was de Open dag AKU zaterdag
temperatuur en het weer veel be- 15 september
ter dan de week ervoor en Lexie A.s. zaterdag is er op sportpark De
haalde dan ook meteen 7 secon- Randhoorn van 14.00-16.00 een
den van haar tijd af. Ze eindig- open dag.
de op de 34e plaats met een tijd U bent van harte welkom om kenvan 3.53.96 Peter had al vaker een nis te maken met alle onderdelen
1000 meter gelopen en weet zijn van wandelen, sprinten, tot verrace altijd goed in te delen. Pe- springen of hoogspringen.

KDO JG1 verliest bij kHFC
De Kwakel - De start van een
nieuwe competitie valt altijd tegen. Iedereen moet nog in zijn
ritme komen en dan is er in
Aalsmeer ook nog de pramenrace die meestal gelijk valt met
de 1e competitieronde. Dus een
aantal cruciale spelers waren
niet aanwezig. Gelukkig waren
Niels en Luke mee om het team
te complementeren. Luke moest
spelen als laatste man. Lastig
voor hem maar hij deed het verrassend goed. De start van KDO
was goed een schot van Thomas
werd door de doelman van kHFC verkeerd beoordeeld en stuiterde over hem heen het doel in.
De aftrap werd genomen en een
afstandschot vanaf de middellijn verdween zo maar in de bovenhoek 1-1. KDO moest weer
opnieuw gaan bouwen aan een
voorsprong.

uit een van de aanvallen kon Niels
KDO weer op voorsprong zetten
1-2. Voor het rustsignaal wist de
kHFC de stand weer gelijk te trekken zodat de limonade werd gedronken met een 2-2 stand. Over
de hele wedstrijd gezien hielden
beide partijen elkaar keurig in
evenwicht. Spannende momenten voor het doel van KDO maar
ook spannende momenten voor
het doel van de kHFC. Uiteindelijk
zou de spits van kHFC het verschil
gaan bepalen. Door steeds achter
de verdediging van KDO te kruipen haalde hij met hoge ballen
een behoorlijk rendement uit zijn
acties. Na een tegentreffer (3-2)
ging KDO meer op de aanval spelen waardoor de verdediging een
beetje werd losgelaten. Een vrije
trap van Thomas belandde op de
paal en Masin miste net de rebound. Uiteindelijk werd er alles
of niets gespeeld en scoorde kHCombinaties
FC nog 2x waardoor de eindstand
Er werd prima gecombineerd en kHFC JG1 – KDO JG1 5-2 werd.

De Kwakel - Zoals ieder jaar gaat
het verenigingsleven in De Kwakel weer van start als de Kwakelse kermis achter de rug is en de
BVK maakt daar geen uitzondering op. Op donderdag 6 september betraden 88 leden het gerenoveerde Dorpshuis De Quakel
om de 1e ronde te spelen van de
laddercompetitie, waarbij de paren van verschillende (vermeende) sterktes kris kras door elkaar
in 3 lijnen de sportieve strijd met
elkaar aanbonden. Alvorens te
beginnen stelde voorzitter Nico
Konings een aantal nieuwe leden
voor en werd een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen
om onze ons deze zomer helaas
ontvallen voormalige wedstrijdleider en animator Cor Hendrix te
gedenken. Het blijft onwerkelijk
dat hij er niet meer bij is.
A-lijn
De A-lijn van deze avond bestond
uit 16 paren en de 1e plaats werd
opgeëist door Elisabeth en Nan
v.d. Berg met 61,01%. Na zo’n
start zal duidelijk zijn dat die dit
seizoen serieus mee gaan doen
(of is dat een beetje te vroeg gejuicht?).
Nel Bakker en Hans Wagenvoort
deelden de 2e plaats met Ton
Scholte en Wim Maarschalk, die
dus ook sterk uit de startblokken
gingen. Beide paren noteerden
56,85%. Tonny Godefroy en Harry Rubens zaten nog een beetje
met hun gedachten bij de prachtige zomerse periode die inmiddels achter ons ligt en dat leverde hen de 16e plaats op.

B-lijn
In de B-lijn met 14 paren de topscore van de avond voor Christa Leuven en Rita Ritzen met
65,97%. Regerend ladderkampioenen Loes Schijf en Anneke Karlas begonnen dit seizoen prima
met 59,38% (vorig jaar begonnen
ze heel matig en toen werden ze
dus kampioen) en dat was goed
voor de 2e plaats, voor Bep Verleun en Ria van Zuijlen, die met
57,29% 3e werden. Van Hans Elias
is bekend dat hij zijn naam graag
terug leest in de verslagen, maar
om dan om die reden gelijk maar
laatste te worden in deze lijn met
partner Ben Terra is natuurlijk niet
zo’n goed plan. Met zijn AFC gaat
het deze competitie tot nu toe
echter prima en dat is hem ook
wat waard.
C-lijn
In de C-lijn trokken Geke en Jaap
Ludwig met 64,93% duidelijk aan
het langste eind. Hansje Warmenhoven en Huub van Beem werden met 57,64% keurig 2e, maar
zij moesten die 2e plaats wel delen met Agnes de Kuijer en Ans
Nieuwendijk. In deze lijn moesten Anneke en Ditte er nog even
inkomen. Opvallend was dat in
de C-lijn7 paren boven de 55%
scoorden. Die zien we volgende
week allemaal terug in de A-lijn,
omdat in de A-lijn van deze week
slechts 4 paren boven de 55%
kwamen en in de B-lijn slechts 3.
Na volgende week zien we ongetwijfeld grote verschuivingen, zoals dat past in de eerste weken
van een laddercompetitie.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 september werd door 42 liefhebbers de
1e kaartavond van het seizoen
2018 – 2019 gespeeld. Winnares werd deze avond Corrie Smit
met 7231 punten. Als tweede
eindigde Douwe Douwstra met
6991 punten terwijl Ria Verhoef
met 6818 punten de derde plaats
voor zich opeiste. De poedelprijs,
goed voor een fles overheerlijke
wijn, was ditmaal voor Nel Ales.
Zij wist uiteindelijk 4803 punten
bij elkaar te sprokkelen.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige door DUOplant verzorgde boeketten bloemen, wer-

den gewonnen door Douwe
Douwstra, Gerrie Ruimschoot,
Ria Verhoef en Cor de Beer terwijl
de kadobonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, in het bezit
kwamen van Jan de Kuijer, To van
der Meer, Corrie Smit en Greet
Booden. De flessen wijn gingen
als marsenprijs naar Jan de Kuijer, Jozef Lebesque, Piet Luijten en
Gerrie Ruimschoot.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 13
september in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. Ook dan is iedereen weer van harte welkom.

Thamen honkballers
winnen ook van OVVO
De Kwakel - Op vrijdag 7 september jl. kwamen de heren van OVVO uit Amsterdam op bezoek aan
de Vuurlijn. Thamen begint verdedigend goed want na drie snelle nullen mag Thamen aan slag.
Ernst Koole begint met een tweehonkslag en bereikt om een doorgeschoten bal het derde honk.
Farley Nurse krijgt vier wijd en
steelt het tweede honk, maar
de OVVO-verdediging is Koole te snel af en weten hem uit te
maken op de thuisplaat. Menno
Schouten krijgt vier wijd en Nurse
bereikt het derde honk. Schouten steelt het tweede honk en
Maikel Benner slaat een opofferingsslag in het rechtsveld waarop Nurse kan scoren. Schouten schuift door naar het derde
honk en kan scoren op een doorgeschoten bal. Rick Groen krijgt
vier wijd en steelt het tweede
honk en kan scoren op de honkslag van Mike van Rekum, 3-0.
Ook in de twee volgende slagbeurten komt OVVO niet tot scoren, Thamen pakt in de gelijkmakende derde inning nog drie punten. Schouten bereikt het eerste
honk op drie slag doorgeschoten
bal. Benner komt op de honken
door een velderskeus actie waarop Schouten door een foute aangooi veilig het tweede honk bereikt. Groen slaat een driehonkslag waarop beide heren kunnen
scoren en Groen weet even later
ook de thuisplaat aan te tikken na
een doorgeschoten bal, 6-0. OV-

VO pakt in de vierde inning een
puntje terug, na een veldfout en
een tweehonkslag. Daar komen
in de vijfde inning nog een tweetal punten bij, 6-3. Gelijkmakend
vijfde inning begint Thamen meteen goed, Groen slaat weer een
honkslag, Van Rekum legt een
opofferingsstootslag neer waarmee Groen op het tweede honk
komt. Lieuwe Hoekstra bereikt
het eerste honk met vier wijd en
door een foutieve aangooi van de
catcher kan Groen scoren en bereikt Hoekstra het derde honk. De
opofferingsslag van Riordon van
Loenen zorgt dat Hoekstra ook
kan scoren, 8-3. Hoekstra neemt
in de zesde inning het werpen
over van Benner, maar ook nu kan
Thamen na drie snelle nullen wisselen. Thamen gaat nog aan slag,
maar het begint steeds harder
te regenen. Schouten krijgt een
geraakt werper, Groen slaat een
tweehonkslag waarop Schouten
kan scoren. Hoekstra krijgt weer
vier wijd en op de tweehonkslag
van Van Loenen kunnen beide
nog scoren. De stand bij twee uit
is op dat moment 11-3 voor Thamen en dan barst de bui echt los
en is het einde wedstrijd. De wedstrijd is geldig, Thamen kan weer
twee winstpunten bijschrijven en
kan nu toewerken naar de wedstrijd van vrijdag 14 september.
Dan komt om 19.30 uur de virtueel leider van de eerste klasse WSB uit Apeldoorn op bezoek
aan de Vuurlijn.
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Hockeyvereniging Qui Vive opent
nieuw veld op Super Zondag
Uithoorn - Afgelopen zondag
vierde hockeyvereniging Qui Vive
een zogenaamde “Super Sunday”,
waarbij zowel Dames 1 als Heren
1 thuis speelden op het mooie
sportcomplex aan de Vuurlijn.
Deze zondag was echter extra super, want ook het nieuwe (water)
kunstgrasveld werd officieel geopend.
De super zondag begon sowieso al goed met een zeer goed bezochte open dag. Ruim 60 kinde-

ren bezochten met hun ouders
deze open dag en deden met
veel enthousiasme mee met de
clinic, terwijl hun ouders informatie kregen over hockey bij Qui Vive.
Na deze clinic was het de beurt
aan het eerste damesteam van
Qui Vive (uitkomend in de 1e klasse), die na een goede en spannende wedstrijd met een 2-1
winst van het veld stapten. Tussen deze dameswedstrijd en de

wedstrijd van Heren 1 werd onder
grote publieke belangstelling het
nieuwe veld geopend. Tussen de
vele Qui Vive-leden en –vrienden,
was ook wethouder Jan Hazen
van de gemeente Uithoorn aanwezig. De afgelopen 7 jaar hebben voor veel sportverenigingen
in het teken gestaan van forse bezuinigingen vanuit de gemeente.
Sinds vorig jaar is er voor de sport
meer financiële ruimte en wordt
er door de gemeente met de
sportverenigingen weer een invulling gegeven aan de wens “het
sporten in de gemeente weer op
de kaart te zetten” en sport voor
elke inwoner toegankelijk te maken. De vernieuwing van het eerste kunstgrasveld van Qui Vive is
hiervan een concreet resultaat.

jaar) plus enkele spelers uit Dames 1 en Heren 1 toegang tot het
nieuwe veld en de mogelijkheid
om met elkaar te hockeyen.
Hierna was het de beurt aan “de
club van 100” (vrienden van Qui
Opening
Vive) die deze gelegenheid beDe opening werd verricht door nutte om hun jaarlijkse cadeau
Louis Hassink, die namens de aan de club te overhandigen. Dehockeyvereniging (samen met ze keer ontving de hockeyverbestuurslid Chris van Tiggelen) eniging namens Marcel van Eijk
de drijvende kracht was bij de (voorzitter van de Club van 100)
voorbereiding en aanleg van dit een echte foodtruck, van waarnieuwe veld. Met het doorknip- uit tijdens de mooie competipen van een lint, gaf hij een groep tieweekenden consumpties verjongste jeugdleden (van 4, 5 en 6 kocht kunnen worden.

Michiel de Ruyter strijdt voor
podiumplekken in finaleweekend
Uithoorn - Komend weekend
kruisen alle kanopoloërs van Nederland de peddels voor de ontknoping van het NK. Een flinke operatie voor organiserende
club Michiel de Ruyter én de Gemeente Uithoorn. Toen onlangs
het nieuws kwam dat de geplande locatie in Helmond vanwege
blauwalg niet te gebruiken was,
werden alle zeilen bijgezet om
het grote sportevenement naar
de Amstel te halen. En dat is gelukt. Dankzij versnelde communicatie tussen de gemeente met
o.a. brandweer en politie, kon er
op tijd een vergunning worden
afgegeven. Intussen is bij MDR
alles in werking gesteld om een
strak toernooi neer te leggen.
Want er zitten belangrijke wed-

strijden aan te komen. De hoofden damesklasse zijn officieel al
klaar met hun competitie, maar
MDR 2 moet nog vechten voor
hun plek in de hoogste divisie
met een allesbepalende promotie-degradatie-wedstrijd op zondag. Intussen gaat MDR 3 hard
z’n best doen om naar de tweede
plek van de eerste klasse te klimmen, zodat ze diezelfde pot mogen spelen. Want wie trekt er dan
aan het langste eind..? Ook in de
tweede klasse wordt het spannend. MDR 4 staat momenteel op
een vierde plek, maar zou zichzelf
zomaar naar het podium kunnen
gaan vechten. Het veelbelovende
jeugdteam van Michiel de Ruyter
staat al derde in hun klasse, maar
gaat alles op alles zetten om voor

Legmeervogels kansloos
in bekercompetitie
Uithoorn - Voor Legmeervogels zit de bekercompetitie seizoen 2018-2019 er na twee wedstrijden al weer op. Was er vorige week het thuisverlies tegen 2e
klasser TAVV 0-1 in de 90ste minuut. Deze week ging de uitwedstrijd tegen 2e klasser Altior met
1-0 verloren. Doelpunt valt exact
in dezelfde m, minuut als een
week eerder thuis tegen TAVV,
90ste minuut. Wat nu nog rest is
een bekerduel in Mijdrecht tegen
Argon zaterdag 1. Mogelijk dat er
in dit laatste duel dan wat eer is
te behalen? Net als in het eerste
bekerduel tegen TAVV treft Legmeervogels in deze tweede be-

seren. Aan de andere kant heeft
de doelman van Legmeervogels
Halil Suzulmus weinig of niets te
doen. De ruststand is dan ook 0-0.

Balbezit
De tweede helft is gelijk aan de
eerste helft. Altior in de verdedikerwedstrijd in Altior een tegen- ging en Legmeervogels veelvulstander dat zich massaal terug- dig in balbezit en ook nu zijn er
trek op eigenhelft en een muur weer talrijke mogelijkheden voor
van verdedigers positioneert de bezoekers om te score. Maar
rondom het eigen 16-meter ge- om onverklaarbare reden gaat
bied. Ja, dan heeft Legmeervo- de bal maar niet over de doelgels het traditioneel erg moeilijk. lijn. Misschien is het tempo wel te
Ook deze wedstrijd maakt daar laag om de verdediging van Altigeen uitzondering op. In de eer- or uit te spelen? Misschien willen
ste 45 minuten is het Legmeervo- spelers te veel? Door het ontbregels dat voor bijna 80% bal bezit ken van doelpunten gaan er toch
heeft, dus veelvuldig aan de bal weer veel lopen met de bal daar
is. In deze fase weet Legmeervo- waar misschien wel de combinagels heel, heel veel mogelijkhe- tie moet worden gezocht. Met
den te creëren om op voorsprong het uitblijven van treffers van
te komen. Maar het lukt Legmeer- Legmeervogels blijft Altior hovogels maar niet om de doelman pen op een goed resultaat. Met
van Altior Jeroen Sassen te pas- het uitblijven van treffers is het

Vuurwerk op 1e competitieavond bij BVU
Regio - Maandagavond 10 september werd in sporthal De
Scheg de eerste competitieavond
van Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) gespeeld en de vonken
sprongen er gelijk vanaf. Door de
groei van het ledenbestand kon
er na vele jaren in 3 lijnen worden
gespeeld.
Maar voordat er werd gestart
werden eerst de dames Ludy
Bonhof en An Pronk gehuldigd
voor het feit dat zij clubmeester
en regionaalmeester zijn geworden. Het al in de kop weergegeven vuurwerk kwam vooral uit
de C-lijn waar het gelegenheidskoppel Thea Samson en Ton van
der Linden de avond winnend af-

het zilver of goud te gaan. Voor
MDR 5 zit dat er in de derde divisie niet meer in, maar dat maakt

Blijft over de A-lijn waar het echtpaar Marjan & Ben van den Broek
iedereen het nakijken gaf en met
64,06 de eerste plaats voor zich
opeisten. Op de 2e & 3e plaats
sloten met een monsterscore van eindigden Tineke van der Sluis &
Anke Reems met 54,69% en Huib
70,25%.
Ook de 2e plaats in die lijn is het
benoemen waard, want die ging
met 59,75% naar Marieke Schakenbos en Rieneke van Pesch. En
ja dan mag de 3e plaats natuurlijk
niet achter blijven, die ging met Uithoorn - Legmeervogels zon52,90 % naar Joke van den Berg dag 2 op bezoek in Harmelen bij
SCH’44 ging hoopvol het duel
en Yvonne de Mare.
In de B-lijn kwam het spektakel aan en net als vorige week is Legvan twee aspirant leden: Kees Vis- meervogels de bovenliggende
ser & Jan Broeckmans ,die met partij maar net als bij het eerste
57,34 % de 1e plaats opeisten. wil het in dit duel niet lukken om
Ook plaats 2 en 3 zijn het vermel- het veldoverwicht in treffers uit
den meer dan waard: Greet & Rolf te drukken. En ook hier lukt het
Rahn met 57,22% en Dieny Ver- de tegenpartij wel om te score en
hoeff & Mart van der Voort met keert Legmeervogels met een onverdiende nederlaag terug naar
56,56%.

Direct na al deze festiviteiten bekroonde Qui Vive Heren 1 (uitkomend in de Promotieklasse, het
op-één-na hoogste niveau in Nederland) deze Super Sunday met
een mooie, spannende maar welverdiende 2-1 winst. Met winst
voor de topteams, veel publiek
langs de lijn, veel enthousiaste
geïnteresseerde kinderen tijdens
de open dag, een prachtig nieuw
veld plus nieuwe foodtruck mag
Qui Vive terugkijken op een zeer
geslaagde start van het hockeyseizoen…. Een ware Super Zondag.

Ook geïnteresseerd in hockey en
Qui Vive? Kijk op www.quivive.nl
of neem voor de mogelijkheden
van proeflessen contact op via
proefles@quivive.nl.
Zondag 16 september start Qui
Vive weer met het trainingsprogramma, waarin kinderen van 4-6
jaar op een leuke manier kennis
kunnen maken met hockey. Het
programma bestaat uit acht trainingen waarin spelenderwijs de
basisvaardigheden van het hockey worden bijgebracht. Aanmelden (of meer info) kan via: stokstaartjes@quivive.nl.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer(!)

de strijdlust er niet minder op.
Net als hun concurrenten uit
Utrecht zijn ze erop gebrand om
hun eerste punten te gaan pakken. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, aanstaande zaterdag en zondag bij Regio - Go away in May, but reKano- en Roeivereniging Michiel member to be back in september. Niet alleen een beleggingsde Ruyter, Amsteldijk-Zuid.
wijsheid, maar zeker ook geldend
voor de leden van onze bridgeclub. Dus op dinsdagmiddag 4
september kwamen wij voor het
eerst na de zomer weer bijeen bij
Colijn op de Industrieweg in Uithoorn. Op het programma stond
de jaarvergadering gevolgd door
de openingsdrive. Maar allereerst
stond voorzitter Marja van Holst
Pellekaan stil bij het plotselinge
overlijden in mei van ons lid Kitty van Beem. Een groot verdriet
voor haar naasten en een gemis
voor ons allen.

ook net of de moed in de voetbalschoenen zakt van de spelers
van Legmeervogels. Door het uitblijven van doelpunten van Legmeervogels blijft de tegenstander geloven in een goed resultaat. Dit goede resultaat komt er
dan ook in de 90ste minuut als
het Ed van der Weijden wel lukt
om te score en kijkt Legmeervogels tegen een 1-0 achterstand
aan. Deze 1-0 wordt dan ook gelijk de eindstand en is Legeervogels met een 2-tal nederlagen
met 1-0 door treffers van de tegenpartij in de 90ste minuut uitgeschakeld in deze bekercompetitie. Wat nog rest is het bekerduel aanstaande zaterdag om 14.30
uur in Mijdrecht tegen Argon.
De uitslag in het andere bekerduel TAVV- Argon is geworden 0-4.
Dit levert dan de volgende stand
op 1.Argon za. 2-4 2. Altior 2-4
3.TAVV 2-3 en 4e zijn Legmeervogels met 2-0.
van Geffen & Marcel Dekker met
54,17%.
Kortom het was een spannende maar bovenal gezellige avond
waarbij de enige dissonant de
nog steeds ontbrekende barvergunning was.

Nederlaag voor Legmeervogels 2
Uithoorn. Het andere duel in deze poule Hoofddorp tegen KDO
is gestaakt wegen een beenbreuk
van een speler van Hoofddorp.
De stand in deze poule, waarvan
alleen de nummer 1 doorgaat 1.
SCH’44 2-6, 2Legmeervogels 2-3.
3 KDO 1-1. 4. Hoofddorp 1-0.
Legmeervogels 2 speelt in deze
poule dan nog een duel en wel
aanstaande zondag uit om 12.00
uur tegen KDO.

Dames
Tot voor kort damesbridgeclub
Hartenvrouw opent de deur voor
heren! Dus mannen uit de regio:
hebt u op dinsdagmiddag tijd en
zin om te komen bridgen en mee
te doen aan de komende wintercompetitie: meldt u aan, alleen of
met een partner en wees van harte welkom! De clubkampioenen

van het afgelopen seizoen zijn
geworden Elly van Nieuwkoop en
Jessie Piekaar. Eigenlijk waren zij
tweede, maar paar nummer een
heeft de club verlaten, dus de eer,
de trofee en de bloemen vielen
hun te beurt.
Opening
En dat ze het spelletje nog niet
verleerd zijn bewezen ze gelijk
weer in de openingsdrive waar zij
met 68,75% eerste werden in de
A-lijn vóór Ina Melkman en Jetty
Weening met 53,47% en Tini Geling en Paula Kniep met 53,13%.
In de B-lijn eindigden Trudy Fernhout en Cisca Goudsmit op de
eerste plaats met 62,24%, op
twee Mieneke Jongsma en Hans
Warmenhoven met 59,09% en op
drie Inge Dyrbye en Thea Stahl
met 58,75%.
Voor informatie over de club kunt
u terecht bij secretaris Sandra
Raadschelders, tel. 0297-569910
of per mail: hartenvrouw2015@
gmail.com

Bridgeclub De Legmeer
Regio - De start van het nieuwe
bridgeseizoen staat traditioneel
in het teken van de laddercompetitie. Hierbij beginnen alle leden gemengd tegen elkaar, waarbij bij winst een lijntje hoger en
bij verlies een lijntje lager wordt
verder gegaan. Na de zes avonden levert dat een vrij betrouwbaar overzicht van de sterkte van
de diverse paren op. Deze eerste
avond gingen twee en veertig paren aan de bak, waarbij de hoogste score op 68,48 en de laagste
op 36,49% uitkwam. Dit hoogste
percentage werd behaald door
Geke Ludwig & Margo Zuidema,
die terecht gekomen in de gemixte C- lijn de volgende week
gelijk een flinke stap hoger mogen presteren. Op twee eindigen
Joop van Delft & Frans Kaandorp
met 65,66% en die begonnen in
de gemengde A- lijn, waar ze zo
natuurlijk in blijven. Jan Egbers &
Ben Remmers ontstijgen met hun
62,32% als derde paar ook de Clijn net zoals Francis Terra & Janny Streng, die met 59,30% als
vierde afscheid van de B- lijn nemen. Op vijf plaatsten Hannie &
Hein van der Aat zich met 59,03%
en Adrie & Ko Bijlsma deden het
meer dan uitstekend door nu uitkomend in de A met 57,77% zesde te worden.
Op zeven en acht en negen eindigden, allen nu begonnen in de
B, Ankie Bots & Agnes Kroes met

57,14, Stenny & Herman Limburg met 57,36 en Cora de Vroom
& André van Herel met 56,18%.
Renske & Kees Visser en Heleen &
Mees van der Roest verruilen met
respectievelijk 55,76 % als tiende
en 55,59% als elfde ook de C- lijn
voor de A. Om deze lijn in principe nog verder te kunnen vullen plaatsten zich Nel & Adriaan
Koeleman met 55,18% als twaalfde, Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman met 54,93%
als dertiende en Ruud Lesmeister & Ger Quelle met 54,82% als
veertiende paar van de twee en
veertig paren die gelijk over drie
lijnen verdeeld kunnen worden.
Voor de overige acht en twintig
paren zijn er echter weer nieuwe kansen om de positie te verbeteren. Nieuwsgierig geworden
naar al dat geladder, kom dan
meedoen bij Bridgeclub De Legmeer, elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540. Durft u de sprong nog
niet te wagen, teken dan in voor
de cursus bridge voor beginners
vanaf 6 oktober, gedurende 12
zaterdagen tussen 12.30 en 15.00
uur op de zelfde locatie. Voor inlichtingen André van Herel, telefoon 06-15115388, e- mail:
bridgedocent.andre@gmail.com.
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OPEN
DAG
een geweldige dag bij
brandweer Vinkeveen

Vinkeveen - De open dag van
de Vinkeveense vrijwillige brandweer mag een doorslaand succes
genoemd worden. Prachtig weer,
droog en niet te warm en heel,
heel veel bezoekers. De opzet was
ook echt geweldig. Heerlijk ruim
opgezet en voor jong en oud was

er veel te zien, veel te horen, maar
ook veel zelf te doen. Brandweerwagens in overvloed, uit de gehele De Ronde Venen, de ambulance, de reddingsbrigade, EHBO,
kortom alle hulpdiensten waren
vertegenwoordigd. Deze foto’s
geven beter weer dan woorden.

