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Uithoorn - Al jarenlang wordt de 
omgeving van de voetbalkooi op 
het Legmeerplein achter het win-
kelcentrum geteisterd door lawaai 
en overlast van talrijke hangjonge-
ren die deze locatie hebben bedacht 
voor hun (vaak dubieuze) activitei-
ten. Buurtbewoners zijn zo langza-
merhand moe van het bellen met 
de wijkregisseur, want de genomen 
maatregelen helpen niet of nauwe-

lijks. Kennelijk heeft de voetbalkooi 
grote aantrekkingskracht op lastver-
oorzakende jongeren. Van de voet-
ballers zelf heeft men daarentegen 
weinig last. Buurtbeheer Legmeer 
heeft nu voorgesteld de voetbalkooi 
te verplaatsen, meer naar de water-
kant toe. Dan kunnen degenen die 
met auto’s en scooters overlast ver-
oorzaken daar niet meer zo gemak-
kelijk met hun voertuigen bijkomen.

Ramp
“De voetbalkooi is een jaar of tien tot 
stand gekomen op verzoek van een 
aantal jongeren dat hiervoor boven-
dien geld had ingezameld. Die zijn 
inmiddels ouder en vaak zelf vader 
van kinderen, waardoor zij de voet-
balkooi niet meer gebruiken. Over-
dag wordt de kooi gebruikt door 
een nieuwe generatie jongens om 
er in te voetballen en daarvoor is hij 

Buurtbeheer: ‘Verplaats 
voetbalkooi Legmeerplein’

Uithoorn - Nu de wijk Legmeer-
West steeds meer woningen krijgt 
en het aantal inwoners dus toe-
neemt, worden aan de bereikbaar-
heid van de verschillende woonge-
bieden en het sportcomplex van De 
Legmeervogels eveneens hogere ei-
sen gesteld. Er zijn echter te weinig 
ontsluitingen waardoor de inwoners 
alle moeite hebben om per auto hun 
wijk fatsoenlijk in en uit te kunnen 
komen. Dat betreft voornamelijk de 
bewoners rond de Faunalaan en 
Waterrijck die allemaal via de Rand-
hoornweg en de Noorddammerweg 
naar een uitgang zoeken. Dat komt 
mede doordat de bouwweg, waar-
aan o.a. de Faunalaan en Waterrij-
ck grenzen, voor de omwonenden 

(per auto) niet toegankelijk is. Deze 
weg staat in rechtstreekse verbin-
ding met de rotonde in de (bestaan-
de) N201, naast het appartemen-
tencomplex Buitenhof, maar mag 
niet gebruikt worden. De Faunalaan 
wordt door middel van een (lelijk) 
bouwhek van deze weg gescheiden.

Lange rij
“Ons is beloofd dat, als de nieu-
we N201 gereed is, de Faunalaan 
dan als toegangsweg van en naar 
dit deel van de wijk op de rotonde 
bij het Buitenhof wordt aangeslo-
ten. Via die rotonde kun je snel de 
wijk in en uit komen; kan niet beter! 
Op dit moment wordt de weg ech-
ter nog steeds afgesloten gehouden 

om zogenaamd sluipverkeer tegen 
te gaan”, vertelt Norbert Dingen van 
Buurtbeheer Legmeer. “Daardoor 
ontstaat er verkeerscongestie, met 
name op de enige ontsluitingsweg 
in Legmeer-West en dat is de Rand-
hoornweg, richting Noorddammer-
weg om naar de bestaande N201 te 
gaan. Die gaat ook nog eens langs 
de Brede School, waar het ’s mor-
gens, ‘s middags en ’s avonds een 
drukte van belang is. Het zorgt voor 
veel verkeersdrukte van en naar de 
woongebieden. De verkeerslichten 
staan bij de Noorddammerweg ook 
nog eens extra lang op rood omdat 
de N201 voorrang heeft. Daar staat 
dan een lange rij voor. Via de Rand-
weg en Op de Klucht naar de Zijdel-

Bewoners rond Faunalaan 
willen betere wijkontsluiting

Nieuwe fietsbrug krijgt vorm
Uithoorn - Het gaat ineens hard 
met de kunstwerken over de toe-
komstige nieuwe provinciale weg 
N201. Onlangs werden het ovale 
staande gedeelte (de pyloon) en de 
ligger voor de fietsbrug in de Noord-
dammerweg op hun plaatsen ge-
bracht. Ter plaatse wordt aan weers-
kanten eveneens gewerkt aan de 
op- en afritten voor fietsers. De fiets-

brug gaat bij de wijk Legmeer-West 
over de omgelegde N201 heen, ach-
ter de sportvelden van de Legmeer-
vogels. De pyloon steekt boven het 
omringende landschap uit, is aldus 
een markant punt. Rechts op de fo-
to is het talud van de nieuwe N201 
al goed te herkennen. Links op de 
voorgrond is de Randweg. Overigens 
moet de brug het wegdek nog krij-

gen en ook zullen alle ‘tuikabels’ nog 
aangebracht en gespannen moeten 
worden. Drie daarvan zijn al zicht-
baar op de foto. Die worden vastge-
maakt aan de zichtbare uitstekende 
delen van de pyloon en de ligger. De 
brug hangt daarmee aan de pyloon. 
Het zal niet al te lang meer duren al-
vorens fietsers van de nieuwe brug 
gebruik kunnen maken.

Uithoorn - Woensdag 8 september 
2010 was het de 50e trouwdag van 
Netty & Nico Vermie uit Uithoorn. 
De burgemeester van Uithoorn, me-
vrouw mr. drs. Oudshoorn, kwam 
langs om ze persoonlijk te feliciteren 
en nam ook nog een cadeau mee. 
Zij kon echter pas een week na de 
trouwdatum komen, omdat het gou-
den bruidspaar zelf was uitgenodigd 

voor een bruiloft. Tijdens een heer-
lijk etentje zijn zij in het zonnetje ge-
zet door hun dochters en schoonzo-
nen en is er uitgebreid getoast op de 
50 jaren! 
Op zondag 12 september is dit 
heuglijke feit nog uitgebreid gevierd 
met familie en kennissen in De Me-
ijert in Mijdrecht. Ook hier kunnen 
ze met veel plezier op terugkijken.

Netty en Nico Vermie 
vijftig jaar getrouwd

ook bestemd. Niks mis mee. Maar 
‘s avonds is het er een ramp”, ver-
telt Norbert Dingen van Buurtbeheer 
Legmeer. “Het is er een grote puin-
hoop van hangjongeren, drugsdea-
lers, flesafval en lawaai van scooters 
en auto’s op het parkeerterrein. De 
omwonenden hebben er veel over-
last van. Er is oeverloos correspon-
dentie gevoerd met de gemeente, 
maar het biedt allemaal geen soe-
laas. Het loopt de spuigaten uit. Nu 
hebben wij voorgesteld om de voet-
balkooi in zijn geheel te verplaatsen 
naar het terrein tussen het nieuw te 
bouwen winkelcentrum en de Em-
maschool in. Het liefst zo dicht mo-
gelijk aan de waterkant van de wa-
terpartij daar. Dan heeft de buurt er 
veel minder overlast van en het is 
moeilijker bereikbaar met een voer-
tuig. 
Op de oude plek van de voetbalkooi 
kan dan een grasveldje komen. De 
omwonenden rond het Legmeer-
plein worden niet zelden geïntimi-
deerd door deze groep jongeren. 
Als buurtbeheer willen wij hier on-
ze schouders onder zetten om er 
wat aan te doen. Er wordt wel gepa-
trouilleerd door de politie, maar die 
wordt gewoon uitgelachen. Hoog-
ste tijd dus om spijkers met kop-
pen te slaan. Nu het Legmeerplein 
toch opnieuw ingericht kan worden 
zou er tevens een nieuwe en betere 
plaats voor de voetbalkooi kunnen 
worden gerealiseerd. Het liefst vrij-
staand, zodat controle eenvoudiger 
wordt en er geen hoeken en gaten 
zijn waar het straatschuim zich veilig 
waant. Bij overlast kan dat dan ge-
makkelijker worden opgepakt”, zo is 
Dingen van mening.

Goed plan Buurtbeheer, het zou een 
verademing voor de bewoners zijn!

Zwemles 

Zonder wachtlijst
kijk snel op onze website!
www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

weg is de andere route als je naar 
Amstelveen of richting Amstelplein 
wil. Je moet hoe dan ook altijd ‘om 
de wijk’ Legmeer-West heenrijden. 
Er zijn te weinig toegangs- en uit-
valswegen, want ook de Randweg 
is gestremd door de aanleg van de 
fietsbrug. De aangrenzende reeds 
bestaande wijk aan de andere kant 
van de oude spoorbaan ‘De Leg-
meer’, staat eveneens onvoldoende 
in verbinding met Legmeer-West 
en de huidige N201. Een korte ont-
sluiting via Aan de Zoom naar die 
bouwweg zou gemakkelijk te reali-
seren en erg wenselijk zijn.”

Actiepunt
Om die reden heeft Buurtbeheer het 
verzoek aan de gemeente gedaan 
om met name de Faunalaan aan te 
sluiten op de bouwweg. Dan kan je 
in plaats van één op twee manieren 
naar de bestaande N201 komen. De 
gemeente liet weten dat de provin-
cie (?) dit pas in 2013 wil toestaan! 
Die had dit ‘bedongen’ als tegen-

hanger van de wens om de roton-
de in de N201 vervroegd te mogen 
aanleggen teneinde toegang tot het 
Buitenhof en het Gezondheidscen-
trum dat aan de overkant in aan-
bouw is, te realiseren. Bedongen 
omdat de fasen 3 en 4 in Legmeer-
West nog gebouwd moeten worden 
en men de betreffende weg nog wil 
gebruiken als ‘bouwweg’. Maar dat 
bouwtraject is uitgesteld door de 
recessie. “Mijns inziens kan daar-
voor te zijner tijd ook een ander tra-
cé worden aangelegd over het toe-
komstige bouwterrein. Dan kan de 
Faunalaan in die weg opgaan als 
ontsluiting in plaats van de huidi-
ge weg er nog ruim twee jaar on-

gebruikt bij te laten liggen”, merkt 
Dingen op. “Bewoners van hun du-
re huizen aan de Faunalaan blijken 
dus nog lange tijd tegen een bouw-
hek te moeten aankijken. Dat is te 
dol voor woorden. En de bewoners 
van het fraaie nieuwe appartemen-
tencomplex Waterrijck moeten met 
hun voertuigen over het fietspad en 
binnendoor over het Rugstreeppad 
hun weg zien te vinden! Wij willen 
ons als Buurtbeheer hard maken 
om de Faunalaan toegankelijk te 
krijgen. Dat willen we écht als een 
actiepunt opvoeren. Desnoods gaan 
we met een delegatie naar de pro-
vincie. De bewoners voelen zich ge-
isoleerd. Dit moet echt anders!”



Buurten 
bij de buren

Met diverse acts, 
dans en muziek

Kom meedenken en meepraten over uw eigen buurt!

Meer informatie?

buurtbeheer.uithoorn.nl

25 september 2010
Amstelplein, Uithoorn
13.00 - 17.00 uur

Samen maken we 
het nog leefbaarder!
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ALGEMENE INFORMATIE
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn en Zorg 
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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25 september Buurtendag
Op zaterdag 25 september organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de 
derde keer een Buurtendag. Ook dit jaar is het thema ‘Buurten bij de 
buren’. U bent van harte welkom op het Amstelplein tussen 13.00 en 
17.00 uur.

Buurtbeheer Uithoorn heeft de af-
gelopen jaren steeds meer vorm en 
kleur gekregen. Dat is wel een feest-
je waard. En daarom organiseert 
Buurtbeheer op 25 september een 
gezellig evenement op het Amstel-
plein met muziek van o.a. Soul- & 
Motownkoor D-F!NE, verschillende 
straatacts en gratis poffertjes. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid voor 
onderlinge kennismaking. Zo kun-
nen bewoners van Zijdelwaard ge-
zellig gaan buurten bij buurtbeheer 
Meerwijk of buurtbeheer Europarei. 
Buurtendag op 25 september is een 
ideale mogelijkheid om nader kennis 
te maken met Buurtbeheer of een 
goed idee door te geven.

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE PROJECTEN
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Fregat tot medio ju-

li 2010

AANLEG LAMELLEN-
FILTER INDUSTRIEWEG / 
ANTHONY FOKKERWEG

Ter hoogte van de kruising Industrie-
weg / Anthony Fokkerweg gaat aan-

nemer Fronik een Lamellenfil-
ter aanleggen. De werkzaam-

heden zijn op 30 augustus 
2010 begonnen en zul-

len ongeveer 12 we-
ken duren.

 

Vernieuwde website 
Natuur en milieueducatie
De werkgroep Natuur- en Milieu-
Educatie (NME) van de milieusa-
menwerking Amstelland-Meerlan-
den heeft de website www.natuurmi-
lieuweb.nl vernieuwd. Deze website 
geeft informatie over regionale na-
tuur- en milieueducatie voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. Bo-
vendien vindt u er informatie over 
NME-activiteiten binnen de deelne-
mende gemeenten. 
Op de vernieuwde site staan o.a. 
tips voor het natuuronderwijs, recen-
sies over nieuw verschenen boeken, 
aankondigingen voor de inschrijving 

op leskisten en ander lesmateriaal. 
Natuur- en milieugroepen gebruiken 
de site om wandelingen, lezingen 
en cursussen onder de aandacht te 
brengen. Geïnteresseerden kunnen 
zich via de site gratis abonneren op 
de maandelijkse NME Nieuwsflits, 
een overzicht van alle nieuwe on-
derwerpen op de website. De werk-
groep NME van de regio Amstel-
land-Meerlanden bestaat uit verte-
genwoordigers van de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel, Haarlemmermeer en 
Uithoorn.

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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 16 SEPTEMBER 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in 
te spreken. 

De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
• Informatie over Schiphol;
• Ontwerp-begroting 2011 gemeenschappelijke regeling G2;
• Bestemmingsplan Boterdijk.

In de raadsvergadering heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over het be-
sluit van het college van Amstelveen om het jongerenwerk niet meer uit te be-
steden aan stichting Cardanus. Er was geen Politiek Debat.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Wijziging tarieventabel ivm invoering Wet Wabo; 
• Bestemmingsplan Zijdelweg;
• Bestemmingsplan Chemieweg;
• Exploitatieovereenkomst De Kwakel Zuid;
• Bekrachtiging geheimhouding. 

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
7 oktober 2010. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffi e 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Rondetafelgesprek 
mantelzorg
De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers de mantelzorgonder-
steuning ervaren, zodat de gemeente deze ondersteuning waar nodig 
kan veranderen en verbeteren. Wij willen graag persoonlijk praten over 
“het verhaal achter de cijfers”, om zo nog meer informatie te krijgen 
over de door mantelzorgers gewenste ondersteuning. 

De gemeente nodigt mantelzorgers 
van harte uit voor een rondetafel-
gesprek over mantelzorgondersteu-
ning. Ook mantelzorgers die (nog) 
geen ondersteuning krijgen van het 
Steunpunt mantelzorg worden van 
harte uitgenodigd zich aan te mel-
den.

Het rondetafelgesprek is gepland op 
dinsdag 5 oktober 2010 van 13.30 
uur tot 15.30 uur in de raadzaal in 
het gemeentehuis van Uithoorn. Wij 
verzoeken mantelzorgers om zich 
aan te melden als deelnemer. Voor 
vragen of om u aan te melden kunt u 
op maandag, dinsdag en woensdag 
tijdens werktijden terecht bij Ingrid 
Raadschelders, bereikbaar op tele-
foonnummer 0297 - 513 111. 

Achtergrond 
U vraagt zich misschien af wie bena-
derd worden om deel te nemen aan 
het rondetafelgesprek op 5 oktober. 

Wij nodigen mantelzorgers zo breed 
mogelijk uit via een oproep op de ge-
meentepagina en via het adressen-
bestand van het steunpunt mantel-
zorg. Wij verzekeren u dat uw ant-
woorden zorgvuldig en anoniem zul-
len worden behandeld. Naam en 
adres van degenen die zich aan-
melden worden alleen maar gebruikt 
voor het toezenden van de vragen 
en het rapport. De resultaten van 
dit onderzoek zullen bekend wor-
den gemaakt via de gemeentelijke 
website www.gemeenteuithoorn.nl 
of www.wmo.uithoorn.nl en de huis-
aan-huis-bladen.
Wij verzoeken u nadrukkelijk om u 
aan te melden als deelnemer aan 
het gesprek op 5 oktober. Ter voor-
bereiding sturen wij degenen die 
zich aangemeld hebben de vra-
genlijst voor het rondetafelge-
sprek.

RENOVATIE MINI-
GEMALEN ACHTERWEG 
& HOOFDWEG 
(DIVERSE LOCATIES)

Op diverse locaties in de gemeen-
te Uithoorn gaat aannemer Hoebe 
een groot aantal minigemalen ver-
vangen. De werkzaamheden begin-
nen op 27 september 2010 en zullen 
ongeveer 12 weken duren.

AANLEG NIEUWE 
SPEELPLEKKEN

Deze maand is begonnen met de 
uitvoering van de tweede fase van 
het speelbeleidsplan. Diverse speel-
plekken in de gemeente worden op-
geknapt of er worden nieuwe speel-
plekken aangelegd. De globale plan-
ning ziet er als volgt uit:
In uitvoering vanaf week 36:
- Blauwe Gans/ Grauwe Gans
In uitvoering vanaf week 37:
- Rozenlaan/ Orchideelaan 
- Geertruidahoeve
- Fender
-  Rode Klaver en Rosmarijn.
Afhankelijk van het weer is de ge-
middelde uitvoeringsduur per speel-
plek ongeveer 2 weken.

Vrijdag 8 oktober
is het gemeentehuis gesloten 
in verband met de verbouwing

Informatie over producten en diensten van de gemeente Uithoorn 
kunt u ook vinden op de website www.uithoorn.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
4 sept. t/m  Jubileumexpositie Galerie Fort a/d Drecht. 
24 okt. Openingstijden: do/vrij 14.00-17.00 uur, za/zo 12.00-17.00 uur 
22 sept. Inspraakavond beheervisie Libellebos, Grand Café Plux, 
 Joh. Enschedeweg 180, 19.30 uur
25 sept. Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur
25 sept.  Spelend schilderen, atelier de Rode Draad, 
 Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur
28 sept. Burgemeester Oudshoorn houdt inleiding bij jaarlijkse 
 ABN AMRO ontbijt in Thamerkerk (7.45-10.00 uur)
29 sept. Burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen aanwezig bij 

informatieavond over veilig ondernemen in raadhuis Amstelveen, 
18.00-22.00 uur

29 sept. Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar, 13.30-15.30 uur
30 sept. Burgemeester Oudshoorn opent Dag van de ouderen, 
 sportpark De Randhoorn, 10.00 uur
2 okt. Open dag Brandweer, brandweerkazerne, 
 Zijdelweg 1, v.a. 11.00 uur
5 okt. Informatieavond Kwakel Zuid, inloopavond in Dorpshuis 
 De Quakel, 19.30-21.00 uur
8 en 15 okt. Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 19.30 uur
19 okt. Informatieavond over toekomst Schanskerk met Gert van Kleef in 

Buurthuis Ponderosa, 20.00 uur. Meer info: www.onsuithoorn.nl
23 okt. Braderie Amstelplein, 9.00-17.00 uur
24 okt. Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
30 okt. Kwakelse Veiling, KDO terrein
4 nov. Alzheimer café in Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
6 nov. Kwakelse Veiling, KDO terrein
16 nov. Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis Uithoorn, 19.30 uur
17 nov. Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
19 nov.   COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk De 

Burght te Uithoorn , aanvang 20.15 uur
20 nov. Gala aan de Amstel, (Lionsclub)
21 nov. Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurt-
beheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Jaar van de biodiversiteit, 
wat kunt u zelf doen?
De komende weken vindt u op deze pagina regelmatig een milieube-
sparende tip. 

Druppels
Repareer lekkende kranen en leidingen. Tien druppels water per mi-
nuut lijkt weinig, maar dit loopt op tot 1100 liter per jaar. Meer informa-
tie http://2010.biodiversiteit.nl

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

 TER INZAGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22 

oktober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige 

schapenstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De 
Kwakel. Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw P. 
Jonkman, tel.: 0297-513111

- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: me-
vrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen 

van reclame.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof, aanvraag lichte bouwvergunning voor veranderen van de 

voorgevel.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voorne-
men bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verle-
nen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen 
voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Het Fort 27, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de woning
Genoemd bouwplan ligt van 24 september 2010 tot en met 4 november 2010 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Gerberalaan 63, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een wo-

ning. Bezwaar: t/m 25 oktober 2010
_ Het Korte Eind 5, lichte bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van 

de constructie binnen op de begane grond. Bezwaar: t/m 28 oktober 2010
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 5, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 28 oktober 2010 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
-  Van der Veldt bronbemaling B.V. Boterdijk 116 Uithoorn – (plaatsing propaan-

tank);
-  Manfred Spaargaren Confi serie, Amsterdamseweg 15e Uithoorn (verande-

ring inrichting – bereiden van voedingsmiddelen);
-  Mectec Coding Benelux B.V., Amsterdamseweg 13c Uithoorn (print- en eti-

ketteersystemen);
-  Discotheek Bright, Noorddammerweg 24 Uithoorn (verandering inrichting dis-

cotheek). 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.

 START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “DE KWAKEL-ZUID”
Ten zuidoosten van de Boterdijk in De Kwakel ligt een voormalig kassengebied. 
De kassen kwamen niet voor vernieuwing in aanmerking door de ongunstige lig-
ging en afmeting van de kavels. De in de kassen gevestigde bedrijven zijn reeds 
lange tijd geleden verhuisd naar een kassenconcentratiegebied. Om aan de lo-
cale woningbouwbehoefte te voldoen is voor deze locatie woningbouw voorzien. 
Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 24 september t/m 21 oktober 
2010 inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, 
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan elektro-
nisch beschikbaar op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien en schriftelijk een reactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op 
de inspraakreacties zullen burgemeester en wethouders vervolgens een stand-
punt innemen.
Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan 
dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in-
dienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswij-
zen kunnen worden ingediend.

 AFSLUITEN NOORDDAMMERWEG EN DE LOETENWEG 
 IN AMSTELVEEN
De raad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van 15 september 2010 beslo-
ten om een gedeelte van de Noorddammerweg en De Loetenweg op grond van 
artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het be-
sluit treedt op 1 oktober 2010 in werking. 
De onttrekking is noodzakelijk om de weggedeelten te kunnen afsluiten voor de 
aanleg van de provinciale weg N201. Er komt op de Noorddammerweg voor het 
langzaam verkeer (voetgangers en (brom)fi etsers) een fi etsbrug over de N201. 
Dit betekent dat er geen autoverkeer meer mogelijk is van de Randweg en de 
Noorddammerweg in Uithoorn naar de Noorddammerweg en de De Loeterweg 
in Amstelveen.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken na bekendma-
king (22 september 2010) een bezwaarschrift (schriftelijk, gemotiveerd en on-
dertekend) indienen bij de gemeenteraad van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA 
Amstelveen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

© J. van Straalen

Wie heef t de beste ogen 
van Nederland?

Hoeveel  d ieren 
z ie je h ier?

A: 3
B: 5
C: 7

Bel  je  antwoord door en win een 3D TV

0909 - 0041 (5 cpm)* www.oogfonds.nl

De act ie loopt van 1 september 2010 t/m 28 oktober 2010. Je kunt zo vaak bel len a ls je wi l t .  De pr i js  wordt n iet  in geld u i tgekeerd. 
Over de u i ts lag wordt n iet  gecorrespondeerd.  Deelnemers geven door deelname aan, akkoord te gaan met eventuele promot ionele act iv i te i ten. 
Deelname vanaf  18 jaar.  K i jk  voor de a lgemene voorwaarden op www.oogfonds.n l . 
*  P lus de kosten voor het  gebru ik van uw mobie le te lefoon.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Dumpen konijnen
Uithoorn - In de afgelopen zomervakantieperi-
ode is het aantal gedumpte konijnen in het Li-
bellebos in Uithoorn schrikbarend toegeno-
men. Vlakbij de tennisbaan zitten op dit moment 
meerdere konijnen die zich van het ene op het 
andere moment zelf moeten zien te redden.
Nu gebeurt het regelmatig dat het wandelaars 
lukt om zo’n konijn te vangen en dan bieden zij 
het aan bij kinderboerderij de Olievaar. Echter, 
de beheerders van deze kinderboerderij nemen 
geen afstandsdieren (konijnen) aan.
Dit om te voorkomen dat de kinderboerderij 
overbevolkt raakt met konijnen waar de baas-
jes niet meer voor willen zorgen. Mocht u van 
plan zijn om uw konijn los te laten in het Libel-
lebos, bedenk dan dat er geen plek voor uw ko-
nijn is op de kinderboerderij. Daarnaast gaat het 

konijn een angstige tijd tegemoet in het Libelle-
bos, als hij het al overleeft. Tamme konijnen heb-
ben namelijk niet geleerd voor zichzelf te zorgen. 
Ze worden een gemakkelijke prooi voor honden, 
katten, kraaiachtigen en roofvogels. Of ze ko-
men onder een auto, sterven door kou of vocht, 
voedselgebrek of aan ziekten. Mocht u niet meer 
voor uw konijn kunnen/willen zorgen, neem dan 
contact op met stichting konijnenbelangen 06-
13689281 of bezoek hun sites  
www.konijnenbelangen.nl of  www.konijnen.nl 
voor advies. 
Mocht u een konijn hebben gevonden in het Li-
bellebos, neem dan contact op met de dierenam-
bulance Mijdrecht (Animal Hutch) 06-20634734.

Beheerders van kinderboerderij de Olievaar

Waar kunnen we nog
met honden wandelen?

Uithoorn - Waar kunnen we nu nog vrijuit met 
onze honden wandelen?
Deze vraag moeten wij als hondenbezitters 
ons steeds meer afvragen. Terwijl de kosten 
voor hondenbelasting elk jaar weer verhoogd 
worden, vermindert met hetzelfde rappe tem-
po de ruimte waar wij met onze viervoeters 
nog vrij kunnen bewegen.

Op een prachtige plattegrond staat gedrukt dat 
wij hier in de Legmeer, een enorm losloopgebied 
hebben op de voormalige spoordijk. Echter zon-
der enige compensatie wordt deze omgezet in 
een busbaan. Weg losloopgebied! Prachtig aan-
gelegde natuurstukjes aan de Faunalaan met een 
paadje langs de oevers naast deze voormalige 
losloopgebieden blijken echter niet toegankelijk 
voor honden Gebombardeerd tot “ecologische zo-
ne” want “de vogels die daar huizen hebben recht 
op leefgebied”. Echter kinderen mogen daar wel 
ongestoord door de bosjes denderen. 
Weg rust voor de vogels!
De natuurstukjes aan de Faunalaan leveren geen 
enkele bijdrage aan het natuurlijker aanzicht van 
Uithoorn als daar géén honden zouden mogen lo-
pen.

Plannen
Bij het presenteren van de plannen voor Leg-
meer-west werd reikhalzend door alle hondenbe-
zitters uitgekeken naar een stukje bos dat op de 
kaart getekend stond. De bomen werden als eer-
ste geplant voor er ook maar één huis stond.
Helaas nu staat er een bord dat er alleen kind-

jes mogen spelen. Ideaal zo’n afgelegen plek ach-
ter de Brede school verborgen, zonder enig soci-
aal toezicht in deze tijd. Niemand laat daar zijn of 
haar kinderen alleen spelen. Voor hen staan er nu 
op elk vrij veldje in de wijk een paar onbetaalba-
re speeltoestellen, gefinancierd met geld van on-
ze (honden)belasting. 
Niet één veldje is er gespaard gebleven om een 
hekje om heen te zetten, zodat onze honden even 
los van de riem en zonder overlast mogen ravot-
ten.

Ruimten
Geld is er beschikbaar gesteld voor ruimtes om 
samen te komen in het nieuwe Legmeer-win-
kelcentrum. Hondenbezitters hebben óók recht 
op een sociale samenkomst. Samen met andere 
hondenbezitters even de honden laten ravotten 
en een praatje maken. Laat een aantal stukjes als 
losloopgebied aanwijzen, doe dat dan niet naast 
een school met ong. 1500 leerlingen (Alkwin Kol-
lege). Maar centraal in de wijk, toegankelijk voor 
iedereen van alle kanten, en veilig voor mens en 
dier. De vogels hebben een heel Zijdelmeer als 
beschermd natuurgebied. 
Gemeente Uithoorn: als u gebied afneemt, geef 
dan ook elders terug aan jullie burgers én hun 
viervoeters. Er zijn plekken genoeg voor iedereen, 
als je de honden ergens legaal kunt loslaten hoe-
ven zij niet op een kinderspeelplek uit te razen.

NIET ALLEEN NEMEN MAAR OOK GEVEN !

Annet Roelofse, Uithoorn

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - De Uithoornse ora-
toriumvereniging Amicitia houdt 
weer een rommelmarkt. Op za-
terdag 2 oktober a.s. gaat er weer 
van alles over de toonbank tegen 
een vriendelijke prijs. Daarnaast 
is er ook een kraam met moder-
ne handgebreide truien, nieuw en 

mooi! De markt wordt gehouden 
in kerkgebouw De Schutse, naast 
het winkelcentrum Zijdelwaard in 
Uithoorn, van 9.30 tot 13.30 uur.

Heeft u nog iets te missen voor 
deze markt? Huishoudelijk artike-
len, boeken, platen, CD’s, DVD’s, 

speelgoed en kleding zijn wel-
kom. Voor meubels en andere 
grote artikelen is er helaas geen 
plaats.

Voor inlichtingen: Anita van den 
Bosch, tel. 0297-563879 of Henk 
van Dijkhuizen, tel. 0297-567758.

Is Uithoorn klaar voor 
de nieuwe N201?
Uithoorn - Nu een woordvoerder 
van de bouwgroep die de nieuwe 
N201 aanlegt, te kennen heeft ge-
geven dat een deel van de nieuwe 
N201 volgend jaar al wordt opgele-
verd (zie de berichtgeving hierover 
elders in deze krant), zegt de ge-
meente het volgende hierover:
“Er is nadrukkelijk nagedacht over 

de situatie waarin delen van de 
nieuwe N201 al wel toegankelijk zijn 
en geschikt voor gebruik en andere 
delen nog niet.
Vooralsnog stellen wij ons op het 
standpunt dat het opleveren van 
deelprojecten niet betekent dat de 
weg in gebruik genomen kan wor-
den. Het wel/niet in gebruik nemen 

van (delen van) de weg zullen wij 
steeds in relatie tot de afwikkeling 
van het verkeer op de totale route 
bekijken. Levert het in gebruik ne-
men van een nieuw gedeelte een 
te hoge verkeersdruk elders in Uit-
hoorn op, dan kan dat wegdeel, wat 
Uithoorn betreft, nog niet openge-
steld worden.”

Toekomstig ingericht kruispunt Zijdelweg

Groep 8 De Kajuit bezoekt 
het Van Gogh Museum
Uithoorn - Onlangs is groep 8 van 
de basisschool De Kajuit in Uit-
hoorn op uitnodiging van Rabo-
bank Regio Schiphol naar het Van 
Gogh Museum geweest. De Kajuit 
heeft in april van dit jaar de Bank-
Battle gewonnen, dé digitale strijd 
tussen scholen onderling georga-
niseerd door de Rabobank. 

Wim Meijers, kantoordirecteur van 
de Rabobank in Uithoorn, verraste 
de leerlingen ’s ochtends met een 
bezoekje aan de school. De leraar 
ontving aan het eind van de dag 
een mooi onderwijspakket, zo-
dat ook na deze dag aandacht be-

steed kan worden aan de beroem-
de schilder Van Gogh. 

Hoe ga je op bezoek naar een mu-
seum? 
De kinderen krijgen in de klas 
van een museumdocente infor-
matie over het leven van Vincent 
van Gogh. Op weg naar het muse-
um in Amsterdam wordt in de bus 
een film gedraaid, ook over het le-
ven van Van Gogh. In het muse-
um worden de kinderen langs de 
schilderijen van Van Gogh ge-
leid en worden zijn verschillende 
schildertechnieken besproken. Na 
de rondleiding gaan de kinderen 

naar het atelier, waar ze zelf hun 
schilderkunsten laten zien. In april 
2011 organiseert Rabobank Re-
gio Schiphol weer de succesvol-
le BankBattle. De groepen 7 van 
alle basisscholen in het werkge-
bied van Rabobank Regio Schip-
hol kunnen zich opgeven. 

Neem voor meer informatie, of 
het opgeven van een groep 7 voor 
de BankBattle 2011, contact op 
met de afdeling communicatie 
via nummer 023-5 498 590. Mai-
len kan natuurlijk ook, doe dit naar 
communicatie@regioschiphol.ra-
bobank.nl.

La Luna presenteert Harmoniepark
Uithoorn - ‘Harmoniepark’ is een 
internationaal en baanbrekend pro-
ject van de Nederlandse muziek-
groep La Luna. Een grensoverstij-
gende synthese van muziek, poëzie 
en beeldende kunst in een veelheid 
van talen en stijlen. Voor dit project 

werkt La Luna als componistencol-
lectief samen met aanstormende en 
gevestigde dichters uit heel Europa. 
Gedichten zijn door La Luna in hun 
oorspronkelijke taal op muziek ge-
zet, in nauwe samenwerking met de 
dichters. Dit leidt tot verrassende 

liedvormen, vernieuwende interpre-
taties en ontroerende uitvoeringen. 
Gedichten zijn immers geen song-
teksten. De groep verkent hiermee 
nieuw gebied, dat in het verlengde 
ligt van haar jarenlange zoektocht 
naar de schoonheid van andere ta-
len, culturen en muziekstijlen.
Luisteren naar La Luna is een bij-
zondere belevenis. Klanken en 
woorden banen zich met speels ge-
mak een weg naar het hart van ie-
dereen die ernaar luistert. La Luna 
verleidt, ontroert, overtuigt en ont-
wapent. Met een verwarmende in-
tensiteit die het ene moment een 
glimlach op je gezicht tovert en je 
het andere moment een brok in je 
keel bezorgt. Een meeslepend re-
pertoire dat reikt van chansons en 
fado’s tot jazzy songs. Fragiele lied-
jes, afgewisseld met passie en vuur. 
In 2008 is La Luna door de jury una-
niem uitgeroepen tot de hoofdprijs-
winnaar van de Rabobank Cultuur-
prijs. Pure muziek, gebracht door vijf 
gedreven muzikanten die hun spo-
ren verdienden op de Nederlandse 
theaterpodia met bijvoorbeeld Ma-
thilde Santing, Brigitte Kaandorp, 
Marcel de Groot, Nuhr, Erik van 
Muiswinkel en Lebbis en Jansen. 
Op 13 november aanstaande pre-
senteert La Luna ‘Harmoniepark’ in 
de Thamerkerk te Uithoorn.
Kijk voor meer informatie en 
reservering op www.laluna.org. 

KDO pakt groots uit tijdens 
KDO-Legmeervogels
De Kwakel - Zondag 26 septem-
ber staat de streekderby in de 
derde klasse C op het program-
ma, KDO 1 - Legmeervogels 1.

Als alle weergoden meewerken, 
begint om 14:00 uur aan de Vuur-
lijn de burenstrijd tussen De Kwa-
kel en Uithoorn. De laatste keer dat 
beide ploegen elkaar in competitie-
verband tegen kwamen was in het 
seizoen 2004-2005. Vorig seizoen 
troffen KDO en Legmeervogels el-
kaar in het bekertoernooi. In Uit-
hoorn won Legmeervogels nipt met 
1-0 van de Kwakelaars. De selectie 
van KDO is er alles aangelegen om 
haar huid aanstaande zondag duur 
te verkopen.
Rondom de wedstrijd KDO-Leg-
meervogels zullen er diverse activi-
teiten georganiseerd worden om de 
dag extra glans te geven. Door de 
Kwakelse selectie zal er de gehele 
dag worden gecollecteerd voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds.
Als je ziek bent, wil je als kind je ou-

ders het liefst zo dicht mogelijk bij 
je hebben. En als je een handicap 
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde 
dingen doen als je leeftijdgenoot-
jes. Dat begrijpt het Ronald McDo-
nald Kinderfonds maar al te goed. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
biedt daarom al 25 jaar een helpen-
de hand aan zieke of gehandicap-
te kinderen en hun familie in Neder-
land. 

Collecte
Naast de collecte wordt er vanuit 
KDO een grote blinde poule opge-
zet waaraan iedereen deel kan ne-
men. Voor slechts € 1,- kunt u een 
nummer kiezen van 1 tot en met 
400. Onder elk nummer zit een 
unieke combinatie van de rust- en 
de eindstand van KDO 1 – Legmeer-
vogels 1 verborgen. De winnaar zal 
maar liefst één derde van het prij-
zengeld uitgekeerd krijgen.
De overige twee derde zal ten goe-
de komen aan het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Kortom, als al-

le nummers worden verkocht, be-
tekent dit minimaal € 130,- voor de 
winnaar, maar nog veel belangrijker 
ruim € 260,- voor het Ronald McDo-
nald Kinderfonds.
Na afloop van de wedstrijd zal in de 
kantine van KDO bekend worden 
gemaakt wie zich de trotse winnaar 
van de blinde poule mag noemen. 
Let op: mocht de winnaar niet in de 
kantine aanwezig zijn, ontvangt hij 
/ zij alsnog in een later stadium het 
gewonnen prijzengeld.

Als klapper op de vuurpijl is disco-
theek ‘PingWing’ in de kantine gere-
geld die ervoor zal zorgen dat de ge-
zelligheid alleen maar zal toenemen. 
De KDO-selectie hoopt op een gro-
te opkomst tijdens KDO-Legmeer-
vogels en vertrouwt erop dat eenie-
der zijn of haar bijdrage zal geven 
aan de goede doelen. Als tegen-
prestatie kunt u een tot op het bot 
gemotiveerd KDO verwachten, die 
er alles aan zal doen om de punten 
in De Kwakel te behouden.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer 
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn 
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken 
en/of gehandicapten (Wtcg)
De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is 
in de plaats gekomen van de fiscale rege-
ling buitengewone uitgaven. Met deze wet 
richt de overheid zich op chronisch zie-
ken en gehandicapten die extra zorgkos-
ten maken. Of een tegemoetkoming wordt 
verstrekt, is afhankelijk van de persoonlij-
ke situatie.

Voor wie is de Wtcg? 
Met ingang van 2010 zijn er twee nieuwe 
doelgroepen die recht hebben op een te-
gemoetkoming. Voor deze groepen regis-
treren gemeenten de gegevens. Het gaat 

om mensen die voldoen aan een van of 
beide onderstaande criteria, op basis van 
een beschikking uit de Wmo.

 Gebruikers van huishoudelijke hulp via 
een persoonsgebonden budget (Pgb-
HbH). Voorwaarde is dat zij een be-
schikking hebben voor 26 weken of lan-
ger in het tegemoetkomingsjaar voor 
één of meer uur huishoudelijke hulp in 
de week. 

 Gebruikers van rolstoelen (manueel en 
elektrisch) die op basis van de Wmo zijn 
verstrekt. Het betreft alle gebruikers die 
op 31 december van het tegemoetko-

mingsjaar een rolstoel in gebruik had-
den, en mensen die in het tegemoetko-
mingsjaar een beschikking kregen voor 
gebruik van een rolstoel.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
is de instantie die de tegemoetkomingen 
uitkeert dan wel verrekend met de eigen 
bijdragen die u betaalt voor huishoudelij-
ke verzorging.

Wilt u meer weten over de Wtcg? 
In de Loketten Wonen, Welzijn en Zorg lig-
gen folders die u kunt ophalen.

Op donderdag 7 oktober vindt van 14.00 tot 
20.00 uur de achtste editie plaats van de 
Landelijke Banenmarkt. Alle Werkpleinen 
en vestigingen van UWV WERKbedrijf zijn 
die dag de ontmoetingsplek voor werkzoe-
kenden en werkgevers. Ook op het Werk-
plein Amstel-Venen in het gemeentehuis van 
Amstelveen zal de Landelijke Banenmarkt 
plaatsvinden. De Landelijke Banenmarkt is 
de gelegenheid voor werkgevers en werk-
zoekenden om zich aan elkaar te presen-
teren. U bent van harte uitgenodigd om als 
werkgever uw ideeën en activiteiten met ons 
te delen. Voor werkzoekenden is dit een gra-
tis evenement en een uitstekende mogelijk-
heid om kennis te maken met verschillende 
sectoren. Bent u geïnteresseerd? Kijk voor 
meer informatie op www.werk.nl.

Promotietour inburgering in de 
gemeente Aalsmeer en Uithoorn
Woensdag 15 september heeft het samen-
werkingsverband van de gemeente Aals-
meer en Uithoorn (de G2) de inburgering in 
beide gemeenten gepromoot. Mogelijk heeft 
u het gezien, want een rijdend billboard 
(vrachtwagentje) en een fiets met een cam-
pagne uiting (promotiefiets) was te zien op 
de markt van Uithoorn en in de winkelcentra 
van Aalsmeer. Daarnaast zijn er folders uit-
gedeeld. Wethouders Ad Verburg (gemeen-
te Aalsmeer) en Maarten Levenbach (ge-
meente Uithoorn) hadden de eer om met de 
promotiefiets rond te rijden. 

Sinds 1 januari 2007 kennen we in Neder-
land de verplichte inburgering. Dit jaar is het 
ook mogelijk om vrijwillig in te burgeren. In 
Aalsmeer en Uithoorn wonen veel mensen 
in de doelgroep ‘vrijwillige inburgeraar’. Bei-
de wethouders vinden inburgeren ook be-
langrijk. Zowel verplichte als vrijwillige inbur-
geraars leren de Nederlandse taal en hoe zij 

in Nederland met elkaar leven. Dit bevordert 
de integratie.  

De afdeling Werk en Inkomen van het sa-
menwerkingsverband van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn verzorgt de inburge-
ring voor beide gemeenten. In 2010 heeft 
het samenwerkingsverband in totaal 140 in-
burgeringstrajecten aangeboden, 60 in Aals-
meer en 80 in Uithoorn. Ondanks de aan-
gekondigde bezuiniging door het kabinet wil 
het samenwerkingsverband het inburgeren 
blijven promoten. Het spreken van de Ne-
derlandse taal en het begrijpen van de Ne-
derlandse cultuur zorgt ervoor dat ‘nieuwe’ 
Nederlanders sneller kunnen meedoen in de 
samenleving. 

Heeft u vragen over inburgering, neem dan 
contact op met de afdeling Werk en Inko-
men. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tus-
sen 9.00 en 11.00 op telnr. (0297) 513133. 

Sluiting gemeentehuis 
Uithoorn 8 oktober

op 8 oktober aanstaande is het ge-
meentehuis in Uithoorn voor het 
publiek gesloten. op die dag ko-
men de inloopspreekuren voor 
Werk en inkomen én het loket Wo-
nen, Welzijn en Zorg in Uithoorn te 
vervallen. Het telefonisch spreek-
uur van Werk en inkomen komt ook 
te vervallen. U kunt wel het loket 
Wonen, Welzijn en Zorg telefonisch 
tussen 9.00-12.30 uur op nummer 
0297 513131 bereiken. De inloop-
spreekuren van Werk en inkomen 
en het loket Wonen, Welzijn en 
Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer 
vinden wel gewoon plaats.

De landelijke 
Banenmarkt op het 
Werkplein Amstel-Venen

NISSAN AUTO BENELUX

Onderdeel van de Nieuwendijk Groep

Zijdelweg 53
Uithoorn
Tel. 0297-56 30 44
www.autobenelux.nl

OP = OP
NU NOG
11 STUKS 

NISSAN PIXO!

*Prijs is inclusief BTW en kosten rijklaar maken, exclusief kosten voor de eventuele metallic lak. 
Deze actie is alleen geldig op voorraadauto’s. De Pixo Connect is leverbaar vanaf 1 september.

Lening v.a. 1,9 % RENTE

U BETAALT RIJKLAAR

€ 9.999*

GÉÉNWEGENBELASTING

GÉÉNBPM!OP=OP

VOORZIEN VAN
AIRCO

Er is al een Pixo Visia
vanaf € 7.999 - € 500 Auto Benelux korting = € 7.499

10X  Nissan Pixo Connect 5-drs rijklaar € 11.065,-
Auto Benelux voorraadkorting € 1.066,-

U betaalt nu slechts € 9.999,-
De Nissan Pixo Connect is o.a. voorzien van:
• Airconditioning • ABS
• Semi geïntegreerd • Stootlijsten
  navigatiesysteem • MP3 aansluiting

Wij hebben op dit moment nog een ruime keuze in uitvoering en kleuren.
Kom naar onze showroom, maak een proefrit, laat u verrassen door ons

scherpe voorstel en rij binnenkort in een mooie, zuinige en hippe Nissan Pixo.

AUTO BENELUX
VOORRAAD

INRUIL/KORTING
€ 1500, OP EEN NIEUWE

NISSAN QASHQAI

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, enz. In-
leveradressen dagelijks ach-
ter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, 
tel. 0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326

* Te koop:
Voor de echte fans:  

geborduurde kussens van El-
vis, Laurel & Hardy.  

Voor de kinderkamer:  
klokken van Cars, Winnie the 
Pooh. Ook kraamcadeautjes 

en kaarten. 
Tel. 0297-265126
* Sierbestrating 
vakkundig tegen 

scherpe prijs. 
Bel vrijblijvend: 

Tel. 06-53332372
Te koop:
Twee geluidsboxen voor comp. 
10 euro Tel.: 0297-285293

Gevraagd:
Voor Suriname: knuffels, speel-
goed, kleding, schoeisel, stof, 
garen, knopen, spelletjes, 
schoolmateriaal. 
Tel. 0297-523797
Te koop:
Choc fontijn nw. 20 euro. Wafel-
ijzer nw 20 euro. Rechaud nw 20 
euro. Tuinstoel wit 10 euro. Ta-
fellamp 25 euro. GTA 17,50 euro. 
Tel.: 0297-563894/
06-53547671
Te koop:
Nefertiti hoofd 12,50 euro. Kop 
plantenbak 10 euro. Koffie-
zetapp. 15 euro. HR vest roze XL 
10 euro. Duopad senseo 5 euro. 
Speed domino 7,50 euro. 
Tel.: 0297-563894
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/
326413
Te koop:
Electr. Heggeschaar 7,50 eu-
ro. Twinny-load drager 30 eu-
ro. Vensterbankplaten t.e.a.b., 
Travertin gr+klein t.e.a.b, Zon-
hemel voor boven bed, merk Al-
lisun op statief,  75 euro 
Tel.: 0297-564967
Gevraagd:
Wie o wie heeft mijn zoon zijn 
Lotto sport jasje gevonden? 
Kleur blauw.wit maat s. Omge-
ving Meerwijk Oost. Wil hem 
heel graag terug!  
Tel.: 0297-563606

Naailessen

InlIchtIngen: 0297-567235

Maak uw 
kinder/dameskleding zelf,

Nieuwe cursus
NaailesseN

Nog enkele plaatsen vrij.
Max. 4 pers. per groep
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

Dierenbescherming
zoekt collectanten

Regio - Ook dit jaar gaat de 
Dierenbescherming weer col-
lecteren. De nationale collec-
teweek loopt ditmaal van zon-
dag 3 oktober tot en met zater-
dag 9 oktober. 
De afdeling Aalsmeer en om-
streken (Aalsmeer, Amstelhoek, 
De Hoef, Kudelstaart, De Kwakel, 
Mijdrecht, Rijsenhout, Uithoorn, 

Vinkeveen, Waverveen en Wilnis) 
is nog op zoek naar enthousiaste 
collectanten. 
Bent u bereid om een paar uur-
tjes bij u in de buurt te collec-
teren voor de Dierenbescher-
ming? Neem dan contact op via 
db.aalsmeer@gmail.com. U kunt 
ook bellen naar 0297-343618 
(werkdagen 09.30-11.30 uur).

Feest op basisschool de Zwaluw:
Juf Bianca getrouwd
Nes aan de Amstel - Juf Bian-
ca die al vele jaren werkzaam is op 
basisschool De Zwaluw in Nes aan 
de Amstel is zaterdag 11 september 
getrouwd met haar John.
Bij de huwelijksvoltrekking in de 
Thamerkerk in Uithoorn waren veel 
leerlingen aanwezig om samen met 
hun juf deze feestelijke dag te vie-
ren. De kinderen waren de afgelo-
pen weken druk met alle voorberei-
dingen en ze hadden dan ook een 
mooie ereboog gemaakt en zon-

gen hun zelfgemaakte lied voor het 
bruidspaar bij het verlaten van de 
kerk. De klas van Juf Bianca mocht 
na afloop mee in de oude school-
bus naar de feestboerderij in De 
Hoef waar speciaal voor de kinde-
ren een disco en vele andere leuke 
activiteiten georganiseerd waren en 
ze naar hartenlust konden spelen en 
dansen. Het was een zeer geslaag-
de dag voor Juf Bianca, haar man 
John, haar kinderen Bo en Jesse en 
natuurlijk alle kinderen van groep 4!!

Heerlijke activiteitenmiddag op 
kinderboerderij de Olievaar
Uithoorn – Kinderboerderij de Oli-
vaar gaat weer een activiteitenmid-
dag organiseren. Deze activiteiten-
middag staat een klein beetje in het 
teken van dierendag. 
Volgende week woensdag 29 sep-
tember van 13.30 tot 15.30 uur gaan 
de kids een pennenpotje in elkaar 
knutselen. De kinderen kunnen kie-
zen uit  een schaap, konijn, kip of 

varken en die kunnen ze dan ver-
sieren met echte schapenwol, stic-
kers en glitters. Ook kunnen ze ge-
schminkt worden als een diertje. De 
huifkar rijdt weer rondjes door  het 
Libellebos en tussendoor lekker een 
beker limonade met dierensnoep-
jes erbij. 
Kosten voor deze middag zijn twee 
euro per persoon.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Scholen bouwen…

Wajir is een tijdje uit de schijnwerpers van deze rubriek gebleven. Dit wil 
niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn geweest in Wajir of in de we-
reld van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Ik hoef alleen maar te wijzen 
op de zorg over het overheidsbeleid in de nabije toekomst. Alle weldenken-
de mensen zijn overtuigd van de noodzaak van onderwijs voor de ontwikke-
ling van arme landen. Immers staat ‘iedereen naar school’ op nummer twee 
van de Millenniumdoelen. In Afrika (onder de Sahara) is de deelname aan 
basisonderwijs gestegen van 58% in 2000 naar 74% in 2007.
Voor Wajir zijn dit soort cijfers nog een illusie…

Toch is scholenbouw UIT. De bouw van klaslokalen wordt niet of veel 
minder dan voorheen door grote organisaties voor ontwikkelingshulp ge-
subsidieerd en in de wandelgangen proef ik hier en daar enige minachting 
over ‘schooltjes bouwen’. Salariskosten voor docenten komen doorgaans al 
niet in aanmerking voor financiële steun en voor schoolgeld of studiebeur-
zen krijg je ook niet de handen op elkaar. Hulp moet vernieuwend zijn, moet 
nieuwe lesmethoden invoeren of deskundigheid van het schoolmanage-
ment bevorderen. Natuurlijk is dat prachtig, maar veel ‘scholen’ die wij in 
Wajir bezochten, hebben geen lokalen, geen schoolbanken en niet eens een 
kast om leermiddelen (als die er zijn) op te bergen.

Veel scholenbouw wordt betaald door kleine stichtingen in Nederland be-
staande uit goedwillende, gemotiveerde mensen met een achterban/ draag-
vlak, dat graag concrete resultaten wil zien.
Dit zogenaamde Particulier Initiatief (PI) is doorgaans niet gekwalificeerd 
om zich te bemoeien met lesmethoden of om de deskundigheid van het 
schoolmanagement met bijscholing te verbeteren. Bovendien is het vaak 
heel moeilijk om de overheid te beïnvloeden over de kwaliteit van het on-
derwijs, zeker als je niet de financiën hebt om salarissen van docenten te 
betalen. Laat het PI rustig doorgaan met de bouw. De professionals van de 
grote organisaties kunnen het PI helpen en zich vooral richten op de verbe-
tering van de kwaliteit. In mijn ogen is allebei nodig.

Ad Groeneveld

SG Thamen schenkt drie 
techniektorens aan De Dolfijn 
Uithoorn - Op donderdag 16 sep-
tember hebben twee leerlingen van 
scholengemeenschap Thamen drie 
techniektorens aan de school voor 
speciaal basisonderwijs De Dol-
fijn aangeboden. Thamen wil daar-
mee het belang dat de school hecht 
aan een zo vroeg mogelijke kennis-
making met techniek aangeven. De 
blauw-groene toren (groep 1-2), de 
geel-paarse (groep 3-4-5) en de 
rood-roze (groep 6-7-8) geven al-
le leerlingen in alle leerjaren van 
het basisonderwijs de gelegenheid 
vooral praktisch met techniek bezig 
te zijn. Thamen hoopt hiermee twee 
doelen te bereiken: allereerst dat 
ook leerlingen die later naar havo/
vwo gaan op de basisschool al heb-
ben geleerd wat techniek inhoudt, 
en als tweede, dat toekomstige vm-
bo-leerlingen al op de basisschool 
het belang van techniek hebben er-
varen. De lessen van de techniekto-
rens sluiten naadloos aan op de les-

sen techniek die de onderbouwleer-
lingen op Thamen aangeboden krij-
gen. Dat techniek promoten nood-
zakelijk is blijkt o.a. uit de klacht van 
het bedrijfsleven dat goede techni-
sche medewerkers steeds moeilijker 
te vinden zijn. Thamen spant zich al 
enige jaren in om aan deze vraag 
van het bedrijfsleven tegemoet te 
komen. Het project Praktijkleren dat 
in 2008 op Thamen gestart is stelt 
de examenleerlingen van de tech-
nische opleidingen van Thamen in 
staat hun praktijklessen bij de deel-
nemende bedrijven te volgen en zo 
te ervaren wat werken in de tech-
niek inhoudt. Door De Dolfijn tech-
niektorens aan te bieden ontstaat 
als het ware een doorlopende leer-
lijn van groep 1 van de basisschool 
tot en met de examenklas van het 
vmbo. Het opent tevens de moge-
lijkheid tot verdere samenwerking 
op het gebied van technieklessen 
tussen De Dolfijn en Thamen.

Een kijkje in een van de 
mooiste watertorens
Aalsmeer -  52 Meter hoog en 82 
jaar oud. Dat is de watertoren van 
Aalsmeer. De toren, naar ontwerp 
van ir. Sangster, staat met zijn Ju-
gendstill-architectuur bekend als 
één van de mooiste van ons land. 
Het Rijksmonument aan de West-
einderplassen wordt dit jaar gereno-
veerd. Voordat de renovatie gaat be-
ginnen, op 29 september, is de wa-
tertoren nog één weekend geopend 
voor publiek. Zowel zaterdag 25 als 
zondag 26 september zijn de deu-
ren van het monument tussen 13.00 
en 17.00 uur geopend. Boven kunt u 
van een fantastisch uitzicht genie-
ten, dat ver over ‘de Poel’ reikt. Met 
helder weer kunt u Schiphol, Am-
sterdam en zelfs de Bavokerktoren 
in Haarlem en de hoogovens van 
IJmuiden zien. 

Foto’s
Op de begane grond van de water-
toren is een foto-expositie ingericht 
over het monument. U ziet hier oude 
foto’s van de toren in aanbouw maar 
ook artistiek vormgegeven beeld. 
De foto’s zijn gemaakt en beschik-
baar gesteld door Aalsmeerders, 
die de toren op hun manier hebben 
vastgelegd. Wie alleen de expositie 
wil bezichtigen hoeft geen entree te 
betalen. Een tripje naar de bovenste 
buitenverdieping kost 2 euro voor 
volwassenen en 1 euro voor kinde-
ren tot 12 jaar. 
De entreegelden worden aange-
wend voor het instand houden van 
de watertoren als publieke trek-
pleister. Zo kunnen bezoekers tegen 
kleine prijsjes koffie, fris en koek 
kopen. Daarnaast wordt met bin-
nengekomen gelden gespaard voor 
dakverlichting. De watertoren wordt 
’s avonds al prachtig verlicht, maar 

dat geldt niet voor het koperen dak. 

Open
Zondag tijdens de opening treedt 
overigens het shantykoor ‘de Brul-
boeien’ op in de watertoren. Dit om-
dat het de laatste publieksdag is die 
het monument beleeft vóór de re-
novatie aanvangt. De heren van het 
koor beginnen om 15.00 uur.
Zij organiseert niet alleen publieks-
dagen maar tevens stelt zij de toren 
beschikbaar als trouwlocatie. Na de 
renovatie is het monument uitgerust 
met toiletten en een keukenblok om 
bezoekers beter van dienst te kun-
nen zijn. Daarnaast worden klein 
plekken van betonrot aangepakt. 
De laatste mogelijkheid dus dit jaar 
om de mooie toren te bezichtigen 
en te beklimmen. Meer informatie: 
06-51094994. Donateur worden van 
de watertoren Aalsmeer? Stort uw 
gift op 3001 64 558. (Rabobank) tnv 
‘Watertoren Aalmeer’. Kijk ook eens 
op: www.aalsmeerwatertoren.nl
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Maak kennis met ademhalen
Uithoorn - Door het bewust verbin-
den van de inademing met de uit-
ademing, in een ontspannen ritmi-
sche beweging, ontstaat een diepe 
ontspanning waarin je contact kunt 
maken met lichaamssignalen, ge-
dachten en emoties waarvan je je 
niet of nauwelijks bewust was. 
Soms komen oude ervaringen of 
oude oordelen, die je iets te zeg-
gen hebben of zelfs je leven van nu 
sterk beïnvloeden, nog een keer aan 
de oppervlakte. Ondersteund door 
de ademhaling leer je gevoelens 
van bijvoorbeeld angst en frustratie 
hanteren zonder dat ze met je op de 

loop gaan. Je leert jezelf beter ken-
nen, begrijpen en accepteren. De 
verkregen informatie leer je steeds 
meer omzetten in het doelbewust 
sturen van je leven. Dit is een pro-
ces van integratie. 
Oude patronen en oordelen zijn ons 
vertrouwd. Ze hebben ons gebracht 
waar we nu zijn en hebben ons een 
zekere veiligheid gegeven. Ook als 
we deze oude zekerheden niet meer 
nodig hebben, laten wij ze stap-
je voor stapje los. In de atmosfeer 
van vertrouwen en veiligheid, waar-
in wordt uitgegaan van jouw speci-
fieke persoonlijkheid en levenssitu-

atie, kom je weer in contact met je 
basisvertrouwen en je diepste we-
zen. Daaruit ontstaat meer levens-
vreugde, innerlijke rust en een ho-
gere levenskwaliteit.
Onder leiding van 3 gerenommeer-
de ademcoaches Lajos Barsony, Lo-
tus Zweers en Sacha Palliser, vindt 
er zondag 3 oktober van 13.00 tot 
17.00 uur een workshop plaats 
bij Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
De kosten zijn slechts 25 euro per 
deelnemer. Inschrijving via de re-
ceptie van Amstelhof Health Club.  
tel. 0297–531855.

Exposities Dorpshuis Willisstee
Wilnis - Twee exposities van twee  
jongeren van 16 en 17 jaar, Dion van 
Leeuwen en Denan Quick, expose-
ren van half september tot 1 novem-
ber in het veertigjarige Dorpshuis 
Willisstee, in het Horecagedeelte, 
genaamd ”Café Stee-Inn”. Op 11 ok-
tober a.s. is het veertig jaar geleden 
dat Dorpshuis Willisstee officieel in 
gebruik werd genomen. De laatste 
jaren komen er geregeld mensen uit 
De Ronde Venen en daarbuiten ex-
poseren, alle doelgroepen kunnen 
hier namelijk gratis exposeren. Deze 
exposities worden door Diny Kroon 
georganiseerd.

Denan Quik
De 17 jarige Denan Quick is in Amei-
de geboren en woont sinds 2008 in 
Wilnis. Beide jongens zitten op de 
Mozarthofschool in Hilversum.
Deze jongens hebben een totaal 
verschillende werkwijze van kunst, 
wat erg leuk is om te zien.
Denan een beetje Cobra stijl, en 
sommige van zijn werken lijken een 
beetje op de stijl van Corneije.
(Corneije haalde immers zijn in-
spiratie uit kindertekeningen, dus 
Denan wie weet ooit?) De 17-jari-
ge Denan heeft nog meer hobby’s: 
koken, zwemmen, computerspelle-
tjes Formule 1 kijken. Op de speci-
ale Hockey voor gehandicapten bij 
HVM is Denan ook geen onbeken-
de. 

Dion van Leeuwen
De zestienjarige Dion van Leeu-
wen woont zijn hele leven al in Wil-
nis en werd in Woerden ter wereld 
gebracht. Zo schildert de zestien-

jarige Dion van Leeuwen in de stijl 
van het Kubisme, met organische 
vormen, ook zo kleurrijk. Het is echt 
de moeite waard om deze schilde-
rijen van nabij te komen bekijken. 
Naast de school en het schilderen 
heeft ook Dion nog andere hobby’s 
en bezigheden. 
Dion zijn grootste passie is het ver-
zamelen van kerkspullen en beel-
den uit kerken, daarnaast zou hij 
wel eens kennis willen maken met 
beeldhouwen, maar alles op zijn tijd, 
zoals hij zegt. Dion gaat elke week 
paardrijden op zaterdag en daarna 

fietst hij lange afstanden van Wilnis 
naar Kamerik en terug, om op een 
boerderij alles te leren wat er al zo 
op de boerderij gebeurt. Vooral die-
ren trekken zijn aandacht.
Deze exposities kunt u tijdens ope-
ningstijden van de Willisstee komen 
bekijken. De exposities in de Wil-
lisstee worden verzorgd door Diny 
Kroon-Vis. 
Wie eens wil exposeren kan zich bij 
haar aanmelden, tel. 06-51005920 
of op maandagmiddag even langs-
komen of bellen 0297-284635.

Gospelkoor Rovenians ondersteunt 
de actie ‘Nacht zonder dak’

De Ronde Venen - Komende za-
terdagavond 25 september zo 
rond 21.00 uur zal Gospelkoor De 
Rovenians een optreden (mini-
concert) verzorgen in Wilnis. Een 
50-tal jongeren uit De Ronde Ve-
nen zal deze nacht doorbrengen in 
door hun zelf gebouwde “hutten” 
gemaakt van plastic en karton.

De jongeren hebben zich hiervoor 
laten sponsoren en de opbrengst 
is bestemd voor de stichting Tear. 

Het geld zal besteed worden aan 
de opvang van straatjongeren in 
Bolivia. Jongeren die niet anders 
gewend zijn dan de nachten op 
deze manier door te brengen.
Gospelkoor De Rovenians steunt 
deze actie graag door een gratis 
optreden te verzorgen in de hoop 
dat er veel mensen komen luiste-
ren en hun steentje bij zullen dra-
gen aan deze grandioze actie.
Deze avond zal het koor onder an-
dere één van hun nieuwste num-

mers ten gehore brengen, te we-
ten Lean on me van Kirk Franklin. 
Een zeer gepast nummer voor de-
ze avond. 
Kom luisteren komende zaterdag 
25 september rond 21.00 uur bij 
de PKN Ontmoetingskerk in Wil-
nis aan de Dorpsstraat 20.
Meer informatie over nacht zon-
der dak: 
www.nachtzonderdak.nl/wilnis 
Meer informatie over De Roveni-
ans: www.rovenians.nl .

‘Creatieve Nature’
in bibliotheek
Mijdrecht - Vanaf 20 september 
aanstaande exposeert de bijna 17 
jarige Roos Uithol in de bibliotheek 
in Mijdrecht met haar foto expositie
 ‘Creative Nature’.
Deze expositie was al eerder dit jaar 
te zien in het gemeentehuis van De 
Ronde Venen, maar nu aangevuld 
met beelden uit de zomer van 2010.

Roos heeft een heel eigen manier 
van kijken naar de dingen om haar 

heen. Ze legt haar onderwerpen het 
liefst zo puur mogelijk vast, omdat 
ze vindt dat al dat ‘geknutsel aan de 
werkelijkheid’ niet eerlijk is. 
De objecten die ze op die manier 
in beelden tracht te vangen zeggen 
door hun eenvoud genoeg aan de-
gene die ze bekijkt.

Als u belangstelling heeft voor haar 
werk kunt u tot half oktober een 
kijkje nemen in de bibliotheek.

Twistvliedschool start sportief
Mijdrecht - Afgelopen maan-
dagochtend 20 september 
om 8.30 uur zijn alle leerlin-
gen, leerkrachten van de Twist-
vliedschool en ouders de week 

sportief begonnen. Dit om het 
project Fit4Kids te starten. 
Op vrolijke, opzwepende mu-
ziek deden zij allerlei oefenin-
gen. 

In de komende weken zullen 
alle groepen leren dat voldoen-
de beweging, sport en goede 
voeding bijdragen aan een ge-
zond en fit leven.

Dansen, leven, lachen!!

‘Dance to the Stars’
Mijdrecht - Er is geen leukere vrije-
tijdsbesteding dan dansen. Vele dui-
zenden dansliefhebbers laten dat 
iedere week opnieuw zien. Dansen 
is voor alle leeftijden.
Wie zich op het ritme van mooie 
muziek laat gaan ervaart- al zwe-
vend over de dansvloer- onmiddel-
lijk het positieve levensgevoel dat 
dansen teweegbrengt. Dansen is 
een prima uitlaatklep en zorgt tege-
lijkertijd voor dat beetje warmte, dat 
zo hard nodig is in deze recessietijd!

Wie danst laat de dagelijkse zor-
gen en spanning die een beroep 
met zich meebrengt ver achter zich. 
Dansen is bovendien een vorm van 
ontmoeten. Geen overbodige luxe 
in een wereld waar heel veel men-
sen zich steeds meer terugtrekken 
in hun eigen omgeving. Daarom 
timmeren de Swinging World dans-
scholen ook in 2010 aan de weg met 
hun motto; Dansen-Leven-Lachen! 
Op die manier willen de dansscho-
len een signaal afgeven dat wijst op 
plezier en aandacht voor elkaar. 

Dansen is plezier voor iedereen
Of je nu 8 of 80 bent; dansen is ple-
zier voor iedereen! Als je jong leert 
dansen heb je daar later veel gemak 
van. Je leert de juiste omgangsvor-
men en je kunt bewegen (letterlijk 
en figuurlijk) in allerlei kringen.

Bijna iedereen herinnert zich nog 
wel de eerste dansles. Je bent een 
beetje opgewonden en vol verwach-
ting van wat er komen gaat. Die eer-
ste pasjes op de dansvloer zijn on-
vergetelijk; een wat dromerige stem-
ming bij het dansen van een mooie 
Engelse Wals of regelrecht uitgela-
ten bij de Rock & Roll. Iedereen doet 
het op zijn eigen manier, maar het 
is plezier dat je nooit meer vergeet.

Genieten
Wie danst blijft jong. Maar wat ei-
genlijk veel belangrijker is; dansen 
is SAMEN genieten van heerlijke 
uren. Het gaat om plezier en levens-
lust en een goed bestede vrije tijd. 
De Swinging World dansschool is 
bij uitstek een plek waar je vrien-

den ontmoet. Altijd in een leuke 
ontspannen sfeer. Het maakt niet 
uit of je jong of al iets ouder bent. 
Dus neem eens contact op met de 
Swinging World Dansstudio Jan 
Verburg. Jong en oud kunnen zich 
dus onderdompelen in de bruisende 
sfeer van een Swinging World dans-
school. Door de doordachte opzet 
van de Swinging World cursussen 
kan werkelijk iedereen dansen, le-
ven en lachen. Na een eerste dans-
les voel je al meteen dat je swingen-
der door het leven gaat.
Sterkere nog; stapje voor stapje 
word je een ander mens! De mo-
derne Swinging World dansschool is 
niet voor niets top of the bill.
Smaakvol ingerichte zaal, sfeervol-
le zitjes en een gezellige bar zorgen 
voor de juiste mix van inspanning en 
gezellige ontspanning. Er gaat een 
nieuwe wereld voor je open. Stap 
dus in die wereld van gezelligheid 
en sfeer.

www.dansstudiojanverburg.nl
of www.dansschoolmijdrecht.nl.

Scouting houdt open dag
Vinkeveen - Scouting Eliboe Vin-
keveen houdt aanstaande zater-
dag 25 september een open dag!

Scouting Eliboe viert dit seizoen het 
65-jarig bestaan! Dat doen ze met 
een gezamenlijk groepsweekend in 
oktober, een revue in mei 2011 en 
een gezamenlijk zomerkamp in ju-
li 2011 naar België. Maar eerst heb-
ben ze zaterdag 25 september open 
dag van 10.00 tot 15.00 uur bij het 

clubhuis aan de Bonkerstekersweg 
(tegenover het VLC). In het thema 
van Indiana Jones kan iedereen van 
5 tot 16 jaar goudstukken winnen 
door opdrachten te voldoen.
De opdrachten kan je verdienen 
in het casino, met blik gooien of 
met A-frame lopen. De goudstuk-
ken kunnen gesaved worden bij de 
bank voordat de bandieten deze van 
je kunnen stelen. Verder kun je je la-
ten schminken, over de touwbrug, in 

de goudmijn en nog veel meer. 
Natuurlijk is dit een leuke manier 
om kennis te maken met scouting. 
Scouting Eliboe heeft bevers (5-7 
jaar) welpen (7-11), troep (jongens 
11-14 jaar), vendel (meisjes 11-14 
jaar) en explorers (15-18 jaar).

Heb je interesse in de scouting kom 
kijken komende zaterdag 25 sep-
tember tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Of kijk op de website www.eliboe.nl

Prijswinnaar Van der Zwaard Optiek
Mijdrecht - Iedereen die van be-
gin mei tot en met eind augus-
tus 2010 een Rayban-zonnebril 
kocht bij Van der Zwaard Optiek 
in Mijdrecht kon meedoen met 
een loterij.

Hiermee kon men in aanmerking te 
komen voor het exclusieve netbook 
van Sony VAIO in de aparte “rare 
print” van Rayban. De “rare print” 
staat ook op de Rayban Icons Club-
master zonnebril van de Never Hide 
campagne.
De gelukkige winnaar is Carola 
Pauw uit Vinkeveen geworden. Vrij-
dag 17 september is haar het net-
book overhandigd voor de levens-
grote poster van de zonnebril door 
Karin van der Zwaard.

Wij wensen Carola veel geluk met 
haar netbook en natuurlijk ook veel 
kijkplezier met haar Rayban zonne-
bril !
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De Kwakel - Drie speelavonden 
zijn er inmiddels achter de rug in de 
eerste parencyclus van dit nog ver-
se nieuwe seizoen bij de B.V.K. en er 
begint in de diverse lijnen al enige 
tekening in de strijd te komen.

De derde avond werd geopend met 
een zeer rustig verlopen jaarverga-
dering, waarop o.a. de kampioenen 
van het vorige jaar werden gehul-
digd. Bij de parencompetitie was de 
titel opnieuw voor Dick Elenbaas en 
Andre Verhoef, in de laddercompeti-
tie was deze voor Hans Wagenvoort 
en Nel Bakker.
Aan het slot van de vergadering 
werd al even vooruitgeblikt op het 
25-jarig bestaan van de B.V.K. in 
2011, waarna de kaarten op tafel 
kwamen en het bridgegeweld los-
barstte. 

In de A lijn scoorden Wim en Rita 
Ritzen voor de 2e keer dit seizoen 
het best van allemaal en hun sco-
re van 66,74% betekende niet alleen 
een nieuw seizoensrecord, maar dit 

zette hen ook zeer stevig op de 1e 
plaats in de totaalstand met een 
prachtig gemiddelde van 62,06%.
Dick Elenbaas was rechtstreeks van 
Schiphol in zijn vakantie-outfit naar 
De Kwakel doorgereisd om vervol-
gens met partner Andre Verhoef de 
2e plaats op te eisen met een de-
gelijke 58,4%. De 3e plaats was 
voor Adriaan en Tiny Kooyman met 
56,6%.
Wim Maarschalk en Henk Poll ein-
digden op de laatste plaats, maar 
die deelden zij met Han Mann en 
Ria van Zuylen, die na haar sterke 
optreden van vorige week met een 
invaller weer even moest wennen 
aan haar vaste partner. De score lag 
toch nog ruim boven de 41%.

In de B lijn vestigden Ab en Riet 
van Nieuwkerk de aandacht op zich 
door als 1e te eindigen met 60,7%. 
Greet de Jong en Roel Knaap gaven 
een keurig vervolg aan hun topsco-
re van vorige week door nu als 2e 
te finishen met 56,94%. De 3e plaats 

was voor voor de dames Backers 
(Eefke) en Kamp (Marianne) met 
55,2%.
Atie en Wan Overwater hadden dui-
delijk hun avond niet, want zij moes-
ten alle andere paren in de einduit-
slag boven zich dulden.
In de totaalstand gaan Gerda Bos-
boom en Rina van Vliet fier aan kop 
met 59,85% gemiddeld.

In de C lijn treffen we de heren Bac-
kers (Piet-Hein) en Kamp (Huub) 
aan de kop van de daguitslag met 
63,75%. Toos Boerlage en Corrie van 
der Peet lieten van zich horen met 
een fraaie 57,5%, op de voet gevolgd 
door Addie de Zwart en Hetty kes-
ting met 56,25%.
Irene en Annie sloten hier de rij.
Piet-Hein en Huub hebben in de to-
taalstand nu al een bijna onverbrug-
bare kloof geslagen met het achter-
volgende peloton, want de huidi-
ge nummer 2 moet nu al bijna 5% 
toegeven op hun gemiddelde van 
61,99%.

Parencompetitie Bridge Vereniging 
De Kwakel is halverwege

Actieve senioren sporten zich fit
Uithoorn - Actieve senioren spe-
len elk dinsdagmiddag de ster-
ren van de hemel tijdens het vol-
leybal 55+ uur van VDO Sport. Of 
werken, onder deskundige lei-
ding, aan conditie en lenigheid 
tijdens de speciale les Beter Be-
wegen voor Ouderen. 

Tijdens een open les op dinsdag 
28 september a.s. kunnen geïnte-
resseerde 55, 65 en 75+’ers op bei-
de uren vrijblijvend komen kennis-
maken met de voordelen van sport 
voor senioren. 

Gezond en actief 
Dat regelmatig en verantwoord 
bewegen een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan gezond en actief 
oud(er) worden is inmiddels 
algemeen bekend. Dat een uurtje 
ontspannen bewegen ook nog eens 
een prettig gevoel van welzijn geeft 
en heel gezellig kan zijn, is voor 
sommigen misschien nieuw. VDO 
Sport biedt al jaren verantwoorde 
bewegingslessen voor senioren. 
Naast de nodige inspanning bieden 
deze lessen vooral veel ontspanning 
en plezier aan de deelnemers, die 
in leeftijd variëren van 55 tot 75+. 
Senioren die van start gaan met 
de lessen zijn positief over het 
effect ervan. “Ik geniet elke week 
van de les”, zegt een enthousiaste 
deelnemer die verder weet te 
melden dat hij zich na de oefeningen 
ook heerlijk kan uitleven tijdens het 
volleybal. 

Beter Bewegen voor Ouderen
In de les Beter Bewegen voor Ou-
deren (dinsdagmiddag van 15.15 tot 
16.15 uur) wordt gewerkt aan ver-
betering en behoud van conditie, 
spierkracht en lenigheid. Dit alles 
op een verantwoorde wijze, met oe-
feningen die speciaal geselecteerd 
en geschikt zijn voor ouderen. Er 
wordt gewerkt op (zachte) muziek.

Volleybal 55+ 
Het volleybal uur 55+ is elke dins-
dag van 16.30 tot 17.30 uur. Na een 
kleine warming-up om de conditie 
op peil te houden, volgt een korte 
serie spierversterkende oefeningen. 

Daarna wordt  er enthousiast gevol-
leybald in 2 gemengde teams die 
in strijdlust niet voor elkaar onder-
doen. Ervaring met volleybal is geen 
vereiste, ook beginners zijn welkom.
De lessen Beter Bewegen voor Ou-
deren en Volleybal 55+ vinden plaats 
op dinsdagmiddag in de gymnas-
tiekzaal van de Brede School aan de 
Randhoornweg in Uithoorn. De les  
Beter Bewegen voor Ouderen van 
15.15 tot 16.15 uur en de les Volley-
bal 55+ van 16.30 tot 17.30 uur.

Meer informatie over deze uren kan 
men vinden op www.vdosport.nl of 
via telefoonnummer 0297-563754.

Kampioenschappen bij 
tennisvereniging Uithoorn
Uithoorn - Op het 3e De Waal 
& De Waal Kampioenschap van 
Uithoorn heeft de tennisvereni-
ging TCU met grote cijfers ge-
wonnen van Qui Vive (17-8).
Het was zaterdag 11 september 
weer een geweldige happening, uit-
stekend georganiseerd door Ruud 
Riemslag van Qui Vive en Gerard 
Treur van TCU. Totaal deden er 68 
clubkampioenen van zowel TCU 
als Qui Vive aan mee. TCU speel-
de in witte polo’s en Qui Vive in het 
blauw, gesponsord door De Waal &  
De Waal Consultants. Dat was een 
leuk gezicht. Het grote aantal toe-
schouwers genoot niet alleen van 
de spannende tennispartijen, maar 
ook van het mooie weer. Op het 
prachtige tennispark van TCU was 
het reuzegezellig. 
Tussendoor vond ook nog een leu-
ke tenniswedstrijd plaats tussen de 
wethouders Ria Zijlstra en Jeroen-
Verheijen met de beide voorzitters, 
Joop Houtman en Paul Vriens.

De uitslagen van het Kampioen-
schap van Uithoorn zijn als volgt:
M  t/m 10 jaar 
1. Winta Asmelash,
2. Fleur van Zwieten
M  t/m 12 jaar 
1. Nikita Borstlap,
2. Merkeb Asmelash
M  t/m 14 jaar 
1. Desiree Brussel
2. Maren Vink
M  t/m 17 jaar 

1. Lotte Smit
2. Sophie Wapenaar
J    t/m 10 jaar
1. Niels Ruhe
2. Tom de Leeuw
J    t/m 12 jaar 
1. Robin Ranzijn
2. Lars Verheul  
J    t/m 14 jaar 
1. Jasper Burgers
2. Robin Buren 
J    t/m 17 jaar 
1. Peter van Bentum
2. Robin Staff
D 3/4/5
1. Maaike Mouwen
2. Frederique Brouwer
D 6
1. Sandy Kandou
2. Hetty Sluizer
D 7
1. Petra in der Rieden
2. Jolanda van Walraven
D 8/9
1. Freddie Essenberg
2. Flora Vreeswijk    
H 3/4/5
1. Marco Epskamp
2. Ricardo Riemslag 
H 6                   
1. Bas van der Valk
2. Carlo Persijn
H 7 
1. Frankie Persijn
2. Pascal Verlaan       
H 8/9
1. Marcel Posdijk
2. Kevin van de Veerdonk
DD 6

1. Marian Bolijn/Wil van Draanene   
2. Nanda Schuit/Mendy Riemslag
DD 7
1. Jolanda Weber/Eva v.d. Zweep
2. Lenie Ossenkoppele/Kitty v. d. Sluis
DD 8/9
1. Monique Helm/Inkrit Witte,   
2. Conny de Beij/Chantal van Zuilen 
HD 6
1. Arno Flapper/Marco Epskamp,   
2. Marc Rietveld/Mats Wissink   
HD 7
1. Ed Hoogland/Carel Kok,   
2. Ad Rijken/Albert Haak 
HD 8/9
1. Remond Koeleman/Pascal Verlaan
2. Gerard v.d. Poel/Ron Boots
GD 6
1. Maike Mouwen/Martin Berkers
2. Frederique Brouwer/ Ricardo Riemslag 
GD 7
1. Yvonne v.d. Deijl/Peter van Bentum
2. Veronique en Ruud Schuitemaker
GD 8/9
1. Sandra en Barry v.d. Zee
2.Corry & Gerard vd Poel

Tijdens de prijsuitreiking (alle Club-
kampioenschappen kregen een be-
ker) maakte Herman de Waal van 
De Waal & De Waal Consultants be-
kend ook volgende jaar garant te 
staan voor sponsoring, zodat het 
4e Kampioenschap van Uithoorn 
ook volgend jaar weer gehouden 
kan worden. De onderlinge stand is 
nu 2-1 in het voordeel van Qui Vi-
ve. Vooralsnog staat de wisselbeker 
bij TCU. 

De twee wethouders, de voorzitters van beide tennisverenigingen en de sponsors.

Legmeervogels D3: Jammer!
Uithoorn - Na de winst van vorige 
week smaakte het naar meer. RK-
DES, daarvan moest worden ge-
wonnen.
Bij de aftrap bleek een van de 
langste mannen van de D3 nog 
klein vergeleken bij de spelers en 
speelsters van RKDES. Ondanks 
dit verschil bleef de D3 goed bij 
de eerste 10 minuten, maar moes-
ten toen toch buigen voor het 
krachtsverschil. RKDES was feller, 
speelde korter op de bal waardoor 
de D3 telkens een stapje te laat 
kwam, 1-0 dus. Daarna benutte 

RKDES beter de ruimte, ze com-
bineerden beter, en kregen daar-
door vele kansen. De D3 probeer-
de van alles, maar kwam er vaak 
niet aan te pas. 
Ruststand 5-0.
De invalcoach Martin en hulp-
coach Kees (bedankt allebei) had-
den blijkbaar in de kleedkamer 
een peptalk gehouden, want de 
D3 begon goed aan de 2e helft. 
Ondanks dat kwam RKDES op 
7-0. Pas toen leek de D3 echt wak-
ker te worden, want ze creëerden 
een drietal kansen maar het luk-

te niet te scoren. RKDES voetbal-
de makkelijk want de verdediging, 
middenveld en aanval van de D3 
sloten niet aan, waardoor er regel-
matig een “lange bal” werd gege-
ven. Hierdoor werd balverlies ge-
leden, en daar wist RKDES raad 
mee. Uiteindelijk werd het 9-0. Het 
blijkt dat de D3 bereid is om te le-
ren, een goed uitgangspunt. Vol-
gende week een nieuwe kans, en 
hopelijk gaat de D3 die kans pak-
ken, want de winst van de eerste 
wedstrijd smaakt nog altijd naar 
meer!!!!!

Kwakelse dammers kletsen 
er onvervaard in
De Kwakel - Maandagavond was 
het meteen al weer raak in ’t Fort De 
Kwakel. De leden van K&G bleken 
goed uitgerust van de vakantie, zij 
trokken vol energie ten strijde op de 
eerste clubavond van het 83e sei-
zoen. Met de bekercompetitie werd 

begonnen om er wat in te komen en 
de dammers zaten er direct in.
Twee toppers kwamen uit de lo-
ting, kampioen Adrie Voorn tegen 
de nummer drie van het vorig sei-
zoen Piet van der Poel. Plus de top-
per van onder de Amstel, Wim Konst 

tegen Kees Harte. Laat nu juist de 
eerste topper al snel een einde 
vinden, Adrie strafte een te snel-
le voortzetting met een lichte com-
binatie af. De tweede zege van de 
avond kwam op naam van Jos Har-
te die Maltees Bert van Wermesker-
ken wist te verpulveren. Zeer moe-
dig ging Huib Arends de strijd met 
de vorst, Leo Hoogervorst, van de 
Vrouwenakker aan. Lange tijd hield 
Huib zich staande, maar toen Leo 
op dam kwam was de strijd snel 
gestreden. Remises kende deze 
avond niet, Jan Bartels en Martin 
ten Braak waren er het dichtste bij. 
In het eindspel wist Jan Martin toch 
nog te verschalken. In de verbeten 
slag tussen Kees en Wim leek Kees 
een schijf te winnen. Wim verdedig-
de goed en nam in het middenspel 
het heft in handen, met een ‘snea-
ky’ combinatie sloeg hij Kees vervol-
gens van het bord. De eerste dam-
avond belooft dus veel voor het ver-
volg van het seizoen. Op dinsdag 28 
september wacht de eerste test voor 
het 2e team tegen Beverwijk. Eerst 
gaat K&G nog een avond bekeren, 
damliefhebbers blijven elke maan-
dagavond vanaf hal acht welkom 
in ’t Fort De Kwakel.Voor info: Adrie 
Voorn, tel. 0297 568472.

Legmeervogelskanjers F14
scoren er maar liefst 14!
Uithoorn - Zaterdag 18 septem-
ber was de 2e competitiewedstrijd 
voor de F14 van Legmeervogels. Ze 
moesten dit keer tegen de F14 van 
Roda 23. Het had veel geregend, 
waardoor het onzeker was of de 
wedstrijd wel door zou gaan.
Gelukkig voor F14 ging het wel door, 
want ze hadden er verschrikke-
lijk veel zin in. Rohan Sassen mocht 
een weekje niet voetballen vanwe-
ge een amandeloperatie. Hij stond 
nu langs de lijn om zijn teamgenoten 
aan te moedigen. Ayoub Elkaddouri 
was deze zaterdag hun keeper. Rody 
Hoogduijn en Sven Kas mochten het 
in de verdediging doen. Daniel van 
Vliet en aanvoerder Jayden Zschu-
schen zorgden voor een goede ba-
lans op het middenveld. En met Bart 
Duikersloot en Samuel Abel als spit-
sen is dit een garantie voor doelpun-
ten. Robin Wakkers en Rens Jan-
maat stonden langs de kant en wa-
ren elk moment klaar om in te val-
len. Legmeervogels F14 liet er geen 
kunstgras over groeien, want bin-
nen de minuut stond de 0-1 al op 
het scorebord. Geen minuut later 
gevolgd door de 0-2. Roda 23 wist 

niet wat hun overkwam. Onder aan-
voering van aanvoerder Jayden bleef 
Legmeervogels voluit spelen.
Na een prachtige redding van Ayoub 
(die als een panter stond te keepen), 
ging de bal via Sven en Daniel naar 
Jayden, die maar meteen voor de 0-3 
zorgde. Voor de pauze liep de F14 uit 
naar 0-8.
Na de limonade kwamen Robin en 
Rens in het veld voor Rody en Sven. 
Roda 23 had van keeper gewisseld 
en dat bleek voor hun een heel goe-
de actie. Deze keeper zorgde er-
voor dat niet elke aanval een doel-
punt werd. 

Keihard
Toch bleef het eenrichtingsverkeer 
naar het Roda doel. Na 2 keer kei-
hard tegen de paal geschoten te 
hebben, werd toch de 0-9 bin-
nen geschoten door Samuel. Robin 
kwam op rechts vaak opzetten en 
zijn voorzetten zorgden voor veel ge-
vaar voor het Roda doel. De 2e helft 
genoot keeper Ayoub van het opge-
komen zonnetje, maar verder had hij 
niet veel meer te doen. Verder dan 
de middenlijn liet de F14 de tegen-

stander namelijk niet komen. De in 
groten getale meegereisde ouders 
en de opa’s en oma’s genoten van 
de kids die met veel passie en over-
gave speelden. Legmeervogels F14 
ging uiteraard gewoon door met 
waar ze goed in zijn, namelijk sco-
ren! 0-14 was de eindstand en dat 
is voor een startend F-team een on-
gelofelijke stimulans om lekker mee 
door te gaan. De doelpuntenmakers: 
topscorer Bart 4x, Samuel 3x, Rody 
3x, aanvoerder Jayden 2x en Robin 
2x. Na de wedstrijd werden de straf-
schoppen genomen. Vooral Daniel 
en Rody schoten hun penalty fantas-
tisch binnen. Samuel, die gewisseld 
was met Ayoub, liet ook zien goed te 
kunnen keepen en met enkele kat-
achtige reddingen zorgde hij ervoor 
dat ook de strafschoppenserie werd 
gewonnen.
Volgende week wacht de thuiswed-
strijd tegen de F10 van Ouderkerk en 
dan gaat de F14 er weer vol tegen-
aan. Zin om deze kanjers een keer 
aan het werk te zien op Sportpark 
“de Randhoorn”, kom dan eens een 
keertje kijken (om de week spelen 
ze om 12.45 uur thuis).

Ans en Lia gaan voor de dagprijs
Uithoorn - Op maandag 13 sep-
tember speelde de BVU de 2e 
ronde in de 1e parencompetitie.

Velen hadden deze week uitgeko-
zen om nog maar eens met vakantie 
te gaan, voor het te laat was.

Uitslagen:
A-lijn: 
1 Thea Stahl & Tiny van Drunen 59,58 
2 John de Voijs & Ada Keur 55,42 
3 Hans Wagenvoort & Nico van der Meer
  53,75 
4 An Pronk & Bert Pronk 52,92 
5 Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 52,92 
6 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 52,50 

7 Stenny Limburg &
Herman Limburg 52,08
 
B-lijn: 
1 Ans Breggeman & Lia Guijt 65,63
2 Tineke van der Sluijs &
Anke Reems 60,73
3 Corry Frank & Anne Tolsma 55,21
4 Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen 55,21
5 Cees Harte & Jan Visser 54,17
6 Riki Spook & Hans Geels 50,42
7 Wim Baars & Marcel Dekker 50,31

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 

bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. Gedurende de maand 
september kunt u vrijblijvend een 
paar keer mee spelen.
Komend seizoen heeft BVU tevens 
een leuke actie om het extra aan-
trekkelijk te maken lid te worden: 
er wordt voor het 1e jaar contributie 
een lidmaatschap afgegeven voor 2 
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2 
halen = 1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang. Zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via hetvolgende e-mail-
adres: bvu@telfort.nl.
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Warm hart voor Malawi

Thamen-leerlingen werken 
ruim 9.000 euro bij elkaar 
Uithoorn - Eens per schooljaar 
is het raak; dan gaan alle leerlin-
gen uit de eerste, tweede en der-
de klassen van de Scholengemeen-
schap Thamen in Uithoorn aan de 
slag om geld te verdienen voor een 
goed doel. Niet door te gaan collec-
teren, maar door zélf de handen uit 
de mouwen te steken. Uiteindelijk 
wordt het daarmee verdiende ‘sala-
ris’ in een gezamenlijke pot gestopt, 
waarna het geld wordt overgedra-
gen aan het uitgekozen doel.
Vlak voor de zomervakantie werd 
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden, 
dit keer ten bate van “Pax Kinder-
hulp” en “Stichting Het warme hart 
voor Malawi”. 

Pax Kinderhulp komt op voor kans-
arme kinderen in Europa.
Het geld van deze actie wordt be-
steed aan een groep van 20 Ar-
meense kinderen die in januari 2011 
naar gastgezinnen in Uithoorn/
Aalsmeer en omgeving komen.
De kinderen komen uit kindertehui-
zen en uit kansarme gezinnen. De 
gezinnen wonen meestal in omge-
bouwde containers en zijn versto-
ken van warm water, verwarming 
en elektriciteit. Januari is in Arme-
nië de koudste maand, de scholen 
zijn dicht en de kinderen krijgen dan 
toestemming om te reizen.
Tijdens hun verblijf worden de gast-
ouders en kinderen diverse activi-
teiten aangeboden. Dit om de kin-
deren verschillende indrukken te la-
ten opdoen en de gastouders enigs-
zins te ontlasten. Overigens is de 
stichting nog op zoek naar gastou-
ders en speelgoed, kleding voor de 
kinderen. Daarnaast zijn er afspra-
ken gemaakt dat de Armeense kin-
deren langskomen op scholenge-
meenschap Thamen en gezamenlij-

ke activiteiten ondernemen met de 
Thamen leerlingen. Meer informatie 
over Pax Kinderhulp is te vinden op 
www.paxkinderhulp.nl.

Stichting “Het warme hart voor Ma-
lawi” steunt middelbare schoolleer-
lingen in Malawi. 
De stichting heeft zich ten doel ge-
steld om kleinschalige duurza-
me ontwikkelingshulp te bieden op 
het gebied van onderwijs in de rui-
me betekenis van het woord. Zo on-
dersteunt de stichting een basis-
school bij de (op)bouw van klaslo-
kalen, huisvesting voor docenten en 
de aanschaf van schoolmeubilair en 
onderwijsmateriaal. Alle hulp die de 
stichting geeft is erop gericht om 
mensen en lokale gemeenschappen 
juist onafhankelijk te maken en de 
plaatselijke economie te stimuleren. 

Dit gebeurt o.a. met het bouwen van 
de lokalen, het maken van school-
meubilair en schooluniformen. 
Meer info over deze stichting op: 
www.warmhartvoormalawi.nl. 
Op woensdag 16 september was 
het dan zover, een cheque ter waar-
de van ruim 1.718,- euro werd over-
gedragen aan Joke Penning van 
Stichting “Het warme hart voor Ma-
lawi” en een cheque van maar liefst 
7.500,-euro aan Lucy Claessen van 
Pax Kinderhulp.

Scholengemeenschap Thamen gaat 
er vanuit dat je ook wat voor een 
ander mag overhebben, zonder dat 
je daar wat voor terugkrijgt, tenzij 
het natuurlijk de dankbare woor-
den waren van de beide stichtingen, 
voor alle inzet van de leerlingen van 
Thamen.

Tuincentrum ‘De Huifkar’ 
geheel vernieuwd
Mijdrecht - Tuincentrum ‘De Huif-
kar’ opent morgen, donderdag 23 
september, feestelijk haar nieuwe 
deuren. Een modern en natuurlijke 
inrichting is het resultaat van een 
ingrijpende herinrichting en uitbrei-
ding. De slimme en overzichtelij-
ke indeling, gecombineerd met het 
gebruik van natuurlijke materialen, 
passen goed bij de tuinproducten 
en planten. Dit nieuwe natuurlijke 
jasje past perfect bij de service en 
kwaliteit die klanten van ‘De Huif-
kar’ gewend zijn. 

Natuurlijke materialen
Bij de bouw is zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van natuurlijke ma-
terialen. De voorgevel is opgebouwd 
uit verschillende elementen. Er is 
een deel van grijs glas en in een 
ander deel is gebruik gemaakt van 
redceder, die is aangebracht in de 
vorm van lamellen zodat je er door 
heen kunt kijken. Verder is er veel 
natuursteen gebruikt. Ook milieu-
vriendelijke en energiezuinige op-
lossingen zijn toegepast zoals ge-
isoleerde buitenwanden en een ge-
automatiseerde klimaatbeheersing.

Vergroot assortiment
De extra ruimte die is ontstaan, is 
opgedeeld in kleinere ruimtes met 
daarin een overzichtelijke presen-
tatie van verschillende producten. 
Een afdeling met tuingereedschap 
en een voor bemestingsartikelen, 
een aparte hoek met vijvermateria-
len, met dierenvoer en ook nog een 

aparte afdeling voor barbecue arti-
kelen. Maar ook wat betreft sfeer-
materialen zoals vazen, kandelaars 
en manden heeft de klant nog meer 
keuze dan voorheen.

Heropening 23 september
Morgen dus, donderdag 23 septem-
ber,  vindt de feestelijke heropening 
plaats. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunnen gas-
ten wegwijs worden in de nieuwe 
inrichting en kennismaken met het 
uitgebreide assortiment.
Zaterdag 25 september is er vertier 
voor de kinderen zoals een spring-
kussen en verse popcorn. En na-

tuurlijk gelden donderdag, vrijdag 
en zaterdag tal van leuke aanbie-
dingen! 

Contact- & adresgegevens
Tuincentrum “De Huifkar” is geves-
tigd aan de Oosterlandweg 32 in 
Mijdrecht. Tel. 0297 593830. web-
site: www.dehuifkar.com en e-mail: 
info@dehuifkar.com.
Openingstijden: maandag t/m don-
derdag van 08.15-18.00 uur. Op vrij-
dag van 08.15-21.00 uur en op za-
terdag van 08.15-17.00 uur.
Voor de speciale feestelijke ope-
ningsaanbiedingen zie advertentie 
pagina in deze krant.

Bij Intersport DUO Uithoorn

Verbouwingsleegverkoop
Uithoorn - Intersport DUO Uit-
hoorn ondergaat binnenkort 
een totale metamorfose.
Nieuwe vloer, plafond en inrich-
ting; kortom de winkel wordt mo-
derner en overzichtelijker. Niets 
blijft hetzelfde, behalve de ser-
vice, want deze zal ook in de nieu-
we winkel blijven zoals u gewend 
bent.

De voorbereidingen voor deze in-
grijpende verandering zijn reeds 
in volle gang. U kunt nog t/m za-
terdag 2 oktober a.s. profiteren 
van de verbouwingsleegverkoop 
met kortingen tot 70% op sport- 
en casualschoenen, shirts, swea-
ters, trainingspakken, tenniskle-
ding, fitnesskleding, runningkle-
ding, kindersportkleding en win-

terjacks. Het Intersport DUO team 
zal proberen de overlast voor klan-
ten tijdens de verbouwing tot een 
minimum te beperken.
Van maandag 4 oktober t/m vrij-
dag 15 oktober is de vestiging in 
Uithoorn vanwege de verbouwing 
gesloten. In deze periode bent u 
natuurlijk van harte welkom in een 
van de andere vestigingen.

Legmeerplein krijgt eindelijk 
een nieuw winkelcentrum
Uithoorn - Het gaat nu eindelijk ge-
beuren! Het huidige en verpauperde 
winkelcentrum De Legmeer op het 
Legmeerplein gaat binnenkort te-
gen de vlakte, althans een deel er-
van.
De bebouwing naast de Aldi super 
wordt begin oktober gesloopt. Dat 
is fase één. Vervolgens is het de be-
doeling dat al in november de eerste 
paal de grond in gaat voor de bouw 
van een nieuwe supermarkt. Dat 
zal naar verwachting in juli volgen-
de jaar gereed zijn waarna de Aldi 
daar gaat intrekken. Dan volgt fase 
twee waarbij de behuizing waar nu 
de Aldi in bivakkeert, gesloopt gaat 
worden. Daar komen dan winkel-
tjes, louter voor de dagelijkse bood-
schappen zoals een bakker, groen-
teman, kapper, een boekhandel met 
kantoorartikelen enzovoort. Naar 
men hoopt zal dat rond decem-
ber 2011 klaar zijn. “Onze ruimte 
waar wij regelmatig bewonersover-
leg hebben en ook de wijkregisseur 
Hans Wijnstra zijn kantoortje heeft, 
zit ook in het deel dat gesloopt gaat 
worden. Wij krijgen nu een zaaltje in 

het voormalige cultureel centrum. 
Dat staat achter het winkelcentrum. 
Dat is een tijd geleden al weer ge-
kocht door projectontwikkelaar Ulti-
mo Vastgoed BV die van deze loca-
tie iets moois wil maken.
Architectenbureau H.W. van der 
Laan uit Wilnis heeft het ont-
werp voor het nieuwe winkelcen-
trum getekend. Aannemingsmaat-
schappij H.M. van Scheppingen, uit 
Mijdrecht, gaat de bouw ter hand 
nemen.
Als alles gereed en opgeleverd is 
zal ook de infrastructuur er om-
heen opgeknapt worden. Al met al 
zijn we samen met de inwoners van 
De Legmeer natuurlijk heel blij dat 
we dit nu eindelijk voor elkaar heb-
ben. Maar je moet voortdurend alert 
blijven en er achteraan blijven gaan 
wil je uiteindelijk resultaat boeken. 
Dat doe je met een gezamenlijke in-
spanning”, laat Norbert Dingen we-
ten. Hij is voorzitter van stichting 
Buurtbeheer Legmeer. Samen met 
het actieve bestuur treedt hij me-
de namens de bewoners van de wijk 
De Legmeer en Legmeer-West veel-

vuldig in overleg met de gemeente 
voor een leefbare, sociale en veili-
ge woonwijk in de breedste zin van 
het woord.
Inmiddels is ook de bebouwing van 
de voormalige basisscholen op het 
Legmeerplein achter het winkelcen-
trum verdwenen. Daar wordt bin-
nenkort de eerste paal geslagen 
voor de nieuwe Emmaschool.
Het KNA-gebouw komt geheel 
vrij te staan. Die hebben eveneens 
plannen voor uitbreiding. “Wellicht 
dat wij te zijner tijd daar een ruim-
te voor ons Steunpunt Buurtbeheer 
Legmeer kunnen huren. Van daar-
uit kunnen wij onze activiteiten dan 
weer volop ter hand nemen, zoals 
vergaderen, bewonersoverleg or-
ganiseren, spreekuur houden en zo 
meer. Dat doen we nu in een nood-
voorziening, die overigens niet min-
der welkom is. Wij hebben hier na-
melijk geen buurtcentrum zoals an-
dere wijken dat wel hebben. Een 
vaste stek als kantoor voor ons 
Buurtbeheer is natuurlijk meer dan 
wenselijk. Maar dat zal best goed 
komen.”

Het oude winkelcentrum wordt binnenkort gesloopt

Zo zal het nieuwe eruit gaan zien (Artistieke impressie: Architectenbureau H.W. van der Laan, Wilnis)

Club ‘durven & doen’ van start
De Ronde Venen - Kan uw kind 
wel wat meer zelfvertrouwen ge-
bruiken? Is uw kind soms onze-
ker, verlegen of (faal-)angstig?

Voor kinderen uit de groepen 5 t/m 
8 gaat op maandagavond van 19.00 
tot 20.00 de Club durven & doen van 
start op een locatie in Mijdrecht.
Zeer spelenderwijs, via de invals-
hoek van toneel spelen, leren de 
kinderen door middel van spelle-
tjes en speciaal ontwikkelde oefe-
ningen, steviger in hun schoenen 
te staan, zichzelf te uiten, open te 
staan voor anderen, samen te wer-
ken, eigen ideeën vorm te geven en 
ruimte te durven innemen.
Onzekere kinderen hebben meer 
tijd nodig om zich te (leren) uiten 
en hun fantasie en eigenheid te ge-
bruiken. Daarom ontwikkelde As-
trid Millenaar speciaal voor hen de-
ze cursus.
Bij de Club durven & doen leren de 
kinderen vaardigheden die nodig 
zijn bij het toneel spelen, zoals het 
uiten van emoties en samenwer-
ken met elkaar. Er wordt niet naar 
een uitvoering toegewerkt. “De to-

neelstukjes waren heel leuk”, “het 
was gezellig met elkaar”, ”hier werd 
ik niet gepest”, “ik durf nu meer”…
zijn enkele reacties van kinderen die 
al mee hebben gedaan met de Club 
durven & doen. 
De eerstvolgende groep start na de 

herfstvakantie op maandagavond. 
In januari 2011 start er een groep 
op woensdagmiddag voor kinderen 
vanaf groep 4. 
Interesse? Kijk dan op de website  
www.despeltuin.nl. voor de lesda-
gen-en tijden.



Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010 pagina 23

Website Natuur- en Milieu 
Educatie (NME) geheel vernieuwd
Uithoorn - Trots maakt de werk-
groep Natuur- en MilieuEducatie 
(NME) van de milieusamenwerking 
Amstelland-Meerlanden bekend 
dat de website 
www.natuurmilieuweb.nl geheel is 
vernieuwd.

De website is nu een zeer complete 
website met informatie over regio-
nale natuur- en milieueducatie voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Bovendien geeft deze website infor-
matie over NME-activiteiten binnen 
de deelnemende gemeentes. 

Nieuwsflits
Op de vernieuwde site staan tips 
voor het natuuronderwijs, recensies 
over net verschenen boeken, het 
aanbod van de regio voor natuur-
ouders, aankondigingen voor de in-
schrijving op leskisten, -materialen 
en lessen en meer. 

Natuur- en milieugroepen gebrui-
ken de site om wandelingen, lezin-
gen en cursussen onder de aan-
dacht te brengen. 
Geïnteresseerden kunnen zich gra-
tis, via de site, abonneren op de 

maandelijkse NME Nieuwsflits, een 
overzicht van alle nieuwe items op 
de website. 

NME ondersteunt de doelstelling 
van de regionale milieusamenwer-
king Amstelland-Meerlanden om 
zich duurzaam te ontwikkelen. 

De werkgroep NME van de regio 
Amstelland-Meerlanden bestaat 
uit vertegenwoordigers van de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel, Haarlem-
mermeer en Uithoorn. 

Met dank aan AH Jos van den Berg

Gezonde pauzehap voor 
kids basisschool De Zon
Uithoorn - Een gezonde start van 
het schooljaar is belangrijk. Daarom 
bood Albert Heijn Jos van den Berg 
alle groepen 8 van basisschool “De 
Zon” een gratis boodschappenpak-
ket met gezonde pauzehappen aan. 
Bij het pakket zat een informatief 
magazine over gezonde voeding. 

Gezonde start
Tijdens de vakantieperiode wordt 
door leerlingen volop genoten van 

de vrije tijd. Daarbij wordt niet al-
tijd gelet op een gezond voedings-
patroon. Daarom kregen leerlingen 
van groep 8 aan het begin van het 
schooljaar, op donderdag 9 septem-
ber, een gratis boodschappenpak-
ket met gezonde pauzehappen. In 
het pakket, dat met advies van het 
Voedingscentrum is samengesteld, 
zaten onder andere ontbijtkoek, 
krentenbollen en fruit.
Er lag ook een educatief doe-ma-

gazine klaar voor de leerlingen. Dit 
magazine staat vol leuke informatie 
en lekkere recepten voor gezonde 
pauzehappen. 

“Dit project past prima binnen de 
strategie van onze dynamische su-
permarkt aan het Amstelplein waar 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen een steeds belangrijker 
rol speelt. Aan de genietende kin-
deren op de foto te zien, is dat pri-
ma gelukt”, aldus ondernemer Jos 
van den Berg.

Reünie van ´Rooie Dorp´ 
bewoners groot succes
De Kwakel - Echte Kwakelaars 
kunnen je direct vertellen waar je 
moet zijn, als je naar het ‘ Rooie 
Dorp’ aan de Boterdijk zoekt.

Echter, met de sloophamer voor de-
ze buurt in het vizier, is het slechts 
nog een kwestie van tijd voordat dat 
mooie stukje Boterdijk alleen nog op 
een, al dan niet vergeelde, ansicht-
kaart te zien is. Een stukje Kwakelse 
historie gaat daarmee verloren. De 
Boterdijk zal op vier locaties worden 
‘opgeknapt’, naar maatstaven van 
Woongroep Holland. Het Rooie Dorp 
bestaat uit twee woonblokken van 
vier eengezinswoningen, gebouwd 
in 1918. Door de jaren heen hebben 
diverse Kwakelse families daar ge-
woond. En blijkbaar naar grote te-
vredenheid, want de laatste twee 
oorspronkelijke bewoonsters zijn 
pas enkele jaren geleden verhuisd 
naar een aanleunwoning of een se-
niorenappartement.  
Ondanks de beperkte ruimte (naar 
de huidige maatstaven) waren het 
grote gezinnen die de woningen 
deelden, soms wel acht (of meer) 
kinderen! En dat in een tijd zonder 
TV, gameboys en andere apparaten 
om de tijd mee te doden. Dus werd 
er gespeeld zoals kinderen dat vroe-
ger deden. Buskruit, verstoppertje 
(ruimte genoeg met alle schuurtjes) 
en paaltjesvoetbal behoorden daar 
tot de orde van de dag. Zodra de 

kinderen uit school kwamen, werd 
er door de jongens en de meiden 
verzameld bij de lantaarnpaal ‘ach-
ter op de werft’ bij nr. 66. Het was er 
altijd een drukte van belang!
Met deze herinneringen in het ach-
terhoofd, besloten enkele oud-be-
woners om een reünie te organise-
ren. Raskwakelaars Cor Onderwa-
ter (‘kleine Dop’) en Jan Kas wisten 
vele gezinnen van vroeger te berei-
ken. Enthousiast meldden de men-
sen zich aan om tussen alle mede 
oud-‘Rooie Dorpers’ herinneringen 
op te halen. voordat de sloophamer 

zijn werk zal doen. Vrijdag 3 sep-
tember was het dan zover. Er werd 
verzameld, uiteraard achter op de 
werft, en al gauw was het weer ou-
we jongens-krentenbrood! De ene 
anekdote was nog niet verteld, of de 
volgende was alweer onderweg. Een 
oude traditie werd voor deze keer in 
ere hersteld: het fietsbanden slinge-
ren. Vroeger werden oude fietsban-
den niet zomaar weggegooid, maar 
moest men proberen om deze om 
de lantaarnpaal bij nr. 66 te slinge-
ren. Ton Meijer bleek ook nu weer 
deze locale folklore tot in de punt-
jes te beheersen. Als eerste van al-
le aanwezigen wist hij de band met 
een routineus gebaar om de paal 
heen te slingeren. De sfeer zat er 
zodoende al vroeg in, en zoals het 
echte Kwakelaars betaamt, was het 
nog lange tijd erg gezellig daar op 
het ‘Rooie Dorp’. Een zeer geslaagde 
reünie dus. Op de foto’s ziet u een 
aantal van de oud-Rooie Dorpers. 
Van de financiële bijdrage, door alle 
aanwezigen gedoneerd, was na af-
loop nog geld over. Besloten is om 
dit geld te doneren aan ThamerT-
huis, hetgeen door Jan Kas en Klei-
ne Dop binnenkort zal gebeuren. 

 Foto’s: Ron Plasmeijer

Suikerfeest Europarei succesvol
Uithoorn - Het feest dat aange-
boden werd door de Stichting 
Marokkaanse Gemeenschap 
Uithoorn (SMGU) en Buurtbe-
heer Europarei was boordevol 
plezier en gezelligheid.

Het doel van de dag, het samen-
leven te stimuleren en te verster-
ken, werd door de kinderen bezon-
gen met het lied: “Er is maar één”. 
De feestmiddag waar jong en oud 
elkaar ontmoetten met traditione-
le Marokkaanse hapjes (SMGU) en 
kindersnoepgoed + blokjes kaas en 
haring (Buurtbeheer) inspireerde 
velen tot het aangaan van een goe-
de gedachtewisseling. De heerlij-
ke muntthee en frisdrank lesten pri-
ma de dorst. De kinderen kleurden 
platen in en renden uitgelaten rond. 
Vrolijkheid alom. 
De uitleg van Suikerfeest die aan 
het begin werd gegeven, kreeg han-
den en voeten in het SMGU-ge-

bouw op deze mooie vrijdag 17 sep-
tember 2010.  Het Suikerfeest of het 
Kleine Feest viert het einde van de 
vastenmaand Ramadan door het 
delen van vreugde met elkaar en de 
samenleving. 

Het kost niet zoveel, iemand een 
glimlach te schenken of je hand op 
te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schij-
nen, in het hart van de mens, die je 
zomaar ontmoet - citaat Jan Martin.

Een gelukkige prijswinnaar
bij C1000 Visser Oude Dorp 
Uithoorn - Afgelopen week was 
er weer een blij gezicht tijdens de 
prijsuitreiking bij C1000 Visser aan 
de Prinses Irenelaan 1-3 in het 
Oude Dorp.
Ondernemer Piet Visser had samen 
met Coca Cola een heuse picknick-
tafel weg te geven. Deze is door een 
onafhankelijke jury getrokken en af-
gelopen week weggegeven aan de 
prijswinnaar. Deze werd verloot tij-

dens een kassabonactie. Erg sim-
pel: gewoon je naam, adres en te-
lefoonnummer noteren en depone-
ren in de daarvoor bestemde bus. 
Het gelukkige prijswinnaresje is As-
ter Nool uit de Meerwijk West. 
Aster en haar moeder zijn naar de 
winkel gekomen om haar prijs in 
ontvangst te nemen, echter, kwam 
er snel achter dat haar prijs niet in 
de auto paste. Mevr. Nool: “Geluk-

kig kwam Visser onze prijs thuis-
brengen, ja, de eigenaar zelf!! Ge-
woon op een aanhanger achter zijn 
eigen auto en zo samen de achter-
tuin in gesjouwd. Helemaal top!!
C1000 Visser aan de Prinses Irene- 
laan is iedere laatste zondag van de 
maand open van 12.00 uur tot 18.00 
uur, zo ook aanstaande zondag.
Let op de spectaculaire aanbiedin-
gen elders in deze krant.

Geslaagde reünie bij Scouting 
Vereniging St. Joannes 
De Kwakel - Zaterdag 11 septem-
ber was het eindelijk zover voor de 
reünie van scouting vereniging St. 
Joannes. Deze had echter wel een 
bijzonder tintje, het is geen jubile-
um jaar maar het was de gelegen-
heid om afscheid te kunnen nemen 
van het o zo oude maar vertrouwde 
“Troephuis”. Het “Troephuis” voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd 
en door de bouw van Ons Tweede 
Thuis, grenzend aan het scouting-
perceel, is er besloten om een nieuw 
clubhuis neer te zetten. De definitie-
ve startdatum wordt winter/voorjaar 
2011 verwacht. 
De reünie begon ‘s middags om 
15.00 uur, klokslag was de eer-
ste oud-leiding al op het terrein. Ze  
konden onder het genot van een 
bakkie koffie starten met oude her-
inneringen ophalen en naar de ve-
le foto’s kijken die binnen in het 
troephuis op schermen te zien wa-
ren. Maar niet alleen de foto’s wa-
ren in trek, ook de oude kampkran-
ten werden heerlijk doorgestruind. 
Zo zoetjes aan druppelde het terrein 
flink vol. De oud-leiding, oud-leden 
en huidige leiding zochten elkaar op 
om verhalen van vroeger op te ha-
len maar ook de vergelijking met nu 
te maken en natuurlijk te informe-
ren hoe het nieuwe “Troephuis” er 
uit komt te zien.  
Voor velen is het huidige “Troep-
huis” gebleven zoals het in hun her-
innering was, ondanks de verande-
ringen die de laatste jaren zijn uit-
gevoerd. De uitstraling, de geur, 
de pukkels, die zijn er nog steeds. 
Het allerbelangrijkste is dat ieder-
een zijn eigen herinnering heeft aan 

die goede oude tijd. Deze dag ech-
ter, was natuurlijk speciaal bedoeld 
om die met anderen te delen. Een 
aantal oud-leiding had ook nog fo-
toboeken meegenomen en net zo-
als de foto’s van binnen te zien wa-
ren was hier heel veel belangstel-
ling voor.
Een aantal gepensioneerde oud-
leiding kan niet wachten tot ze be-
ginnen met de nieuwbouw, ze wil-
len waar mogelijk toch graag hun 
steentje bijdragen. Bij de Scouting 
hoor je regelmatig een goede daad 
te doen en deze heren zijn deze be-
lofte absoluut niet vergeten. De ou-
de welpenleidsters wilden toch wel 
heel graag een paar liedjes bun-
delen, zodat ze op hun gemak een 
aantal van hun favoriete scouting 
liedjes ten gehore konden brengen. 
Met het gezellige gezang, geborrel 
en oude herinneringen was de mid-

dag snel ten einde. Om 18.30 uur 
werd het terrein duidelijk leger en 
kon de huidige leiding de boel gaan 
opruimen. 
Al met al kijkt eenieder terug op 
een zeer geslaagde reünie die me-
de mogelijk is gemaakt door een 
aantal sponsoren: Van Eijk & in ’t 
Veld, Poldersport, Bolle Pouw, Het 
Fruitpaleis, Zuivelboerderij Lange- 
laan, Schalkwijk, Pim Oussoren, Van 
Riemsdijk Reclame, Marloes Burg-
graaf en Stichting De Kwakel toen & 
nu. De foto’s die op de reünie te zien 
waren en gemaakt zijn tijdens de re-
unie, kunt u binnenkort bekijken op 
de website: 
www.st-joannesgroep.com  
Heeft u nog een aanvulling die deze 
fotoserie nog completer kan maken 
wilt u dan contact opnemen met: 
bestuur@st-joannesgroep.com of  
tel. 06-49136725.
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KDO 1 pakt knap één 
punt tegen Concordia
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de uitwedstrijd 
in Hillegom tegen Concordia op 
het programma. Concordia eindig-
de vorig seizoen op een fraaie vier-
de plaats in de derde klasse, maar 
verloor vorige week verrassend met 
6-0 van promovendus ZSGO/WMS. 
De eerste wedstrijd wonnen de Hil-
legommers wel met 4-2 van RKDES.
KDO startte tegen Concordia met 
Bart-Jan van der Jagt in de basis, 
terwijl spits Martin Bax volgens de 
gemaakte afspraak zijn opwachting 
maakte bij KDO 2.
Concordia, voor het tweede jaar op 
rij actief in de derde klasse, was van  
meet af aan de bovenliggende partij 
en KDO had zijn handen vol om de 
Hillegommers in bedwang te hou-
den. In de 10e minuut kwam KDO 
op achterstand nadat matig ingrij-
pen bij de Kwakelaars keihard werd 
afgestraft door Concordia, 1-0. Na 
deze voorsprong nam Concordia 
gas terug, zodat KDO even adem 
kon halen. Na 25 minuten spelen 
mocht KDO van geluk spreken dat 
het geen 2-0 werd. Door een com-
municatiefout achterin tussen Bart-
Jan van der Jagt en Peter Onderwa-
ter belandde een kopbal van Van 
der Jagt net naast zijn eigen paal. 

Gelijk
Opvallend bij Concordia was, in het 
verloop van de eerste helft, het feit 
dat vele schoten richting het Kwa-
kelse doel over of naast gingen. Vijf 
minuten voor rust was het KDO dat 
bijdehand van zich afbeet en tegen 
de verhouding in op 1-1 kwam via 
Joeri Stange. Stange reageerde alert 
op een steekpass vanaf het midden-
veld en kon vrijstaand voor de Hille-
gomse doelman de gelijkmaker bin-
nenschieten. De Kwakelaars kon-
den hun geluk niet op, maar gin-
gen de rust toch in met een flinke 
kater. Een bal vanaf de rechterkant 
kwam per ongeluk op de elleboog 
van een Kwakelse speler in het zes-

tienmetergebied. Een typisch geval 
van ‘aangeschoten hands’, maar de 
scheidsrechter besloot anders en 
legde de bal op de stip, een penal-
ty. De strafschop werd benut, zodat 
Concordia met een 2-1 voorsprong 
de rust in ging.

Duels
Na de rust kwam KDO prima uit de 
kleedkamer en won vele persoonlij-
ke duels. In de 50e minuut kregen 
de Kwakelaars een vrije trap vanaf 
de rechterkant. Bart-Jan van der Ja-
gt ging er achter staan en wist Jo-
chem Kok te bereiken die koel-
bloedig de 2-2 aantekende. Door 
dit doelpunt steeg het zelfvertrou-
wen bij KDO en dit was duidelijk te 
zien op het veld. Beide ploegen ble-
ven volop strijden voor de overwin-
ning, maar zowel KDO als Concor-
dia kreeg geen opgelegde kansen. 
Lang leek de wedstrijd op een ge-
lijkspel uit te gaan draaien, maar 
vlak voor tijd raakte de scheidsrech-
ter de controle over de wedstrijd 
kwijt en bracht hiermee vooral KDO 
in de problemen.
In de 88e minuut wilde de Kwakelse 
doelman Peter Onderwater uittrap-
pen, maar hij werd gehinderd door 
een aanvaller van Concordia. De ar-
biter besloot hiervoor ten onrech-
te niet te fluiten waarop Peter fana-
tieke reageerde en zijn commentaar 
beloond zag worden met een direc-
te rode kaart. Tweede doelman Tim 
ten Brink kwam als vervanger in het 
veld voor de laatste paar minuten. 
Concordia rook z’n kans, maar KDO 
hield gelukkig stand.

Soap
Na ruim negentig minuten was de 
wedstrijd ten einde, maar de soap 
rondom de scheidsrechter duurde 
alleen maar voort. Dit leidde er zelfs 
toe dat ook een speler van Con-
cordia direct rood kreeg, weder-
om vanwege opmerkingen richting 
de leidsman. Al met al heeft KDO 

een prima resultaat neergezet te-
gen Concordia en kon met opgehe-
ven hoofd richting De Kwakel ver-
trekken. Een grote smet op het ge-
lijkspel blijft echter de rode kaart 
van Peter Onderwater die volgen-
de week de streekderby tegen Leg-
meervogels noodgedwongen zal 
moeten missen.
In De Kwakel is het speculeren 
rondom de vervanging van Onder-
water inmiddels in volle gang, maar 
op wie uiteindelijk de keuze zal val-
len is nog één groot vraagteken. De 
wedstrijd tegen Legmeervogels be-
gint aankomende zondag om 14.00 
uur in De Kwakel. Rondom de-
ze kraker zullen er vele activiteiten 
worden georganiseerd om de bu-
renruzie nog meer glans te geven!

KDO 2 
KDO 2 speelde afgelopen zondag 
de uitwedstrijd in Assendelft tegen 
SVA. SVA, die met zes punten uit 
twee wedstrijden een goede start 
van de competitie kende, had in de 
eerste helft weinig in te brengen te-
gen de Kwakelaars. Voor KDO 2 wa-
ren Martin Bax en Joost Samson 
trefzeker, waardoor er met een te-
rechte 0-2 voorsprong werd gerust. 
In de tweede helft waren de ver-
houdingen omgedraaid. De fysie-
ke lange aanvoerder van SVA werd 
in de spits gezet en hij maakte het 
de Kwakelse verdediging behoorlijk 
lastig. In de 65e minuut kwam SVA 
op 1-2 en tien minuten later werd 
het zelfs 2-2.
De wedstrijd kon na deze gelijkma-
ker nog alle kanten op. In de blessu-
retijd van de wedstrijd was Erik Ver-
bruggen zeer dichtbij de winnen-
de treffer, maar zijn keurige kopbal 
wist de doelman van SVA fantas-
tisch te redden. Op basis van de ge-
hele wedstrijd was 2-2 een terech-
te uitslag. 
Aanstaande zondag speelt KDO 2 
om 11.30 uur thuis tegen Hoofd-
dorp 3.

Vinkeveense Tennisvereniging
Vinkeveen - De afgelopen twee 
weken zijn er bij de Vinkeveense 
tennisvereniging clubkampioen-
schappen  geweest.
De jeugd begon met een regen-

achtig weekeind, gevolgd door 
een mooie week met spannende 
wedstrijden. Het tweede week-
eind met mooi weer waren er fi-
nales van de jeugd en de eerste 

wedstrijden van de senioren. Het 
was heel gezellig op het sportpark 
met jeugd en volwassenen op de 
banen. Op de foto alle jeugdige 
prijswinnaars.

Biljarten: koplopers geven 
elkaar geen duimbreed toe
De Ronde Venen - De koplopers 
De Kuiper/van Wijk (zie foto) en 
De Schans geven elkaar geen 
duimbreed toe.

Beide teams wonnen met de maxi-
male cijfers van 9-0. Uiteraard is er 
zo in ’t begin van de competitie nog 
niets van te zeggen, maar de eerste 
klap is wel een daalder waard.
Deze week sprongen er weer 2 spe-
lers uit. Jonathan van Diemen had 
maar 15 beurten nodig voor de 
kortste partij van de week. Kees de 
Zwart scoorde de hoogste serie van 
de week met 32 caramboles = 29,09 
% van zijn te maken punten.
De Springbok 2 moest met 0-9 diep 
buigen voor De Merel/Heerenlux 
1. De biljarters van De Springbok 
hebben het wel naar hun zin in de 
competitie, maar de resultaten blij-
ven nog uit. Arie van Vliet had met 
23 beurten de kortste partij in de-
ze wedstrijd.
DIO 2 kon het met 3-6 niet bolwer-
ken tegen De Merel/Heerenlux 2. 
Clubkampioen Gijs Rijneveld walste 
in 17 beurten over Henny Hoffmans 
heen. Peter Marsen en Hennie van ’t 
Hul deelden de punten na een schit-
terende eindsprint van Hennie.

Puik
De Merel/Heerenlux 4 won verras-
send met 5-4 van DIO 1. Gijs van 
der Vliet speelde een puike partij 
door in 18 beurten Bert Dijkshoorn 
te verslaan. APK Mijdrecht 3 ver-
loor op het nippertje met 4-5 van 
Stieva Aalsmeer. Wil Bouweriks en 
Derk Bunders zorgden voor het ex-
tra punt van Stieva Aalsmeer.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2 
een maatje te groot voor APK 
Mijdrecht 1. John Oldersma, Martin 
Hoegee en Gerrit Schuurman zorg-
den dat de punten thuis bleven.

Kromme Mijdrecht 2 verloor op de 
andere tafel met 2-7 van De Padde-
stoel 3. Jonathan van Diemen speel-
de in 15 beurten Herman van Ype-
ren van de biljarttafel.
De Paddestoel 2 zorgde voor een 
verrassend 7-2 tegen het sterke 
Bobs Bar. Robert Daalhuizen had 
maar 18 beurten nodig om Jeroen 
Schijf een gevoelige nederlaag toe 
te brengen. Pim de Jager was veel te 
sterk voor Richard Schreurs.
De Merel/Heerenlux 3 was met 5-4 
net iets sterker dan De Springbok 1. 
Jan van der Meer won in een schit-
terende wedstrijd in 16 beurten van 
Kees de Bruin. Hans van Eijk en Pe-
ter Stam zorgden voor de Hoefse 
punten.

Spannend
De Vrijheid/Biljartmakers verraste 
met 5-4 Cens 1. Bert Loogman en 
Desmond Driehuis gaven elkaar in 

een spannende pot weinig toe. Bert 
Loogman trok met een slotserie van 
15 caramboles de partij naar zich 
toe. Cor van de Kraats had maar 22 
beurten nodig om Nick van de Veer-
donk te verslaan.
APK Mijdrecht 2 trof het met 0-9 
niet tegen de sterke koploper Kui-
per/van Wijk. Kees de Zwart gaf 
een biljartdemonstratie tegen een 
tegenstribbelende Bobby de Boer. 
Met een serie van 32, een partij in 
18 beurten en een moyenne van 
6,111 was Kees te sterk voor Bob-
by. Nico Koster, Martien Heijman en 
Toine Doezé waren de sympathie-
ke spelers van APK Mijdrecht 2 de 
baas.

Stand na 5 speeldagen:
1. De Kuiper/van Wijk        36 punten
2. De Schans 34 punten
3. De Merel/
   Heerenlux 3                 32 punten   

Mitchell Schoorl wint het
Veldzijde Jeugd Open
De Ronde Venen - Op zaterdag 
18 september werd alweer het 
6de Veldzijde Jeugd Open golf-
toernooi gehouden op Golfclub 
Veldzijde.

Dit toernooi is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een wedstrijd waar-
voor jongeren tot 21 jaar uit het hele 
land afreizen naar Wilnis.
Ook dit jaar mocht de golfclub weer 
bijna 100 deelnemers verwelkomen, 
die met medewerking van verschil-
lende sponsoren (Rabobank Veen-
stromen, Alblas Verkeersschool, Boix 
Europe, Autobedrijf Maas, Lasbedrijf 
de Rooij, Wilgenhaege Vermogens-
beheer, Gasse Wonen, Bangarage 
Mijdrecht BV, Maranta Debt Collec-
tors, Ruijgrok Makelaars, Wasned 
textielverzorging, Lion Wheels, Ju-
welier van Beek, Kenter Paans+Koek 
accountants, Verleun advocaten, DA 
Drogisterij-Parfumerie Nap, Pro-
shop Jacques Balvert, Jeroen Post-
huma golfprofessional, Golfpark Wil-
nis) konden gaan strijden om een 
goedgevulde prijzentafel.

Kansen
Er werd gespeeld in 4 verschillen-
de categorieën, zodat iedereen een 
goede kans had op de winst. In de 
categorie 0-14.0 waren de verwach-
tingen hooggespannen. De hoop 
was gevestigd op een nieuw baan-
record maar door de natte dagen die 
vooraf gegaan waren aan het toer-
nooi zat dat er niet in. Desondanks 
was de spanning zeker aanwezig. 
Op de laatste hole was het Mitchell 
Schoorl die met 74 slagen (2 boven 
de baan), thuisspeler Mark Weitjens 
op één slag afstand wist te hou-
den. Hij ging dan ook naar huis met 
een mooie Ipod Touch. In de cate-

gorie 14.1-32.0 was de spanning al 
minstens zo groot. Jorinde de Hoop 
en Antoine Kuin hadden beidensd 

44 stableford punten, maar door 
een betere tweede negen holes van 
Jorinde mocht zij zich de winnares 
noemen.

Net begonnen
Op de par-3 baan werd er ook in 
twee categorieën gespeeld. Catego-
rie 32.1-GVB werd gewonnen door 
Tom Treep met maar liefst 48 sta-
bleford punten. In de laagste cate-
gorie de baanpermissie, dit zijn de 
kinderen die net begonnen zijn, won 

thuisspeelster Aranka Posthuma 
met een verschil van 6 slagen van de 
nummer 2.

Zoals elk jaar kon er ook weer een 
bijdrage geleverd worden aan het 
goede doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Stichting Kasigauwww.kasigau.
nl. Deze stichting zet zich in voor de 
kansarme bevolking in Kenia. Zo 
helpen zij bijvoorbeeld bij de bouw 
van scholen en het aanleggen van 
watervoorzieningen.
Met medewerking van alle spon-
soren en het binnengehaalde in-
schrijfgeld zal er een mooi bedrag 
worden overgemaakt.

CSW voetbaldames pakken winst
Wilnis - SSS pakte direct na de 
aftrap het initiatief en speel-
de met veel druk op de bal. Het 
kostte de dames van CSW moei-
te om bij balbezit de bal in de 
ploeg te houden.

De eerste doelkans was voor SSS 
en Isaballa trad goed op. SSS kwam 
een aantal keren gevaarlijk door 
maar echte scoringskansen leverde 
het nog niet op. In de 23 minuut was 
er balverlies in de zestien meter, 
SSS strafte het direct af, 0-1. CSW 
kon er qua kansen niet veel tegen-
over zetten. In de 35 minuut was het 
toch CSW dat onverwacht de stand 
in evenwicht bracht: een diepe bal 
van Jacklyn viel achter de verdedi-
ging en Christianne pikte de bal op 

en tikte de bal keurig over de keep-
ster in het doel, 1-1. SSS kreeg nog 
enkele kansen, maar miste precisie 
om echt van gevaar te kunnen spe-
ken. In de 1e helft nog geel voor Lea 
en Kim van CSW en SSS incasseer-
de eveneens 2 gele prenten.
In de 2e helft mocht Alex haar op-
wachting maken voor Priscilla. Het 
eerste kansje was voor SSS, maar 
de verdediging kon ruimen. CSW 
kwam steeds beter in de wedstrijd 
en er volgden enkele mooie aanval-
len. In de 8e minuut was het Christi-
anne die na een mooie steekpass de 
uitlopende keeper passeerde, 2-1. 
Het doelpunt gaf CSW een extra im-
puls en SSS werd teruggedrongen. 
Na een mooie pass van Iris schoof 
Alex de bal keurig in de verre hoek, 

3-1. In de 20e minuut moest Kim 
zich laten vervangen na een onbe-
suisde actie van SSS. Iris kwam voor 
in het veld. CSW kreeg nog een aan-
tal kansen, Iris kwam nog vrij voor 
de keeper maar kwam net iets te 
kort om de bal in te tikken.
In de 34e minuut kwam Natasja nog 
voor Nelleke. SSS kon geen vuist 
meer maken en de ballen die rich-
ting het CSW doel kwamen waren 
voor Isabella. Vlak voor tijd mocht 
Christianne met haar 3e doelpunt 
de eindstand van 4-1 op het bord 
zetten. Een speelster van SSS liep 
nog tegen haar 2e gele kaart op en 
kon gaan douchen.
Een verdiende overwinning voor 
CSW op basis van de 2e helft en het 
benutten van de kansen.

Nieuwe lier Vinkeveense 
Reddingsbrigade in gebruik
De Ronde Venen - Keurslagerij 
Bader heeft in september op fees-
telijke wijze de nieuwe verplaats-
bare lier voor Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen in gebruik geno-
men. 
Door het plaatsen van de lier is het 
te water laten van de vlet niet meer 
afhankelijk van de aanwezigheid 
van een auto met trekhaak en kan er 
dus te allen tijde worden uitgerukt! 
Een grote stap voorwaarts voor de 
veiligheid op de Vinkeveense Plas-

sen! Jan Bader heeft de lier ter be-
schikking gesteld.
Dennis Combé van Borger Con-
structiebedrijf, heeft meegedacht 
over de constructie waarmee de 
verplaatsbare lier in de grond be-
vestigd kan worden en heeft de 
constructie ook gemaakt.
Henk Dalebout van de gemeente-
werken De Ronde Venen heeft de 
paal in de grond heeft gezet, en Je-
roen Verbrugge heeft de clickmel-
dingen beschikbaar gesteld. Hier-

voor is de Reddingsbrigade zeer 
dankbaar. 

Erik Groenendijk, filiaalhou-
der van Keurslagerij Bader in 
Vinkeveen,heeft de elektrische lier 
officieel overgedragen aan Red-
dingsbrigade Vinkeveense Plassen 
door de fel oranje reddingsvlet van 
de boothelling in het water te laten 
zakken, waarbij de vlet uiteindelijk 
zelf het feestelijke lint heeft door-
broken. 

Overdracht van de lier door Erik Groenendijk van Keurslagerij Bader uit Vinkeveen aan Reddingsbrigade 
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Hertha boekt regelmatige zege
Vinkeveen - Hertha won afgelopen 
zaterdag thuis simpel met 4-0 van 
DOB. De thuisploeg was veel ster-
ker dan de gasten uit Nigtevecht, 
maar konden het krachtsverschil 
niet uitdrukken in een grote score.
Hertha verwachtte een stugge en 
verdedigende tegenstander en een 
mogelijke moeilijke middag. In de 
beginfase van de wedstrijd bleek 
dat het krachtsverschil te groot was 
voor een echte wedstrijd. Hertha 
werd een aantal keren gevaarlijk, 
maar een openingstreffer bleef uit 
door een slordige afronding. Halver-
wege de eerste helft kwam Hertha 
op 1-0, Joshua van Andel mocht op 
de rand van het strafschopgebied 
vrij uithalen en vond met een dro-
ge knal de verre hoek. Hertha was 
in deze fase slordig, vooral in de af-
ronding, maar kon al snel de voor-
sprong verdubbelen. Jorg Land-
waart werd na mooie aanval via 
Wessel Mayer en Rick Aarsman, 
vrijgespeeld en kon simpel binnen 
tikken. Vlak voor rust zorgde Land-

waart voor de 3-0 door goed te rea-
geren in de rebound.

Onveranderd
Na de pauze was het spelbeeld on-
veranderd. DOB was niet bij mach-
te gevaarlijk te worden en Hertha 
had moeite met het spel te maken. 
Het spelpeil zakte naar een matig 
niveau. Landwaart zorgde met zijn 
derde van de middag voor de 4-0, 
na goed voorbereidend werk van 
Peter Post kon hij diagonaal binnen 
schieten. Een goal van de goed spe-
lende Wim Mollers werd onterecht 
afgekeurd en Mayer mistte nog een 
strafschop. Zo eindigde een matige 
wedstrijd in een 4-0 overwinning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
op de derde plaats staan met zes 
punten uit twee wedstrijden. Zuid-
Oost United is koploper met negen 
punten uit drie wedstrijden, gevolgd 
door Nita met zes punten uit twee 
wedstrijden. Volgende week staat 
de topper Nita – Zuid-Oost United 
op het programma, de uitslag van 

deze wedstrijd zal meer duidelijk-
heid geven over de concurrentie in 
de competitie. Zaterdag speelt Hert-
ha uit tegen Nieuw West in Amster-
dam. Nieuw West verloor van Zuid-
Oost United en VIOD en staat on-
deraan. 

Hertha 2
Hertha 2 won thuis van Vianen. 
In een boeiende wedstrijd beslis-
te Hertha 2 de wedstrijd in de slot-
fase, 3-2. Hertha 2 werd in het za-
del geholpen door een eigen doel-
punt van Vianen, maar keek met de 
rust tegen een 1-2 achterstand aan. 
Dave Ruijzenaars zorgde met twee 
fraaie doelpunten voor de overwin-
ning. Zaterdag speelt Hertha 2 op-
nieuw thuis, Allen Weerbaar is de 
tegenstander.  De wedstrijd begint 
om 12.00 uur.

Hertha 1 speelt aanstaande za-
terdag uit tegen Nieuw West. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur op 
Sportcomplex de Eendracht. 

Tennisschool Tennis Actief 
lanceert nieuw product
Mijdrecht - Tennisschool Tennis 
Actief kan in “Tennishal De Ronde 
Venen” binnentrainingen aanbieden 
voor prijzen die nagenoeg hetzelf-
de zijn als buiten. De trainingsseries 
zijn net zo lang als de buitentraining 
(16 weken). Er kan voor de jeugd 
op woensdagmiddag, vrijdagmid-
dag en in het weekend worden ge-
traind en voor de volwassenen ge-
durende het hele weekend. Het gro-
te voordeel is dat je altijd kan trai-
nen zonder dat er trainingen uitval-
len door weersomstandigheden. Je 
hoeft niet in de ijzige kou te trainen 
of met windkracht 8. Na je training  
kan je gezellig in de eet- en drink-
gelegenheid van “Tennishal de Ron-
de Venen” wat eten en drinken.

Naast deze zeer aantrekkelijk ge-
prijsde tennistraining kan je je bij 

Tennisschool Tennis Actief ook voor 
de reguliere trainingsseries opge-
ven. Deze trainingen zijn geduren-
de de gehele winterperiode (20 we-
ken) en naast training kan je ook 
nog een aantal uren extra vrijspe-
len. Deze trainingen zijn de gehele 
week te volgen en zijn voor elk ni-
veau. Ook organiseert Tennisschool 
Tennis Actief voor getalenteerde 
kinderen en competitiespelers spe-
ciale wedstrijdtrainingen van 1 ½ 
uur. Hier doen al veel kinderen van 
verschillende tennisverenigingen uit 
de gemeente De Ronde Venen aan 
mee. Wie weet is dit ook iets voor u 
of uw kinderen?
Ben je geïnteresseerd of wil je in-
formatie over de trainingsmogelijk-
heden, dan kan je contact opnemen 
met Tennis Actief via 
info@tennisactief.nl. 

Bedrijfscompetitie
Om uw personeel in deze drukke tij-
den te laten ontspannen organiseert 
Tennishal De Ronde Venen de be-
drijfscompetitie. Tijdens deze be-
drijfscompetitie staan gedurende 6 
avonden gezelligheid en sportiviteit 
centraal. Door deel te nemen aan de 
bedrijfscompetitie wordt uw perso-
neel gestimuleerd om zich in gezel-
schap van collega’s van hun beste 
sportieve kant te laten zien. 
Tijdens de tennis bedrijfscompeti-
tie speelt u in een team van 4 vaste 
spelers en indien nodig met 2 reser-
vespelers. Met dit team komt u ver-
spreid over het winterseizoen 6 keer 
in actie tegen andere bedrijven uit 
de regio. De wedstrijden worden al-
tijd op de 3e vrijdagavond van de 
maand gespeeld. Iedereen speelt 2 
dubbels van 1 uur achter elkaar. De 
samenstelling van de teams kunnen 
verschillen. Alle combinaties zijn 
mogelijk, het maakt niet uit hoeveel 
dames of heren opgesteld worden. 
Nadat iedereen 2 dubbels gespeeld 
heeft, kan er onder het genot van 
een hapje en drankje nog even na-
gepraat worden. Tijdens deze com-
petitie staan gezelligheid en ont-
spanning centraal. Dit is een idea-
le mogelijkheid om op een informe-
le manier in contact te komen met 
bedrijven uit de omgeving. Per be-
drijf kunt u ook met meerdere teams 
inschrijven.

Is uw bedrijf sportief genoeg om 
deel te nemen aan de bedrijfscom-
petitie? Kijk dan voor meer informa-
tie op de website van Tennishal De 
Ronde Venen:
www.tennishalderondevenen.nl/events

BMX-ers UWTC scoren in Baarn
Zondag 19 september vertrokken 
de fietscrossers van de UWTC 
naar Baarn voor de achtste wed-
strijd van de BMX West Compe-
titie.

Na een week van activiteiten in ver-
band met het 75-jarig bestaan van 
de UWTC werden er toch weer de 
nodige punten gescoord door de rij-
ders. Jurre Overwater reed op een 
nieuwe fiets en wist hiermee een 
7e plaats in de A-finale te behalen. 
In de open klasse bij de 8-9 jarigen 
wordt het al bijna gewoon dat Bart, 
Joey en Mitchell er een compleet 
UWTC podium van maken.
In de eigen klassen werden de vol-
gende resultaten behaald.
A-finale: 1) Joey Nap, Erik Schoen-
makers  2) Maarten van de Mast, 
Bart van Bemmelen, Wouter Plais-
sant van de Wal 3) Jochem van de 
Wijngaard, Jaivy Lee Vink, Rober-
to Blom, Michael Schekkerman  4) 
Melvin van der Meer, Scott Zethof, 

Kevin de Jong, Eelco Schoenmakers  
5) Izar van Vliet, Arjan van Bodegra-
ven, Mats de Bruin  6) Mitchell Vink, 
Sam Verhulst, Bart de Veer  7) Don-
ne van Spankeren, Gijs Braat, Jurre 
Overwater, Evert de Jong  8) Daan de 
Bruin, Gerard de Veer
B-finale: 1) Max de Beij, Wesley ter 
Haar, Wiljan Brouwer  2) Tom Brou-
wer, Mike Veenhof  3) Ferdi Ceva-
hir  4) Thomas van de Wijngaard  5) 
Lars Wiebes, Sven Wiebes  6) Rick 
Doornbos  7) Arno van Vliet
In de open klasse, om de dagprij-
zen, behaalde weer een heel aan-
tal rijders van de UWTC het podium. 
1) Bart van Bemmelen, Tom Brou-
wer  2) Jochem van der Wijngaard, 
Joey Nap  3) Melvin van der Meer, 
Mitchell Vink, Scott Zethof, Roberto 
Blom en Michael SchekkermanOok 
komend weekend, 25 en 26 septem-
ber, gaan de rijders van de UWTC 
weer naar Baarn.Dan voor een lan-
delijke topcompetitiewedstrijd. Meer 
info vindt u op www.uwtc.nl/bmx. Joey Nap wist zijn finale te winnen

UWTC-vrijwilligers Henny en 
Wim ontvangen onderscheiding

Regio - Vrijdag heeft UWTC de 
receptie gehouden vanwege het 
75-jarig bestaan. Het clubhuis aan 
de Europarei was versierd en ve-
le foto’s riepen herinneringen op 
aan een roemrijk verleden. Vooral 
oudrenners hadden de moeite ge-
nomen om samen herinneringen 
op te halen. De voorzitter haal-
de een aantal markante momen-
ten uit de geschiedenis van UWTC 
naar voren.

Hij constateerde dat UWTC een 
unieke vereniging is die drie af-
delingen samenbindt. Het gaat 
om Wielren, Toer en BMX. Vol ver-
trouwen kijkt UWTC naar de toe-
komst en de vereniging is klaar 
voor nieuwe uitdagingen.
Bijvoorbeeld een verhuizing naar 
de sportboulevard Randhoorn.
Wethouder Verheijen, die aan-
wezig was, stelde dat deze zaak 
onderwerp van onderzoek is. Hij 
roemde UWTC en overhandigde 
twee jeugdleden een hele mooie 
cheque.

Grote verrassing
De grote verrassing van de re-

ceptie was de onderscheiding 
die twee UWTC´ers kregen. Hen-
ny Cornelissen en Wim Pieterse 
ontvingen Het Zilveren Wiel. De-
ze onderscheiding wordt door de 
KNWU uitgereikt aan vrijwilligers 

die een vereniging zeer vele jaren 
hebben gesteund. 
De receptie is het begin van een 
week vol wieleractiviteiten. De 
Ronde van Uithoorn van het afge-
lopen weekend is het sluitstuk. 

Henny en Wim ontvangen de onderscheiding

Wethouder Jeroen Verheijen overhandigt een cheque

Medaillewinnaars gehuldigd
Regio - Maandagavond 13 sep-
tember heeft AKU de vijf jeugdige 
atleten die deze zomer bij de Ne-
derlandse atletiekkampioenschap-
pen een medaille hebben gewon-
nen, gehuldigd. Wethouder Jeroen 
Verheijen was namens de gemeen-
te aanwezig om de winnaars in het 
zonnetje te zetten.
Voor een relatief kleine atletiekclub 
als AKU is, is het een ongelooflij-
ke prestatie dat 5 atleten 6 medail-
les winnen tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen. Dit is nooit eer-
der gebeurd en een herhaling van 
deze prestaties zak dan ook niet 
makkelijk zijn. Na een jaar van in-
tensieve training lukte het deze at-
leten om tijdens de NK te pieken en 
optimaal te presteren. De meesten 
van hen hadden ook een persoon-
lijk record nodig om bij de eerste 3 
te eindigen.

Huldiging
Op de avond van de huldiging wa-

ren meer dan 100 pupillen en ju-
nioren van AKU aanwezig om een 
erehaag te vormen voor de atleten. 
Daarnaast waren natuurlijk alle ou-
ders, en vele seniorenatleten van de 
club naar het clubgebouw aan de 
Randhoornweg gekomen om deze 
toppers toe te juichen.
Wethouder Verheijen haalde alle 
winnaars een voor een naar voren 
en memoreerde de prestaties die 
ze hadden geleverd.  Hij overhan-
digde hen als blijvende herinnering 
een bronzen beeld met de beeltenis 
van een hardloper en een foto van 
de huldiging tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen die in het club-
huis opgehangen zal worden.

Namen en prestaties
De vijf medaillewinnaars zijn:
Simone de Jong, bronzen medail-
le bij het hinkstapspringen voor A-
junioren Kim Hittinger, bronzen me-
daille 600 meter C-junioren en een 
4e plaats bij de 800 meter voor B-

junioren. Wouter Heinrich, zilveren 
medaille bij de 1500 meter voor B-
junioren Eva Lubbers, bronzen me-
daile bij de 200 meter voor A-juni-
oren. Daarnaast was Eva lid van de 
estafetteploeg die een bronzen me-
daille heeft gehaald bij de 4 x 100 
meter tijdens de wereldkampioen-
schappen voor junioren in Canada.
Helen van Rossum haalde 2 medail-
les, een bronzen medaille bij de 100 
meter horden bij de A-junioren en 
een zilveren medaille bij de 400 me-
ter horden. Vervolgens werden de 2 
trainers naar voren gehaald die een 
grote rol hebben gespeeld  bij de 
successen van de atleten.
Remi Bouwmeester is trainer van de 
middenlange afstandlopers bij de 
junioren en Tim Verlaan is de trainer 
van de sprint- en hordengroep van 
AKU. Deze trainers hebben in de af-
gelopen jaar heel veel energie ge-
stoken in de trainingen en de voor-
bereidingen naar en tijdens de vele 
wedstrijden en het kampioenschap.

Een eerste zege voor CSW
Wilnis - CSW boekte zaterdag de 
eerste zege van het seizoen. Uit 
bij Zuidvogels werd met 0-1 ge-
wonnen.

Een sterk begin van CSW dat zeker 
voetballend gezien de zaken goed 
op orde had. De ploeg combineer-
de goed maar was bij de laatste bal 
net iets te slordig om echt gevaarlijk 
te worden. De eerste mogelijkheid 
kwam voort uit een vrije trap van 
Mauricio Cabeza die de bal prach-
tig in de kruising krulde maar een 
schitterende redding van de kee-
per van Zuidvogels voorkwam erger. 
Een doelpoging van Maurice Bartels 
ging maar net over.
Het eerste gevaar van Zuidvogels 
kwam ook voort uit een vrije trap 
maar de bal zeilde hoog over het 
doel. Halverwege de eerste helft 
leek CSW op voorsprong te komen 
toen Jay Klaas Wijngaarden knap 
werd vrijgespeeld maar zijn schot 
stuitte binnenkant paal uit het doel. 
Achterin was het voor CSW con-
stant oppassen voor de gevaarlij-
ke aanvallers van Zuidvogels maar 

zij hadden deze middag het vizier 
niet op scherp staan. Vlak voor rust 
een mooie kans voor Zuidvogels na 
een lange trap van de keeper rich-
ting spits die behendig de bal vrij-
maakte maar gelukkig voor CSW te 
hoog mikte.

Levendig
Na rust een levendige wedstrijd van 
beide kanten en vooral van twee 
ploegen die wilden voetballen. Er 
ontstond veel ruimte en het wach-
ten was op de openingstreffer. Kan-
sen waren er zeker maar de afwer-
king liet te wensen over.
Een prachtige aanval via Cabeza 
en Bartels kwam bij Jay Wijngaar-
den maar zijn schot ging voorlangs. 
Schoten van Cabeza misten net de 
precisie om de prima doelman van 
Zuidvogels te verrassen. Eindelijk 
leek CSW op voorsprong te komen 
toen Cabeza in de diepte werd aan-
gespeeld, de scheidsrechter liet ge-
woon doorspelen na een vlagsig-
naal, en Cabeza de bal klaar lag 
voor Jay Wijngaarden die beheerst 
intikte. Iedereen dacht aan een goal 

maar de prima leidende scheids-
rechter keurde het doelpunt alsnog 
af. Een prachtige dieptebal van Je-
roen Westera op Cabeza kon nog 
net onschadelijk worden gemaakt 
en bij een goeie voorzet van Stefan 
Baars kwam men net een lengte te-
kort om af te ronden. Aan de andere 
was het Jordi Wens die een achter-
stand voorkwam door bij een schui-
ver attent te reageren.
Een kwartier voor tijd mocht CSW 
een hoekschop nemen via Cabe-
za die de bal precies bij de eerste 
paal mikte op de inkomende Maikel 
Pauw die vervolgens schitterend in-
kopte. Zuidvogels ging op zoek naar 
de gelijkmaker maar een schitte-
rend schot spatte uiteen op de lat 
en een vrije trap rand zestien werd 
door doelman Jordi Wens op prach-
tige wijze uit de hoek gebokst. Toen 
eindelijk het laatste fluitsignaal van 
de scheidsrechter klonk was de op-
luchting groot bij CSW en was de 
eerste competitiezege een feit.

Aanstaande zaterdag speelt CSW 
thuis om 14.30 uur tegen SVL.



pagina 26 Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010

Argon blameert zich in Cuijk
Mijdrecht - Argon heeft de goe-
de overwinning van vorige week op 
AFC geen vervolg kunnen geven in 
de verre uitwedstrijd bij JVC Cuijk. 
Na een 3-0 ruststand kon scheids-
rechter Theeuwen na 90 minuten 
een 4-0 stand op het wedstrijdfor-
mulier zetten.

Zonder de vrijdag op de training ge-
blesseerd geraakte Thabiso van Ze-
ijl (Lorenzo Lassooij speelde in zijn 
plaats) begon Argon nog redelijk 
aan de wedstrijd op het kunstgras 
van JVC. Beide ploegen startten 
enigszins afwachtend en van goed 
combinatievoetbal was van zowel 
JVC- als Argonzijde geen sprake. 
De eerste waarschuwing van JVC 
kwam na ongeveer een kwartier 
spelen toen Randy Hofmeijer een 
vrije trap scherp aansneed maar 
geen JVC speler een voet tegen de 
bal kreeg, waardoor deze voorbij het 
doel van Kevin Rijnvis stuiterde. Dit 
moment had voor de Argonspelers 
een serieuze waarschuwing moeten 
zijn, maar JVC werd steeds sterker 
en de Argonauten waren verre van 
scherp in de duels en ook de twee-
de bal was vaak prooi voor de thuis-
ploeg.  

Lange bal
In de twintigste minuut nam JVC 
een voorsprong nadat Tuan Trong 
Minh niet goed anticipeerde op een 
lange bal vanuit de JVC verdediging 
en zich eenvoudig liet aftroeven. De 
schuiver in de korte hoek die daar-
op volgde van Dennis Schouten was 
Kevin Rijnvis te machtig: 1-0. 
Een paar minuten na de 1-0 verdub-
belde JVC de score uit een corner. 

De normaal gesproken zo kopster-
ke Argon-defensie was Cuijk aan-
voerder Daniël Voigt volkomen uit 
het oog verloren en deze maakte 
daar met het hoofd dankbaar ge-
bruik van: 2-0.
De tweede treffer gaf JVC de gele-
genheid zich wat te laten terugzak-
ken en liet het initiatief meer aan Ar-
gon. Argon pakte het initiatief in de-
ze fase van de wedstrijd dan ook en 
de beste kans voor Argon was voor 
Lorenzo Lassooij die goed voorbe-
reidend werk van de verder weinig 
in het spel betrokken Patrick Lok-
ken net niet doeltreffend wist af te 
ronden. Vanaf een meter of vijf zag 
hij dat zijn inzet door doelman Tinus 
ternauwernood onschadelijk werd 
gemaakt. De afvallende bal was 
voor Joshua Patrick maar diezelfde 
doelman verwerkte zijn geplaatste 
inzet vanaf de rand van het 16-me-
ter gebied tot corner. 

Opleving
Na deze opleving van Argon was 
het weer de thuisploeg dat de klok 
sloeg. De Argonauten hadden moei-
te met de passing en waren niet fel 
genoeg in de duels. De thuisploeg 
maakte daar dankbaar gebruik van 
en wist in de slotfase van de eer-
ste helft het duel definitief op slot te 
gooien. Een vrije trap op de rand van 
het strafschopgebied werd zwak 
genomen en had prooi moeten zijn 
voor Kevin Rijnvis. De Argon doel-
man ging echter niet vrijuit en zag 
tot zijn afschuw de bal over de doel-
lijn rollen: 3-0.
Marcel Keizer wisselde in de rust 
zoals verwacht aanvallend. Jordi 
van Gelderen moest het veld ruimen 

voor Aziz Ouaouirst en Lorenzo Las-
sooij zakte een linie om de opbouw 
van achteruit beter te verzorgen. 
Er waren vijf minuten in de tweede 
helft gespeeld toen Kevin van Es-
sen Lorenzo Lassooij aan de linker-
kant de diepte in stuurde. De voor-
zet kwam goed voor het doel, maar 
de kopbal van Patrick Lokken was 
niet goed genoeg om een treffer van 
Argon op het bord te krijgen. 

Vrije trap
Vlak daarna ontsnapte Argon aan 
een nog grotere achterstand toen 
een scherp aangesneden vrije trap 
voor het doel van Argon langs stui-
terde, niemand ingreep, en de net 
ingevallen Ferdi Akankan de bal te-
gen de paal aan kopte. 
In het vervolg van de tweede helft 
wist Argon weinig druk op de de-
fensie van JVC meer te zetten. De 
thuisploeg geloofde het met de 3-0 
op het scorebord wel, waardoor er 
een gezapig vervolg van de twee-
de helft ontstond.  Ver in blessu-
retijd werd de afstraffing decep-
tie voor Argon compleet toen Mick 
Boogaard namens JVC Cuijk de 4-0 
op het bord zette, hoewel er aan dit 
doelpunt wel een luchtje van bui-
tenspel zat. 
Na de degelijke 0-0 tegen Hollan-
dia en de goede 1-0 overwinning op 
AFC volgde dus een zeer teleurstel-
lende nederlaag tegen JVC, dat een 
stuk gemotiveerder was dan Argon 
dat in de drie uitwedstrijden dat het 
in de Topklasse speelde geen en-
kele keer wist te scoren. Volgende 
week komt het Bredase Baronie op 
bezoek. Hopelijk staat dan het echte 
Argon weer op het veld. 

Met liefde voor de golfbal...
Vinkeveen - Tijdens een mooie dag 
met heerlijke temperaturen zijn de 
leerlingen van Havo 5 naar de pitch 
en puttbaan van Kamerik geweest.

Na een eerste introductie door de 
professional, met uitleg over de 
clubs (stokken) en gebruik van de 

green deelden de docenten LO de 
leerlingen in over de holes. Tijdens 
de 2 uur durende rondgang langs 
de 18 holes van de pitch en put-
tbaan, een verkort golfparcours met 
lengten van 30 tot en met 70 me-
ter, hebben de leerlingen ervaren 
wat afslaan is, hoe de bal door de 

lucht vliegt, dat “plons” ook hier vis-
sen betekent en dat het putten een 
zaak is van gevoel en liefde voor de 
bal en niet de bal hard te moeten 
willen raken.
Een heerlijke ochtend en middag 
voor de examenleerlingen van dit 
jaar. 

Mascotte Sprinter bezoekt 
sportdag Sint Antoniusschool
De Hoef - Mascotte Sprinter van 
het nieuwe project Fit4Kids heeft 
op woensdagmiddag 15 september 
een bezoek gebracht aan de sport-
dag van basisschool RKBS Sint An-
tonius in De Hoef.

Tijdens deze sportdag konden kin-
deren hun krachten met elkaar me-
ten tijdens verschillende onderde-
len, zoals sprint, discuswerpen, zak-
lopen, verspringen en een skippy-
balrace. Natuurlijk deed Sprinter 

ook mee. Aan het einde van de mid-
dag kregen de kinderen hun welver-
diende certificaat uitgereikt en na-
tuurlijk een stempel voor hun Fit-
4Kids-paspoort. 
 
Druk programma
Om negen uur begonnen de leer-
lingen aan het drukke programma. 
Showballet Nicole verzorgde een 
warming-up op muziek. Na het op-
warmen van de spieren werden ver-
schillende onderdelen uitgevoerd. 

Sprinter, de mascotte van het pro-
ject Fit4Kids, kwam langs en deel-
de stempels uit voor het Fit4Kids-
paspoort. Hij liet ook zien dat hij 
goed kan keepen. Maar toch werd 
hij door veel leerlingen gepasseerd.
Aan het einde van de sportdag 
maakten de kinderen ook kennis 
met een tweede nieuwe sport.Ho-
rangi Taekwondo bracht de kin-
deren de basistechnieken van de-
ze sport bij en zorgde hiermee voor 
een goede cooling-down.

Zandersbeker tennistoernooi

All Out dé grote winnaar
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 19 september hebben de ten-
nisverenigingen TV Mijdrecht, VLTV 
Vinkeveen, TV de Kegel, TC Uit-
hoorn, Aemstelburgh en All Out op 
het VLTV terrein in Vinkeveen om de 
felbegeerde Zandersbeker gestre-
den. Alweer 40 jaar strijden de bes-
te jeugdleden van deze zes tennis-
verenigingen om de Zandersbeker. 
Dit is een initiatief van de in 1996 
overleden tennisleraar Han Zanders. 
Bij de meeste van de deelnemende 
verenigingen gaf Han les en organi-
seerde aan het eind van elk tennis-
seizoen een krachtmeting tussen de 
beste jeugdleden door het spelen 
van dubbel en mixed partijen van 
deze verenigingen.
Na zijn overlijden hebben, in over-
leg met zijn vrouw Tiny, de deel-
nemende verenigingen het spor-
tieve initiatief van Han verder op-
gepakt om dit jaarlijks terugkeren-

de evenement te continueren. Het 
toernooi begon ‘s morgens al om 
9.00 uur met een overheerlijke taart 
deels gesponsord door bakkerij De 
Kruif, die werd aangesneden door 
mevrouw Zanders. ‘s Avonds na een 
heerlijk diner kon iedereen tevre-
den naar huis. Mede door het goe-
de weer is het een zeer geslaagde 
dag geweest. Er zijn vele mooie par-
tijen gespeeld. Iedereen was heel 
sportief en tot op het eind bleef het 
spannend welke club met de wissel-
beker naar huis zou gaan.
Uiteindelijk was tennisvereniging All 
Out met 26 gewonnen sets de grote 
winnaar, maar werd op de voet ge-
volgd door TV de Kegel met 22 ge-
wonnen sets. Als derde is de VLTV 
geëindigd met 16 gewonnen sets. 
4de is Aemstelburgh geworden met 
15 gewonnen sets, TC Uithoorn 5de 
met 9 gewonnen sets en helaas 
werd TVM laatste met 8 gewonnen 

sets. Volgend jaar is TC Uithoorn 
weer aan de beurt om dit toernooi 
te organiseren. Iedereen kijkt er nu 
al naar uit.

Legmeervogels E-1 pupillen 
winnen ook in Hoofdklasse
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
kwam Legmeervogels E1 in actie te-
gen FC Almere City E1. Een sterke 
tegenstander, want betaalde voet-
balclubs hebben altijd sterke jeugd. 
De teams waren dan ook erg aan 
elkaar gewaagd en het spel golf-
de op en neer. Tot vlak voor de rust 
bleef het 0-0. Mervin Hansen zet-
te op rechts goed door en zette de 
bal voor. Hij vloog echter via een Al-
meriaans been in de goal. Met een 
prettige 1-0 ging Legmeervogels E1 
limonade drinken. 
De tweede helft bleven de Uithoor-
naars goed combineren, en begon 
de grote Tommy Fluks show. Met 
uitstekende assists vanaf de flan-
ken en vanuit de achterhoede kon 
de spits van de E1 vier doelpunten 
maken! Almere City was murw ge-
beukt en Michael van Soest knalde 
uiteindelijk de 6-0 tegen de touwen. 
Een prima resultaat van de E1 met 
uitstekend pupillenvoetbal. De ve-
le toeschouwers op sportpark De 
Randhoorn hebben genoten. Leg-
meervogels E1 deelt nu samen met 
Ajax E1 en Elinkwijk E1 de eerste 
plaats in de competitie. 

Jubilerende golfclub verrast 
overburen met 2000 euro
Wilnis - Golfclub Veldzijde, die 
dit jaar haar 25-jarig bestaan 
viert, is haar ‘Lustrumweek’ zon-
dag begonnen met een invitatie-
wedstrijd voor leden en hun gas-
ten. 

Omdat de golfclub en Golfpark Wil-
nis hadden besloten dat de op-
brengst van een aantal wedstrij-
den tijdens de feestweek voor goe-
de doelen bestemd zou worden, 
was ook Stichting De Bovenlanden 
als ‘goed doel’ aangewezen. Omdat 
de gasten op deze invitatiedag geen 
Greenfee hoefden te betalen, lever-
de Golfpark Wilnis een grote bijdra-
ge aan de donatie.

De Stichting - die dit jaar óók 25 
jaar bestaat - en zich inzet voor 
landschapbeheer en natuurbehoud, 
heeft een natuurgebied aan de Bo-
vendijk, direct tegenover het terrein 
van de Golfclub, en zijn dus over-
buren. Zoals de voorzitter, Jan van 
’t Riet opmerkte, was dát het be-
gin van Stichting De Bovenlanden. 
Doordat een afgegraven terrein in 
1985 door Gerrit Kool ‘met geslo-
ten beurzen’ werd overgedragen, 
kon hier een natuurterrein ontstaan 
waar veel planten en bloemen goed 
konden gedijen en waar planten-
soorten kwamen, die men elders in 
de omgeving niet meer vindt.

De Stichting werkt met vrijwilligers 
en is afhankelijk van subsidies en de 
steun van adoptanten en donateurs. 
De cheque van 2000 euro die zon-
dag door de voorzitter van GC Veld-
zijde, Yvette Bartlema, aan Stich-
ting De Bovenlanden werd over-
handigd was, zoals Jan van ’t Riet 
enthousiast opmerkte: “een fantas-

tisch en onverwacht groot cadeau 
van de ene jubilaris aan de andere, 
dat ons in staat stelt met ons werk 
door te gaan en dringende noodza-
kelijke investeringen mede mogelijk 
maakt. “
- De twee jubilerende voorzitters, Jan 
van ’t Riel en Yvette Bartlema, schud-
den elkaar de hand.
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Biljarter Aad van Kessel stijgt 
boven zichzelf uit
De Kwakel - Afgelopen week vond 
de derde competitieronde plaats 
van het district Veen en Rijnstreek. 
Na alle drukte van de kermis was 
het weer eens een normale week 
voor de mensen van biljartvereni-
ging ‘t Fort uit De Kwakel.
In de C4 moest het team van Aad 
van der Laan het opnemen tegen 
Jacobswoude.  Aad van der Laan 
mocht het spits afbijten voor zijn 
team. In een degelijke partij liet Aad 
zien de zomer goed te zijn doorge-
komen. In 29 beurten haalde Aad 
zijn 56 caramboles bij elkaar. Zijn 
tegenstander gedesillusioneerd 
achterlatend. Deze kwam maar tot 
een productie van 36. Ook Arjen 
Vlasman liet goed biljartspel zien 
deze avond. 53 uit 32 is een zeer 
respectabele score voor Arjen zijn-
de.Het was echter niet genoeg voor 
de volle 3 punten. Zijn tegenstander 
was gelijktijdig uit waardoor dit een 
remise opleverde.
Door het goede spel vorig seizoen 
van Arjen is Aad van Kessel dit jaar 
gedegradeerd tot 3e speler. Aad zou 
Aad niet zijn als hij alles op alles zal 
zetten om dit halverwege het sei-
zoen recht te zetten. Was de eer-
ste wedstrijd van Aad nog een beet-
je aftasten, deze week ging hij er 
vol tegenaan. Slechts 15 beurten 
had Aad nodig om zijn 50 caram-
boles binnen te slepen, met tussen-
door zelfs nog een serie van 11. Een 
goed begin is het halve werk. Met 
deze score is de basis gelegd voor 
een gemiddelde wat halverwege het 
seizoen er voor kan zorgen dat Aad 
weer 2e speler word. Al zou het re-
kenwerk van Aad nog wel eens roet 
in het eten kunnen gooien. Kees van 
der Meer bracht er deze avond wei-
nig van terecht. Hij zal uit een an-
der vaatje moeten gaan tappen. Dit 
is tegen Kees niet tegen dovemans-
oren gezegd, want ze smaakten 
goed uit het andere vaatje.

In de C1 speelde het team van Kees 
de Bruyn een thuiswedstrijd tegen 
De Plas uit Langeraar. In tegenstan-
der Michael Wedema had Kees ie-
mand waar hij zich aan op kon trek-
ken.Op dit soort momenten voelt 
Kees zich enorm in zijn element. 
Hoe harder Kees dan om de tafel 
begint te rennen, des te beter gaat. 
Met een hoogste serie van 96 had 
Kees maar 16 beurten nodig om zijn 
180 caramboles bij ekaar te spelen.
Chappeau! Willem Wahlen, dit jaar 
nieuw in het team van Kees wacht 
nog steeds op een overwinning. Het 
begint welliswaar beter te draai-
en maar ook deze week kwam Wim 
niet tot een overwinning. Maar van 
Wim weet je dat hij er over een paar 
maanden staat en dan moeten ze 
van goede huize komen om hem te 
verslaan. Hans van Eijk de “Keurbil-
jarter” uit de Hoef kwam er 8 tekort 
om de overwinning binnen De Kwa-
kel te houden. Door het goede spel 
van Kees pakte Kees deze week in 
zijn eentje 3 punten. Een 4-3 neder-
laag dus voor dit team.

Niet slecht
Het team van Ton Karlas speelde 
uit in Roelofarensveen bij de Pe-

persteeg. Ton speelde zelf helemaal 
niet slecht, had zelfs 60 caramboles 
in 19 beurten maar zijn tegenstan-
der was veel beter. Hier doe je niks 
aan. Volgende week weer opnieuw 
proberen. Huib Bakker is druk be-
zig om zijn slechte seizoen van vorig 
jaar snel te doen vergeten. Met 55 
uit 36 bleef Huib zijn tegenstander 
voor. Dick Ausma mocht als inval-
ler van Jan Schockman proberen de 
punten mee naar De Kwakel te ne-
men. In 39 beurten had Dick zijn 55 
caramboles bij elkaar. Tegenstander 
Werner Hogenboom kon hier weinig 
tegenover stellen waardoor een 5-2 
overwinning in de boeken kon wor-
den bijgeschreven. In de C5 spe-
len dit jaar weer drie teams van bil-
jartvereniging ‘t Fort. Het team van 
Frans van Doorn speelde uit bij Rij-
negom in Zoeterwoude. Frans wacht 
nog steeds op zijn eerste overwin-
ning. Ook al deed hij ditmaal flink 
zijn best, het was niet goed genoeg 
voor de overwinning. Zelfs een serie 
van 11 kon daar geen verandering 
in brengen. Ook Peter Maijenburg 
had een tegenstander die gewoon 
nog een maatje te groot is. Al zou je 
dat niet zeggen als je Peter ziet. Ge-
lukkig konden invaller Ton Onder-
water en Maus de Vries wel zorgen 
voor de winstpunten. Hierdoor ging 
dit team met een kleine nederlaag 
naar huis. 5-4. In een heuse broe-
derstrijd namen de andere 2 teams 
van ‘t Fort in de C5 het tegen elkaar 
op. Het team van Willem Holla speel-
de tegen het team van Gerard Plas-
meijer. Willem vond zijn waterloo te-
gen Gerard. In 33 beurten haalden 
Willem 33 caramboles en had Gerad 
zijn 39 bij elkaar. Geen hoogstaande 
partij maar wel heel spannend. Pie-
ter Langelaan liet daarentegen zien 
direct korte mette te maken met zijn 
tegenstandster. Verlies wilde hij zich 
niet permitteren omdat hij dit an-
ders weken aan moet horen. In 24 
beurten had Pieter zijn carambo-
les bij elkaar, waar tegenstandster 
Jolanda Brandse niet verder kwam 
dan 17 caramboles. Chris Draaisma, 
voorbij gestreefd door Pieter in de 
rangorde bij dit team deed het voor-
beeld van Pieter volgen. Ook hij be-
haalde een mooi gemiddelde van 
1.21 en bleef aan de goede kant van 
de score.

Jack Baak is bezig met een goe-
de reeks. Ook vanavond had hij het 
weer op zijn heupen. Nou gaat het 
gerucht dat Jack op salsa les zit dus 
dat hij het op zijn heupen heeft is 
niet zo gek.  Door de overwinning 
van Jack op Leon Loos ging zijn 
team met de overwinning aan de 
haal. Een nette 7-2

Driebanden
In de driebanden B1 klasse ging 
het team van Jan van Doorn in de 
tussenstand aan de leiding. Deze 
week mochten ze uit spelen bij Ja-
cobswoude in Woubrugge. Jan zelf 
speelde uitmuntend.Alles leek er 
zomaar op te vliegen, maar dat dit 
niet zomaar gaat dat weet iedereen. 
Tegen tegenstander Danny Schijf 
had Jan zijnn 42 caramboles in 36 
beurten bij elkaar. Een mooi gemid-

delde van 1.166, daar mag je mee 
thuis komen in deze klasse. Jammer 
is het dan ook dat zowel Marco van 
Kessel als Theo Bartels het voor-
beeld van Jan niet kunnen volgen. 
Beiden gingen kansloos onderuit, al 
kwam Marco er “slechts” 1 tekort. 
Dit maakt het verlies nog zuurder. 
Het team van John van Dam speel-
de uit in Roelofarendsveen. Bij Café 
Jan Punt voelt John zich als een vis 
in het water. Hij was dan ook vast-
beraden om de overwinning uit het 
vuur te slepen. Na een remise van 
vorige week zou je denken dat John 
het lek boven heeft. Het leek er wel 
op. 50 uit 58 is precies het gemid-
delde wat John zou moeten spelen. 
Zijn tegenstander hoefde er “maar” 
32. Ook hij had deze in hetzelfde 
aantal beurten bij ekaar. Een remi-
se dus. Jos Spring in’t Veld, normaal 
bijna altijd goed voor de 2 punten, 
gaf deze avond niet thuis. Zo moest 
Henny van Doorn er voor zorgen 
dat de overwinning mee terug ging. 
Op dit soort momenten is Henny op 
zijn sterkst. De “vice” Nederlands 
Kampioen driebanden van de eer-
ste klasse speelde als een tijger en 
verkocht zijn huid duur. Deze wils-
kracht bezorgde hem de overwin-
ning. Maar omdat zijn tegenstander 
genoeg caramboles bij elkaar speel-
de ging het extra punt naar dit team 
toe. Zo kon het team van John als-
nog met 4-3 verliezen. 

Verwacht
Bart de Bruyn en cs had een lasti-
ge avond verwacht. Tegen het ROAC 
uit Rijpwetering is het altijd las-
tig biljarten. Dit ondervond Bart als 
geen ander. Tegenstander Ed Strijk 
maakte gewillig gebruik van de bal-
len die Bart weg lag. 42 uit 31 bracht 
voor Ed het gemiddelde van 1.355. 
Misschien moet Bart eens leren om 
naar rood toe te spelen. Gelukkig 
konden Martien Plasmeijer en Plat 
Voorn het resultaat van Bart snel 
doen vergeten.
Beiden speelden een overwinning 
bij elkaar en door ook het extra punt 
te pakken konden weer eens 5 pun-
ten worden bijgeschreven. 
Het team van Piet Bocxe speelde te-
gen Roelofarendsveen. In dit team 
speelt topspeler Eric van Haest-
regt. Rik mocht als eerste speler 
invallen en gaf Eric echt wel partij 
maar tegen zoveel geweld was zelfs 
de kampioen van de G8 niet opge-
wassen. Ook Piet zelf en Johan van 
Doorn konden geen potten breken 
deze avond. Hierdoor gingen de 7 
punten naar de tegenstander.
In de B2 tot slot mocht het team van 
Wery Koeleman proberen om vol-
doende punten binnen te halen om 
hun doelstelling voor dit seizoen te 
kunnen verwezenlijken, nl kampi-
oen worden.

Over deze wedstrijd valt heel veel te 
schrijven. De enige punten die echt 
uit het oog springen zijn dat Alex 
van der Hulst zelfs aan 75 beurten 
niet genoeg heeft om 25 carambo-
les te halen, en dat Kees Smit tot 
slechts 12 caramboles kwam in 49 
beurten. Over de uitslag hoef ik u 
dus niet verder te informeren. 

Honkbal Clinic ondernemers 
een doorslaand succes
Uithoorn - Dat honkbal ook leuk 
is voor onervaren spelers werd 
maar weer eens bewezen tijdens de 
honkbal clinic voor ondernemers op 
donderdag 16 september jl.
Sponsors van Honk- en Softbalver-
eniging Thamen waren die dag uit-
genodigd voor een professionele 
honkbal clinic. Doordat elke spon-
sor zelf nog 5 relaties mocht mee-
nemen, was er een grote groep met 
enthousiaste ondernemers aanwe-
zig.

De middag startte met een ope-
ningswoord van voorzitter Jeroen 
Weisscher. Hij bedankte alle spon-
sors voor hun financiële bijdrage 
waarmee Thamen haar vereniging 
nog verder kan professionalise-
ren. Paul van Bijsterveldt, lid van de 

sponsorcommissie en zelf ook on-
dernemer, legde vervolgens de link 
tussen ondernemen en honkballen.
Met de warming-up startte het 
sportieve gedeelte van de middag. 
Elvin Englentina nam een groep 
mee naar de slagkooi om de tech-
niek van het slaan onder de knie te 
krijgen. Rob Huibregtsen ging met 
een groep fielden en Eric Schou-
ten leerde de deelnemers hoe je 
hard en gericht kunt gooien. De drie 
technieken vormden een circuit, 
waardoor iedereen alle onderdelen 
deed. Ter afsluiting werd het geleer-
de in de praktijk gebracht in een on-
derlinge honkbalwedstrijd.
Moe maar voldaan van het spor-
ten, werden de ondernemers ver-
volgens in het clubhuis getrakteerd 
op drankjes en luxe hapjes. Tijdens 

deze netwerkborrel werd het sport-
evenement uitgebreid besproken 
en werden nieuwe zakelijke con-
tacten gelegd. Met een gesponsor-
de sporttas, gevuld met honkbalar-
tikelen, ging elke deelnemer tevre-
den naar huis.
De sponsordag werd dit jaar voor 
het eerst georganiseerd voor de on-
dernemersclub Vrienden van Tha-
men. De grote opkomst en de en-
thousiaste reacties van de deelne-
mers hebben laten zien dat het ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Spon-
sors van Thamen zullen elk jaar uit-
genodigd worden voor een soort-
gelijk evenement. Bent u geïnteres-
seerd in een lidmaatschap van de-
ze ondernemersclub? Op de websi-
te www.vriendenvanthamen.nl vindt 
u alle informatie en contactgevens.

Winst voor Qui Vive Jongens A1
Uithoorn - Zaterdag 18 september 
speelden de jongens A1 van Qui-Vi-
ve op eigen veld hun tweede wed-
strijd van de voorcompetitie Top-
klasse A tegen Hurley. De eerste 
wedstrijd uit bij Overbos was helaas 
in een 3-3 eindstand geëindigd, dus 
werd het tijd om 3 punten te gaan 
pakken... Dat het Uithoornse hoc-
keyteam die drie punten daadwer-
kelijk zouden binnenslepen, daar 
zag het in de eerste helft aanvanke-
lijk niet naar uit. De gasten uit het 
Amsterdamse Bos kwamen goed uit 
de startblokken en creëerden ver-
schillende goede kansen. Tot een 
doelpunt  voor de Amsterdammers 
kwam het echter niet. Keeper Kaas 
hield samen met de achterste linie 
het doel schoon.

Spannend duel
In de loop van de eerste helft kwa-
men de Qui Vive mannen meer en 
meer “in de wedstrijd” en kwamen 
ook steeds vaker in de cirkel van de 
tegenpartij. Op slag van rust was er 
echter nog geen doelpunt gepro-
duceerd. Over en weer werden er 
meerdere kansen gemist. Het werd 
een spannende wedstrijd. Voor de 
neutrale kijker was het een boei-
end kijkspel dat heen en weer golf-
de. Hurley had tot nu toe echter het 
beste van het spel gehad…..

Tom Gunther op dreef
Na de rust zag Qui-Vive echter kans 
om de 1-0 op het bord te zetten. Dit 
doelpunt kwam voor hun opponen-

ten duidelijk als een onaangena-
me verrassing. Nog onaangenamer 
was het tweede doelpunt, dat net 
als het eerste, wederom werd ge-
scoord door Tom Gunther, die de-
ze middag goed op dreef was. Hij 
zou in het vervolg van de twee-
de helft nog twee keer het net vin-
den….. De vandaag behaalde over-
winning was vooral een teampresta-
tie. De jongens van de A1 opereer-
den als een echt collectief en daar 
hebben de toeschouwers van geno-
ten. Overigens werden twee van de 
vier treffers uit een strafcorner ge-

maakt. Hier is dan ook flink op ge-
oefend en met succes!
Hurley gaf zich echter niet zon-
der slag of stoot gewonnen. Ook zij 
scoorden twee maal. Dit was echter 
onvoldoende en zo liepen de hoc-
keyers uit De Kwakel als overwin-
naars van het veld. Het was een ver-
diende zege, waar hard voor was 
gewerkt. Het talrijk opgekomen pu-
bliek beloonde coach Erik Otto, ma-
nager Pieter Bas Kolenberg en hun 
team met een fors applaus.
Volgende week staat de uitwedstrijd 
tegen Xenios op het programma. 

Tom Gunther, met vier doelpunten voor Qui Vive man of the match. 

Handbaldames van KDO 
in nieuwe sponsorpakken
De Kwakel - Dames 1 van KDO 
handbal is het veldseizoen gestart 
in nieuwe trainingspakken, gespon-
sord door DDinformatica uit Hoofd-
dorp. In de nieuwe pakken hebben 
de dames al vier competitiewedstrij-
den mogen aantreden, waar zowel 
winst- als verliespartijen bij hebben 
gez  eten.

Sponsor van de KDO-selectie Hein 
Megens vindt het belangrijk dat de 
dames er netjes en als één team bij-

lopen voor en na de wedstrijden. 
Dat heeft uitstraling naar tegen-
stander en publiek, het vergroot de 
teambuilding en daardoor ook de 
prestaties.

Voortgang veldcompetitie
De dames 1 is de veldcompetitie 
gestart met twee verlies- en twee 
winstpartijen. Daarmee bezetten ze 
op dit moment een 4e plaats in de 
competitie. In oktober gaat de se-
lectie, aangevuld met enkele A-

jeugd speelsters, op trainingsweek-
end naar Zeist. Daar wordt het team 
door middel van veel training en een 
oefenwedstrijd klaargestoomd voor 
het zaalseizoen.

DDinformatica
DDinformatica uit Hoofddorp helpt 
u bij het elimineren van papier en 
het optimaliseren van uw docu-
mentstromen. Als autoriteit op het 
gebied van Document Proces Au-
tomatisering bieden zij een breed 

Vlnr. staand: Elise Stronkhorst, Thea Verzaal (coach), Merel Vork, Maartje Vork, Melanie Valentijn, Iris Vork, Hein Me-
gens (trainer/coach, sponsor). Zittend: Marin Meijer, Sylvia Peek, Eva Onderwater, Femke de Jong, Miranda Hoekman.

Eenvoudige overwinning van 
thuisspelende Legmeervogels 
Uithoorn - De thuiswedstrijd van 
Legmeervogels tegen VVH/Velser-
broek was een wedstrijd van teams 
die via de nacompetitie gepromo-
veerd waren uit de vijfde naar de 
vierde klasse van de zaterdag com-
petitie.
Aftrap is voor de Legmeervogels. 
Na snel bal verlies van Legmeervo-
gels komt VVH/Velserbroek gevaar-
lijk voor het doel van Jos van Duy-
keren. Resultaat is dat er twee cor-
ners weggegeven worden binnen 
een minuut. Met veel moeite kun-
nen deze onschadelijk gemaakt 
worden. Legmeervogels is gewaar-
schuwd. VVH/Velserbroek is een 
ploeg die wel degelijk en goed kan 
voetballen en is in de openingsfa-
se de betere ploeg. In de vierde mi-
nuut is het Legmeervogels die met 
een snelle aanval de scoren weet 
te  openen door een mooie lob van 
Wesley Roberts 1-0.  In de 17de mi-
nuut een afstandschot van Bas Rig-
harts die mooi in de verre hoek, bui-
ten het bereik van de doelman, het 
doel indraait 2-0. Drie minuten la-
ter is het VVH/Velserbroek die met 
een goed uitgevoerde aanval tegen 
scoort 2-1. Drie minuten later is het 
weer de beurt aan Legmeervogels 

om te scoren. Nick Driehuis geeft 
een hoge voorzet voor het doel van 
VVH/Velserbroek, of was het een 
schot op doel, de doelman beoor-
deelt de bal verkeerd en hij werkt 
de bal in zijn eigen doel 3-1. In de 
26ste minuut is het Coen van Weer-
denburg die met een afstand schot 
de doelman verrast en de 4-1 aante-
kent. Volgens kenners had de doel-
man zijn dag niet. Toch blijft VVH/
Velserbroek gevaarlijk en de aan-
val zoeken. In de 39ste minuut weer 
een goedlopende aanval die met 
een doelpunt beloond werd 4-2. 
Vlak voor rust nog een mooie red-
ding van Jos van Duykeren op een 
afstandschot van VVH/Velserbroek 
die hij met moeite onder de lat van-
daan corner kan tikken. 
Tweede helft een zelfde spelbeeld. 
Velserbroek probeert het spel te 
maken en heeft het initiatief. Leg-
meervogels speelt een beetje mat 
en afwachtend en verliest menig 
duel met VVH/Velserbroek. Dit spel-
beeld houdt ruim een half uur aan 
en er gebeurd eigenlijk niets. Ein-
delijk, in de 83ste minuut een Leg-
meervogels opleving. Een aanval 
met Bas Righarts in de hoofdrol. 
Bas Righarts wordt vrij gezet, om-

speelt de keeper en scoort de 5-2. 
VVH/Velserbroek trapt na dit doel-
punt af en een aanval wordt door 
een overtreding van Legmeervo-
gels onderbroken. Aan de discussie 
over de juiste plaats van het delict 
wordt door zoveel Legmeervogels 
spelers deelgenomen dat de vrij 
trap gewoon door VVH/Velserbroek 
wordt genomen. Scheidsrechter laat 
het doorgaan en VVH/Velserbroek 
scoort de 5-3 in de 85ste minuut. 
Het lijkt dat Legmeervogels eindelijk 
wakker geworden is en zoek revan-
che door middel van de aanval. Van-
af de 85ste minuut krijgt Legmeer-
vogels zes kansen om de scoren te 
verhogen. Mooiste was van Bas Rig-
harts. Hij staat vrij, twee meter voor 
een leeg doel, en krijgt het voor el-
kaar om over te schieten. Nick Drie-
huis schiet de bal in de handen van 
de stilstaande doelman die eigen-
lijk aangeeft, kies maar een hoek. 
Omdat er een voorsprong voor Leg-
meervogels was, was het zeer ver-
makelijk om dit te zien. Het was een 
doelpuntrijke, leuke en sportieve 
wedstrijd die door Legmeervogels 
winnend werd afgesloten. Komen-
de zaterdag tegen de Kon. HFC in 
Haarlem.

TIP VOOR DE KRANT? BEL: 0297-581698
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Regio - Het gaat snel met de aan-
leg van de omgelegde provincia-
le weg N201. Misschien sneller dan 
gedacht. Een fl ink stuk N201, te 
weten het deel tussen de Fokker-
weg bij Schiphol-Rijk en de roton-
de (in aanleg) bij de Amsterdamse 
weg ter hoogte van het industrie-
gebied Noord in Uithoorn, wordt op 
23 juni volgend jaar opgeleverd! Dit 
zei Niko Poolen, woordvoerder van 
de Alliantie, het consortium dat de 
N201 realiseert, tijdens een presen-
tatie over de N201. Dit werd gehou-
den ten kantore van het Projectbu-
reau N201+ aan de Boeingavenue 
in Schiphol-Rijk. Hier werd door 
Projectleider Peter Weevers uitge-
breid uitleg gegeven over wat het 
Masterplan N201 inhoudt. Eén en 
ander was onderdeel van een be-
zoek en rondleiding door de in aan-
bouw zijnde Waterwolftunnel on-
der de Ringvaart bij de Oude Meer. 
De tunnel is een belangrijk onder-
deel in de N201. Woensdag 15 sep-
tember bood de provincie Noord-
Holland mede namens de gemeen-
ten Haarlemmermeer en Aalsmeer, 
de lokale en regionale pers de kans 
eens een kijkje te komen nemen tij-
dens de bouwvoortgang van de tun-
nel inclusief de bijbehorende infra-
structuur.

Bijbehorende infrastructuur 
Op een van de luchtfoto’s is duide-
lijk te zien dat de toegangswegen 
bij de tunnelingang aan de kant van 
de Fokkerweg al bijna gereed zijn. 
Daar wordt reeds druk gebruik ge-
maakt van de (nieuwe) wegen, met 
uitzondering van de toerit naar de 
tunnel omdat er nog geen aanslui-
ting is vanaf de toekomstige N201 
via Schiphol-Rijk. Begin volgend 
jaar worden daarvoor de werk-
zaamheden opgestart in de uit-
voering van de zogeheten ‘Boeren-
landvariant’. Dat is het deel van de 
weg dat vanaf het nog aan te leg-
gen industrieterrein Schiphol Logis-
tics met viaducten over de Kruisweg 
en Beech Avenue achter de bebou-
wing van Schiphol-Rijk langs komt 
te lopen. Over het grondgebied van 
Luchthaven Schiphol sluit de weg 
aan op het tracé naar de tunnel. De 
planologische procedure daarvoor 
is 23 juli jl. in werking gezet.
Richting Aalsmeer en Uithoorn ba-
kent het tracé zich duidelijk af. Hier 
wordt hard gewerkt aan de on-
derdoorgang bij de Oosteinder-
weg, Hoge dijk en Aalsmeerder-
weg. Maar ook bij de Middenweg, 
Hornweg en verderop aan de Leg-
meerdijk ter hoogte van de Bloe-
menveiling schiet het al aardig op. 
Bij laatstgenoemde wordt inmiddels 
de fl y-over gebouwd, die de verbin-
ding vormt tussen de Bloemenvei-
ling en de N201 om het vrachtver-
keer sneller op de N201 toe te laten. 
Die is hier als 2 x 2 rijstroken uit-
gevoerd. Na de rotonde die aanslui-
ting geeft op de Amsterdamseweg 
Industriegebied Noord in Uithoorn, 
wordt het aantal rijstroken terugge-
bracht naar één voor elke rijrichting. 
De weg gaat via een enkele tunnel-
buis (aquaduct) bij Amstelhoek on-
der de Amstel door en sluit aan op 
de bestaande N201 ter hoogte van 
de kruising met de Tienboerenweg.

Oplevering juni 2011
De Waterwolftunnel heeft een ge-
sloten deel van 700 meter en een 
verdiepte weg (open bak construc-
tie) van zo’n 300 meter in de rich-
ting van de Aalsmeerderweg. Ruim 
drie jaar na de start van de bouw-
werkzaamheden kan men helemaal 
onder de Ringvaart door lopen. De 
tunnel heeft een doorrijhoogte van 
4.70 meter en is uitsluitend be-
doeld voor gemotoriseerd verkeer. 
De tunnel bestaat uit twee van el-
kaar gescheiden tunnelbuizen voor 
2 x 2 rijstroken. Tussen de tunnel-
buizen ligt het middentunnelkanaal. 
Dit is bedoeld als technische ruim-
te en tevens als vluchtroute bij on-
verhoopte calamiteiten in de tun-
nelbuizen. Een van de tunnelbui-
zen is inmiddels gedeeltelijk voor-
zien van een ondergrond met daar-
op de eerste laag asfalt. Bovenop de 
tunnel is een bedieningsruimte ge-

bouwd van waaruit de tunnelbuizen 
worden bewaakt en bestuurd. In de 
tunnel wordt met ventilatoren de 
lucht voortdurend ververst. Omdat 
de lengte van de tunnelbuis binnen 
de veiligheidslimiet valt, kan hier 
volgens het hoofd technisch toe-
zicht van het bouwwerk, Wim Boe-
laars, met eenvoudige beveiliging 
worden volstaan. Boelaars gaf uit-
gebreide toelichting over de techni-
sche inrichting en bouw van de tun-
nel. Ook dat het diepste punt van de 
tunnel 15 meter onder het water-
niveau van de Ringvaart ligt. Eerst 
werd 210.000 m3 grond ontgraven 
alvorens met de werkelijke bouw 
van de tunnel kon worden begon-
nen. Daarbij werd voortdurend sa-
mengewerkt met de vliegverkeers-
leiding van Schiphol omdat de tun-
nel precies in het verlengde van de 
Aalsmeerbaan ligt. Om de tunnel-
buis te kunnen realiseren moest er 
6.300 ton aan damwanden, elk stuk 
met een lengte van 25 meter, in de 
grond worden geheid waar slechts 
een veilige werkhoogte van 13,5 
meter was toegestaan. Alleen als 
de Aalsmeerbaan niet in gebruik 
was kreeg men toestemming om de 
damwanden met een hoge kraan op 
hun plaats aan te brengen. Voor de 
tunnel is 29.000 m3 beton - waar-
van ca. 11.000 m3 onderwaterbe-
ton - en 3.000 ton wapening ge-
bruikt plus 500 prefab heipalen. In 
het tunneldeel onder de zogehe-
ten ‘Bovenlanden’ – een waarde-
vol natuurgebied dat later weer in 
haar oorspronkelijke vorm wordt te-
ruggebracht - is het onderwaterbe-
ton op een van wapening voorzien 
hellend vlak gestort. Een bouwwij-
ze die uniek is in Europa. Op dit mo-
ment worden de tunnelwanden be-
kleed met 16.000 m2  brandweren-
de beplating en 11.000 m2 wandte-
gels. Inmiddels wordt in de tunnel-
buizen ook de toekomstige rijweg 
aangelegd. Als de tunnel gereed is 
wordt de grond aan het oppervlak 
ingericht om te dienen als leefge-
bied voor de zeldzame rugstreep-
padden die hier hun domicilie heb-
ben. Momenteel hebben die tijde-
lijk een vervangend leefterrein. De 
rugstreeppad is een wettelijk be-
schermde diersoort volgens de fl o-
ra- en faunawet. De bouw van de 
tunnel kost 20 miljoen euro. De ci-
vieltechnische oplevering van de 
tunnel zal plaatsvinden op 23 juni 
2011, waarna het testen van de tun-
neltechnische installaties zal plaats-
vinden. Ook het wegtracé wordt dan 
opgeleverd. Het ligt in de bedoeling 
om de tunnel begin 2012 voor het 
autoverkeer open te stellen. Als het 
allemaal vlotter verloopt dan ver-
wacht wellicht zelfs eerder.

Uithoorn in en uit?
Een eventuele onvoorziene snel-
lere oplevering van de omgeleg-
de N201 zal ook gevolgen hebben 
voor de verkeersafwikkeling nabij 
en in Uithoorn. Zowel de Zijdelweg 
als de Amsterdamse weg krijgt al-
le verkeer van de nieuwe N201 te 
verwerken. Dat komt uit de richting 
Schiphol-Oost via de Fokkerweg en 
de bestaande Kruisweg, dus van-
af de A4. Daarbij zit ook het door-
gaande verkeer, want het aquaduct 
bij Amstelhoek is dan bij lange na 
nog niet klaar. Dan hebben we het 
nog niet over het verkeer dat vanuit 
Uithoorn richting de nieuwe N201 
gaat. Rijst de vraag of dit dan ge-
splitst en deels over de omgelegde 
en de bestaande N201 wordt geleid, 
of wordt de nieuwe weg niet in ge-
bruik genomen zolang het aquaduct 
nog niet gereed is? Wij hebben dit 
aan wethouder Maarten Levenbach 
van de gemeente Uithoorn voorge-
legd. Hij beloofde ons daar zo spoe-
dig mogelijk op te antwoorden.
De provincie Noord-Holland rea-
liseert de omlegging van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp 
en Amstelhoek. In het N201+ pro-
gramma wordt samengewerkt met 
de gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en 
De Ronde Venen. De nieuwe weg 
verbetert de bereikbaarheid, leef-
baarheid en verkeersveiligheid in 
het gebied.

De N201 gezien in de richting van Uithoorn. Van beneden naar boven de krui-
singen met de Aalsmeerderweg. Middenweg en Hornweg met de toe- en af-
ritten. Aan de bovenrand van de foto de Legmeerdijk met rechts de Bloemen-
veiling (Bron: Projectbureau N201+)

De Waterwolftunnel in de N201 met het midden de Oosteinderweg en de 
Hoge dijk. Rechts beneden het gesloten tunneldeel, links het open gedeelte.
Geheel links de Aalsmeerderweg (Bron: Projectbureau N201+)

Werkzaamheden aan de toerit naar de tunnel bij Schiphol-Rijk

In één van de tunnelbuizen is de onderlaag voor de rijweg al aangebracht. 
Links pallets met brandwerende tegels

Werkzaamheden aan het open bak gedeelte, gezien in de richting Aalsmeer-
derweg

Tunnelbuis ingang Aalsmeerzijde. Het middentunnelkanaal moet nog worden 
verlengd. Boven de graafmachine kruist de Oosteinderweg

Oplevering deel nieuwe N201 medio volgend jaar!

Afwerking Waterwolftunnel in volle gang

In het midden de Waterwolftunnel in aanbouw gezien in de richting 
van Schiphol. Achter het industriegebied van Schiphol-Rijk zijn de 
nieuwe wegen al goeddeels gereed. Geheel links de Fokkerweg (Bron: 
Projectbureau N201+)



Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010 pagina 29

Sponsoren tekenen nieuwe 
contracten bij Legmeervogels

v.l.n.r.: Jos van den Berg, Geert Ensing, Bart Top en Louis van Huik

Uithoorn - Zondag 19 september 
jl. heeft na een gedegen voor-
bereiding van de sponsorcom-
missie een drietal grote sponso-
ren hun contracten getekend met 
Legmeervogels.

De nieuwe hoofdsponsor van de se-
nioren is PHANOS NV, vertegen-
woordigd door Geert Ensing en 
Edwin van der Pol. UBA Bouw, ver-
tegenwoordigd door Louis van Huik, 
heeft zijn contract als 2e sponsor 
van de senioren verlengd. En met AH 
Jos van den Berg, vertegenwoordigd 
door Jos van den Berg, heeft Leg-
meervogels het contract als Hoofd-

sponsor van de grote jeugdafdeling 
ook voor 3 jaar verlengd. 

Kennismaken
Na een kennismaking van de spon-
sors met de aanwezige spelers en 
trainers van Legmeervogels Zondag 
1 konden de contracten getekend 
worden door de gasten en de voor-
zitter van Legmeervogels, Bart Top. 
Vervolgens was er tijd voor een hap-
je en een drankje waarbij Bart Top 
in een korte toespraak de aanwezige 
bedrijven bedankte voor hun steun 
en de overtuiging uitsprak dat de 
contracten die nu getekend zijn met 
de daaruit voortvloeiende inkom-

sten Legmeervogels in staat zal stel-
len zich op een goed niveau te hand-
haven en met de verschillende seni-
oren- en jeugdselecties een aantal 
fl inke passen voorwaarts te maken.

Daarna werd gezamenlijk de wed-
strijd Legmeervogels–ZSGO/WMS 
bekeken om na de wedstrijd nog 
even na te praten. Legmeervogels 
is trots op deze sponsoren, net als 
op alle andere, en blij met de nieuwe 
relaties en blijft vanuit zijn visie het 
beleid uitvoeren om zijn basis breder 
te maken zodat de vereniging zich 
nog beter kan manifesteren in Uit-
hoorn en omgeving. 

Legmeervogels B1 zaterdag
wint van Nieuwegein
Uithoorn - Onder trieste omstan-
digheden was Geinoord naar 
Uithoorn gekomen om de derde 
competitiewedstrijd te spelen.

Een Geinoord speler had zeer re-
centelijk een familielid verloren, 
maar de speler in kwestie besloot 
zelf toch aan te treden. Voor de 
wedstrijd werd een indrukwekken-
de minuut stilte gehouden. 
Het werd in de wedstrijd direct dui-
delijk dat het Geinoord collectief 
hierdoor enorm gesterkt was. Leg-
meervogels (zonder Guido, blessu-
re) probeerde met verzorgd voet-
bal de Geinoord defensie te ontre-
gelen, maar de fysiek sterkte tegen-
stander gunde LMV geen ruimte. 
Zelf loerde Geinoord de eerste helft 
op de counter. Toch presteerde de 
B1 het vandaag weer om geen kan-

sen weg te geven, maar wel met 0-1 
achter te komen. Bij een corner van 
de tegenstander werd niet goed ge-
dekt door de LMV defensie, waar-
door bij de tweede paal twee men-
sen vrij kwamen en een hiervan re-
delijk eenvoudig kon binnenkoppen. 
Legmeervogels creeerde wel drie 
goede kansen, maar in de afronding 
was net te veel tijd nodig om het net 
te kunnen vinden. Een 0-1 ruststand 
was het gevolg. 

Geduldig
In de rust werd afgesproken gedul-
dig te blijven voetballen. Toch had 
LMV de hulp nodig van Geinoord 
defensie om de gelijkmaker te pro-
duceren. Slecht uitverdedigen van 
de tegenstander bracht Sven al-
leen voor de keeper en hij faal-
de niet: 1-1. Nog geen vijf minu-

ten na de gelijkmaker lanceerde 
Jeffrey met een knappe dieptepass 
opnieuw Sven, die het dit keer we-
derom zeer koelbloedig afmaakte: 
2-1. Geinoord was verrast door de-
ze snelle ommekeer, en het spel ver-
harde zich fysiek en verbaal. Mede 
hierdoor daalde het niveau van het 
spel. Het is duidelijk dat je de ener-
gie moet blijven steken in  het voet-
ballen, en niet in tegenstanders, 
scheidsrechters en ander zaken. 
Geinoord speelde zichzelf hierdoor 
uit de wedstrijd, wat absoluut niet 
noodzakelijk is bij een 2-1 achter-
stand. LMV bleef uiteindelijk een-
voudig overeind, hield zelf het kop-
pie erbij, gaf ook in de tweede helft 
zeer weinig kansen weg waardoor 
de 3 punten in eigen huis bleven. Zo 
kan dit jonge team in de competitie 
naar boven blijven kijken. 

EMKO Sushi van start in Mijdrecht
De Ronde Venen - De ronde 
venen is weer een nieuwe cu-
linaire hoogvlieger rijker.
Emily Koedam is van mening 
dat het tijd is voor een “ japan-
se “ toevoeging van de vele an-
dere culinaire mogelijkheden 

in de ronde venen. Op 16 sep-
tember is ze start gegaan met 
EMKO sushi. Wekelijks staat zij 
van donderdag tot zondag van 
17.00 tot 21.30 voor u klaar om 
u te laten proeven van heerlij-
ke sushi’s.

Er zijn vele mogelijkheden wel-
ke te vinden zijn op de website 
van EMKO. Naast de mogelijk-
heden voor particulieren, biedt 
EMKO sushi ook mogelijkhe-
den om sushi te cateren. Voor 
nadere info kunt u kijken op: 

Stapje terug? Danspas vooruit!
Mijdrecht - De jaren dertig. Reces-
sie, crisis, inleveren, bezuinigen. Al-
lemaal vervelende zaken waar we 
ook NU weer mee te maken hebben. 
We moeten het met zijn allen zuini-
ger aan doen. Er komt weer meer 
tijd en aandacht voor het “thuisge-
beuren” en om het thuis gezelliger 
te maken is een dansje op zijn tijd 
onmisbaar.

Dansen is gewoon een erg goedko-
pe manier van bezig zijn in de vrije 
tijd, van je ontspannen en van lek-

ker genieten van heerlijke muziek. 
Maar dan moet je het wel eerst even 
leren.  En ook dat leren is betrek-
kelijk goedkoop. Alles is onnoeme-
lijk in prijs gestegen, de prijs voor de 
dansles in verhouding veel minder 
en…..je hoeft echt geen duur jaar-
abonnement te nemen zoals in veel 
sportscholen of fi tnesscentra. 
Ga eens een avondje naar de bios-
coop? Je bent een vermogen kwijt 
aan entree, parkeren en een drank-
je. En…kijkend naar de fi lm zit je 
wel de hele avond op je stoel. 

Ga eens naar dansles, dan beweeg 
je tenminste en je hebt voor een 
zacht prijsje een avondje uit inclu-
sief een drankje.

Heel belangrijk is ook dat je er een 
heel leven lang wat aan hebt. Een-
maal geleerd is dansen nooit meer 
verleerd. Dus daarom; zet een dans-
pas vooruit ook als je een stapje te-
rug moet doen!

www.dansstudiojanverburg.nl
of www.dansschoolmijdrecht.nl.

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL

BEZORGERS
GEVRAAGD

Coniferen weer veilig in Mijdrecht?

Brandstichter op 
heterdaad aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 
september een man op heterdaad 
aangehouden voor het stichten van 
brand.
In Mijdrecht werd de laatste tijd met 
enige regelmaat brand gesticht in 
coniferenhagen. Om dit een halt toe 

te roepen hield de politie extra toe-
zicht. In de nacht van vrijdag op za-
terdag zagen agenten rond 01.15 
uur in de wijk Molenland een man 
zich verdacht gedragen. Niet lang 
daarna werd gezien dat hij een co-
niferenhaag in de brand stak. De 
agenten grepen in en hielden de 

23-jarige man uit Mijdrecht, op he-
terdaad aan.
De Mijdrechtenaar werd voor ver-
hoor meegenomen naar het bureau. 
Inmiddels is hij in verzekering ge-
steld en zal verder onderzoek moe-
ten uitwijzen of hij verantwoordelijk 
is voor meerdere brandstichtingen.

Bestuurder rijdt door 
na aanrijding
Mijdrecht - In de nacht van zater-
dag 18 op zondag 19 september 
veroorzaakte een bestuurder een 
aanrijding en reed hierna door.

De politie kreeg rond 02.50 uur een 
melding van getuigen dat een be-
stuurder een aanrijding op de Vier-
gang had veroorzaakt. Hierbij wa-

ren twee auto’s beschadigd. De be-
stuurder was doorgereden. Ter plaat-
se troffen agenten de twee bescha-
digde auto’s aan. Tijdens onderzoek 
in de omgeving zagen agenten op 
de Dr. J. v.d. Haarlaan een auto rij-
den welke voldeed aan het opgege-
ven signalement. Na een korte ach-
tervolging raakten de agenten de au-

to kwijt. Vlakbij de kruising Dr. J. van 
der Haarlaan met de Oosterlandweg 
stond de bewuste auto op een par-
keerplaats. De bestuurder was niet 
meer aanwezig. Aan de hand van 
het kenteken kon achterhaald wor-
den van wie de auto was. De identi-
teit van de bestuurder is bij de po-
litie bekend.

Verkeersongeval met letsel
Wilnis - Op donderdagmorgen 
16 september omstreeks 08.35 
uur vond aan de Herenweg een 
ongeval plaats tussen een auto 
en een fi etser waarbij een 55-ja-
rige vrouw uit Kockengen ge-
wond raakte. De vrouw fi etste op 

de Herenweg in de richting van 
Mijdrecht. Een 41-jarige bestuur-
ster van een auto reed eveneens 
op de Herenweg, komende uit de 
richting van de Veldzijdseweg.
De automobiliste wilde linksaf 
slaan, maar zag de fi etsster ver-

moedelijk over het hoofd. Dit leid-
de tot een aanrijding waarbij de 
fi etsster op de grond viel.
Met letsel aan het gezicht en rug-
klachten is de 55-jarige vrouw per 
ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Verwarde man aangehouden
Mijdrecht - Woensdagmiddag 15 
september heeft het arrestatieteam 
een verwarde man aangehouden.
Rond 15.00 uur kreeg de politie een 
melding binnen over een verwarde 
man die zichzelf van het leven wil-
de beroven. Ter plaatse bleek het 
om een 41-jarige man uit Uithoorn 

te gaan. De man was nog in het ge-
bouw, waar zich ook een vriend van 
hem bevond. Omdat de situatie drei-
gend leek, werd gekozen om een 
onderhandelaar en het arrestatie-
team in te schakelen. Na enige tijd 
kwam de verwarde man naar buiten 
en bedreigde agenten met een mes. 

Hierop heeft het arrestatieteam in-
gegrepen en is de man overmees-
terd met behulp van een taser.
Ambulancepersoneel heeft de man 
onderzocht, waarna hij is meegeno-
men naar het bureau.
De man zit nog vast in afwachting 
van het onderzoek.



pagina 30 Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010

Halverwege bij BV De Legmeer
Uithoorn - Na de derde bridge-
avond van de zes begint de zeef-
werking van de laddercompetitie 
zich af te tekenen.  In de A- lijn heeft 
de crême van de club zich inmiddels 
her gegroepeerd en vinden we dus 
de bekende namen terug, noblesse 
oblige n’est ce pas?
Jan Egbers & Ben Remmers waren 
deze maal de besten van de top met 
een score van 62,92%. Gijs de Rui-
ter en Toon Overwater werden sterk 
tweede met 60% precies, waarmee 
Toon zijn sterke spelen van de laat-
ste tijd meer dan bevestigde.
Gerda Bosboom & Anneke van der 
Zeeuw volgden als nummer drie 
met 56,24%, terwijl Rita Vromen & 
Henny Westendorp op de vierde 
plaats eindigden met 55,83%.
Wim Slijkoord & Francis Terra slo-

ten zich bij de beste vijf aan met 
54,58%. In de B- lijn is de concur-
rentie groot, tijdelijk gesjeesde A 
spelers en sterk opkomende C- 
tjes leggen elkaar hier het bridge-
vuur na aan de schenen. Nu namen 
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
het initiatief met een eerst plaats en 
60,42%. Ook An & Jan van Schaick, 
Heleen & Mees van der Roest en 
Hans & Sonja Selman sprintten om-
hoog met respectievelijk scores van 
55,90, 55,56 en 55,21%.
Marjan & Jan Wille deden het wat 
rustiger aan, maar werden toch 
keurig vijfde met 53,47%.
In de C- lijn maakten Marianne & 
Huub Kamp een einde aan hun dis-
sonant met een top van 60,92% en 
stoten zo door naar de top van de 
B. Ook Nel & Adriaan Koeleman 

maakten een einde aan de mesalli-
ance als nummer twee met 57,17%. 
Renske & Kees Visser zijn daar nog 
net niet aan toe, maar met een der-
de plaats en 56,38% hard op weg.
To van der Meer & Anne Tolsma be-
landden met 55,54% op de vierde 
plaats en Hetty Houtman & Anton 
Berkelaar komen met 52,71% weer 
wat voorzichtig in vorm als vijfde.
Wilt u zich ook eens warmen aan 
het heilig vuur van een bridgeavond, 
kom dan spelen bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer.

Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Voor inlichtingen secreta-
riaat Gerda Schavemaker tel: 0297 
567458 of per e-mail niekschave-
maker@hetnet.nl Zwemvereniging en Reddingsbrigade:

Dubbel jubileum van
50 en 15 jaar

Regio - Zaterdag 18 september 
heeft Zwemvereniging De Ron-
de Venen en Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen haar dubbele ju-
bileum gevierd voor de jeugdleden 
en tienerleden. Zwemvereniging De 
Ronde Venen is 15 jaar geleden ont-
staan vanuit een fusie van de Vin-
keveense Reddingsbrigade en Red-
dings Brigade Mijdrecht. Reddings-
brigade Vinkeveense Plassen is in-
middels 50 jaar actief. En dat is re-
den voor feest.
Voor de jeugdleden is een survival-
middag georganiseerd bij het WVA 
schip op eiland 5. De tienerleden 
gingen survivallen met een BBQ er-
bij. En natuurlijk ontbrak een rond-
vaart in een van de twee Reddings-
brigade boten niet.

Activiteiten zwemvereniging
De afdeling Diploma Zwemmen 
van de zwemvereniging organiseert 

ABC zwemlessen. Deze lessen wor-
den met name gericht op leerlin-
gen die in grotere groepen moei-
lijker meekomen. Verder wordt er 

lesgegeven voor de Zwemvaardig-
heidsdiploma’s, waaronder snor-
kelen, balzwemmen, survival, we-
reldzwemslagen, plankspringen en 
aquasportief voor kids.

Activiteiten Reddingsbrigade
De afdeling Zwemmend Redden 
van de Reddingsbrigade leidt van 
jong tot oud op tot volwaardig red-
der. Alle vaardigheden voor het 
zwemmend redden worden rustig 
opgebouwd en natuurlijk wordt aan 
de conditie gewerkt. Na behalen 
van de hogere diploma’s kunnen de 
leden doorstromen naar het Varend 
Redden op de Vinkeveense Plassen.
De opgeleide varend redder wordt 
ingezet voor bewakingen op de Vin-
keveense Plassen, evenementen in 
en om het water de hele regio en 
bij calamiteiten. De Reddingsbriga-
de kan worden ingehuurd voor eve-
nementenbewaking.

Oefenen ophalen drenkeling met een boei

Rondvaart in de 2 Reddingsbrigadeboten

Tienerleden op de stormbaan

De Hoef - Afgelopen weekend 
werd er weer een groots motor- en 
autocrossspektakel georganiseerd 
in Zevenhoven en met het slech-
te weer van de afgelopen week 
was de organisatie er toch in ge-
slaagd om een prachtige cross-
baan te prepareren. Desondanks 
moest het programma zaterdag 
toch aangepast worden van 3 naar 
2 manches, maar met redelijk zon-
nig weer kreeg het talrijke publiek 
spannende wedstrijden voorge-
schoteld. Bij de rijders tot en met 
250cc was het hoefse talent luke 
verhoek die iedereen het nakijken 
gaf en twee keer afgetekend won.
Tot ieders verbazing was het Rick 
van Bemmelen die na 15 jaar de 
stoute crosslaarsen weer eens 
aandeed en twee keer verdien-
stelijk naar een derde plaats reed. 
Bij de rijders boven 250cc was het 
Mike Verhoek die na veel blessu-
releed eindelijk weer eens volgas 
kon geven en ook twee keer naar 
een 3e plaats wist te crossen. Om 
4 uur in de middag werd de cross-
baan omgetoverd voor de auto’s, 
en met een klassenindeling van 
sloopauto’s en echte crossauto’s 
werd het een spektakelstuk van je-
welste, en  werd er dus zeker niet 
op een deukje gekeken.
Om 20.00 uur werd het programma 
afgesloten en zat de eerste cross-
dag erop. Omdat de regen geluk-
kig was weggebleven lag de cross-
baan op zondag er perfect bij. Met 
een andere klassenindeling van 

mx1, mx2 en mx3 werd er om 11.00 
uur van start gegaan.

In tegenstelling tot zaterdag kon-
den er nu wel 3 manches verreden 
worden van 15 minuten + 1 ron-
de, en het was wederom Luke Ver-
hoek die bij MX2 drie keer de wed-
strijd op zijn naam wist te schrij-
ven en dus met de grootste beker 
naar huis ging. Bij de grote kanon-
nen van de mx1 waren het Mike 
Verhoek en Rick van Bemmelen 
die het op moesten nemen tegen 
regiotoppers als Tino Winter en 

Ron vd Horst. Een hele spannen-
de strijd waarbij Tino Winter uit-
eindelijk won. Mike Verhoek werd 
met respectievelijk een 3e en twee 
keer een 2e plaats verrassend 2e 
in de eindstrijd. Rick van Bemme-
len liet zien het crossen nog lang 
niet verleerd te zijn, en met een 5e 
en twee keer een 4e plaats reed de 
crossveteraan achter vd Horst naar 
een prachtige 4e eindklassering. 
Tenslotte werd er met een schitte-
rende crazy race parade een mooi 
crossweekend bij Zevenhoven on 
wheels succesvol afgesloten.    

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 17 sep-
tember was de eerste compe-
titieronde van dit seizoen van 
bridgeclub ABC.

Het ging er weer gezellig maar 
toch ook gespannen aan toe, de 
punten moesten gepakt worden,
Wij spelen 8 rondes in de eerste 
cyclus, dus de eerste slag is een 
daalder waard. Er werd in twee 
poules gespeeld.
In de A-lijn was de uitslag wel ver-
rassend te noemen, paren die nor-
maal in de middenmoot eindigde 
waren eerste en degene die nor-
maal aan de top spelen moesten 

genoegen nemen met een midden 
klassering of zelfs een nog lagere 
plaats.

De uitslag was als volgt:
In de A-lijn werd het echtpaar Til-
ly en Arnold van Dijk eerste met 
60,42%.  Tweede werd het echt-
paar Henny en Lucas v.d. Meer 
met 56,00% en derde het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 54,58%.
En dan maar zeggen dat je niet 
met je echtgenoot of echtgenote 
moet spelen.
In de B-lijn waren de uitslagen 
minder verrassend, maar daarom 
niet minder spannend, de eerst 3 

eindigde binnen een half procent.
Eerste werden Joke v.d. Dun-
gen met Wil Uleman met 61,74%, 
tweede het echtpaar To en Henk 
Rademaker met 61,63% en de der-
de plaats was voor Ank v.d.Dijk 
met Lotte Minderhout met 61,28%.
Bridgeclub ABC heeft haar club-
ochtend op donderdag en start 
om 9 uur en er wordt gespeeld in 
het “Buurtnest” aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn.
Bent U geïnteresseerd om te brid-
gen in een leuke en ontspannen 
atmosfeer, kunt U op de cluboch-
tend om 9 uur langskomen om na-
der met ons kennis te maken.

Motorcrossers uit De Hoef 
presteren goed in Zevenhoven

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Hennie wint laatste vlucht
Regio - Afgelopen zaterdag was de 
laatste vlucht van het vliegseizoen 
2010, en dan zouden ook de laatste 
beslissingen vallen.

De duiven werden om 09.00 uur in 
het Belgische Chimay gelost met 
een WZW wind die onderweg aan-
wakkerde tot hard. Om 11.56.53 uur 
klokte Hennie Pothuizen als eerste 
een duif, en deze maakte 1387,181 
meter per minuut, ruim 83 Km per 
uur.
Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 
2e en Henk Snoek uit De Kwa-
kel werd 3e. Hennie werd met de-
ze prestatie 17e in het rayon. Wim 
Könst uit Uithoorn werd 1e in de 
B-Groep. Hennie werd Kampioen 
Natoer Onaangewezen, Ginkel & 
Berg Natour Kampioen Aangewe-
zen. Hennie pakte wederom het Ge-
neraal (Algemeen) Kampioenschap 
in de vereniging, zowel Onaange-
wezen (eerst geklokte duif) als het 
Aangewezen (een van de boven-
ste 5 duiven die ingekorfd zijn) Ron 
den Boer uit Uithoorn werd 2e Ge-
neraal Kampioen Onaangewezen en 
3e Aangewezen, Wim Wijfje uit De 
Kwakel werd 3e Generaal Kampi-
oen Onaangewezen en 2e Generaal 
Kampioen Aangewezen.
Hans Half uit Amstelhoek werd Ge-
neraal Kampioen Onaangewezen in 
de B-Groep, Wim Könst werd Gene-
raal Kampioen Aangewezen in de 

B-Groep. De uitslag was als volgt;
Chimay 264 duiven en
11 deelnemers
C. Pothuizen, Ginkel & Berg, H.P. Snoek, 
W. Könst, W. Wijfje, R.den Boer, M. v.d. 
Hoort, H. Half, C. van Bemmelen, Ver- 
weij-Castricum

Kampioenschap Natour;
Onaangewezen/Aangewezen
1. C. Pothuizen  
1. Ginkel & Berg
2. H.P. Snoek  
2. R. den Boer
3. Ginkel & Berg  
3. C. Pothuizen
4. R. den Boer  
4. Th. Kuijlenburg
5. W. Wijfje  
5. W. Könst
Generaal(algemeen)
Kampioenschap 2010
Onaangewezen/Aangewezen
1. C. Pothuizen  
1. C. Pothuizen
2. R. den Boer  
2. W. Wijfje
3. W. Wijfje  
3. R. den Boer
4. H.P. Snoek  
4. Ginkel & Berg
5. Ginkel & Berg  
5. Th. Kuijlenburg
6. A.M. Duivenvoorde
6. Bosse & Zn
7. Bosse & zn  
7. A.M. Duivenvoorde

8. Th. Kuijlenburg  
8. W. Könst
9. W. Könst  
9. H.P. Snoek
10 C. van Bemmelen  
10. P.J. van Schaik 
B-Groep
1. H. Half  
1. W. Könst
2. W. Könst  
2. H. Half
3. Verweij-Castricum  
3. Verweij-Castricum

Uithoorn - Op zondag 19 septem-
ber j.l. werd de jaarlijkse Ronde van 
Uithoorn voor het eerst na vele ja-
ren weer in het centrum verreden. 
Dat op dit prachtige parcours een 
viertal wedstrijden kon worden ge-
houden was mogelijk door de me-
dewerking van de gemeente, buurt-
beheer Thamerdal en buurtbeheer 
Het Oude Dorp. De Ronde vormde 
de afsluiting  van een feestweek met 
tal van activiteiten, georganiseerd 
door de Uithoornse Wieler Trainings 
Club die dit jaar 75 jaar bestaat. Dit 
sluitstuk, op het aansprekende par-
cours, mocht er wezen. De vele hon-
derden toeschouwers zagen schit-
terende, sportieve wedstrijden.
 
Direct vanaf de eerste wedstrijd was 
het vuurwerk wat de klok sloeg. De 
masters 60+ maakten de wedstrijd 
direct hard, wat resulteerde in een 
lang gerekt peloton. Na een lastige 
wedstrijd wist Freddy Keller de winst 
naar zich toe te trekken. Piet Grutti-
ker werd 2e en Hans van Bavel ging 
als 3e mee op het podium. Guus 
Zanting (UWTC) werd uiteindelijk 
zeer verdienstelijk 6e en Leen Blom 
(UWTC) pakte de 16e plaats en de 
daarbij behorende premies.
Bij de Amateur-B koers waren de 
verwachtingen hoog gespannen. 
Met name Henk de Jong had al be-
wezen goed in vorm te zijn. In de 
wedstrijd wist hij zich ook veelvuldig 
van voren te tonen. Na vele pogin-
gen wist een kopgroep van 9 weg 
te komen. Brian Burggraaf wist in 
deze groep te winnen, Robert Re-
ijers werd 2e en als 3e werd Mit-
ja van Toorenburg geklasseerd. Ed-
dy Verzaal was de beste UWTC-er 
met een 5e plaats. Henk de Jong 
(UWTC) werd 8e en John Ouds-
hoorn (UWTC), ondanks ziekte, toch 
netjes 14e.
 Bij de nieuwelingen koers stonden 
er behoorlijk wat UWTC-ers aan het 
vertrek. Zij reden vanaf de start di-
rect volle bak mee in de aanval. Dit 
resulteerde in een kopgroep waar-
in de uitstekend rijdende Thijs Le-
ijgraaff (UWTC) plaats had geno-
men. Na een enerverende koers wist 

hij het knap af te ronden en pakte 
zo de winst mee naar De Hoef. Mar-
nix van Ark (2e) en Stefan Krul (3e) 
mochten mee op het podium. Tom-
my Oude Elferink (Mijdrecht) werd 
knap 8e. De overige UWTC-ers wer-
den: Glenn van Nierop 11e, Hidde 
Schelling 12e, Jeroen van Pierre 19e 
en Etienne Lenting na een zeer ac-
tieve koers 21e.
In de finale wedstrijd waren het de 
Junioren die de samen met Ama-
teurs-A de strijd moesten aan-
gaan. Dit ging gelijk voluit vanaf 
de start. Na een vele uitlooppogin-
gen  pakten 5 man uiteindelijk vol-
doende voorsprong om met elkaar 
de wedstrijd te beslissen. In deze 

kopgroep was Edwin de Graaff na-
mens de UWTC vertegenwoordigd. 
Hij wist uiteindelijk 5e te worden. 
Nick Zuidenwind pakte de overwin-
ning voor Marcel Jacobs (Uithoorn) 
en Michael Kortekaas. Michael van 
Meerland (UWTC)wist zeer fraai 
11e te worden. De overige UWTC-
ers werden: Gerben van der Knaap 
13e, Frans van der Does 15e en Pie-
ter Homan 21e
De UWTC dankt de gemeente, de 
vrijwilligers, sponsoren en de buurt-
beheer Het oude Dorp en buurtbe-
heer Thamerdal voor de zeer goede 
samenwerking en hoopt dat schitte-
rende evenement in 2011 een pas-
send vervolg zal krijgen.

Ronde van Uithoorn een 
doorslaand succes




