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VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
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Miele specialist
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Tel. 0297-326454
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Tot en met 30 september 
betaalt Van Kouwen uw BTW 
op iedere Fiat uit voorraad!

19% korting19% korting19% korting19% korting19% korting19% korting

w w w . v a n k o u w e n . n l

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

Nieuwe openingstijden
per 13 augustus

Ma. t/m vr. 7.00 - 19.00 uur

Za. 8.00 - 20.00 uur

Zo. 10.00 - 18.00 uur

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 + 3

Aankomst van noodschuif 
voor aquaduct Amstelhoek

Uithoorn - De Uithoornse Roei- en 
Kanoverenging Michiel de Ruyter 
heeft voor het eerst wereldkampi-
oenen in de gelederen. Martijn de 
Vries, Sjoerd van den Helder en Bry-
ce Hollmann, die anderhalve week 
geleden in Poznan de sterren van 
de hemel speelden, werden feeste-
lijk onthaald bij de vereniging.
De MdR-spelers zorgden ervoor dat 
de Nederlandse heren voor de der-
de keer in de historie wereldkam-
pioen werden. De club huldigt de 
spelers later dit jaar offi cieel, maar 
een groots onthaal kon niet uit-
blijven. Pierre de Vries, de voorzit-
ter van de kanopolocommissie, riep 
de spelers om de beurt uit de be-
stuurskamer. De Vries typeerde Van 
den Helder als ‘De condor van de 
Amstel’, vanwege zijn ongeëvenaar-
de spanwijdte. De rappe Hollmann 
kreeg de bijnaam ‘De cheetah van 
het oude dorp’, terwijl zoonlief Mar-
tijn de Vries tegenwoordig als ‘De 

buffel van Uithoorn’ door het le-
ven gaat. De spelers werden onder 
luid applaus van de rest van de club 
ontvangen. Medespeler Ralf Velt-
man, die zelf ook lang in de race 
was voor een plekje in het Neder-
lands team, legde aan de toehoor-
ders uit hoe lang en hard de man-
nen voor deze prestatie hebben ge-
traind. In de donkere wintermaan-
den trotseerden de kanopoloërs de 
koude Amstel, terwijl ze bij mooi 
strandweer juist keihard trainden in 
het krachthonk.

Foto
Voorzitter Harrie Wessels onthulde 
een foto van de wereldkampioenen 
op de ‘wall of fame’ van de vereni-
ging. Natuurlijk kregen de spelers 
zelf ook een canvasafdruk van de 
foto mee naar huis. Wethouder Ria 
Zijlstra had tot voor kort nog nooit 
van kanopolo gehoord maar had 
zich goed voorbereid op de huldi-

Onthaal wereldkampioenen
ging. Op Youtube had ze de sport 
bekeken en ze beaamde zeer on-
der de indruk van het spel te zijn. 
Ze verraste Martijn de Vries, die als 
enige van de drie in Uithoorn woont, 
met een erespeldje van de gemeen-
te en een kaartje van burgemeester 
Oudshoorn. 

Volgens de meeste kanopolovolgers 
was een fi naleplaats, laat staan een 
wereldtitel, niet haalbaar. Toch was 
Sjoerd van den Helder vooraf al am-
bitieus. ”Ik zei van tevoren: die fi na-
le wil ik doen. En vervolgens kan er 
van alles gebeuren. Zo’n wedstrijd 
staat altijd op zich.” De speler van 
Michiel de Ruyter vindt dat hij in de 
halve fi nale zijn beste spel liet zien. 
“Eigenlijk heb ik de hele pot lekker 
gekeept. En ik heb de openingsgoal 
gemaakt, een schot uit de draai. 
Hun keeper zat er nog aan, maar hij 
zat er lekker in.” De Vries scoorde in 
de poulefase een belangrijke goal 
tegen Duitsland. “Die zat er lekker 
in. Toch genoot ik natuurlijk nog 
meer van het moment waarop we 
wereldkampioen werden.” De pas 
21-jarige Bryce Hollmann beleef-
de een droomtoernooi. Hij scoorde 
aan de lopende band en maakte zijn 
mooiste goal in de fi nale. “Daar fop-
te ik de doelman met een vertraagd 
schot. Ik hoorde van een teamge-
noot dat ik op derde ben geëindigd 
op de topscorerslijst van het toer-
nooi. Dat is wel gaaf. Of mijn car-
rière nu al geslaagd is? Nee, ik wil 
graag nog Europees kampioen wor-
den en de World Games winnen. En 
met Michiel de Ruyter wil ik natuur-
lijk graag landskampioen en Euro-
pees clubkampioen worden.”

Amstelhof Beauty 
feestelijk geopend
Uithoorn - Het was de hele dag 
gezellig druk bij de feestelijke ope-
ning van Amstelhof Beauty afgelo-
pen zaterdag. Zoals u vorige week 
reeds in deze krant heeft kunnen le-
zen opende zaterdag schoonheids-
salon Amstelhof Beauty haar deu-
ren. De salon is gevestigd in Sport 
& Healthclub Amstelhof aan de 
Noorddammerweg. Het is de twee-
de schoonheidssalon van Ruby Tan. 
De salon ziet er prachtig uit en als 
u zich er laat behandelen, kunt u er 
van verzekerd zijn dat u deskundig 
en vol overgave behandeld wordt. 
U kunt u heerlijk ontspannen. Ru-
by’s motto is: Wij genieten als onze 
klanten genieten en even los komen 
van hun vaak drukke bestaan. Bij 
schoonheidssalon Amstelhof Beau-
ty krijgt u net dat beetje meer aan-
dacht, een uitstekende service en 
kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Naast de traditionele gezichts- en 

pedicurebehandelingen bieden zij 
u tevens - onder begeleiding van 
een professioneel cosmetische arts 
- ook de mogelijkheid tot het aan-
brengen van permanente make-up, 
opvullen van rimpels en duurzaam 
ontharen. Kortom, voor ieder wat 
wils. Stapt u gerust eens binnen. De 
openingstijden zijn: maandag tot en 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en 
tevens vier avonden. Bel voor een 
afspraak: 0297-520407.

Amstelhoek - Afgelopen maan-
dag is de waterkerende noodschuif 
gearriveerd voor het aquaduct in 
de Amstel (gemeente Amstelveen). 
Omdat de polder aan de Utrechtse 
kant van de Amstel lager ligt, krijgt 
het aquaduct een waterkering. Bij 
een dreigende calamiteit kan daar-
mee het aquaduct worden afge-
sloten. Zodra de noodschuif in het 
aquaduct is geplaatst kunnen de 
werkzaamheden aan de Noord-Hol-

landse kant in de Amstel beginnen. 
De grote stalen schuif komt op een 
ponton aan over de Amstel.
De schuif van 11 bij 8 meter heeft 
een gewicht van ca. 35 ton, ziet 
er uit als een grote plaat en is op 
een ponton vanuit Amsterdam over 
de Amstel aangevoerd. Een 250 
tons telescoopkraan hijst de stalen 
schuif vanaf het ponton in de daar-
voor gemaakte sponningen in de 
wanden van het aquaduct. De hele 

operatie duurde ongeveer twee uur. 
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. De Omlegging Amstel-
hoek maakt onderdeel uit van de 
nieuwe N201. De nieuwe N201 ver-
betert de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid in het 
gebied en levert een bijdrage aan 
het versterken van de economische 
kracht van de regio.

www.kunstuitleen-timeless.nl

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo en vr 12-17.00 uur 
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Kom onze verassende collectie eens bekijken?

Uithoorn - Op de foto ziet u Jasper 
van Gelderen uit Uithoorn die re-
centelijk een profcontract onderte-
kende bij FC Volendam voor 1 jaar 
met een optie voor een extra jaar.
Het contract heeft Jasper, zo-
als technisch coördinator Richard 
Stricker van Volendam het zo mooi 
verwoordde, verdiend als belo-
ning voor zijn uitstekende progres-
sie die de afgelopen weken zijn ge-
maakt. Jasper is nog jong en heeft 
nog een grote toekomst voor de 
boeg in de voetballerij, hij begon 
als klein jongetje bij Legmeervogels 
als keeper en heeft een groot deel 
van zijn jeugdopleiding doorlopen 
bij de Legmeervogels. O.a. via een 
amateurcontract bij Heerenveen is 
Jasper vorig jaar bij Jong Volendam 
gekomen en zoals gezegd door zijn 
goede ontwikkeling is dat nu om-
gezet in een offi cieel profcontract. 
Tot het tekenen van het profcon-
tract was Jasper nog steeds kee-
per bij Legmeervogels zaalvoetbal 

1, dat vorig jaar kampioen werd en 
promoveerde naar de hoofdklassen 
zaalvoetbal. Overigens staat Jasper 
niet alleen, zijn oudere broer Jor-
di heeft ook de weg gevonden naar 
een profcontract, zijn weg liep via 
een amateurcontract bij Jong Wil-
lem II naar een profcontract bij een 
Finse profclub en ook Jordi volgde 
voor een groot deel de jeugdoplei-
ding bij de Legmeervogels. Ook Jor-
di is als de Finse competitie het toe-
laat nog steeds actief bij Legmeer-
vogels zaalvoetbal 1. Uit dezelfde 
lichting als Jordi is ook Lars Veld-
wijk en Lars heeft vorig jaar al een 
profcontract bij FC Utrecht gekre-
gen en een aantal eredivisiewed-
strijden met Utrecht meegespeeld. 
Een topper was natuurlijk vorig sei-
zoen de uitwedstrijd voor Utrecht 
tegen Ajax in de Amsterdam Arena 
waar Lars meespeelde, welke speler 
droomt daar niet van.
Ook Lars komt uit Uithoorn en heeft 
nog langer dan Jasper en Jordi de 

jeugdopleiding van de Legmeervo-
gels doorlopen. Lars is dit seizoen 
om aan meer wedstrijdritme te ko-
men door Utrecht verhuurd aan FC 
Dordrecht waar hij de afgelopen 
wedstrijden ook al gescoord heeft.
Een andere al wat oudere jeugdspe-
ler van Legmeervogels die momen-
teel een profcontract heeft is Mark 
Rutgers. Ook de weg van Mark liep 
via FC Utrecht en ook hij heeft tot de 
A junioren de jeugdopleiding van de 
Legmeervogels doorlopen.
Vier succesvolle Uithoornse jeugd-
spelers van de Legmeervogels die 
de afgelopen jaren hun droom uit 
hebben zien komen om profvoet-
baller worden. Wij wensen deze 
jongens alle succes in hun verdere 
carrière en een beter bewijs voor de 
uitstekende jeugdopleiding van de 
Legmeervogels is er niet. 
Heb ook jij interesse, kom dan ge-
woon eens langs en overtuig je-
zelf op het prachtige sportcomplex 
Randhoorn in Uithoorn.

Legmeervogels levert weer 
een profvoetballer af
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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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 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: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  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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Doe mee met Buurt in Beeld

Afgelopen jaar heeft een aantal be-
woners actief deelgenomen aan 
Buurt in Beeld. Dit heeft een objectie-
ve meting van de kwaliteit van de bui-
tenruimte opgeleverd.
Op dinsdagavond 25 september 
2012 bent u van harte welkom in de 
Raadzaal van het gemeentehuis. 
Daar wordt uitgelegd hoe het be-
oordelen van de buitenruimte in zijn 
werk gaat. Uit de door bewoners in-
gevulde kwaliteit van de beoordeelde 
plekken blijkt of het onderhoud van 
de gemeente effect heeft. We willen 
graag blijvend meten hoe u als bewo-
ner denkt over het onderhoud van uw 
buurt. Natuurlijk zullen we de resul-
taten van de nieuwe ronde Buurt in 
Beeld bekend maken. Dit gebeurt tij-
dens de eindevaluatie op 6 novem-
ber 2012 om 19.00 uur in het ge-
meentehuis.
De resultaten van eerdere Buurt in 

Beeld-ronden kunt u vinden op de 
website van de gemeente: www.uit-
hoorn.nl/Wonen_en_wijken/Visie_
en_beleid/Kwaliteitsplan_openbare_
ruimte

Programma op 25 september
Het programma is als volgt:
19.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
19.15 uur  Korte instructie over 
 beoordeling
20.00 uur  Afsluiting

inleveren beoordeling 
vóór 23 oktober
Na de uitleg krijgt u een kaart waar-
op de plekken staan die beoordeeld 
kunnen worden. Binnen elke buurt 
zijn deze verschillend. U beoordeelt 
met elkaar binnen vier weken de 
plekken in uw buurt en levert de for-
mulieren voor 23 oktober 2012 in bij 
de gemeente.

De gemeente heeft de taak om de kwaliteit van de openbare ruimte regelma-
tig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt te beoorde-
len. U gaat dan samen met andere bewoners van de wijk op pad om in kaart 
te brengen hoe de openbare ruimte erbij ligt. Dit is het project Buurt in Beeld. 

Diverse plekken in uithoorn
Buurtendag in Uithoorn viert dit jaar 
zijn eerste lustrum, maar pakt deze 
keer wel heel anders uit. Voorgaande 
jaren was het evenement op het Am-
stelplein. Dit jaar zal Buurtendag op 
zes plekken verspreid door Uithoorn 
en De Kwakel plaatsvinden. 

Druk programma
Buurtendag gaat om 9.00 uur van 
start in thamerdal met een geva-
rieerd programma aan de Kuyper-
laan met onder andere een stoep-
krijtwedstrijd en een viswedstrijd. In 
De Kwakel wordt een lekker ontbijt 
geserveerd om 9:30 uur op de stoep 
bij de bakker en de slager in het cen-
trum van De Kwakel. ‘s Middags is 
er van alles te doen in Legmeer, Zij-
delwaard, Europarei en Meerwijk. In 
Legmeer wordt de opening van de 
hernieuwde speelplek Muur daar ge-
vierd met koffie, thee en limonade 
met iets lekkers. Voor de kinderen is 
er een speelkussen en treedt clown 
Dingo op. In Zijdelwaard en euro-
parei kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje meepraten en 
meedenken over de buurt. Dit zal 
plaatsvinden om en rond de Groen/

Rode Scheg en er wordt ook een ver-
rassingsoptreden verwacht. In meer-
wijk is op het Amstelplein veel geor-
ganiseerd. Het plein zal versierd wor-
den met tentjes met allerlei activitei-
ten zoals kinderworkshops, dans- 
en muziekoptredens, een “Ken uw 
Meerwijk” fotowedstrijd en nog veel 
meer. Op de website staat het com-
plete programma van Meerwijk en de 
andere buurten. De dag wordt afge-
sloten in het Dorpscentrum op het 
Marktplein met een heerlijk buurtdi-
ner en film aan de Amstel. De film 
start om 20.30 uur en is voor alle leef-
tijden.

Langs bij uw eigen buurt
Nieuwsgierig geworden? Op de web-
site www.buurtbeheer.uithoorn.nl 
kunt u nog veel meer lezen over de-
ze dag en precies bekijken wat er al-
lemaal te doen is in uw eigen buurt. 
Het is verstandig om eerst even op 
de website te kijken, want voor veel 
activiteiten moet u zich opgeven. Via 
de website kunt u zien hoe en waar u 
zich moet opgeven. Zie ook de publi-
catie in het hart van deze krant.

Kortom: Ga buurten in je eigen buurt!

Buurtendag Uithoorn: 
Buurten in je eigen buurt!
Op zaterdag 22 september organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de vijfde 
keer de Buurtendag. Deze keer zal Buurtendag anders zijn dan in voorgaan-
de jaren. Het thema voor dit jaar is ‘Buurten in je eigen buurt!’ 

nationale burendag in de 
Brede school Legmeer
Op 22 september is de nationa-
le burendag. Ook de Brede School 
Legmeer doet daar aan mee. Tus-
sen 10.30 en 14.00 uur is de Brede 
School aan de Randhoornweg 31 
open. Buren en andere belangstel-
lenden zijn dan van harte welkom 
voor een kopje koffie met iets lekkers.
In het prachtige gebouw van de Bre-
de School Legmeer werken onder-
wijs en kinderopvang nauw samen 
om kinderen en hun ouders een zo 
goed mogelijk aanbod te bieden. On-
derwijs en opvang van nu met moder-
ne middelen. Wilt u eens zien hoe er 
nu wordt lesgegeven met een digitaal 
lesbord en welke activiteiten er na 
school bij de opvang worden gebo-

den? Kom dan 22 september binnen!
Er worden rondleidingen gegeven 
door het gebouw en er is een ten-
toonstelling van foto’s gemaakt door 
kinderen over wat zij mooi en lelijk 
vinden in de buurt.
De Brede School Legmeer wil graag 
actief samenwerken met de buurt. 
Tijdens de burendag 2012 worden 
buurtbewoners uitgenodigd om mee 
te denken over mogelijke activiteiten 
in de Brede School. Voorafgaand aan 
de burendag zullen kinderen wijkbe-
woners interviewen. De kinderen en 
medewerkers van de Brede School 
Legmeer verwelkomen u graag op 
22 september tussen 10.30 en 14.00 
uur.

uitnodiging Raadsbijeenkomst
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 20 september 2012 in het gemeentehuis. Het betreft 
een Informerend Debat. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De overige op 
de agenda genoemde tijden zijn indicatief. De daadwerkelijke begintijd van 
de behandeling van de diverse agendapunten is afhankelijk van het verloop 
van de bijeenkomst.
De voorzitter van de raad,
drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 20 sePtemBeR 2012

Raadsvergadering
Voorzitter: J.E. Henraat 

1 Opening 19.30 uur

1.1 Agenda Informerend Debat 20 september 2012

1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.

2. Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

informerend Debat

3. Tariefdifferentiatie 19.40 uur
 Op verzoek van wethouder Zijlstra discussieert de raad 
 over de mogelijkheden van differentiatie van de tarieven 
 voor de afvalverwerking. Doel: informatieve bespreking 
 in de raad en met het college van b&w.

 Sluiting Informerend Debat 21.00 uur

Leven met Parkinson 
Aanmelden voor Pepp cursus 
is nog mogelijk
Op woensdag 26 september start het Mantelzorg Steunpunt met de 
“PEPP”cursus. Wie de ziekte van Parkinson krijgt ervaart dat zijn mo-
gelijkheden afnemen. De ziekte brengt grote veranderingen teweeg, 
zowel lichamelijk als sociaal. 

De cursus is voor patiënten en partners. Er is een groep voor partners 
en een groep voor patiënten. Het zijn kleine groepen en zij komen ge-

lijktijdig bij elkaar. Het programma heeft een positieve insteek, ge-
richt op wat wel mogelijk is bij de ziekte van Parkinson. De cur-

sus is ontwikkeld door het LUMC en wordt gegeven door ge-
certificeerde trainers en bestaat uit 8 wekelijkse bijeen-

komsten in Amstelveen. 
Voor meer informatie over de cursus en de kosten 

kunt u contact opnemen met het Mantelzorg 
Steunpunt, tel. 0900-1866 (lokaal tarief) 

of mail mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl of kijk op www.

mantelzorg-steunpunt.nl

Een schone wereld begint bij onszelf. 
Het scheiden van afval is belangrijker 
dan ooit. Waarom? In 1804 waren er 
één miljard mensen op onze aar-
de, in 2011 al 7 miljard. De wereld-
bevolking groeit nog steeds. Waar-
schijnlijk naar 9 tot 12 miljard men-
sen. De consumptie en de vraag 
naar grondstoffen stijgt mee; zeker 
bij meer welvaart. Ga maar eens na 
wat u zelf gebruikt... en dat maal 9 
miljard! Natuurlijke hulpbronnen ra-
ken zodoende uitgeput. 

Echter, afval is een goede bron van 
grondstoffen en energie. Als het ge-
scheiden wordt aangeboden, kun-
nen we het opnieuw gebruiken. Om 
grondstoffen in de kringloop te hou-
den is uw hulp nodig. 

Raadsvergadering over 
tarieven afvalverwerking
In de gemeente Uithoorn betalen 
huishoudens die het afval scheiden 
evenveel afvalstoffenheffing als huis-
houdens die dat niet doen. Is dat eer-
lijk? De raad houdt hierover op don-
derdag 20 september een open-
baar extra Informerend Debat. Het 
is in het gemeentehuis van 19.30 tot 
21.00 uur. Komt u ook? Zie ook de 
agenda van de raadsvergadering op 
20 september elders op deze pagina. 

tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur 
een mail naar gemeente@uithoorn.nl  

aan Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via te-
lefoonnummer 0297 - 51 31 11 als 
‘Melding Openbare Ruimte’.

no-waste-Binnie!
Uit 13 namen heb ik ‘Binnie’ uitgekozen. Mijn naam is bedacht door Marja 
Marcus. ‘Het zijn altijd mannennamen, nu eens wat anders’, aldus Marja. Zij 
heeft de naam afgeleid van ‘dustbin’ oftewel ‘afvalbak’. Bin’ betekent in het 
Engels ‘bak of container’. De Duitse naam ‘Bin’ betekent ‘uitgehold’. Dat is 
mijn streven, uitholling van het restafval. Is ‘Binnie’ afgeleid van ‘Bonnie’, dan 
betekent het ‘knap, goed’. Zouden we kunnen zeggen: ‘schoon’? 

Binnie!



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. 
Kosten: €1,75.

1e di.dag Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van 
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het win-

kelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt. Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie 
Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, 
Bianca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden (o.a. in 
brons) , Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis. Info: 
www.galeriefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij. van 
14.00-17.00 uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur. 

19/26 sept. ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Start nieuw 
seizoen Voorleesproject. Iedere woensdagmiddag van 14.30 - 
15.30 u. (behalve in schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m 
7 jaar, verdeeld over een groep van 2 t/m 4 en een groep van 
5 t/m 7 jaar. Daarna mogelijkheid om te knutselen. Gratis deel-
name. Ook op: 3-10-17-31 okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19 
dec. Info: Ria Swart, tel. 0297-564949.

22/29 sept. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 10 work-
shops rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid 
en Meer. Andere data: 13-10, 20-10, 27-10, 3-11,10-11, 17-
11 en 24-11. Tijd: 13:30-16:30 uur. Kosten: €210,-. Tel.: 020-
6418680 en www.jokezonneveld.nl

17 sept. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 6 workshops 
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en 
Meer. Andere data: 1-10, 15-10, 29,10, 12-11 en 26-11. Tijd: 
9:00-12:00 uur. Kosten: €130,-. Tel.: 020-6418680 en www.
jokezonneveld.nl

19 sept. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in 
Legmeer, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

19 sept. Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwas-
senen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 
0297540444

20 sept.  Drakenbootrace 9:30-15:30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

20+27 sept. Workshop Dieren schilderen incl. uitgebreide biologische lunch 
van Theetuin [H]eerlijk! Locatie: Atelier/galerie Ada Gons-Goo-
sen in Bilderdam en theetuin [H]eerlijk!, Jaagpad 33 in De 
Kwakel . Meer info: corianne@h-eerlijk.nl, www.h-eerlijk.nl 
en 0172-533879. 

21 sept. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

21 sept. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: €2,-.

22 sept.  Buurtendag, thema Buurten in je eigen buurt, meer informatie: 
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

22 sept. Gezellige ochtend in wijksteunpunt Bilderdijkhof, , muzikaal 
omlijst door Kees Bergen. Tijd: 10.00-13.30 uur. Toegang gra-
tis. 

22 sept. Filmvoorstelling aan de Amstel 20:30-23:00 u. Dorpscentrum 
Uithoorn. 

23 sept. Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele 
seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert bij de Tha-
merkerk.

28 sept. Wijksteunpunt Bilderdijkhof organiseert modeshow in wijk-
steunpunt, Bilderdijkhof 1. Bestemd voor dames vanaf 50 
jaar. Info bij Monique/Bernadette, tel.: 0297-567209. Toegang 
€1,50. 

28 sept. Dorpshuis De Quakel, Nostalgische Kwakelse avond met ou-
de foto’’s en fi lms. Aanvang: 19.30 uur. Organisatie: Stichting 
De Kwakel Toen & Nu. Info: www.de-kwakel.com Entree: €5,-.

t/m 29 sept. 9 cursisten van Studio RR tonen hun werk in Gallery Atelier 
Artshop Francisca, Marktplein 15. De openingstijden zijn: dins-
dag t/m zaterdag, 12.00 - 17.00 uur. Toegang gratis. De ope-
ningstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag, 12.00-17.00 uur.

30 sept. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk de violiste Li-
sa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van 
Brahms, Schumann, Britten en Bax. 

30 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Fort aan de Drecht. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

2 okt. Opleidingen eerstehulpverlener, reanimatie & AED, EHBO 
kind, 20.00-22.00 u, De Scheg, A. van Schendellaan 100A.

2 okt.  Training ‘Ruimte voor jezelf’ De training bestaat uit zeven les-
sen in Uithoorn. Aanvang: dinsdag 2 oktober van 20.00-22.00 
uur. Kosten: €155,-. Meer informatie: www.derijktrainingen.nl 
Vragen: 06-53505222

3 okt.  Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 uur, Kinderboerderij De 
Olievaar, Anton Philipsweg 10 

3 okt. Wijksteunpunt Bilderdijhof organiseert een excursie met de 
Museum Plus Bus naar het Mauritshuis in Den Haag. Vertrek 
bij Wijksteunpunt Bilderdijkhof om 10.00 uur. Daar bent u om 
17.30 uur weer terug. U kunt zich telefonisch opgeven bij Ber-
nadette/ Monique 0297-567209.

4 okt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over de 
Oostvaardersplassen door Erwin van Laar. Plaats: De Schut-
se, De Merodelaan 1. Tijd: 10.00-12.00 uur. Leden NVVH gra-
tis, niet leden €1,50.

5 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: €2,-.

5 okt.  Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

12 okt.  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang €5,-, van 19:30-
23:00. Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en fi lms. Aanvang: 
19.30 uur, Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

14 okt. Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling 
om 13.30 en 16.00 uur.

19 okt. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

19 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: €2,-.

21 okt. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble 
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting 
bespelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en an-
dere chansons. 

21 okt. Zazi concert: o.a. Franse Chansons om 14:30 t/m 17:00, Tha-
merkerk

27 okt.  Kwakelse Veiling, aanvang 20:00 uur, locatie KDO-kantine, 
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

 Evenementen vanaf november 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek 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 schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan 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 aan-
vragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-

recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) 
via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een mo-
tivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopi-

ge 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. 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: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische 

voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter in-
zage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111

- Opheffi ng  geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het ge-
deelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan 
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Con-
tactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 
513111.

- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inza-
ge van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij 

de Buren op 22 september 2012 van 09.00 tot 12.00 uur. Bezwaar t/m 29 ok-
tober 2012

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)

- Muur, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij de 
Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot 16.30 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 
2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij 

de Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 29 ok-
tober 2012

Thamerdal
- Kuyperlaan, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij 

de Buren op 22 september 2012 van 09.00 tot 13.00 uur. Bezwaar t/m 29 ok-
tober 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein / Groen-Rode Scheg, vergunning aan Buurtbeheer voor het 

organiseren van Buurten bij de Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot 
16.30 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2012.

 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een 30 km/
uur zone-gebied in de Hélène Swarthlaan e.o. ten einde de verkeersveiligheid bin-
nen het woongebied te verbeteren. Tevens is besloten tot het instellen van een 
parkeerverbod:
- in de Van Deyssellaan tegenover huisnummers 6 t/m 28 
- in de Hélène Swartlaan ter hoogte van huisnummers 3 t/m 9 (tussen de inrit-

ten), teneinde een vrije doorgang voor hulpdiensten te bevorderen en in-/uit-
parkeren mogelijk te maken.

Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 17 oktober 2012 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.



INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

125e jaargang

oplagE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of 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

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27 
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE 
HULPvERLENINg

praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, Ondernemingsweg 
230, 1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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

bRANDwEER 
& POLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Mijmeringen

 

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat  van 1,5 jaar met veel 

zwart; zijn naam is Kiekie.
- Uithoorn, Coudenhoveflat: cyperse poes van 11 jaar. Nel is niet zo 

groot. 
- Vinkeveen, Cuilensmeer: gecastreerde 4 jaar oude forse kater;  Odie 

is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies. 

 Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-
den dieren als u uw huisdier vermist.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- De Kwakel, rood-cyperse kat met witte bef.
- Mijdrecht N201 t.h.v. de Tienboerenweg: grijze kat met witte sokjes.  
- Vinkeveen, Scholeksterlaan: klein rood-wit gevlekte poes, zij heeft 

gele ogen en heeft onlangs een nestje gekregen. 
- De Kwakel, omgeving De Banken: oudere magere lapjeskat. 
- Vinkeveen, Dodaarslaan: cyperse poes met witte voetjes.

Door Flavoring

SEPTEMBER
De dagen worden wat korter, de temperatuur daalt alweer wat maar 
wat zijn de dagen in september nog heerlijk. Het is half september en 
dat staat voor mij gelijk aan een mooie nazomer en al een beetje zin 
hebben in de herfst. Het is niet dat ik niet van de zomer hou, integen-
deel maar als ik voldoende zon en vitamine D heb gehad in de zomer-
maanden dan is het goed. Als grande finale kan ik dan heel erg ge-
nieten van de mooie nazomerdagen die er in september kunnen zijn. 
Maar je ziet en merkt aan alles dat de herfst op komst is. En die wis-
seling van de seizoenen vind ik toch wel lekker. Ik hou van septem-
ber en voor het gemak vergeet ik de verkiezingen, Prinsjesdag en de 
bezuinigingen. 

De mode industrie heeft een flinke  invloed op de overgang van zo-
mer naar herfst. In de zomer doen de herfstkleuren hun intrede in de 
winkel en zie je de eerste herfst- en wintermode. En elk jaar trap ik 
daar weer in, ik smul van de modebladen, geniet van de etalages en 
zie mezelf in gedachten al heel modieus en hip door de herfstblade-
ren struinen. Dus ruim ik mijn kledingkast op en liggen de spulletjes 
met herfstkleuren vooraan, bordeauxrood, okergeel, oranje en bruin. 

Niet alleen de mode industrie heeft die invloed, het is ook gewoon de 
natuur. Het is de tijd van appels en peren oogsten, van pompoenen 
en bolchrysanten in prachtige kleuren.
Afgelopen weekend gingen wij dan ook op pad om appels te gaan 
plukken. Vorig jaar hadden wij dat op een boerderij gedaan, maar 
daar aangekomen bleek dat dit niet meer kon. Tsja, als ik iets in mijn 
hoofd heb gehaald dan wil ik dat ook. Dus gingen we naar landgoed 
Olmenhorst in Lisserbroek waar ze van het appels plukken in sep-
tember en oktober een groots commercieel spektakel hebben ge-
maakt. Maar hee, een kniesoor die daar op let. Het is er wel leuk en 
er zijn genoeg appels om te plukken (en honderden parkeerplaatsen 
om al die mensen te verwelkomen). Zo gezegd, zo gedaan en op het 
einde van de dag geurde het in ons huis naar verse appeltaart met 
kaneel. De geur die ook schijnt te werken als je je huis wilt verkopen, 
omdat het zo heerlijk en huiselijk ruikt en dat is het ook. 

En als laatste is dit natuurlijk de maand waarin de R zit. De maand 
waarin de eerste verkoudheidjes, griepjes en snottebellen weer om je 
oren gaan vliegen. De tijd om weer extra vitamines te gaan slikken 
en net even extra op je gezondheid te letten. Lastig als je omgeven 
wordt door allerlei rondvliegende bacillen, bacteriën en andere en-
ge dingen.  En daarnaast geen tijd hebt om even rustig aan te doen, 
want er is nog  zoveel te doen. Op school blijken weer luizen te heer-
sen, ook zoiets waar ik niet dol op ben. Dus naast de vitamines, wordt 
ook elke dag de luizenkam door de twee pluizenkoppies getrokken 
ter preventie. En veel gel in het haar schijnt ook te werken, daar hou-
den luizen niet van. 
Diegenen die bij mij een blik naar binnen werpen: kijk niet gek op als 
je twee kinderen aan de ontbijttafel ziet, achter een groot stuk appel-
taart terwijl hun haren worden gekamd en van gel worden voorzien. 
Op deze manier kunnen we er vast tegenaan!

Uithoorn – Komende zaterdag 22 
september vindt de nationale bu-
rendag plaats. Ook de Brede School 
Legmeer doet daar aan mee! Tussen 
10.30 en 14.00 is de brede school aan 
de Randhoornweg 31 open. Buren 
en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom voor een kopje koffie 
met iets lekkers. In het prachtige ge-
bouw de Brede school Legmeer wer-
ken onderwijs en kinderopvang nauw 
samen om zo voor kinderen en hun 
ouders een zo goed mogelijk aan-
bod te bieden.  Onderwijs en opvang 
van nu: met moderne middelen. Wilt 
u eens zien hoe er nu wordt lesgege-
ven met een digitaal lesbord en wel-
ke activiteiten er na school bij de op-
vang worden geboden?  Kom dan 22 

september binnen! Er worden rond-
leidingen gegeven door het gebou-
wen er is een tentoonstelling van fo-
to’s gemaakt door kinderen over wat 
zij mooi en lelijk vinden in de buurt. 
De Brede School Legmeer wil graag 
actief samenwerken met de buurt. 
Tijdens de burendag aanstaande za-
terdag worden  buurtbewoners uit-
genodigd om mee te denken over 
mogelijke activiteiten in de Brede 
School Legmeer. Voorafgaand aan de 
burendag zullen kinderen wijkbewo-
ners interviewen.De kinderen en me-
dewerkers van de Brede School Leg-
meer heten u van harte welkom aan-
staande zaterdag 22 september tus-
sen 10.30 en 14.00 aan de Rand-
hoornweg 31.

Burendag in brede school 

In Memoriam 
Mark Van Bemmelen

Op dinsdag 11 september 2012 
om 13.30 uur is onze collega 
Mark van Bemmelen op 47 jari-
ge leeftijd overleden. Mark van 
Bemmelen, bij de luisteraar van 
Rick FM beter bekend als Pe-
ter de Wit. Geboren op 22 mei 
1965 in De Hoef. Van kleins af 
aan altijd al verbonden geweest 
aan de radio. Allereerst als luis-
teraar van Radio Veronica van-
af zee. Toen via Radio Mi Ami-
go en Radio Caroline bij Hilver-
sum 3 beland. Alles wist hij uit 
zijn hoofd over de programme-
ring en hij spaarde alles over de 
Dj’s. Zijn grote favoriet was Fer-
ry Maat.
Vanaf 1979 begon het kopen 
van singles en ging hij zelf oefe-
nen met radio maken. Toen rond 
1980 de radiopiraten in de regio 
werden opgericht heeft hij ge-
solliciteerd bij het toenmalige 
piraat Radio Cyclus uit De Kwa-
kel. Hier heeft hij tot 1983 pro-
gramma’s gemaakt. Daarna is 
hij overgestapt op ‘Starlight Ra-
dio’. Deze zender draaide hoofd-
zakelijk voor jonge luisteraars. 
  
Nadat deze zender door de RCD 
voorgoed uit de lucht was ge-
haald volgde er een radiostop.  
Na 2 jaar werd hij door Radio 
R.I.K. gevraagd. Toen wist hij het 
zeker... radio was zijn leven .
 
Hij was een rustige jongen, nooit 
kritiek in vergaderingen, altijd 
meegaand en zei eigenlijk nooit 
nee om collega’s over te ne-
men. Zo rustig als zijn persoon-

lijkheid was zo druk kon hij zijn 
op de radio. In zijn programma’s 
maakte hij er soms zo’n show 
van dat je werkelijk dacht dat er 
veel meer mensen in de studio 
aanwezig waren, maar dat was 
niet zo, hij zat er alleen met zijn 
verzonnen figuren die hevige 
discussies met elkaar hadden. 
 
Hij genoot van het radio maken, 
het was zijn lust en zijn leven
 
Hij heeft als een van zijn laatste 
wensen een donatie gedaan aan 
Rick FM om een nieuwe vorm-
geving (jinglepakket) te laten 
produceren. Rick FM heeft dit 
uitgevoerd in goed overleg met 
hem, iedere keer als er weer iets 
van de vormgeving was ont-
wikkeld dan genoot hij ervan. 
Op zaterdag 1 september ging 
het pakket de lucht in. Helaas 
kon Peter hier niet meer bij zijn, 
maar hij heeft thuis liggen luis-
teren en genoot ervan. De per-
soon Peter de Wit blijft door de 
vormgeving een invloed houden 
op zijn en onze hobby Rick FM. 
 
We zijn hem daar dankbaar voor.
 
Mark van Bemmelen blijft een 
medewerker die we nooit zullen 
vergeten.
 
Namens al je Rick FM radiocol-
lega’s.
 
Bedankt, je was en blijft voor 
ons TOP.

Fort bij Uithoorn extra open 

Kies het Hazenpad en 
kom naar Amstelhoek!
Amstelhoek - Fort bij Uithoorn in 
Amstelhoek is, na een gezellig en 
druk monumentenweekend, op 22, 
23 en 29 september opnieuw gra-
tis toegankelijk voor publiek. En er 
wordt een nieuw wandelpad ge-
opend…Vrijdagmiddag 21 septem-
ber slaat op het terrein van het fort 
al een kleine groep soldaatachtige 
types hun kampement op. Zij zullen 
hier, met hun oude militaire voer-
tuigen, het hele weekend bivakke-
ren. De voertuigen zijn te bekijken 
en het kampement is te bezoeken. 
Op zaterdag 22 september gaan de 
poorten van het fort om 10.00 uur 
open. Om elf uur beginnen allerlei 
activiteiten, waaronder filmvoorstel-
lingen en varen op de fortgracht. De 
zendamateur neemt zijn intrek weer 
in de telegrafistenkamer en de ster-
ke verhalen worden opgehaald voor 
de rondleidingen. Ook kun je tij-
dens dit weekend zien en leren hoe 
je (Schans)bier maakt én drinkt. Te-
vens zijn fototentoonstellingen te 
bezoeken en kan er genoten wor-
den van (biologisch) eten en drin-
ken in de Genieloods, dat wordt ver-
zorgd in samenwerking met kok Da-
vid Hague.

Geopend
Om 13.00 uur wordt het HazenPad 

geopend door een groep schoolkin-
deren, die haasje-over zullen spe-
len. Dit pad rondom het fort volgt de 
route van het LaarzenPad, dat zater-
dag 8 september officieel werd ge-
opend door wethouder Schouten. 
Deze wandeling is met name be-
doeld voor kinderen (vanaf onge-
veer vier jaar) en gaat uit van de we-
reld van een van de bewoners van 
het Glacis, de haas. Wil je weten wat 
de haas doet en hoe hij leeft? Kom 
dan ook speuren, ontdekken en 
spelen op het HazenPad bij het fort 
in Amstelhoek! 
Om 16.00 uur is de laatste rondlei-
ding van de dag, de poorten slui-
ten om 17.00 uur. Om 20.00 uur 
gaan ze echter weer even open voor 
een avondspeurtocht, waarvoor je 
je kunt aanmelden op het fort zelf 
of via info@fortbijuithoorn.nl. De-
ze tocht is rond 21.30 uur afgelopen.

Extraatje
Zondag 23 september gaat het fort 
opnieuw om 10.00 uur open. Tussen 
11.00 en 16.00 uur zijn dezelfde ac-
tiviteiten als op zaterdag te beleven. 
Als extraatje wordt er tussen 12.00 
en 15.30 uur ronddolend theater, in 
de persoon van een verdwaalde sol-
daat, verzorgd door TroupeA’dour 
uit Wilnis. Om 17.00 uur gaan de 

poorten weer dicht. Op zaterdag 29 
september staat het fort in het te-
ken van (biologische) heerlijkheden 
uit de regio. Er wordt nog hard ge-
werkt om zoveel mogelijk professio-
nals en hobbyisten naar Fort bij Uit-
hoorn te halen om daar hun lekker-
nijen te laten proeven. Op deze dag 
is het fort wederom gratis toegan-
kelijk van 12.00 tot 17.00 uur.  Er zijn 
ook weer rondleidingen, er kan wor-
den gevaren op de fortgracht, wan-
delingen worden gemaakt met laar-
zen en hazen en de zendamateur is 
ook weer te volgen. Maar er gebeurt 
nog veel meer… 
Kijk voor het volledige program-
ma van alle dagen op www.fortbij-
uithoorn.nl.

Kaartverkoop Nostalgische 
Kwakelse avonden 
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert op vrijdag 
28 september en vrijdag 12 oktober 
wederom een Nostalgische Kwakel-
se Avond in dorpshuis De Quakel. 

Vanwege de grote toeloop in het 
verleden is er weer voor twee vrij-
dagavonden gekozen. Beide avon-
den hebben overigens hetzelfde 
programma. Op een groot scherm 
zullen oude films vertoond worden 

van De Kwakel vroeger en een foto-
presentatie van vele oude prenten. 
De aanvang is 19.30 uur. De zaal 
gaat open om 18.30 uur. De entree-
prijs is  5,00 euro per persoon en er 
zijn kaarten beschikbaar. Kaarten 
kunt u bestellen en afhalen bij:
Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45 in 
De Kwakel, tel. 0297-563335 (18.00-
19.00 uur), E-mail: dp@de-kwa-
kel.com of bestellen via de website:  
www.de-kwakel.com

Bingo bij KDO
De Kwakel -  Komende vrijdag  21 
september om 20.00 uur begint het 
bingoseizoen weer in de kantine 
van  sv  KDO  aan de Vuurlijn. 

Daar kunnen weer mooie prij-
zen gewonnen worden en ook zal 
het rad van avontuur weer aanwe-
zig zijn. Als u de gezelligheid mee-
brengt, dan gaat het zeker lukken. 
Het bingoteam van KDO zorgt voor 
de rest! Tot aanstaande vrijdag!

De data van de volgende bingo-
avonden voor dit jaar zijn: 19 okto-
ber, 23 november en 21 december. 
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

 Watersnip

De najaarstrek is volop be-
gonnen en dat betekent dat 
er veel van onze vogels naar 
hun overwinteringsgebieden 
gaan. Maar het is ook de tijd, 
dat er diverse vogels tijdens 
hun tocht tijdelijk bij ons verblij-
ven. Zo zijn er regelmatig van 
die doortrekkers te zien. Het 
geldt ook voor de, vaak verbor-
gen levende, watersnip. Het is 
een bij ons inmiddels schaarse 
broedvogel. Als de winter mild 
is kan er wel een aantal in Ne-
derland verblijven. Deze snip-
pen in de Groene Jonker bij 
Noorden deden mij direct den-
ken aan het in 1977 uitgegeven 
bankbiljet van 100 gulden met 
de watersnip prominent op de 
voorkant. Zo bekend, dat dit 
biljet afgelopen week nog ge-
bruikt werd in een advertentie. 
Had je het over een snip dan 
had je het over 100 gulden. Op 
de achterkant stond vreemd 
genoeg een voor Nederland 
uiterst zeldzame poelsnip. 
In 1992 nam de steenuil het, 
slechts onopvallend als wa-
termerk, over op het nieuwe 
biljet. De snip, een bij jagers 
zeer geliefde vogel vanwege 
de moeilijkheidsgraad. Bij 
bedreiging vertrouwt de snip 
eerst op zijn schutkleur. De 
snip kan wegkruipen maar 
ook pas op het laatste moment 
snel zigzaggend wegvliegen. 
Soms vliegt hij dan eerst laag 
boven de grond om dan plot-
seling snel de hoogte in te 
gaan. Dat kostte nogal wat 
patronen. 2002 werd het biljet 
“De Snip” uit de roulatie geno-

men en het was ook het jaar, 
dat de vogel niet meer vogelvrij 
was. Inmiddels heeft de wa-
tersnip het o.a. vanwege de 
verdroging van het landschap 
moeilijk en staat nu op de Rode 
Lijst. De watersnip heeft een 
uiterst gevoelige, zeer lange 
snavel en moet daarmee in 
de bodem kunnen komen. 
Een weke bodem dus. Zo kan 
deze steltloper met zijn korte, 
grijsgroene, poten in ondiep 
water te zien zijn. Vaak is hij 
dan bezig om schuifelend, lo-
pend door de modder, met de 
snavel heen en weer wiegend, 
wormen, kleine kreeftachtigen 
en insecten te vinden. 
Aan de baltsvlucht in het 
voorjaar dankt de vogel vele 
prachtige bijnamen zoals: 
Hemelgeit, Luchtschaap, Hin-
nekend Bokje, Bletterlamke 
en Trommelaar. In de balts-
vlucht vliegt de vogel met ge-
spreide staartveren stijl naar 
beneden. Hierdoor gaan de 
buitenste stijve staartpennen 
trillen en dat maakt het geluid 
als het blaten van een geit. 
De watersnippen rusten vaak 
in groepjes maar fourageren 
vaak alleen. Tot en met no-
vember is er nog een goede 
kans om de watersnippen te 
zien in de Groene Jonker of de 
Waverhoek. 

Bert Fakkeldij,

Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er weer een na-
tuurgidsenopleiding! Zie de 
website voor meer informatie.

Aanstaande zondag 23 september
Natuurontbijt met IVN
Regio - In De Ronde Venen kun je op 
zondagochtend 23 september de na-
tuur zien wakker worden tijdens een 
heerlijk biologisch IVN natuurontbijt. 
Het IVN organiseert namelijk activi-
teiten inclusief ontbijt op de mooi-
ste plekken in Nederland. In De Ron-
de Venen is dat aan de Gagelweg nr. 
1 bij boer Samson die onder ande-
re aan biologische landbouw, weide-
vogelbeheer en natuurontwikkeling 
doet. Na het vroege-vogel-ontbijt la-
ten gidsen van het IVN zien wat groeit 
en bloeit langs de slootkanten. En de 
boer kan boeiend vertellen over Bru-
tus, zijn onkruidbestrijdende robot en 
over de ecosluizen in het gebied. 

Steun IVN, word lid voor maar een 
paar tientjes per jaar. Kom naar het 

natuurontbijt. Dat is als je lid wordt, 
helemaal gratis. Je moet alleen op 
tijd je bed uit. Want de tafel staat ge-
dekt om 7.30 uur. En mocht het rege-
nen dan staat de ontbijttafel in een 
wel heel speciale ruimte met veel 
raam bovenin de koeienstal. Daar zie 
je de koeien en misschien boeren-
zwaluwen. Dus word lid. Behalve het 
natuurontbijt biedt het IVN nog veel 
meer: natuureducatie, een clubblad, 
lezingen, fi etstochten, wandelingen 
enz. Kijk daarvoor op de website. 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn. 
Het natuurontbijt en de aansluiten-
de activiteiten op zondagochtend 
23 september duren van 7.30 uur tot 
10.30 uur. Aanmelden kan bij Cindy 
Raaphorst, tel. 0297 562138 of 
cindy-raaphorst@hotmail.comTroupe A’dour brengt Fort bij 

Uithoorn in Amstelhoek tot leven
Regio - Komende zondagmiddag 
23 september wordt er theater ge-
speeld op Fort bij Uithoorn in Am-
stelhoek, ook wel bekend als Fort 
Amstelhoek. Een unieke gelegen-
heid om deze bijzondere historische 
locatie eens te bezoeken. 
‘Voor Volk en Vaderland’ is een mo-
noloog, gespeeld door de Vinke-
veense amateurtoneelschrijver, spe-
ler en regisseur Martin Verrips. Tekst 
en regie zijn van Pieter Scholten. Dit 
theaterstuk is een productie van 

Troupe A’dour, een gezelschap voor 
muziek, theater en culturele projec-
ten uit Wilnis. Martin Verrips kruipt 
in de huid van een soldaat die ge-
legerd is in Fort bij Uithoorn tijdens 
WOI.
Het soldatenleven op het fort is 
geen pretje. Zo’n 300 soldaten zitten 
opgepakt in een vochtig fort, wach-
tend op de vijand. Maar wanneer 
die komt? Nederland is neutraal. 
Het soldatenleven bestaat uit werk-
zaamheden als wachtlopen, mar-

cheren, het poetsen van kanonnen, 
geweren en schoenen. Maar er is 
ook verveling en eenzaamheid. Een 
verhaal over macht en onderdruk-
king, nut en noodzaak van oorlog 
en het verlangen naar rust en vrede.

De voorstelling duurt ca. 20 minuten 
en wordt 4 maal uitgevoerd. Aan-
vang: 12.30, 13,30, 14,30 en 15.30 
uur. De toegang is gratis.

Fort bij Uithoorn maakt deel uit van 

de Stelling van Amsterdam, een cir-
kelvormige, voormalige verdedi-
gingslinie rondom Amsterdam. De 
Stelling is 135 kilometer lang en 
bestaat uit 42 forten en 4 batterij-
en. De verdedigingslinie werd aan-
gelegd tussen 1880 en 1914 op een 
afstand van 15 tot 20 kilometer van 
Amsterdam. Fort bij Uithoorn is één 
van de zes forten in de gemeen-
te De Ronde Venen. De Stelling van 
Amsterdam is in 1996 opgenomen 
in de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Op zaterdag 22 en zondag 23 sep-
tember vinden er op het fort aan de 
Mijdrechtse Zuwe 31 in Amstelhoek 
diverse activiteiten plaats onder de 
titel DOE FORT. Dit weekend staat 
tevens in het teken van September 
Fortenmaand.

Scouting Admiralengroep 
opent nieuw scoutingseizoen
Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep heeft afgelopen zaterdag 
met haar leden en hun ouders het 

nieuwe scoutingseizoen geopend. 
De dag begon met een speurtocht 
naar allerlei logo’s in de omgeving. 

Daarna konden allerlei verschil-
lende spelletjes gedaan worden. 
Ballon darten, karaoke, blikgooi-

en, glasverven en schminken. Het 
grootste succesnummer was het 
opblaaskussen, de immens grote 
stormbaan. De dag was een succes 
voor jong en oud.

Scouting is een hobby voor de 
jeugd, van 6 tot 21 jaar. Elk week-
end komen verschillende leeftijds-
groepen samen om te spelen en te 
leren. Spelletjes doen en knutselen, 
knopen en vuur maken, varen en 
koken, kamperen en hiken. Na de 
zomervakantie beginnen nu de we-
kelijkse bijeenkomsten van de ver-
schillende leeftijdsgroepen weer. 
De Welpen (6-11), Waterwelpen 
(9-11), Zeeverkenners (12-15), Wil-
de Vaart (16-18) en Loodsen (19-
21) bieden zo voor elke leeftijd een 
gepast programma. 

De speurtocht die de jeugdleden 
hebben gelopen werd gesponsord 
door verscheidene bedrijven. De-
ze bedrijven wil Scouting Admi-
ralengroep graag bedanken. Alle 
bedrijven worden op haar websi-
te bij naam genoemd. Kijk maar op 
www.admiralengroep.nl. Daar vind 
je ook de informatie over Scouting. 
Als je een hobby zoekt, kun je daar 
vinden hoe je een keer kan komen 
kijken.

Jeugddweilorkest KnA verrast 
sponsor Cafetaria Friends

Uithoorn - Jeugddweilorkest 
Friends verraste zijn sponsor Ca-
fetaria Friends met een optreden 
voor de deur. Ben van Lien was 
een half jaar geleden zeer enthou-
siast toen KnA hem de vraag stel-
de of hij misschien sponsor zou 
willen worden van het Jeugd-
dweilorkest van muziekvereniging 
KnA. 
Met Cafetaria Friends sponsorde 
hij de shirtjes en daarom gaf KnA 
als dank de naam Friends aan het 
Jeugddweilorkest. Als dank voor 
het enthousiasme van Ben ging 
het Jeugddweilorkest bij Cafeta-
ria Friends langs om een gezellig 
stukje muziek te spelen en een fo-
to te maken. 
Het sloot mooi aan op het optre-
den welke het Jeugddweilorkest 
in Sporthal de Scheg had gegeven 
bij de afsluiting van Speel Mee, 
een erg leuk optreden en meteen 
het eerste optreden van Jeugd-
dweilorkest Friends na de zomer-
vakantie. Wil je ook graag muziek 
maken of gezellig een keer ko-
men luisteren, kom dan gewoon 
een keer langs op maandagavond 
in het KnA gebouw aan het Leg-
meerplein. 
En uiteraard ben je van harte 
welkom op hun Concert A Mu-
sic Night Out met thema Classic 
Meets Rock op zaterdag 3 novem-
ber.

Goedgevulde ruilboekenkast 
in wijkcentrum ’t Buurtnest 
Uithoorn - Sinds september is er in 
wijkcentrum ’t Buurtnest een gro-
te en goedgevulde ruilboekenkast. 
Bezoekers van het centrum mo-
gen per dag maximaal 1 boek mee-
nemen, waarbij er minimaal 1 boek 
wordt teruggezet in de kast. Het is 
niet verplicht om het meegenomen 
boek weer terug om te ruilen, hoe-

wel dit voor een goede roulering 
van de boeken op prijs wordt ge-
steld. Doel van het vrijwilligersteam 
van dit wijkcentrum is om het lees-
plezier van bewoners in Uithoorn 
te stimuleren. Wilt u meer hierover 
weten, kom gerust langs of bel met 
beheerder Edwin Konijn, tel: 0297-
591409 of 06-55964781. 

Optreden Lisa Jacobs en Ksenia 
Kouzmenko in de Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU is er trots op 
dit eerste concert van het nieuwe 
seizoen direct een topartieste te kun-
nen presenteren. Lisa Jacobs speel-
de hier een paar jaar geleden al met 
groot succes en nu is ze uitgegroeid 
tot een van de beste violisten. Op 
zondag 30 september om 14.30 uur 
speelt zij samen met Ksenia Kouz-
menko in de Thamerkerk. 
Lisa werd al op 8-jarige leeftijd op-
geleid aan het Utrechts Conservato-
rium, later ging ze naar Amsterdam 
waar ze afstudeerde met een tien 
met onderscheiding. Al op 17-jari-
ge leeftijd maakte zij haar debuut bij 
het Concertgebouworkest. Ze speel-
de met grote orkesten over de hele 
wereld, bezocht concoursen en won 
prijzen. Nu is zij een zeer geliefd so-
liste, die zich ook onderscheidt in ka-
mermuziek. Met haar begeleidster 
Ksenia Kouzmenko was zij de ster 
van de opening van het Grachtenfes-
tival in Amsterdam. 
Ksenia Kouzmenko, piano, is dochter 
van een pianistenechtpaar. Zij stu-
deerde cum laude af aan het Con-
servatorium van Minsk. Zij kreeg een 
studiebeurs waarmee zij verder stu-
deerde aan het Haags Conservatori-
um. Ook zij nam deel aan concoursen 
en behaalde prijzen. Zij speelt zowel 

solo als kamermuziek en is docent 
aan het Haags Conservatorium. Het 
programma dat zij brengen bestaat 
uit stukken van Brahms, Schumann, 
Britten en Elgar. Het is een buiten-
kans deze artiesten in Uithoorn te 
kunnen horen spelen in de mooie 
Thamerkerk. Kaarten zijn verkrijg-
baar à 12.- euro bij de boekhandels 
Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein 
en Bruna aan het Amstelplein en aan 
de zaal zolang er plaats is.



pagina 10 Nieuwe Meerbode - 19 september 2012

UWTC BMX wedstrijden
Uithoorn - Met de zomervakantie 
nog maar net achter de rug, werd 
afgelopen weekend de eerste Top-
competitiewedstrijd verreden in 
Doetinchem. De weergoden waren 
ons goed gezind, al was het voor de 
fietscrossers veel te warm. Desal-
niettemin had iedereen er weer veel 
zin in en was het leuk om ieder-
een na de vakantie weer te zien. De 
wedstrijd was de eerste van de Top-
competitie die meetelt voor deelna-
me aan het Nederlands Kampioen-
schap volgend voorjaar dus was bij-
na iedereen wel van de partij. Er wa-
ren zelfs een aantal nieuwe rijders 
op de baan te vinden zoals Jesse 
Soede, die zelfs tot de halve fina-
le wist door te dringen. Heel knap. 
Voor Roberto Blom was het zijn eer-
ste wedstrijd in de cruiser-klasse. 
Dit jaar rijdt hij voor het eerst bij de 
zgn. nieuwelingen (15+16-jaar), wat 
een vrij zware klasse. Hierin moet hij 

zich dus nog bewijzen. Bij de crui-
sers wist hij zelfs door te fietsen 
naar de finale. In de zaterdag verre-
den time-trial reed Roberto zelfs de 
snelste tijd van alle UWTC-ers. Een 
knappe prestatie! Voor Jochem van 
der Wijngaard begon de dag met 
een klapband terwijl hij stond de 
wachten in het park fermé voor zijn 
eerste manche. Na van de schrik te 
zijn bekomen, werd hij er tussenuit 
gehaald en snel naar Piet Ende ge-
bracht om de band te laten repa-
reren zodat hij alsnog kon starten. 
Helaas haalde Jochem het daar-
na niet verder dan de kwart finale. 
Jammer. Eén van de jongere rijders 
van UWTC, Alec van der Mast, wist 
door te dringen naar de halve fina-
le, waarin hij helaas dicht bij de fi-
nish ten val kwam. Een finalerace 
zat er voor hem dus niet in. Voor 
Joey Nap was het een goed week-
end. Vorig weekend tijdens de wed-

Qui Vive tekent contract met hoofdsponsor Rabobank 

Feestelijke opening 
vernieuwde velden
De Kwakel - Afgelopen week hebben Hockeyvereni-
ging Qui Vive en Rabobank Regio Schiphol een hoofd-
sponsorcontract voor een termijn van drie jaar gete-
kend. Qui Vive is er trots op om Rabobank Regio Schip-
hol opnieuw als hoofdsponsor op de club te verwelko-
men. Naast het contract met de hoofdsponsor werd za-
terdag opnieuw een sponsorovereenkomst met Special 
Sports getekend.

Betrokken en dichtbij, dat is wat de Rabobank als spon-
sor wil zijn, zegt Jan Driessen, rayondirecteur Aalsmeer-
Uithoorn van Rabobank Regio Schiphol. En dat gaat 
verder dan alleen maar geld brengen en een reclame-
bord langs het veld. Samen met Qui Vive gaan we wer-
ken aan een samenwerking tussen leden en bestuur 
van Qui Vive én medewerkers van de Rabobank. Rob 
Das, vicevoorzitter van Qui Vive is zeer tevreden met de-
ze samenwerking. ‘De sponsorinkomsten gebruiken we 
om onze ambitie op zowel top- als breedteniveau mo-
gelijk te maken. Daarnaast kunnen wij als club veel le-
ren van een ervaren hockeysponsor als de Rabobank’.

Ron Leegwater is manager Communicatie van de Ra-
bobank en al jarenlang betrokken bij de sponsoring van 
hockeyverenigingen in het werkgebied van Rabobank 
Regio Schiphol. ‘Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Uit-
hoorn; 3 zeer verschillende gemeentes met 1 overeen-
komst namelijk allemaal een fantastische hockeyvereni-
ging, aldus Ron Leegwater. Het is prachtig dat we als 
Rabobank nu hoofdsponsor zijn van alle drie de hockey-
clubs in ons werkgebied. Dat biedt zowel de clubs als de 
bank de mogelijkheid om van elkaar te leren en samen-

werkingsverbanden aan te gaan. Want samen bereik je 
meer dan alleen.’

Nieuwe velden
Afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de vernieu-
wing van het keepersveld en veld 2. Bij beide velden is 
de oude versleten kunstgraslaag vervangen door mo-
dern semi-water kunstgras. Na een korte toespraak van 
Marcel van Eijk kreeg Wethouder Jeroen Verheijen van 
Jan Driessen, directeur Rabobank Regio Schiphol een 
Qui Vive shirt overhandigd. De wethouder, in clubshirt, 
nam met een strafpush veld 2 in gebruik. De jeugd van 
Qui Vive liet op feestelijke wijze Rabobank ballonnen 
de lucht in. Na een indrukwekkende strafcornerdemon-
stratie van Heren 1 en Dames 1 op het nieuwe keepers-
veld, waagde ook Jan Driessen zich nog aan een schot 
op doel. 

Qui Vive beschikt met de vernieuwing van haar velden 
over een fantastische sportaccommodatie waar de le-
den optimaal gebruik van kunnen maken. Deze vernieu-
wing is tot stand gekomen door de gemeente Uithoorn 
die dit vanuit de gemeentelijke sportnota mogelijk heeft 
gemaakt.
 
Sponsoring
Op het gebied van sponsoring biedt Qui Vive haar spon-
sorpartners een uitgebreid en flexibel sponsorbeleid, 
waarbij het op duurzame en professionele wijze creë-
ren van toegevoegde waarde, voor zowel de sponsor als 
de vereniging, centraal staat. Sponsoring is mogelijk via 
sponsor@quivive.nl

3 Bekers Schoolhandbal voor Kwikstaart 
De Kwakel - Afgelopen woens-
dag 12 september werd er door de 
groepen 4 met maar liefst 3 teams 
deelgenomen aan het schoolhand-
bal bij KDO. Het weer werkte lekker 
mee en er waren veel toeschouwers 
om de kinderen aan te moedigen 
en het allerbelangrijkste de kinde-
ren waren enthousiast en hadden 
er veel zin in!  Er werd met heel veel 
plezier gehandbald door de kinde-
ren goed overgespeeld, goed geke-
ken, goed verdedigd en goed ge-
keept! Met een super goed eindre-
sultaat, 2x de tweede plaats en 1x 
eerste plaats, gingen ze met 3 be-
kers naar huis toe. Voor alle kin-
deren die hebben mee gedaan  
gefeliciteerd!

Eerste overwinning F9 
Legmeervogels
Uithoorn - Eerst maar een bedank-
je aan de F10 voor de uitnodiging. 
Het hele team is deze eerste wedstrijd 
mooi op tijd, dus omgekleed in kleed-
kamer 5 en op naar het zonnige veld 
(waar-o-waar?) De F9 telt nu tien spe-
lers. Max gaat voor deze keer naar de 
tegenpartij, want die komt een man te 
kort. En de F9 speelt met twee wissels. 
Voor de eerste reserves even slikken 
als ze niet meteen het veld op mogen, 
maar gelukkig duurt dat maar 3 minu-
ten. En het blijkt voor de mannen ook 
wel heel lekker om af en toe te kun-
nen uithijgen: zo’n half voetbalveld is 
nog behoorlijk groot. Ze rennen wat 

af. In de 10e minuut is het al raak. Het 
eerste doelpunt van het seizoen staat 
op naam van Jorrit! Dat begint lekker. 
Daarna even wennen aan elkaar en 
aan het grote grasveld, voorin staan 
de jongens goed te spelen, maar als 
de tegenstanders de bal eenmaal heb-
ben, moet alles massaal naar de ver-
dediging (en dan zijn ze wel eens te 
laat). Aan Max heeft het team een top-
keeper, maar hij kan niet alles in zijn 
eentje tegenhouden. De F10 scoort 
drie keer achter elkaar, zodat het in de 
17e minuut 1-3 staat. Tijs trapt de bal 
nog een keer naar voren, maar mist 
net. In de 18e minuut lekker nog een 

goal voor de F9: 2-3 en vlak voor rust 
een goede redding van Max.

Rode hoofden
Flink veel zweet en rode hoofden, 
maar gelukkig heeft Mirjam een gro-
te kan limonade geregeld. Even rusten, 
even plassen en dan weer aan de bak, 
allemaal naar de andere kant, ook de 
trainer, coaches, vaders en moeders, 
broers en zussen, opa’s en oma’s voor 
het aanmoedigen. Dit keer een slimme 
tactiek afgesproken, er blijven steeds 
twee verdedigers achterin staan. De 
rest gaat achter de bal aan. En sco-
ren maar. Eerst Jorrit, dan Tom en Jor-
rit weer twee keer, dus na tien minu-
ten staat het maarliefst 6-3. Winnen is 
niet het belangrijkste, maar wel leuk: 
de jongens juichen, alsof ze al jaren 
samen voetballen! Luca en Toon en la-
ter ook Tijs vormen nu een superver-
dediging achterin: zodra een bal naar 
het doel komt rollen, schieten ze er sa-
men op af. 

Jonger
De F10 is even wat jonger en kan niet 
wisselen, dus die mannen worden in 
de tweede helft toch wel een beetje 
moe. Mitch maakt 7-3 en Jorrit besluit 
de wedstrijd met het laatste goal: 8-3 
voor de F9. Daarna mag iedereen nog 
even een penalty nemen. Een mooie 
afsluiting. Er gaan wat ballen over de 
lat, Luca probeert twee schijnbewe-
gingen en beide teams scoren een 
paar mooie goals. Het aantal doet er 
niet toe. Daarna allemaal netjes een 
handje geven aan de rest: dank voor 
het spelen. Een goed begin van het 
nieuwe seizoen!

Staand: Mitch, Sam, Jake, Tom, Max en Luca Zittend Tijs, Toon, Jorrit en Max

strijd in Schagen liep hij een ge-
kneusde pols op. Gelukkig kon hij 
toch rijden en haalde zelfs de hal-
ve finale, iets wat eigenlijk niemand 
deze week nog had kunnen voor-
spellen. Ook Kevin Boomkens haal-
de de halve finale maar lukt het he-
laas net niet een felbegeerde finale-
plaats te behalen. Zijn broertje Bri-
an lukte dat wel, evenals Izar van 
Vliet, Bart van Bemmelen en Arjan 
van Bodegraven. 

Voor de altijd wel goed rijdende 
Michael Schekkerman zat het dit 
weekend niet mee. Voor hem geen 
finaleplaats. Ook voor de overige rij-
ders van het tweede blok (15 jaar en 
ouder) was het geen goed weekend 
wat finaleplaatsen betreft. Maar het 
goede weer maakte ook wel weer 
veel goed. Als je er eenmaal uitlag, 
kon je van de zon genieten. Al met 
al een goed TC-weekend. We kijken 
alweer uit naar de volgende in het 
weekend van 22 en 23 september in 
Volkel. 

Prestatie KDO dames nét niet 
voldoende voor overwinning
De Kwakel - Met goed weer en 
een goed gevulde zijlijn, speelde 
de handbaldames van KDO afgelo-
pen zondag haar tweede thuiswed-
strijd tegen het Amsterdamse West-
site. Net als vorige week speelde 
KDO een goed eerste kwartier, maar 
kon het scoren niet doorzetten in de 
rest van de partij. De dames verlo-
ren in deze niet-doelpuntrijke wed-
strijd dan ook met 13-15. Net als vo-
rige week in Purmerend ging KDO 
flitsend van start, en bouwde een 
voorsprong op van enkele doelpun-
ten. Vanwege de vorige week opge-
lopen blessures mocht A-jeugd op-

bouwspeelster Chantall Henneke 
vandaag als vierde wissel voor het 
eerst aantreden bij het eerste. Dat 
deed zij niet onverdienstelijk, want 
met name in het begin van de wed-
strijd wist zij uit breaks en passeer-
acties een paar belangrijke doelpun-
ten te maken. De flitsende start ge-
tuigde er weer van dat KDO het ni-
veau in de eerste klasse prima aan 
kan, maar helaas was ook deze 
week het tempo wat de dames par-
ten speelden. Passes werden slor-
dig en de kansen werden niet benut. 
Hierdoor hoefde Westsite niet veel 
tot scoren te komen om in de wed-

strijd te blijven. Vlak voor rust kwa-
men zij dan ook langs zij, met een 
stand op het bord van 8-9 floot de 
scheidsrechter de eerste 30 minu-
ten af. Ondanks dat de veelbespro-
ken voetbalderby Legmeervogels – 
KDO op hetzelfde tijdstip plaatsvond 
als deze evenzo interessante hand-
balwedstrijd, stonden er veel geïnte-
resseerde supporters langs de hand-
ballijn. Helaas kon KDO ook in de 
tweede helft niet de kansen benut-
ten die het kreeg, hierdoor kreeg het 
publiek geen doelpuntrijke wedstrijd 
te zien. De spelbepalende speel-
ster (nr.13) bij Westsite bleek ook na 
man-op-man verdediging een aan-
tal keer niet te stoppen. Met een of-
fensieve 3-2-1 verdediging maakte 
KDO het zichzelf niet veel makkelij-
ker, maar het trage spel van Westsite 
moest het laatste kwartier onderbro-
ken worden om via snelle breaks de 
doelpunten te maken. 

Helaas verloor KDO de wedstrijd 
met 13-15. Een nipte nederlaag, en 
misschien na twee wedstrijden een 
les om iets minder hard van start 
te gaan en de krachten te spreiden 
over de wedstrijd. Met 2 punten uit 
3 wedstrijden in de 1e klasse treu-
ren de dames niet; met opgeheven 
hoofd en genoeg kansen vertrekken 
zij volgende week naar Monnicken-
dam om hopelijk het puntenaantal te 
verdubbelen!
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Feestelijk lustrum voor 
10-jarige Mijdrechtse Dweildag

Mijdrecht - De 10e Mijdrechtse 
Dweildag, die afgelopen zaterdag 
plaatsvond in het koopcentrum van 
Mijdrecht, is weer een groot suc-
ces geworden. Ondanks dat de or-
ganisatie te maken kreeg met drie 
afmeldingen, die op korte termijn 
niet meer in te vullen waren werd 
het een reuzegezellig muzikaal feest 
met de zes overige deelnemen-
de orkesten. De deelnemende or-
kesten waren Muziekenzo uit Al-
mere, de Plekkers uit Oisterwijk, de 
Waardgangers uit Bergambacht, de 
Slobbers uit Papendrecht, de Fliere-
fluiters uit Sassenheim en tenslot-
te het eigen Dweilorkest DORST uit 
Mijdrecht.
Om half twaalf begon het op het 
Raadhuisplein met een defilé van 
de deelnemende orkesten en daar-

na verspreidden de orkesten over 
de vier podia in het centrum. Ook 
het vele publiek werd door de mu-
ziek ‘gepakt’ en betrokken voor een 
dansje. Het stralende weer zorg-
de er mede voor dat er veel pu-
bliek vermaakt werd met de muzi-
kale klanken. 
De dweilorkesten werden beoor-
deeld op hun kunnen door juryle-
den die verdeeld waren in een wed-
strijdklasse en een leutklasse. De 
jury bestond uit beroepsmuzikan-
ten, dirigenten en een aantal lokale 
mensen. Alle orkesten gaven op vier 
podia een optreden waarna de pun-
ten werden opgeteld.

Huwelijksaanzoek
Vlak voor het einde van de dag bij 
het samenspel van alle orkesten, 

de kakofonie, nam trombonist Ger-
rit van dweilorkest DORST de mi-
crofoon over van de presentator. Hij 
had namelijk wat te vragen aan de 
basspeelster van DORST, zijn vrien-
din Annelies. Gerrit ging onder de 
muzikale klanken van ‘Trouw niet 
voor je 40 bent’ op zijn knieën en 
vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Na-
tuurlijk zei ze meteen ‘ja’ dat werd 
opgevolgd door een groot applaus 
van het in groten getale aanwezige 
publiek en onder de ‘lang zullen ze 
leven’-muziek van de aanwezige or-
kesten. Aansluitend werd het nog 
een vrolijke boel met de muziek van 
alle orkesten.
Tenslotte was er de prijsuitreiking. In 
de wedstrijdklasse werd de wissel-
beker gewonnen door de Fliereflui-
ters uit Sassenheim. In de leutklas-

se vond de jury de Waardgangers uit 
Bergambacht de beste. Uit handen 
van Esther Post ontvingen zij de Ton 
Post wisselbeker. Tenslotte was er 
nog de Co Outshoorn wisselbokaal, 
die door de familie Outshoorn in het 
leven is geroepen voor een zeer op-
merkelijke act tijdens de Mijdrecht-
se Dweildag. Uit handen van Co 
Outshoorn jr. ontvingen de (twee-
ling)broers Eric en Peter Boegheim 
van het slagwerk van de Waardgan-
gers met trots deze beker. Iedereen 
was het zeer eens met de uitslag die 
de gehele jury had neergezet.

Voor alle foto’s en filmpjes, ook 
van het huwelijksaanzoek, kunt 
u terecht op de bij het eve-
nement behorende website  
www.mijdrechtsedweildag.nl 

Schoolkamp Antoniusschool
De Hoef - Het schooljaar start-
te goed voor de bovenbouw van de 
Antoniusschool. De derde week ging 
groep 7/8 op schoolkamp naar een 
scoutinghuis dichtbij het Amster-
damse Bos. Het Amsterdamse Bos 
biedt een scala aan mogelijkheden 
om je te vermaken.
Op woensdag 5 september vertrok-
ken de kinderen en begeleiders, op 
de fiets naar het scoutinghuis in Am-
stelveen. Daar aangekomen richtten 
de kinderen de slaapzaal in en ver-
maakten zich kostelijk op het speel-
terrein met de daar aanwezige mate-
rialen. Diezelfde dag stonden er nog 
vier activiteiten op het programma, 
namelijk:

Speeleilanden
Bij de speeleilanden hebben ze heer-
lijk gepicknickt en gezwommen. De 
eilanden zijn te bereiken via een 
trekpontje. Het wankele trekpont-
je zorgde voor grote hilariteit. Menig 
kind viel onderweg naar het eiland in 
het water. Op het eiland konden de 
kinderen in bomen klimmen of hut-
ten bouwen. 

Seizoenspeurtocht
Gewapend met schepnetten, em-

mers en onder begeleiding van een 
gids werd er veel geleerd over de 
dieren in de sloot. Er werden veel bij-
zondere dieren gevangen en met be-
hulp van een zoekkaart werden de 
namen van de dieren opgezocht.                                                 

Geitenboerderij 
Tijdens het bezoek aan de geiten-
boerderij werden een flesje melk 
aan de lammetjes en brokjes aan de 
melkgeiten gevoerd. Bij zo’n bezoek 
hoort natuurlijk ook een lekker ijsje. 

Kanovijver
Om het bos vanaf het water te bekij-
ken is er een vaarroute uitgezet. De 
Antoniusschool heeft de route ge-
varen met vier persoonswaterfiet-
sen. Het was flink trappen om vooruit 
te komen, maar door de goede sa-
menwerking heeft iedereen de route 
goed kunnen uitvaren. In het pikke-
donker gingen allen op de fiets terug 
naar hun kamp. Het was een prach-
tig gezicht met al die fietslampjes in 
dat donkere bos. 
De tweede dag stonden er twee acti-
viteiten op het programma, namelijk

Dagje Amsterdam 
Met de metro gingen de scholie-

ren naar het kindermuseum van het 
Joods Historisch museum. In het mu-
seum maakten de kinderen kennis 
met het huis van Max de Matze. In 
dit huis woont ook de joodse fami-
lie Hollander. Bij hen is iedereen wel-
kom om zelf te ervaren wat belangrijk 
is in de joodse traditie. In de keuken 
hebben de kinderen een gal(brood) 
gebakken, in de muziekkamer mu-
ziek gemaakt, lekker weggedroomd 
in de slaapkamer en ze hebben nog 
gewerkt in de studeerkamer. Er werd 
geleerd hoe belangrijk het is te snap-
pen dat mensen verschillend zijn. 
Na het bezoek aan het museum heb-
ben ze een patatje gegeten op het 
Waterlooplein.
De volgende activiteit was een be-
zoek aan het NEMO. Ze gingen hier 
met de watertaxi naar toe. De tocht 
door de Amsterdamse grachten was 
heel bijzonder. Iedereen keek zijn 
ogen uit naar wat er onderweg te 
zien was.
In het NEMO gingen groepjes kin-
deren zelf op ontdekkingstocht en 
zo waren ze bezig om op spelender-
wijs bezig te zijn met wetenschap en 
technologie. Vervolgens gingen ze 
met de metro terug naar het kamp. 
Daar stonden de juffen en de mees-

ter al te wachten. Zij zouden die 
avond met elkaar de maaltijd ge-
bruiken. Alle avondmaaltijden waren 
bereid door een professionele kok. 
Het werd een heel gezellige, lange 
avond waarop de volgende activitei-
ten plaatsvonden:

Vliegerworkshop/kampvuur
De vliegerworkshop werd gegeven 
door een expert in vliegeren en het 
maken van vliegers. Ieder kind had 
na afloop van de workshop een zelf 
gemaakte vlieger. Wat ook bij een 
kamp hoort is een kampvuur. Na de 
workshop werd er een groot kamp-
vuur gemaakt. 

Klimforest
De derde dag en tevens de laatste 
bestond uit een bezoek aan Klim-
forest. Een klimpark waar iedereen 
zich kon bewegen door bomen via 
touwen, ladders, bruggen en met 
tokkelbanen. Na drie geweldige da-
gen kwam er alweer snel een einde 
aan het kamp. De kinderen kwamen 
vol met verhalen in De Hoef aan. De 
begeleiders kijken terug op een heel 
gezellig kamp, waar zij samen met 
een hechte groep kinderen veel ple-
zier aan hebben beleefd. 
Bij ieder gemaakt uitstapje kregen 
leerkrachten en begeleiders compli-
menten over de leuke groep waar-
mee zij op stap waren. Zulke com-
plimenten geven een trots en blij ge-
voel. 
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WLCombatics helpt zijn 
eerste team naar de finish
De Ronde Venen - Willem Linde-
boom van WLCombatics doet dit 
jaar voor het eerst met een team 
van zijn sporters mee aan verschil-
lende sportevenementen. Afgelopen 
zondag stond als eerste de Fisher-
mans Friend Strongman run op het 
programma en iedereen heeft de fi-
nish gehaald.

Sportevenementen
De Fishermans Friend Strongman 
run is een hindernisparcours van 18 
km en 23 hindernissen. In andere 
landen is de run al vaker georgani-
seerd en daar heeft het de omschrij-
ving van zwaarste hardloopwed-
strijd ter wereld meegekregen. Toen 
bekend werd dat de eerste editie in 
Nederland georganiseerd zou gaan 
worden heeft Willem Lindeboom 
meteen geprobeerd om een team 
van zijn enthousiastste sporters bij 

elkaar te krijgen. Natuurlijk deed 
Willem ook zelf mee. “Je kunt men-
sen wel klaarstomen voor zo’n race, 
maar als je zelf niet weet hoe het is 
dan blijft het toch een ‘beste stuurlui 
staan aan wal’-gevoel. Daarom vind 
ik het vooral bij de eerste race erg 
belangrijk om zelf ook mee te doen. 
Buiten het feit dat het ook enorm 
leuk is!”, aldus Willem Lindeboom 
(uiterst links op de foto).

WLCombatics richt zich met de les-
sen die het aanbiedt op een com-
binatie van kracht- en cardiotrai-
ningen. Om dan samen te trainen 
voor een (hindernis)race is dé per-
fecte uitdaging. De hardloper helpt 
de krachtsporter met het rennen en 
de krachtsporter helpt de hardloper 
over de obstakels heen. Zo werk je 
samen naar een mooi sportief doel 
en is de teamspirit hoog. WLCom-

batics doet dit jaar nog mee met de 
Urbanathlon, Dam tot Damloop en 
Mud Masters Obstacle Run.  

WLCombatics
WLCombatics is een jong dyna-
misch sportbedrijf opgestart in Vin-
keveen dat trainingen geeft in De 
Ronde Venen. Sinds deze zomer is 
het uitgebreid met trainingslocaties 
in Amsterdam. Willem Lindeboom is 
de grondlegger van WLCombatics. 

Zijn enthousiasme voor kracht- en 
conditietraining wil hij graag delen 
en vooral laten zien dat het voor ie-
dereen toegankelijk is. Eén van de 
manieren waarop Willem dat doet is 
door mensen te motiveren en deel 
te laten nemen aan sportevenemen-
ten in teamverband. Samen sporten 
en ergens voor strijden is leuker dan 
alleen. 

UWTC jeugdlid Owen 
Geleijn op podium
Regio - Zondag 16 september kon-
den de jeugdwielrenners van UWTC 
vlak bij huis een jeugdtoernooi rij-
den. Bij de Amstel in Amstelveen 
stond het Lagerberg Toernooi op het 
programma.
Bij categorie 1 reed de jonge Brit 
Buijs uit Aalsmeer naar de 11e 
plaats. Bij categorie 3 maar een klein 
deelnemersveld waar Tristan Ge-
leijn uit Rijsenhout op de 5e plaats 
eindigde. Bij categorie 4 gelijk veel 
strijd, Owen Geleijn uit Rijsenhout 
ontsnapte samen met thuisrijder 
Enzo Leijnse en Sten Verzijl uit Ber-
kel en Rodenrijs in de tweede ron-

de al uit het peloton. Deze drie ren-
ners kregen een voorsprong van 1 
minuut. In de sprint won Enzo Leijn-
se voor Owen Geleijn. Bij categorie 
5 stond enthousiast nieuw lid Stijn 
Ruijter uit Uithoorn aan start. Veel 
demarrages in deze koers, maar 
niemand kon echt wegkomen. Aan 
het einde van de wedstrijd kwam 
Stijn op kop te rijden en ook hij be-
sloot te demarreren. Hij kreeg een 
20 meter voorsprong maar werd 
net voor de finish teruggehaald. Hij 
werd uiteindelijk 12e van de 35 ge-
starte renners. In categorie 6 ein-
digde de wedstrijd in een massa-

sprint. Leon Buijs uit Aalsmeer 15e 
en Daniël Wiegmans uit Wilnis 24e.  

Nieuwelingen
Koen de Best uit Mijdrecht en Niels 
Ruijter uit Uithoorn reden een koers 
in het Belgische Meerle. Een lastig 
parcours, een groot deelnemersveld 
en een hoog tempo. Niels had daar-
bij nog last van zijn valpartij van vo-
rige week maar hield goed stand in 
het peloton. Ook Koen kwam goed 
mee in het Belgische geweld en fi-
nishte keurig in het peloton als 26e. 
Niels werd 24e. De meegereisde 
trainer Remco Kuylenburg was te-
vreden over het rijden, al vond hij 
dat de fietsen van beide heren iets 
schoner hadden gemogen.

Afscheid
Alle leden van de UWTC heb-
ben met ontzetting vernomen dat 
op 12 september Theo Oudshoorn 
uit De Kwakel is overleden. Van-
af 1956 was hij al lid van de vereni-
ging. Nog altijd actief in de mas-
ters 70+ competitie. Zondag 9 sep-
tember nog aanwezig bij de ronde 
van Uithoorn en op zaterdag had 
Theo nog een wedstrijd in Deven-
ter gereden. Dinsdag 11 september 
nog kijkende bij de clubcompeti-
tie. Theo was lid van verdienste van 
de UWTC, deed regelmatig onder-
houd op de club, ging mee als be-
geleider van de nieuwelingen en gaf 
in de winter spinningles aan de da-
mesgroep. UWTC verliest een mar-
kant persoon die zijn liefde voor het 
wielrennen combineerde met lief-
de voor zijn wielervereniging. Al-
le leden van de UWTC zullen hem 
missen en wensen zijn familie veel 
sterkte en kracht toe.

Tennisvereniging DRV organiseert
Oktober Weekenden 
Toernooi 2012
Mijdrecht - Al vele jaren organi-
seert tennisvereniging De Ronde 
Vener het Oktober Weekenden toer-
nooi. Dit jaar voor de 14e keer en 
gesponsord door de Rabobank en 
Oudshoorn & Co. Leuke tenniswed-
strijden en gezelligheid kenmerken 
dit toernooi. Al jarenlang weet een 
grote groep tennissers uit de regio 
De Ronde Venen dit toernooi zeer 

te waarderen. Het toernooi beslaat 
vier weekenden en wel 6 en 7 okto-
ber, 13 en 14 oktober, 20 en 21 okto-
ber en 27 en 28 oktober. Bij dit toer-
nooi bent u niet verplicht alle week-
enden te spelen. Er worden alleen 
dubbels en mixpartijen gespeeld en 
altijd in poules. Dat houdt in dat u 
verzekerd bent van meerdere wed-
strijden. Het toernooi telt niet mee 

voor de KNLTB ranking.
Naast het tennissen speelt gezellig-
heid ook een belangrijke rol. Ten-
nisverenging De Ronde Vener staat 
bekend in de regio om haar gezel-
ligheid. Hier wordt dan ook weer de 
nodige aandacht aan geschonken 
tijdens het toernooi. Op 27 okto-
ber wordt de feestavond georgani-
seerd met live muziek. Dit jaar heeft 
de vereniging een fantastische zan-
geres weten vast te leggen.
Heeft u zin om in de maand oktober 
een aantal wedstrijden te spelen te-
gen tegenstanders uit de gehele re-
gio De Ronde Venen, schrijf u dan in 
voor het Oktober Weekenden Toer-
nooi 2012 via www.tvdrv.nl .

BMX-ers UWTC rijden in 
Zoetermeer
Regio - Zondag 16 september werd 
de 7e BWC verreden in Zoetermeer. 
De zon was ook goed aanwezig. Om 
10.30 uur gingen de eerste rijders 
van start. 46 rijders van UWTC had-
den zich gemeld voor de wedstrijd. 
Na 3 manches zonder problemen 
plaatsten 43 rijders zich voor de hal-
ve finale.
Willem Pieterse moest nog even een 
herkansing rijden maar plaatste zich 
ook voor de halve finale. Ook de ou-
ders hadden het naar hun zin. Kof-
fie en een praatje, zo gaat de dag 
snel. Voor Bart, Jordi, Kevin B, Jim-
my, Joey en Maarten is er een kwart-
finale in de open klasse. Vier van de-
ze mannen zijn door naar de halve 
finale, jammer voor Jordi en Jimmy: 
volgende keer weer een kans. In de 
halve finale in de open klasse moest 
de groep van Kevin Boomkens even 
wachten bij de start want Kevin was 
er niet. Fijn dat ze op je gewacht 
hebben, Kevin, want met een 3e plek 

kun je toch nog naar de finale. De 
halve finales zijn goed verlopen, af 
en toe een verdrietig hoofd omdat er 
geen finale gereden werd. 

Finale
De finaleplaatsen die dag: Cruiser 
16-39; 1e Wouter Plaisant, 2e Sven 
Wiebes, 3e Tim Haykens, 4e Mike 
Veenhof, 5e Guven Cevahir. Cruiser 
40+; A finale 3e Bart Reijnders, 4e 
Gaby Paans, 5e Olaf van der Wijn-
gaard, B finale 2e Evert de Jong, 
6e Wim Pieterse. Boys 7; 3e Rens 
Grommel, 4e Alec van der Mast, Jes-
sy Soede gevallen. B finale 4e Jeffrey 
Zwart, 5e Jur de Beij, 6e Bas van den 
Bor. Boys 8; 2e Ferdi Cevahir. Boys 
9; A finale 5e Jochem van der Wijn-
gaard, 6e Max de Beij, 7e Melvin van 
der Meer. B finale 3e Sem Knook. 
Boys 10; A finale 1e Izar van Vliet, 6e 
Brian Boomkens. B finale 6e Dylano 
Haans, 7e Jordi den Hartog. Boys 11; 
2e Kevin Boomkens, 3e Maarten van 

der Mast, 8e Jimmy van Woerkom. 
Boys 12; 1e Bart van Bemmelen, 2e 
Joey Nap, 5e Mitchell Vink. Boys 13; 
A finale 2e Scott Zethof. B finale 3e 
Dane Caldenhove. Boys 14; A fina-
le 1e Arjan van Bodegraven, 6e Jai-
vy Lee Vink. B finale 2e Thomas van 
der Wijngaard. Boys 15; 3e Wiljan 
Brouwer, 5e Tom Brouwer, 7e Mats 
de Bruin, 8e Roberto Blom. Ladies 
15+; 5e Linda Reijnders. Boys 17+; 
A finale7e Michael Schekkerman. 
B finale 7e Michiel Jansen. De uit-
sla van de open klasse: 7-; 1e Alec 
van der Mast, 3e Rens Grommel, 4e 
Jessy Soede, 7e Jeffrey Zwart. 8-9; 
1e Brian Boomkens, 4e Max de Be-
ij, 7e Jochem van der Wijngaard. 10-
11; 1e Bart van Bemmelen, 2e Joey 
Nap, 5e Kevin Boomkens, 6e Maar-
ten van der Mast. 12-13; 3e Thomas 
van der Wijngaard, 5e Scott Zethof. 
14-15; 3e Arjan van Bodegraven, 4e 
Tom Brouwer, 8e Roberto Blom. 16+; 
7e Michael Schekkerman. Ze heb-
ben weer een goede wedstrijd dag 
achter de rug. Volgende week 22 en 
23 september TC Volkel, UWTC suc-
ces! Kijkt u voor de volledige uitslag 
en de foto’s eens op hun website: 
uwtc.nl/bmx .

Start bridgeseizoen bij 
Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 4 september 
begon het nieuwe bridgeseizoen bij 
damesbridgeclub Hartenvrouw met 
de jaarvergadering direct gevolgd 
door de eerste competitieronde. Het 
vermeldenwaard is dat Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar club-
kampioen geworden zijn. Innove-
rend als zij is heeft Hartenvrouw ook 
voor de B-lijn een kampioenschap 
ingesteld: het paar EugenieRas-
quin/Riet Willemse mocht met deze 
eer strijken. Beide paren ontvingen 
een beker voor hun prestaties. Dan 
nu het verslag van alweer de twee-
de zitting van 11 september. Met 15 
paren in de A mochten Francis Ter-
ra en Renske Visser zich verheugen 
met de eerste plaats: 60.63%. Reina 

Slijkoord en Rita Vromen deden met 
60.07% niet veel voor hen onder en 
werden tweede. Als derde eindig-
den Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma met 59.38%.  In de B-lijn speel-
den 13 paren om de hoogste eer. 
Deze was weggelegd voor het paar 
Ploon Roelofmsa/Marja Slinger met 
58.75%. Bibeth Koch en Tina Wage-
naar deden het ook niet slecht met 
57.50% en werden tweede. Als der-
de eindigden Gertrude Doodkorte 
en Floor Janssen met 55.83%.

De competitie ziet er nu als volgt uit: 
Door de eerste keer afwezig te zijn 
en op de tweede zitting 63.19%! te 
scoren staan Kitty van Beem en Ag-
nes de Kuijer bovenaan. Edoch da-

mes, juich niet te vroeg: uw per-
centage wordt nog gecorrigeerd en 
daardoor minder want: niet komen 
levert ‘straf’. Tweede staat het paar 
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar 
met 57.88%. Derde zijn Geke Lud-
wig/Margo Zuidema met 55.56%. 
Zo dicht bij elkaar kan alleen maar 
de strijdlust aanwakkeren. In de B 
blijft eerste met een gelijke stand 
als vorige keer het paar Roelofsma/
Slinger met 58.75% gemiddeld. Ger-
trude Doodkorte en Floor Janssen 
staan nu tweede met 58.31%. Een 
verrassende opkomst van de dames 
Van Holst Pellekaan/Raadschelders: 
zij staan met 56.88% als derde ge-
noteerd. Helaas dames wordt ook 
uw percentage gecorrigeerd we-
gens een afwezigheid. Hoe dat af-
loopt zien we volgende week, het 
kan niet zo zijn dat het kaviaar blijft 
door weg te blijven toch?  Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
de secretaris Mieneke Jongsma, tel. 
(0297)565756.

Niels Immerzeel sluit 
seizoen af met overwinning
Regio - Zaterdag 15 september 
heeft Niels Immerzeel uit Wilnis zijn
laatste landelijke wielrenwedstrijd 
van het seizoen gereden in het bra-
bantse Uden. De laatste maanden 
had Niels met enkele podiumplaat-
sen en diverse top tien klasseringen 
al aangetoond dat de vorm goed 
was. Alleen de begeerde overwin-
ning ontbrak nog. De laatste kans 
hierop voor Niels was zaterdag in 
Uden. Op een mooi parcours en in 

een sterk deelnemersveld met di-
verse nederlandse toprenners, was 
Niels vanaf het begin van de wed-
strijd attent voorin het peloton aan-
wezig. Na diverse uitlooppogingen 
die op niets uitliepen, was het Niels 
die samen met topfavoriet Merijn
Koorevaar uit Groot Ammers, weg-
reden uit het peloton. Nog drie ren-
ners konden aansluiten en zo ont-
stond er een kopgroep van vijf die 
ronde voor ronde verder wist uit te 

lopen op het peloton.
Met nog enkele ronden te gaan was 
de voorsprong inmiddels opgelopen 
tot 40 seconden en was het duide-
lijk dat de vijf koplopers moesten 
uitmaken wie de podiumplaatsen 
gingen bezetten. In de laatste ronde 
was het zorgen voor een goede po-
sitie in de eindsprint. Niels kwam als 
tweede uit de laatste bocht en wist 
in een mooie sprint de overwinning 
te pakken. 

Vijf lopers van AKU in Zwitserland
Uithoorn - Vijf hardlopers van Atle-
tiek Klub Uithoorn (AKU) hebben de 
Jungfrau-marathon in Zwitserland 
gelopen. Deze wedstrijd was heel 
mooi en ook heel zwaar. De eerste 25 
km waren vlak, maar daarna was het 

heel steil en was het vaak meer ge-
woon lopen dan hardlopen. De or-
ganisatie was voortreffelijk met vele 
verfrissingsposten en massagepos-
ten, waar ook regelmatig gebruik van 
gemaakt werd. Het was voor deze vijf 

lopers de eerste keer dat ze deze ma-
rathon liepen. De prestatie was er niet 
minder om. De lopers Jos Snel, Atie 
van Oostveen, Karin Versteeg, Fred 
van Rossum en Jaap Bouwmeester 
hebben het geweldig gevonden!
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Druk bezocht introducétoernooi jeugd 
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 15 sep-
tember mochten alle jeugdleden 
een introducé meenemen en deze 
kennis laten maken met de badmin-
tonsport. Met maar liefst 12 intro-
ducés werd het een gezellig druk-
ke ochtend in de sporthal. Na een 
warming up kon het toernooi be-
ginnen. Iedereen speelde met zijn/
haar introducé vier of vijf wedstrij-
den dubbelspel en één wedstrijd 
enkelspel. Er waren vele leuke en 

spannende wedstrijden te zien en 
iedereen heeft zijn uiterste best ge-
daan zoveel mogelijk punten te ver-
zamelen. In de zaal werd er afgeslo-
ten met een afvalrace waarna er in 
de kantine onder het genot van wat 
drinken de uitslag bekend gemaakt 
werd. Mike en Rik eindigden op de 
derde plaats, Wouter en Jesper wer-
den tweede, maar niemand heeft 
de dames Naomi en Lilian kunnen 
verslaan, waardoor zij met de eer-

ste prijs naar huis gingen. De jeugd-
leiding vond het een zeer geslaagde 
ochtend en hoopt de introducés nog 
een keer terug te zien op het bad-
mintonveld. Wil jij weten of badmin-
ton ook dé sport voor jou is? Kom 
eens een keer kijken bij onze jeugd 
op zaterdagochtend van 9.00-11.00 
uur in de KDO sporthal! De senio-
ren spelen op maandagavond van 
20.00-22.30uur. Je kunt ook kijken 
op www.bvdekwakel.nl.

Thamen honkballers weer 
klaar in 7 innings
Aalsmeer - Zondag 15 september 
jl. stond de thuiswedstrijd tegen Be-
ars uit Bergen op de rol. Het thuis-
publiek is inmiddels zo enthousiast 
over het spel van het eerste team 
dat het langs het veld wederom een 
drukte van belang was. Voor de eer-
ste keer dit seizoen stonden er geen 
vrijwilligers van Thamen als scheids-
rechter in het veld, maar was er een 
2 man sterke afvaardiging van de 
KNBSB aanwezig.
In de eerste inning start Mees Rö-
ling op de heuvel voor Thamen. Be-
ars weet meteen op een minima-
le voorsprong van 0-1 te komen 
door een homerun van hun midvel-
der (waar de Thamen coach hevig 
van onder de indruk was). Thamen 
kwam aan slag meteen fantastisch 
terug en toen de stofwolken weg 
waren stond de teller op 5-1.

Tweede
De 2e slagbeurt van Bears leverde 
hun 4 punten op mede doordat de 
pitcher van Thamen wat moeite had 
met zijn controle en een aantal spe-
lers dus op 4-wijd het eerste honk 
konden bereiken. Thamen weet niet 
te scoren in de tweede inning, maar 
pitcher Mees herpakt zich in de eer-
ste helft van de derde inning en de 
boel blijft op slot.Thamen komt in 
de gelijkmakende derde slagbeurt 
weer op een voorsprong. Mike van 
Rekum weet na een 3-honkslag te 
scoren op een honkslag van Niels 
Postma, 6-5. In de vierde inning 
weet Bears wederom niet te scoren, 
maar Thamen loopt verder uit naar 
een stand van 11-5. 

Bezet
In de 5e inning met het eerste en 

tweede honk bezet komt Gijs Rik-
ken op de plaat als vervanger van 
Mees, met 1 uit. Bears weet nog 1 
punt te scoren in deze inning door 
een honkslag 11-6. De volgende 
slagman van Bears krijgt 3-slag (2 
uit) van pitcher Gijs en catcher Mike 
gooit daarna de honkloper van het 
2de honk af (caught stealing - 3 uit).
Koen Werkman komt voor Thamen 
in de gelijkmakende inning over de 
plaat na een honkslag, een gesto-
len honk en 2 wilde worpen van de 
Bears pitcher, 12-6, maar Thamen 
weet dit nog verder uit te breiden 
naar 14-6.

Bears weet in de 6e inning nog een 
puntje te scoren en komt op 14-7. 
De Thamen spelers hadden nog een 
paar punten nodig om toch weer 
in 7 innings klaar te zijn. Koen en 
Mike weten het eerste honk te be-
reiken op 4-wijd, bij een “double 
steal”poging komen zij beide een 
honk verder. Een honkslag van Niels 
laat beide heren scoren 16-7. Niels 
komt op het tweede honk door een 
wilde worp en weet het 3e honk te 
bereiken op een infieldhit van Rob 
Kooiman. Niels kan ook nog scoren 
op een wilde worp 17-7.
Bears weet in de 7e inning nog één 
honkslag te slaan maar Thamen 
maakt met een paar mooie nullen 
een snel einde aan deze wedstrijd.
Komende zondag 23 september 
spelen de Thamen honkballers een 
uitwedstrijd bij Onze Gezellen om 
14.00 uur. Op woensdag 26 septem-
ber spelen zij nog een thuiswed-
strijd om 19.30 uur tegen Double 
Stars uit Heiloo

KDO 1 mist overtuiging 
tegen Legmeervogels
Uithoorn/De Kwakel - Na een jaar 
van afwezigheid stond afgelopen 
zondag de streekderby Legmeer-
vogels-KDO weer op het program-
ma. Om stipt twee uur konden bei-
de ploegen aftrappen op sportpark 
de Randhoorn. Onder toeziend oog 
van onder andere de ernstig zieke 
vader van KDO- trainer Raymond de 
Jong, wist Legmeervogels in de eer-
ste minuut al gevaar te stichten via 
Ibrahim El Ahmadi. De Uithoornse 
aanvaller kapte gevaarlijk naar bin-
nen toe en zijn prima schot kwam 
op de lat terecht. Vijf minuten la-
ter wist Joeri Stange zich knap vrij 
te spelen in het zestienmetergebied, 
maar oog in oog met doelman Tim 
van Diemen was zijn inzet te zwak, 
zodat KDO niet op voorsprong kon 
komen. 
Legmeervogels bleek, zoals ver-
wacht in deze wedstrijd, de voetbal-
lende ploeg die over meer individu-
ele kwaliteiten beschikt. De Kwake-
laars moesten hier een dosis strijd-
lust tegenover zetten en waar mo-
gelijk profiteren van de kwets-
baarheid achterin bij de Uithoor-
naars. Na vijfentwintig minuten spe-
len moest rechteraanvaller Jelle de 
Jong de wedstrijd staken in ver-
band met een blessure, zijn vervan-
ger was Stefan Stolwijk. Een minuut 
later wist Legmeervogels op voor-
sprong te komen tegen KDO. Na 
een goedgenomen corner kon aan-
voerder Stefan van Grieken tussen 
drie Kwakelse spelers makkelijk uit-
halen en zo de 1-0 aantekenen. Vlak 
voor rust ontsnapte KDO aan een 
grotere achterstand toen de bal op 
de lat uiteenspatte.

Wapenfeit
In de tweede helft was ook het eer-
ste wapenfeit voor Legmeervo-
gels, nadat een schot wederom op 
de lat belandde. Uiteindelijk duur-
de het tot de 57e minuut voordat 
de Uithoornaars hun voorsprong 
uitbreidden. Na een goedgeplaatst 
schot van Joey Sack, in de linker-
hoek, was doelman Peter Onderwa-
ter kansloos, 2-0. Hiermee leek de 
wedstrijd na een uur spelen beslist 
te zijn. Legmeervogels kreeg in het 
verdere verloop van de tweede helft 
een aantal kansen om de score uit 
te breiden. 
Daartegenover stond van KDO on-
der andere een goede kans voor 
Rick Kruit. Hij omspeelde de kee-
per, maar zijn inzet kon op de lijn 
nog gekeerd worden. Dat het geluk 

niet aan Kwakelse zijde was besteed 
deze middag, bleek bovendien in de 
75e minuut, toen het standbeen van 
aanvoerder Sven Vlasman onder-
uit werd geschopt in het zestienme-
tergebied. De scheidsrechter wuif-
de dit voorval weg, zodat KDO geen 
penalty kreeg. 
Vlak voor tijd was Sven Vlasman 
opnieuw gevaarlijk, maar zijn inzet 
werd ternauwernood door een Uit-
hoornse verdediger, al dan niet voor 
of achter de lijn, gered.

Over de gehele wedstrijd gezien 
was het een terechte overwinning 
voor Legmeervogels. Aanstaande 
zondag heeft KDO de kans om zich 
te herpakken in de competitie. Om 
14:00 uur komt dan HDS uit Leer-
sum op bezoek in De Kwakel. 

Legmeervogels zaalvoetbal 1 
speelt haar tweede duel gelijk
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 14 sep-
tember moest Legmeervogels thuis in 
Sporthal De Scheg aantreden tegen 
USVF 1. Beide ploegen zijn debutant 
in de Hoofdklasse B, dus dit kon een 
mooie pot voetbal worden. Wegens 
blessure, werk en ziekte was niet ie-
dereen aanwezig, dus de volgende 
spelers moesten de klus gaan kla-
ren: Stefan van Pierre, Mark Rutgers, 
Dennis Rijnbeek, Patrick Brouwer, 
Coen van Weerdenburg, Mels Bos, 
Robin Oussoren en Patrick Woerde-
man. Wegens afwezigheid van coach 
Guus Rutgers(vakantie), mocht as-
sistent Ron Hogervorst de honneurs 
waarnemen deze avond. 

Scherps
De 1e helft begon gelijk op het 
scherpst van de snede, met 2 ploegen 
die zeer aan elkaar gewaagd waren. 
USVF is een goed voetballende ploeg 
met een aantal behendige voetbal-
lers. Net als Legmeervogels spelen zij 
vanuit een solide en gesloten verde-
diging, om vervolgens met een snel-
le omschakeling toe te slaan in de te-
genaanval. 
Het was Legmeervogels dat al snel op 
voorsprong kwam via een messcher-
pe counter. Mark kwam op rechts aan 
de bal en met goed overzicht bracht 
hij de bal bij de mee opkomende Ste-
fan van Pierre. Deze schoof de bal 
met een lage harde schuiver diago-
naal in de rechterhoek van het doel, 
1-0 in de 3e min. Hij rondde dit zeer 
fraai af vanuit een bijna onmogelijke 
hoek. 
Daarna bleef USVF ook gevaarlijk en 
ging het niet bij de pakken neerzitten. 
In de 5e min brachten zij de 1-1 al-
weer op het scorebord. Het was een 
leuke pot om naar te kijken met twee 

ploegen die vol voor de winst wilden 
gaan en beide veel kansen wisten te 
creëren. In de 7e min weer een aanval 
van Legmeervogels. Mels Bos kwam 
aan de bal met zijn rug naar de goal, 
en wist knap vanuit de draai Leg-
meervogels op een 2-1 voorsprong 
te zetten.
Maar lang kon men niet genieten van 
deze voorsprong, want de volgende 
minuut werd het alweer gelijk, 2-2. 
Legmeervogels moest soms alle zei-
len bij zetten om nog meer tegen-
doelpunten te voorkomen. Met goed 
keeperswerk van Patrick Brouwer 
werd dit voorkomen, en zelfs een stift 
over de keeper heen werd ternau-
wernood van de lijn gehaald. Beide 
ploegen wisten elkaar lang in even-
wicht te houden, maar uiteindelijk 
was het USVF dat wist te scoren in 
de 21e min. Daarna probeerde Leg-
meervogels voor rust nog de gelijk-
maker te forceren, waarbij het hout-
werk nog een keer werd getest, maar 
helaas wist men niet te scoren, waar-
door men met een achterstand de 
rust in ging.

Rustig
In de rust werd erop gehamerd dat 
men rustig moest blijven en dat de 
kansen zeker wel zouden gaan ko-
men. Gezien de 1e helft zat er zeker 
een overwinning in deze avond, maar 
USVF is een zeer goede ploeg met 
een verdediging waar moeilijk door-
heen te komen is.
Dat bleek ook in de 2e helft. Spora-
disch wist Legmeervogels een kans 
te creëren, en wat op doel geschoten 
werd was te zwak of was een prooi 
voor de doelman van USVF. Leg-
meervogels begon wel steeds meer 
de druk op te voeren en wist USVF 

knap naar achteren te drukken. He-
laas voor Legmeervogels werd dit niet 
beloond met een doelpunt, en kwam 
men zelfs op een 2-4 achterstand in 
de 15e min van de 2e helft. USVF was 
zeer efficiënt in het afronden van de 
kansen. 
Door deze achterstand wist Legmeer-
vogels dat de druk nog meer moest 
worden opgevoerd, en dat gebeur-
de dan ook. USVF kwam er niet meer 
aan te pas en het was Legmeervo-
gels dat continu de aanval zocht. Er 
werden veel kansen gecreëerd, maar 
het geluk zat daarbij niet mee. De lat 
werd nogmaals geraakt en de ver-
dediging van USVF was moeilijk te 
doorbreken. 
Toch werd dit harde werken beloond. 
Met een geduldig opgezette aan-
val ontstond een scrimmage voor het 
doel van USVF, waarbij de bal voor de 
voeten van de mee opgekomen Coen 
van Weerdenburg kwam, die de bal in 
één keer op de slof nam en de aan-
sluitingstreffer wist te maken, 3-4 in 
de 17e min. Dit was volkomen ver-
diend. Er was namelijk maar 1 ploeg 
dat in de aanval was, en dat was Leg-
meervogels.

Passie
Legmeervogels rook bloed en bleef 
vol pressie uitoefenen op de helft van 
USVF. Kans na kans werd gecreëerd 
en USVF kwam er niet meer uit. Ze 
moesten alle zeilen bijzetten om Leg-
meervogels van het scoren af te hou-
den. Maar wat Legmeervogels ook 
probeerde, de bal wilde er niet in. Het 
geluk zat niet mee deze 2e helft. We-
derom werd de lat geraakt en met een 
snoeihard schot van Dennis Rijnbeek 
kwam de bal op de paal terecht. De 
spanning nam toe en dat was te mer-

ken op de reservebank en de tribu-
ne. Toen zelfs de 25e min op het sco-
rebord verscheen en de scheids elk 
moment kon gaan affluiten, leek het 
erop dat Legmeervogels haar eerste 
verlies in de Hoofdklasse ging lijden. 
De spanning steeg en Legmeervogels 
was bezig aan haar laatste aanval. 
Het was Stefan van Pierre die in de 
spits de bal kreeg aangespeeld met 
een tegenstander in zijn rug. Knap 
draaide hij weg bij zijn tegenstan-
der en met een laatste wanhoopspo-
ging ramde hij snoeihard de bal te-
gen de touwen. Reservebank en pu-
bliek schreeuwden het uit van vreug-
de, waarna de scheidsrechter direct 
affloot. Eindelijk was daar de lang 
verwachtte en o zo verdiende gelijk-
maker, 4-4 in de laatste seconde. Een 
terechte uitslag, gezien twee ploegen 
die zeer aan elkaar gewaagd waren, 
waarbij er misschien toch wel meer in 
had gezeten voor Legmeervogels. Ze-
ker op basis van de 2e helft.

Maar als debutant in de Hoofdklasse 
maakt Legmeervogels een prima start 
door en is met 4 punten uit 2 wed-
strijden nog steeds ongeslagen. Aan-
staande vrijdag 21 september weder-
om een thuiswedstrijd voor Legmeer-
vogels. AC Kingdom uit Amsterdam-
West komt op bezoek in Uithoorn. Op 
het moment van schrijven is nog niet 
bekend wat zij de 2e wedstrijd heb-
ben gedaan. Zij wonnen wel hun 1e 
wedstrijd met 1-2 van USVF. Aan-
vang van de wedstrijd is om 21:05uur 
in Sporthal De Scheg. 

AKU-talenten presteren 
ook in naseizoen prima!
Uithoorn - Zaterdag 15 september 
kwam AKU atleet Erwin Koopstra, 
tevens lid van het Steenbok Run-
ningTeam, aan de start bij een 800 
meter wedstrijd in Lelystad. Onder 
redelijke omstandigheden werkte 
hij de race af in goede samenwer-
king met de andere atleten, waarbij 
zij een ‘treintje’ vormden. Hij kwam 
na 1.59,12 over de meet. Deze tijd 
was de 2e snelste tijd van dit sei-
zoen en hiermee toont hij aan stea-
dy onder de 2 minuten te kunnen 
lopen op de 800 meter. Deze pres-
tatie zette hij neer na eerder de 
Aalsmeerse Dorpsloop op de 5 km 
gewonnen te hebben in 16.22 min. 
en de donderdag erna ook op de 
400 meter in een persoonlijk record 
gelopen te hebben met een tijd van 
53,75 seconden. Hij toont daarmee 
aan het beste van dit seizoen voor 
het laatste gehouden te hebben. Bij 
de nationale C-spelen kwam AKU-
atlete Evelien Hooijman aan de start. 
Op zaterdag legde zij de 600 meter 
af in een beste persoonlijke tijd van 
1.43 en een dag later presteerde zij 
opnieuw uitstekend en realiseerde 
zij eveneens een PR op de 1000 me-
ter met een tijd van 3.13.

Vorige week liep Evelien haar eerste 
1500 meter ooit en realiseerde een 

tijd van5.19, wat best goed genoemd 
mag worden. Ook Bram Anderies-
sen van AKU kwam dit weekend in 
Purmerend aan de start. Bram liep 
een behoudende en ontspannen 
race op de kilometer. Dit was ook 
de opdracht die hij had meegekre-
gen van zijn trainer. Niettemin reali-
seerde hij een tijd van 2.55. Deze tijd 
liep hij ook eerder bij de nationale 
D-spelen, waar hij vanaf de start op 
kop is gaan lopen en eigenlijk wat te 
hard van start is gegaan. Niettemin 
werd hij nog 4e in deze race en mag 
daar best trots op zijn.



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 19 september 2012

Goede start van competitie 
voor de meiden CSW ME3
Wilnis - Afgelopen zaterdag 
speelden de meiden van de ME3 
hun eerste competitiewedstrijd. 
Het compleet nieuw samengestel-
de team heeft nu drie keer met el-

kaar getraind o.l.v. Vera van Dijk. 
Met gezonde spanning betraden 
ze het veld bij CSW, gelukkig een 
thuiswedstrijd. Na de eerste minu-
ten hing er al een doelpunt in de 

lucht, ze speelden voortdurend op 
de helft van Buitenboys ME3. De 
achterhoede, Nikki en Mila, zorg-
de dat de bal goed naar voren werd 
gespeeld. Nadat Laura drie keer de 
bal niet in het doel kreeg, lukte het 
haar de vierde keer wel: 1-0. Vlak 
daarna scoorde Anne 2-0, de mei-
den hadden de smaak te pakken. 

Uit een hoekschop van Anne 
scoorde Luna 3-0, eentje volgens 
het boekje, knap hoor dames! Zon-
der dat de keepster Janey de eer-
ste helft iets heeft moeten doen, 
gingen ze de rust in. Na de rust 
wilden de meiden meer, constant 
voor het doel van de Buitenboys 
bleven ze rondspelen, totdat Lise 
het tijd vond om hem in het doel 
te schieten: 4-0. Daarna volgde uit 
een mooie aanval vanaf het mid-
den een doelpunt van Mila, de bal 
raakte nog wel een tegenstandster, 

HVM start hockeyseizoen 
met gezellige afslagborrel
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 14 
september is het hockeyseizoen bij 
HVM geopend met een gezellige af-
slagborrel.
Jong en oud waren welkom voor 
een borrel en hapjes op de club. 
De 50 nieuwe Benjaminleden die 
op vrijdagmiddag voor het eerst be-
gonnen met hockeyen, hebben met 
hun ouders kunnen zien dat HVM 

een heel leuke en ook heel gezel-
lige club is!
Terwijl de zon nog lekker ging schij-
nen stroomde het terras van HVM 
vol en werd het een geslaagde mid-
dag. Een goed begin van een nieuw 
sportief seizoen, met veel mooie 
wedstrijden in het verschiet. Ook 
zin om te komen hockeyen? Kijk op 
www.hvmijdrecht.nl

Start competitie begint voor 
Kwinkslag 2 met verlies
Vinkeveen - De eerste badminton-
wedstrijd van dit seizoen werd door 
Kwinkslag 2 thuis gespeeld tegen Ire-
ne 6 uit Bilthoven. Na een wervelen-
de start en winst van het herendub-
bel team (21-13/21-16) hadden de 
dames het duidelijk moeilijker en ver-
loren (16-21/9-21). Bij de singles ver-
loor Ton Bunschoten zijn eerste set en 
kon er met een betere tweede set net 
geen derde meer uithalen (17-21/19-
21). Ook Barbara Reurings had nog 
even uitzicht op een derde set, maar 
helaas (14-21/19-21). Leon Bunscho-

ten had even last van een koude start, 
maar won met duidelijke cijfers (21-
14/21-12). Voor Jolanda Klinkha-
mer is het singlespel nog zeer moei-
lijk en dat was dan ook goed te zien 
aan de uitslag (2-21/1-21). Na de sin-
gles het gemengd dubbel. Het eerste 
team won mooi (21-12/21-19), maar 
het tweede team kwam ondanks een 
betere tweede set toch tekort (14-
21/19-21). De sfeer was goed, de 
einduitslag 3-5 iets minder. Maar het 
seizoen duurt nog lang en ze blijven 
vol goede moed.

De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag 14 september was het dan zo 
ver; het jaarlijkse weekend weg met 
PSV Troje richting de Veluwe. Voor-
gaande jaren werd er gekozen voor 
een groepsaccommodatie in Nun-
speet, echter is er dit jaar besloten 
het weekend op een andere lokatie 
op de Veluwe door te brengen. Dit 
is de Peppelenburg in Otterlo ge-
worden. Een ruime en nette groeps-
accommodatie met genoeg plaats 
voor alle deelnemers, paarden en 
fietsen. Tijdens dit jaarlijks terugke-
rende weekend gaan namelijk niet 
alleen ruiters en koetsiers mee maar 
ook alle leden die de vereniging een 
warm hart toedragen.
Vrijdag rond de klok van 13.00 uur 
arriveerde iedereen op het logeer-
adres voor het weekend, waarna de 
ruiters de paarden zadelden en di-
rect de bossen gingen verkennen. 
De overige deelnemers deed dit per 
fiets. Na een regenachtige rit en het 
verzorgen en voeren van de paar-
den stond er een uitgebreid diner 
voor 
’s Avonds werd er tot in de late uur-
tjes bij het kampvuur nagekletst met 
op de achtergrond wat fantieke ka-
raoke zangers en zangeressen. 
Zaterdag was het weer een stuk be-
ter. Mountainbikes stonden deze 
dag klaar voor de fanatieke fietsers 
en paarden werden gezadeld. Er 
werd volop genoten van de mooie 
natuur die bestond uit bos en hei-
de en ook herten en wilde zwijnen 
lieten zich zien. Dit was voor som-
migen een bijzondere ervaring. Tij-

dens de rit werd er een uitgebreide 
en gezonde picknick verzorgd mid-
den in het bos, waar eenieder vol-
gens een eigen uitgestippelde rou-
te naartoe kon rijden. Bij thuiskomst 
stond er een heerlijk Grieks buffet 
klaar. 

Sumo worstelen
’s Avonds werd het kampvuur weer 
aangestoken en de matten uitge-
rold; na alle sportieve inspanningen 
van deze dag kon iedereen die nog 
genoeg energie had deelnemen aan 
een sumoworstelcompetitie. Spe-
ciale pakken werden aangetrok-
ken met als doel de tegenstander te 
vloeren, elke wedstrijd bestond uit 
3 rondes waarbij een fanatieke jury 
toezag op het gebruik van de wor-
steltechnieken. Ook voor de men-
sen die van een afstand toekeken 
een hilarisch tafereel! De prijsuitrei-
king vond plaats en eenieder borrel-
de nog gezellig na tot in de vroege 
uurtjes bij het kampvuur of de diver-
se kaartspellen. 
Zondag, een stralende dag, begon 
met een heerlijke rit voor de ruiters. 
De overige deelnemers werden op-
gehaald met een huifkar met daar-
voor twee reusachtige Shires. Waar-
na iedereen een leuke tocht door 
het bos reed. Ook stond er een uit-
gebreide picknick op hen te wach-
ten midden in het bos. Het laatste 
deel van de route werd gereden en 
helaas kwam er hiermee ook een 
eind aan dit gezellige weekend. Om 
17.00 uurvertrokken zij weer richting 
hun thuishaven.

P.S.V. Troje beleeft geslaagd 
weekend in Otterlo

Veenshuttle begint goed 
aan competitie 
De Ronde Venen - Afgelopen 
week was de eerste speelweek van 
de badmintoncompetitie in het dis-
trict. Veenshuttle heeft met drie se-
niorenteams ingeschreven. Het 1e 
herenteam is na het kampioenschap 
van vorig jaar gepromoveerd naar 
de 3e klasse. Hierin krijgt men met 
ervaren teams te maken en speelt 
men officieel met veren shuttles. Het 
2e herenteam werd netjes tweede in 
hun poule vorig jaar en handhaaf-
de zich daarmee in de 4e klasse. Dit 
ervaren team maakt het de tegen-
standers over het algemeen zeer 
lastig. Gelukkig is dit seizoen ook 
weer een mixteam ingeschreven, na 
afwezigheid van een jaar. Dit team 
gaat deze competitie proberen pro-
motie van de 4e naar de 3e klasse 
te bewerkstelligen. Een uitdagende 
opgave.
Afgelopen week zijn alle drie de 
teams voortvarend van start ge-
gaan. Dinsdag speelde het mixteam 
tegen het 2e van Volant 90 in Ku-
delstaart. Dit werd een eclatante 
overwinning van maar liefst 8-0.

Uitslag
De uitslag laat echter niet zien dat 
vooral in de enkels heel hard ge-
streden is om de overwinning bin-
nen te halen. Ook 3 gamers moes-
ten er aan te pas komen. In de dub-
bels ging het eenvoudiger, hier 
was men duidelijk beter. Donder-
dag speelde het 2e heren team in 
de 4 e klasse thuis tegen een nieu-
we tegenstander, ‘t Gooi. In sport-
hal De Phoenix ontspon zich een 
mooie wedstrijd. In de eerste dub-
bel moest zware strijd geleverd wor-
den om het punt in huis te hou-
den. De tweede dubbel liep hele-

maal niet en werd dus terecht door 
‘t Gooi gewonnen. De eerste heren 
enkel werd na een behoorlijke in-
spanning van Hans in twee games 
gewonnen. De tweede heren enkel 
werd in 3 sets door Pieter toch win-
nend afgesloten. Dit betekende 3-1, 
een prima tussenstand. De derde 
enkel werd ook door hard werken 
en concentratie gewonnen. De vier-
de enkel was erg spannend. De eer-
ste game werd uiteindelijk met 20-
22 verloren en de tweede game na 
een inhaal race toch nog met 19-21 
verloren. Tussenstand dus 4-2. De 
derde dubbel ging overtuigend naar 
Veenshuttle. De vierde dubbel werd 
tenslotte een slopende wedstrijd. Na 
drie gelijkopgaande games was het 
toch Veenshuttle wat uiteindelijk het 
winnende punt scoorde. Eindstand 
6-2. Een sportieve en prettige wed-
strijd werd gezamenlijk afgesloten 
met een drankje.

Het heren 1 team speelde zaterdag 
dus zijn eerste thuis wedstrijd in de 
3e klasse. Thuis tegen Badhoeve-
dorp zou blijken of men opgewas-
sen was tegen nivo van deze klas-
se. Dit team met een mix van jon-
ge talenten en ervaring heeft echter 
gelijk zijn visitekaartje afgegeven. 
Badhoevedorp werd met maar liefst 
een 8-0 nederlaag naar huis ge-
stuurd. Dit is nog eens een goed be-
gin van de competitie. De verwach-
tingen zijn nu hoog gespannen. Nu 
eens zien hoe dit een vervolg gaat 
krijgen. De volgende wedstrijd is 20 
september mix team om 20.00uur in 
De Phoenix en 1e heren team zater-
dag 29 september om 10.00uur in 
De Willisstee. Kom gezellig kijken 
naar deze enerverende wedstrijden.

Opleiding duiksport een 
nieuw avontuur
Regio - De scholen zijn weer be-
gonnen. De eerste herfstblade-
ren vallen van de bomen. De winter 
komt er aan. Dan is dit hét moment 
om serieus aan een opleiding duik-
sport te beginnen bij een echte on-
derwatersportvereniging in de regio. 

Opleidingen voor de beginnende 
en gevorderde duiker
Duikteam Thamen in Aalsmeer be-
staat meer dan vijfendertig jaar en 
beschikt over gekwalificeerde trai-
ners die bevoegd zijn om voor de in-
ternationaal geldende brevetten op 
te leiden. Die opleiding wordt ge-
geven onder de regels van de NOB 
(Nederlandse Onderwatersport 
Bond), aangesloten bij de NSF. 

Opleidingen
In principe begint bij Duikteam Tha-
men het opleidingsseizoen voor de 
beginnende duiker in oktober. Het 
accent ligt dan in het zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef in Aalsmeer. 
Voor deze lessen kan gebruikt wor-
den gemaakt van de materialen van 
de vereniging. Later, in het buiten-
water, zijn dan een isolerend pak en 
aanvullende materialen nodig. Aan 
de keuze van de materialen wordt 
bij de theorielessen de nodige aan-
dacht besteed. Dat is dan ook het 
bijzondere van een vereniging: er 
is geen commercieel belang bij de 
keuze van welke onderdelen dan 
ook. De opleiding is onderdeel van 
het lidmaatschap.

De gevorderde duiker kan eigenlijk 
het hele seizoen aanhaken. In over-
leg wordt dan het traject bepaald 
of wordt meteen gewoon meege-
zwommen en gedoken in het bui-
tenwater.
Voor kennismaking kan je elke don-
derdagavond om half tien een keer 
de training bijwonen. En wil je ook 
een proefduik maken dan kan dat, 
liefst na een telefoontje vooraf, dan 
zorgt Duikteam Thamen voor de be-
schikbaarheid van materialen en 
mensen. 
Of kom op de jaarlijkse Open Avond 
op donderdag 4 oktober om half ne-
gen in hetzelfde zwembad de Wa-
terlelie. Zij vertellen dan iets over de 
duiksport, de vereniging en de mo-
gelijkheden. In dat geval, handdoek 
en zwembroek, badpak, mee voor 
een proefduik! Dus: denk je na de 
afgelopen vakantie – ik ben toe aan 
een nieuwe uitdaging, dan is dit de 
gelegenheid om dit in verenigings-
verband op te pakken. De nieuwe 
cursus start 18 oktober en op dit 
moment zijn er nog zes plaatsen be-
schikbaar. Heb je al een brevet, kom 
langs, want als vereniging organise-
ren ze zeer regelmatig verenigings-
duiken in Nederland of daar buiten.
Bijkomend voordeel: in vereni-
gingsverband wordt alles ineens 
veel beter betaalbaar! Alvast even 
voorproeven en nog meer infor-
matie: ga dan naar de website:  
www.thamen-diving.nl Anders: bel 
0297- 322343.

maar ging toch het doel in: 5-0. 
Vanuit het midden veroverden Sem 
en Danique de bal al weer gauw, 
goed doorgelopen naar het doel 
maar deze keer ving de keepster 
van de Buitenboys hem op, jammer 
na zo’n mooie aanval. 

Nadat zij uitschoot ving Anne de 
bal op en scoorde 6-0, na de af-
trap van Buitenboys direct weder-
om balbezit voor CSW en een doel-
punt van Anne vanaf rechts naast 
het doel, zo in de verre hoek 7-0! En 
of het niet op kon, ook de 8-0 mag 
Anne op haar naam wegschrijven. 
Na de publiekswissel van Anne lie-
ten de overige meiden ook even 
zien dat zij aanwezig waren en uit 
een goed samenspel scoort Lise de 
9-0. Direct daarna klonk het eind-
signaal, keepster Janey mocht bij 
de penalty’s gelukkig nog even in 
actie komen en zij hield ze er bijna 
allemaal uit. Ook de geblesseerde 
Romy kwam nog in actie, zij knalde 
de bal even goed het doel in bij de 
penaltyserie. 

Meiden, top gedaan, dit was een 
mooi en gezellig begin, op naar de 
volgende wedstrijd!

Horangi geeft clinic tijdens 
zomerfeest Antoniusschool
De Hoef - Horangi Taekwondo heeft 
vorige week de kinderen van de An-
toniusschool in De Hoef kennis laten 
maken met taekwondo tijdens het 
door de school georganiseerde zo-
merfestival. Dit zomerfestival wordt 
elke zomer georganiseerd door de 
Antoniusschool, de opbrengsten van 
het evenement worden in de school 
geïnvesteerd. 
Horangi trainer Bas Bokkes heeft 
samen met assistenten Kathelijne 
van der Woude en Nienke van Ger-
ven de kinderen op een leuke ma-
nier kennis laten maken met Tae-
kwondo. Omdat taekwondo een Ko-
reaanse sport is die gericht is op 

beentechnieken leerden de kinderen 
de basis van de diverse traptechnie-
ken. De basis van elke trap is gelijk, 
en die zie je terug in zelfs de moei-
lijkste technieken. Bij elke techniek 
wordt gelet op lichaamsbeheersing 
en het vinden van de juiste balans. 
De kinderen hebben tijdens dit ge-
zellige zomerfestival genoten van 2 
taekwondo clinics, die werden af-
gewisseld met swingende Zumba-
workshops. Voor meer informatie 
kunt u de website www.horangi.nl 
bezoeken. Horangi is op facebook 
te vinden via facebook.nl/horangi-
taekwondo, of stuur uw specifieke 
vraag naar info@horangi.nl.

Landelijke Beeball dag 
zondag bij HSV Thamen
Uithoorn - Ter promotie van de 
sport, initieert de KNBSB elk jaar 
een landelijke Beeball dag. Beeball 
is een eenvoudige vorm van honk-
bal, speciaal voor jonge kinderen. 
Honk- en Softbalvereniging Tha-
men in Uithoorn bestaat dit jaar 50 
jaar en heeft daarom de organisa-
tie van deze dag toegewezen ge-
kregen. Komende zondag 23 sep-
tember vindt dit enorme sporteve-
nement voor kinderen plaats op de 
velden van Thamen, Vuurlijn 24. Tha-
men verwacht 15 teams uit het hele 

land, die dit sportieve toernooi zullen 
spelen. En natuurlijk zijn er ook aller-
lei andere activiteiten georganiseerd 
voor de kids. Het toernooi wordt om 
10.00 uur officieel geopend door Bri-
an Farley, de coach van het Neder-
landse Honkbalteam dat vorig jaar 
de WK-titel behaalde. Om circa 
16.00 uur wordt het toernooi afge-
sloten met de prijsuitreiking. Ben je 
geïnteresseerd in Beeball, maar wil 
je graag eens zien hoe dit spel ge-
speeld wordt? Je bent van harte wel-
kom om zondag te komen kijken.
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Het gaat op en neer bij 
bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De tweede ladderavond 
bij bridgevereniging De Legmeer gaf 
natuurlijk de nodige verschuivingen 
te zien. Desastreuze kaartcombina-
ties noopten soms tot kamikaze dou-
bletten om de schade nog enigszins te 
beperken. Edoch, klasse verloochent 
zich niet, Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister eindigden weer in de top al 
waren er nu twee paren beter. Abso-
lute toppers deze keer Joop van Delft 
& Frans Kaandorp die onwaarschijn-
lijk hoog scoorden met 71,30%! Wim 
Slijkoord & Francis Terra werden knap 
tweede met 63,89% waarna dus Cees 
en Ruud volgden met een totaal van 
62,27%. Ook Wouda Roos & Gijs de 
Ruiter blijven goed op koers als vierde 
met 57,99%, gevolgd door Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen die 
57,87% ophaalden. Gerda Schavema-
ker & Jaap Kenter kwamen op 57,06% 
uit als zesde en bleven zo een kluit-

je van drie paren voor die de zeven-
de plaats moesten delen. Gerda Bos-
boom & Anneke van der Zeeuw, Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers en 
Heleen & Mees van der Roest, die al-
len op 56,13% uitkwamen. Nel & Adri-
aan Koeleman voegden zich nog net bij 
de top tien met 55,21% en rehabiliteer-
den zich zo dus behoorlijk. De conse-
quentie van ladderen is dat de percen-
tages in de lagere regionen maar wei-
nig verschillen, zodat op hopeloos gro-
te afstand zetten nog niet aan de orde 
is. Alle hoop dus nog voor de minder 
fortuinlijken van deze avond. 
Wilt u zich ook op de sporten wa-
gen, kom dan meedoen bij Bridge-
vereniging de Legmeer. Elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in de bar-
zaal van sporthal De Scheg. Voor in-
lichtingen het secretariaat e- mail:  
gerdaschavemaker@live.nl of bel: 
(0297)567458.

Aanstaande zondag 23 september
Open dag Hockeyclub Qui Vive
Uithoorn – Komende zondag 23 
september van 10.45 tot 14.00 uur 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive een kennismakingsdag voor 
nieuwe leden. Jongens en meisjes 
vanaf 4 jaar kunnen spelenderwijs 
kennismaken met de hockeysport. 
Onder leiding van ervaren trainers 
en begeleiders worden er spelle-
tjes gespeeld waarbij de eerste be-
ginselen van het hockey worden uit-
gelegd en geoefend. Er wordt ook 
een partijtje gespeeld met een ech-
te keeper. Verder kunnen de kinde-
ren een broodje knakworst eten, li-
monade drinken en kijken naar een 
echte wedstrijd van dames 1. Voor 
dit evenement kunnen de kinderen 
een hockeystick van de club lenen. 
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen 
ook bij Qui Vive hockeyen. Dit zijn 
haar Stokstaartjes. In een program-
ma van 8 trainingen wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van balmoto-
riek en spelenderwijs worden de ba-
sisvaardigheden van het hockey bij-
gebracht. Dit programma biedt Qui 
Vive jaarlijks in het voorjaar en in het 
najaar aan.

Programma open dag:
10.45u. Ontvangst van de 
kinderen en de ouders
11.00u.-12.00u. Clinic voor de kin-
deren
12.00u.-12.15u.Presentatie voor de 
ouders door de voorzitter
12.00u.-12.45u. Broodje knakworst 
eten en limonade drinken en
inschrijving nieuwe leden
12.45u. Wedstrijd dames 1 
Op de dag zelf zijn er veel vrijwilli-
gers die alles kunnen vertellen over 
o.a. lid worden, de contributie, het 
trainingsprogramma, het tenue en 
de spelregels. 

Opendagaanbieding
Schrijf je je in als nieuw lid tijdens 
deze open dag, dan betaal je geen 
inschrijfgeld. Bekijk ook eens de si-
te www.quivive.nl. 
Voor vragen kun je een e-mail stu-
ren naar:
jongstejeugdhockey@quivive.nl . 
Het Qui Vive-terrein is aan de Vuur-
lijn 30 in De Kwakel. Tel. 0297-
562274. U kunt uw auto parkeren op 
het parkeerterrein voor de ingang.

Bridge
Tweede ronde ladder bij BVU
Uithoorn - Op maandag 10 sep-
tember speelde de BVU de 2e ron-
de in de laddercompetitie. Het leu-
ke van laddercompetitie is dat je zo 
in een andere lijn kunt spelen, even 
niet opletten en hup. Of juist net an-
dersom. 

Tussenstand: 
1. Corry Smit & Thea Stahl 63,06% 
2. Leo Leenen & Henk vd Schinkel 59,38% 
3. Jos van Leeuwen & B Klooster 58,89% 
4. Marineke Lang & Martin Kok 56,34%
5. Ans Breggeman & Lia Guijt 55,30%
6. Marijke & Ger van Praag 55,00%
7. Tineke vd Sluijs & Anke Reems 54,95%
8. I Hilliard & Elisabeth vd Berg 54,44% 
9. Huib v Geffen & L Koeter 53,84% 

10. Stenny & Herman Limburg 52,81% 
11. H Wagenvoort, N vd Meer & 
 Gijs de Ruiter 52,79%
12.  Bep & John de Voijs 52,47%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 

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 e-mail bvu@telfort.nl .

Dammen: 

Kunst & Genoegen 
schuwt de strijd niet
De Kwakel - Op de eerste dam-
avond van het 85e seizoen van 
Kunst & Genoegen zijn de leden di-
rect weer in de strijd gegaan. Van-
af het begin sprongen de splinters 
van de borden en de schijven in 
het rond. Het beloofde geen avond 
met remises te worden en dat klop-
te bijna. Alleen de mooiste par-
tij van de avond tussen Haye Ber-
ger en Leo Hoogervorst ontaardde 
in een gelijkspel. Maar deze laat-
ste partij van de maandagavond in 
’t Fort De Kwakel kon ook alle kan-
ten op. Leo stond onder grote druk 
maar wist telkens op Houdini-ach-
tige wijze een doorbraak van Haye 
te voorkomen. Haye gaat misschien 
wel voor de titel dit jaar, in de zo-
mervakantie schreef hij al een toer-
nooi in Rijnsburg op zijn naam. Wim 
Keessen kwam ook al tot een toer-
nooizege in Loosdrecht. Kampioen 
Adrie Voorn zal het dit seizoen heel 
zwaar gaan krijgen in de onderlinge 

competitie die aanstaande maan-
dag zal beginnen. De wedstrijden 
van afgelopen maandag waren al-
le voor de bekercompetitie die ge-
speeld wordt om de Cor van Zaal-
bokaal. Maandagavond de 24e sep-
tember zal het 2e team van K&G de 
eerste wedstrijd voor de bond gaan 
spelen, thuis tegen Almere. Dit 2e 
team, ook wel DV Nieuwveen ge-
noemd, staat onder de bezielen-
de leiding van Leo Hoogervorst die 
zijn 64e damseizoen bij K&G in gaat. 
Damliefhebbers die hun 1e dam-
seizoen in willen gaan zijn van har-
te welkom vanaf 19,30 uur in ‘t Fort 
De Kwakel. Inlichtingen Adrie Voorn, 
tel. (0297)568472.

Uitslagen beker:
G. v.d. Steeg-J. Bartels 2-0
W. Könst-P. Terlouw 2-0
H. Berger-Leo Hoogervorst 1-1
H. Arends-A. Voorn 0-2
K. Harte-P v.d. Poel 0-2

Open dag AKU zeer geslaagd
Uithoorn - Zaterdag 15 september 
konden nieuwsgierige en enthousi-
aste jonge atleten kennismaken met 
alle mogelijkheden die AKU te bie-
den heeft. Op de atletiekbaan van 
AKU konden gedurende twee uur 
bezoekers kennismaken met alle at-
letiekonderdelen die bij AKU beoe-
fend kunnen worden. In korte cli-
nics van een half uur kon er steeds 
aan 3 onderdelen tegelijk deel-
genomen worden. Veel leden van 
AKU waren ook aanwezig om actief 
deel te nemen en bezoekers kon-
den steeds meedoen aan het on-
derdeel naar hun zin. Dat zorgde er-
voor dat er steeds 10 en soms wel 
25 atleten bij een onderdeel actief 
waren. De clinics werden begeleid 
door trainers van AKU of door ou-
dere atleten die op een specifiek on-
derdeel veel ervaring hebben of op 
hoog niveau presteren of presteer-
den. Bij de sprint was het met name 

erg druk omdat daar Eva Lubbers en 
Linda van Rossum, beiden actief in 
de Nederlandse top, een sprinttrai-
ning verzorgden zodat jonge atleten 
de opbouw van een training konden 
meemaken. De belangstelling was 
zo groot dat er een tweede sprintcli-
nic werd gehouden. Vervolgens lie-
ten beiden zien wat er komt kijken 
bij een sprintestafette, een onder-
deel waar Eva zo succesvol bij was in 
Londen. Oudatleet Ivo de Bruin, nu 
zeer succesvol als bobsleër, die een 
aantal jaren geleden als AKU-atleet 
aan Nederlandse kampioenschap-
pen heeft meegedaan, gaf aanwij-
zingen bij kogelstoten en discus-
werpen. Helen van Rossum liet zien 
dat hordenlopen ook door begin-
ners gedaan kan worden. Kim Hit-
tinger en Bram Andriessen verzorg-
den een training voor mensen die de 
voorkeur geven aan de wat langere 
afstanden, andere trainers van AKU 

Qui Vive dames 1 sleept 
eerste overwinning binnen
Uithoorn - Na het verlies vorige week 
tegen Reigers dames 1 (1-0), waar het 
team wat zenuwachtig van start ging, 
trainden de Rabobank dames afge-
lopen week gericht op het systeem 
en de strafcorner. Dit werd de eer-
ste helft na een paar minuten direct 
in de praktijk gebracht door Barba-
ra Schmidt die 1-0 binnen sloeg. Xe-
nios dames 1 liet het hier niet bij zit-
ten en zorgde ervoor dat nog voor het 
eind van de eerste helft 1-2 op het 
scorebord verscheen. In de rust zet-
te coach Sven Helwes de Qui Vive da-
mes weer op het goede spoor. Dit re-
sulteerde in een aanval die door Ma-
ren Schaatsbergen met een back-
handslag werd afgerond. Xenios ant-
woordde daarop met een velddoel-
punt. De Qui Vive dames kwamen 
terug met een strafcorner die rustig 
werd uitgespeeld en door Sophie Tijs-
sen binnen werd geflatst. Na een af-
gekeurd doelpunt, waarbij een Qui Vi-
ve speelster de bal hoog in het doel 
had gevolleyd, gingen de Qui Vive da-
mes volop door met opbouwen waar-
bij Tjarda Schrama een belangrijke rol 
speelde. Er werd wederom een staf-
corner gehaald en Sarah de Vos wist 
de rebound succesvol in te slaan. Het 
eerste dames elftal van Qui Vive is een 
jong team, speelt in de tweede klas-
se en wordt dit jaar begeleid door een 
nieuwe coach Sven Helwes, assistent 
coach Bas van Staveren en looptrai-

ners Remco en Axel Vos. Ze maken 
elke week behoorlijke stappen voor-
uit. Deze week werd dat beloond met 
een 4-3 overwinning. De belangstel-
ling van het toegestroomde publiek 
en de betrokken jeugd wordt door de 
Qui Vive dames zeer gewaardeerd. 
Volgende week zondag staat Kraai-
en dames 1 uit Wijde Wormer op het 
programma. Qui Vive is een regiona-
le hockeyclub in Uithoorn/De Kwakel. 
Het eerste damesteam bestaat voor-
al uit dames afkomstig uit Uithoorn, 
Mijdrecht en Aalsmeer/Kudelstaart.

Tjarda Schrama, speler van de dag 
van Qui Vive

Thamen Rookies winnen weer
Uithoorn - Zaterdag stond de uit-
wedstrijd bij HCAW te Bussum op 
het programma. Vorige week hadden 
de Thamen Rookies hun thuiswed-
strijd tegen TIW-Survivors al omgezet 
in een overwinning van 20-17 en nu 
waren de Goofies van HCAW aan de 
beurt. Helaas was er door het wed-
strijdsecretariaat van HCAW geen 
rekening gehouden met de beeball 
wedstrijden, maar na een kleine zoek-
tocht en wat telefoontjes mochten zij 
toch op het naastgelegen voetbalveld 
spelen. De Thamen honkballers had-
den er zin in en een paar mooie klap-
pen van onder anderen Alex en Rom-
ke brachten hen de eerste 7 punten. 
In het veld wisten de Thamen spelers 
het prima dicht te houden door nul-
len van Kai en Geremi. Ook in de 2e 
inning wist Thamen weer 5 punten te 
scoren door mooie hits van Lendrick 
en Bram. HCAW kon elke keer maar 
iets terugdoen omdat de mannen van 

Thamen gewoon mooie nullen kon-
den maken en af en toe ook nog een 
vangbal hadden. In de laatste inning 
wisten zij weer 6 punten bij elkaar te 
verzamelen en HCAW had nog steeds 
niet veel kans. Na 3 innings was de 
stand 11-18 in het voordeel van Tha-
men en konden zij heel hard juichen. 
Komende zondag 23 september ma-
ken de Thamen Rookies hun debuut 
op de Landelijke BeeBall dag die bij 
Thamen zal plaatsvinden. De rookies 
gaan dus voor het eerst een niveau 
hoger spelen en gaan dan naar een 
speelveld met 3 honken, want dan 
kunnen de jongens vast wennen aan 
het volgend seizoen. Ben jij ook tus-
sen de 4 en 8 jaar oud en lijkt het je 
ook leuk om te beeballen (de voorlo-
per op honk- en softbal en voor zo-
wel jongens als meisjes), kom dan op 
zondag 23 september kijken bij Tha-
men of neem contact op via hun e-
mail adres: info@thamen.info

Eerste wedstrijd voor de 
Uithoornse roeiers
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 15 
september vonden de Erasmus-
sprints plaats, de eerste wedstrij-
den op de nieuwe Willem Alexan-
derbaan onder Rotterdam. Twee 
roeiploegen van UR&KV Michiel de 
Ruyter deden mee, een dames ve-
teranen twee zonder stuurvrouw en 
een heren veteranen vier zonder. De 
2- met de Kudelstaarters Anne Ma-
rie de Boer en Annemarie Brouwer 
aan boord, de 4- werd bemand door 
de Kudelstaarters Eric Onderdelin-
den en Cees van Dok, samen met 
Uithoornaars Jacco Tolenaars en 
Jan Röling. 

De Erasmusssprints worden in volle-
dige toernooivorm verroeid, wat in-
houdt dat iedere ploeg voorwedstrij-
den vaart. De winnaars van de voor-
wedstrijden worden rechtstreeks 
geplaatst in de finale, de rest vaart 
een herkansing om de overgebleven 
plaatsen in de finale te bemachti-
gen. De afstand is 1000 meter en er 
wordt boord aan boord op een zes-
ploegenbaan geracet. Bijzonder bij 
deze wedstrijden is dat er gewerkt 
wordt met handicapfactoren, waar-
door de tijden tussen de verschil-
lende boottypen te vergelijken zijn. 
Beide ploegen waren naar de wed-
strijd gegaan om weer eens aan een 
baanwedstrijd mee te doen en om te 
zien hoe ze er voor stonden.
Voor de damesploeg was het de 
eerste wedstrijd die zij voeren. In 

hun eigen veld waren zij de eni-
ge inschrijving, maar door de opzet 
van de wedstrijd konden ze gewoon 
meedoen. In de voorwedstrijd wer-
den zij laatste in 4:22.85 en gecor-
rigeerd 5e, waardoor zij verwezen 
werden naar de herkansing. Hierin 
werden zij helaas laatste (4:20.94), 
ook na correctie. Annemarie Brou-
wer, verantwoordelijk voor het stu-
ren: ”Door de sterke zijwind was het 
erg moeilijk om rechtuit te varen. Dit 
kostte ons kracht en snelheid. Maar 
dit was onze eerste wedstrijd samen 
en we zijn niet ontevreden.”

Ook de herenploeg had in de voor-
wedstrijd moeite om rechtuit te va-
ren. Door een tweede plaats (3e na 
correctie) moesten zij ook een her-
kansing varen. Zuur was wel dat de 
andere voorwedstrijden met dezelf-
de tijd (3:27,09) gewonnen waren. In 
de herkansing ging het sturen een 
stuk beter. Jan Röling daarover: ”In 
de voorwedstrijd werden we teveel 
afgeleid door het sturen, waardoor 
er te gehaast geroeid werd. We had-
den afgesproken om ons meer op 
de haal te concentreren in de her-
kansing. Ondanks een slechte start-
haal, konden we nu snel in ons rit-
me komen en krachtig roeien.” De 
herkansing werd met voorsprong 
gewonnen in 3:27.45, maar na cor-
rectie kreeg de ploeg de tweede 
tijd, waardoor de finale alsnog ge-
mist werd.

met Simone de Jong en Jip Muka-
nay verzorgden een clinic versprin-
gen en hoogspringen. De middag 
werd afgesloten met een een kilo-
meterloop waar meer dan 20 atleten, 
onder wie een aantal heel jonge toe-
komstige atleten lieten zien dat ze 
veel talent hadden. Bij het clubhuis 
konden belangstellenden informa-

tie krijgen over trainingen, wedstrij-
den en andere activiteiten die AKU 
organiseert. Het goede weer zorgde 
er daarnaast voor dat de open dag 
zeer geslaagd was, veel jonge atle-
ten gingen enthousiast en met veel 
informatie naar huis en een aantal 
zal zeker de weg naar de atletiek-
baan terugvinden.

Kleurrijk zomerfeest bij Solidoe
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was 
er een gezellig zomerfeest bij Soli-
doe Kinderopvang in Meerwijk. 

Het thema ‘kleurrijk’ kwam terug in 
verschillende activiteiten en allerlei 
kleurige hapjes. Kinderen konden 

zich vermaken aan de make-up-
tafel, de schildertafel, met het reu-
ze Twister-spel  of de limonadefiets. 
Gewoon lekker buiten spelen kon 
natuurlijk ook. De ouders hadden 
tijd voor een gezellig praatje en ge-
noten van de hapjes en een drankje.

Thamerkerkconcert KnA
Uithoorn - Het harmonieorkest van 
KnA onder leiding van Ruud Pletting 
is dit jaar ook weer bij de opening 
van het culturele seizoen. Dit zal 

plaatsvinden aanstaande zondag 23 
september om 12.30 uur bij de Tha-
merkerk. Onder de bomen, voor de 
kerk zullen stukken als Gabriella’s 

Song, Music en Fandango klinken. 
KnA hoopt dat u er ook bent, om sa-
men met hen het culturele seizoen 
te openen. 




