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Fietser geschept
Uithoorn - Op zondag 17 sep-
tember om drie uur in de mid-
dag heeft een ongeval plaats-
gevonden in de H. Swarthlaan. 
Een 11-jarige fi etser uit Uit-
hoorn is licht geraakt door een 
auto en kwam ten val. De be-
stuurder, een 66-jarige man uit 
Uithoorn, reed langzaam. De 
schade aan de voertuigen is ni-
hil. De jongen is naar het zie-
kenhuis vervoerd. Hij klaagde 
over pijn aan zijn voet.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Zijdelveld (150 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Zijdelveld (150 kranten)
BEZORGER/STER

TC

 QUI VIVE        U
I T H O O RN

T

  TENNIS IN DE WINTER
OP VERLICHTE GERENOVEERDE

        BUITENBANEN
OKTOBER 2017 T/M MAART 2018
www.quivivetennis.nl

Uithoorn - In de achterliggende 
maanden konden bewoners langs 
het tracé van de toekomstige Uit-
hoornlijn hun opmerkingen, ziens-
wijzen en voorstellen kwijt tijdens 
een zogenaamd participatietraject. 
Dit was opgezet door de gemeen-
te Uithoorn met wethouder Mar-
vin Polak (Verkeer en Vervoer) met 
zijn projectleider als aanspreekpunt. 
Dat ging niet helemaal naar wens 
omdat veel vragen van de bewo-
ners niet of nauwelijks werden be-
antwoord en er tevens door de wet-
houder zelf een besluit werd geno-
men waar zij geen zeggenschap in 
hadden gehad. 

De gemeenteraad tikte de wethou-
der op de vingers en gaf aan dat 
er in dit participatietraject meer 
naar de bewoners in het kader van 
de Ontsluiting Buitendijks geluis-
terd moest worden. Dat resulteer-
de in de opzet van een werkgroep 
die namens de bewoners optrad. De 
werkgroep ging in gesprek met de 
wethouder die vervolgens de wen-
sen en ideeën over de kruising van 
de trambaan bij Aan de Zoom ter 
sprake bracht bij de Vervoerregio 
Amsterdam, uitvoerder van de Uit-
hoornlijn. De werkgroep kwam op 
15 en 27 juni bij elkaar om informa-
tie en ideeën uit te wisselen. Dat al-

les is verwerkt in een defi nitieve re-
actie van de Vervoerregio Amster-
dam op de in gebrachte sugges-
ties en ideeën met betrekking tot 
de inrichting van de tramhalte Aan 
de Zoom. De reacties zijn door de 
Omgevingsmanager Uithoornlijn, 
Anneke de Groot, samengevat in 
een notitie die vervolgens ter ken-
nis is gebracht van de werkgroep. 
Op woensdag 13 september werden 
de leden van de werkgroep uitge-
nodigd voor een bijeenkomst in De 
Schutse waar zij een nadere toelich-
ting kregen. 

Vervolg elders in deze krant.

Ontsluiting van de woonwijk Buitendijks blijft via de (nog niet toegankelijke) Faunalaan

Participatie ‘Ontsluiting 
Buitendijks’ afgerond

Uithoorn - Waar het in buurge-
meente De Ronde Venen schering 
en inslag is met 60-jarige huwelij-
ken en meer, blijven ook Uithoorn 
en De Kwakel daarin niet achter. 
Die huwelijken zijn er overigens va-
ker dan in deze krant staat omdat 
niet iedereen dit aan de grote klok 
wil hangen. Evert en Manda de Wil-
de uit de Willem Klooslaan heb-
ben daar echter geen moeite mee 
zo blijkt. Al met al blijft zestig jaar 
lief en leed met elkaar delen een 
bijzondere gebeurtenis in een men-
senleven. Goud is al uniek, maar di-
amant heeft nog een hogere waar-
de. Dinsdag 19 september vierde 
het echtpaar deze mijlpaal in hun 
leven en kwamen tijdens een ge-
zellig samenzijn de nodige verhalen 

en anekdotes uit het verleden bo-
ven drijven. Beide echtelieden heb-
ben er geen moeite mee die ‘voor 
de bühne’ te brengen. Vooral Man-
da kan er wat van… Zij werd gebo-
ren op 11 februari 1936 in Utrecht; 
Evert niet ver daar vandaan in Zuy-
len op 18 augustus 1931. Ze trouw-
den in het toenmalige (oude) ge-
meentehuis van Uithoorn (…) op 19 
september 1957 en diezelfde dag in 
de Hervormde kerk te Zevenhoven. 
Uit het huwelijk werden drie zonen 
en een dochter geboren. Inmiddels 
zijn er vier kleinkinderen waar ze o 
zo wijs mee zijn.

Ambon-avond
Hoe en waar hebben zij elkaar 
ontmoet? “Ik woonde in De Hoef 

bij mijn grootouders en ging in 
Mijdrecht op school. Evert woonde 
in Wilnis waar zijn ouders een schil-
dersbedrijf hadden. Evert werk-
te toen al als schilder bij zijn vader. 
Het bedrijf kreeg een opdracht om 
schilderwerkzaamheden uit te voe-
ren op de school waar ik op zat. Hij 
vond mij zo aardig dat hij tijdens de 
pauze stiekem in mijn agenda heeft 
gekeken waar ik woonde. Op zeker 
moment was er in De Hoef een ‘Am-
bon-avond’ – zo werd dat genoemd 
– en Evert liep daar ook rond. Om 
een lang verhaal kort te maken: 
daar hebben wij elkaar ontmoet,” 
vertelt een goed van de tongriem 
gesneden Manda.

Vervolg elders in deze krant.

Evert en Manda de Wilde-
van Doorn 60 jaar getrouwd

Uithoorn - Het nieuwe kunst-
werk ‘Samen Verder’ dat dit voor-
jaar door de bewoners van de wijk 
Zijdelwaard als favoriet werd geko-
zen, is donderdag 14 september of-
fi cieel onthuld door wethouder Ria 
Zijlstra (Kunst & Cultuur). Zij deed 
dat vanuit een roeibootje in de vij-
ver tegenover het gebouw De Hoek-
steen aan de Alfons Ariënslaan sa-
men met Kees ter Beek van Buurt-
beheer Zijdelwaard. Drie jaar ge-
leden werd het bronzen beeld ‘de 
Baadster’ gestolen dat op ongeveer 
dezelfde plaats stond, maar sinds-
dien was er niets voor in de plaats 
gekomen. Dat gebeurde dus afge-
lopen donderdag. Op initiatief van 
Buurtbeheer Zijdelwaard en in sa-
menwerking met de gemeente is er 
nu een nieuw kunstwerk gekomen
Om andermaal poging tot dief-
stal tegen te gaan is ervoor geko-
zen het nieuwe kunstwerk in de vij-
ver te plaatsen. Voorafgaand aan 
de daadwerkelijke onthulling spra-
ken wethouder Ria Zijlstra, Kees ter 
Beek en beeldhouwster Jonneke 
Kodde in De Hoeksteen de aanwe-
zigen kort toe. Daarna ging het ge-

zelschap naar buiten om het kunst-
werk te onthullen. De vaartocht met 
het bootje verliep voorspoedig en 
al snel konden de aanwezigen het 
kunstwerk bewonderen. Na de ont-
hulling kwam het gezelschap nog 
even bijeen in De Hoeksteen om 
na te praten. Daar werd ook de re-
latie duidelijk tussen dit beeld en 
‘De Aalscholvers’ op de hoek van de 
Wiegerbruinlaan/Achterberglaan. 
Zijdelwaard en daarmee heel Uit-
hoorn heeft er weer een prachtige 
blikvanger bij.’
In maart van dit jaar hebben twee 
beeldhouwsters tijdens een bewo-
nersavond hun kunstwerken gepre-
senteerd die zij ‘passend’ vonden 
voor die locatie. Alle aanwezigen 
konden vervolgens hun stem uit-
brengen voor een van de kunstwer-
ken. Het kunstwerk ‘Samen verder’, 
dat gemaakt is door beeldhouw-
ster Jonneke Kodde, werd door een 
grote meerderheid gekozen. Dat is 
donderdag 14 september dus ont-
huld en staat op zijn plaats. Gerrit 
Roseboom van Buurtbeheer was er-
bij en maakte er foto’s van, waar-
voor onze dank.

Zijdelwaard is nieuw 
kunstwerk rijker

Uithoorn - De Uithoornse Red-
dingsBrigade (URB) is één van de 
180 reddingsbrigades die is aange-
sloten bij de Koninklijke Nederland-

se Bond tot het Redden van Dren-
kelingen (KNBRD).Één keer in de 
week op de donderdag avond wordt 
er les gegeven in zwembad “De Ot-

ter” te Uithoorn van 18.30 uur tot 
19.30 uur. Op deze avond wordt je 
geleerd hoe je o.a. een drenkeling 
moet redden, maar ook hoe je jezelf 

Zolang niet iedereen kan zwemmen,
moet iedere zwemmer kunnen redden

moet redden als je te water valt.
Verder leer je o.a.: bordjes/pop dui-
ken; vervoers-en bevrijdingsgrepen; 
klos gooien. Één keer per jaar is er 
afzwemmen in december. Het nieu-
we seizoen start in januari. 

Je kan lid worden van de URB als 
je 6 jaar of ouder bent en in het be-
zit bent van diploma A en B. Ben je 

boven de 15 jaar dan kan je mee-
doen aan: avondmarathons, zwem-
mend redden en bewaking bij eve-
nementen (b.v. Sail Amsterdam). 
Ben je nieuwsgierig geworden en 
heb je interesse, dan kun je contact 
opnemen met Raymond Goldewijk 
(urb.ledenadministratie@gmail.
com), of kom langs op donderdag-
avond in het zwembad.
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Ook tieners weten hoe ze er uit willen zien

Avonturen beleven
in stoere kleding

Zowel voor meisjes als jongens 
zijn er mooie, trendy wintercollec-
ties. De meiden gaan voor stoer, 
urban en toch vrouwelijk. De-
ze winter combineren girls stoe-
re denim jeans met fl airpijp met 
opvallende streepjesshirts. Bij-
voorbeeld in de kleur legergroen 

van super zachte stof, maar wel 
met badges op de mouwen. Kno-
pen en borduursels zorgen de-
ze winter voor een extra stoere 
touch. Een echte musthave is de 
fake leather tracking. Te combine-
ren met een van de jurkjes en je 
hebt een toffe outfi t voor school of 

Avonturen beleven met je vrienden. Dat doe je in stoere kleding. 
Ook tieners weten tegenwoordig hoe ze er uit willen zien. Mooi 
en ook nog eens hip!

Hip, stoer en opvallend. Foto: Retour.

Dames kiezen voor een stoere jas
Heerlijk warm de winter in

Vooral de sportieve en wat lan-
gere uitvoeringen doen het goed. 
Wat te denken van een stijlvolle 
parka of een moderne baseball-
jas. Wil je iets meer gekleed gaan, 
dan is daar ook volop ruimte voor 
in de collecties. We zien bijvoor-
beeld een merk als DenHam dat 
veel aandacht heeft geschonken 
aan een speciale ‘outerwear’ col-
lectie. Daarin is de Panache Parka 
een opvallend kledingstuk gewor-
den met traditioneel patchwork. 
Gemaakt van een mix van Itali-
aanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende 
collecties die voorbij komen, dan 
valt de aandacht voor details op. 
Van gouden ritsen en snaps tot 

lederen oogjes en nylon stiksels. 
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk 
dat de jas echt warm zit. Grappig 
detail is dat de warme voeringen 
komend seizoen zichtbaar gedra-
gen mogen worden. Daarnaast 
zijn de jassen gemiddeld wat lan-
ger, maar accentueren ze mooi de 
vorm van de dame die ‘m draagt. 
Wat betreft kleuren dan kiezen we 
meestal voor donker en bedekt. 
Dat wil niet zeggen dat ande-
re opties niet meer mogelijk zijn. 
Voor vrouwen die wat meer kleur 
wensen, zijn er wel degelijk col-
lecties waarin wat fellere tinten - 
zoals rood - accentueren. Warm, 
trendy en behaaglijk!

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken. 
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun col-
lecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen. 

een feestje. De boys kunnen kie-
zen uit een meer klassieke, hippe-
re collectie. Zoals bij het label Re-
tour. Een stoere jeans krijgt daar 
een hip effect door het te combi-
neren met de reversible bomber 
en een stoere sweater. Opvallend 
is het gebruik van de kleuren le-
gergroen en tabak-bruin in broe-
ken, sweats en accessoires. Het 
ziet er gaaf uit en je beweegt je er 
ook nog eens prima in.

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

Modellen waarmee je trendy voor de dag komt
Bescherm je ogen ook in de winter

Met een zonnebril maak je een 
modestatement. Je kunt er deze 
winter alle kanten mee op. Klas-
sieke vormen zijn tijdloos. Voor 

hem en haar. De dames kunnen 
gaan voor een fraaie oversized 
zonnebril. Het vintage-geïnspi-
reerde silhouet van zo’n model 

De zonnebril is een modeitem bij uitstek. Ook in de winter mag je 
deze niet vergeten. Hij beschermt je ogen tegen de laaghangen-
de zon, maar geeft je ook een uitdagende look.

krijgt een moderne uitstraling ver-
sterkt met gesatineerd metaal ac-
centen. Nieuwe interpretaties van 
oude modellen horen bij de mo-
derne trends. Een model met af-
geronde metalen en degradé gla-
zen staat garant voor een uitbun-
dige jetset look. En oversized, 
heerlijk dramatische brillen zijn bij 
uitstek geschikt voor fashionable, 
eigentijdse vrouwen. Wil je echt 
de show stelen, dan verleg je je 
grenzen met een groot rond mon-
tuur. Stijlvol, modern, maar toch 
ook retro!
De heren kiezen vooral voor tradi-
tioneel. Zo blijft het pilotenmodel 
en de retrouitvoering gebaseerd 
op de jaren zestig onverminderd 
populair. De monturen zijn te ver-
krijgen in diverse kleuren. Al blijft 
zwart toch het meest gewild. Heel 
stijlvol.

Klassieke vormen zijn nog steeds tijdloos. Foto: Moncler

Geen straf om in 
de regen te lopen

Ondergoed waar je in kunt sporten
Praktisch, cool 
en comfortabel

Het regent in Nederland re-
gelmatig. Zeker in de herfst 
en winter. Dat betekent dat 
je binnen kunt gaan zitten 
mokken, of je trekt er op uit 
in een stormachtig trendy 
regenjas. Het label Nordic 
Weather introduceert een re-
genjas waar je helemaal blij 
van wordt. Puur Scandina-
visch design met speelse de-
tails. De trends van de win-
ter van 2017 zijn hierin ver-
werkt met primaire kleuren 
en wijde modellen. Het maakt 
niet uit of het regent, hoost, 
waait of vriest, met deze mo-
dellen is het geen straf om er 
op uit te trekken. Het aardige 
is dat de collecties regenjas-
sen tegenwoordig niet meer 
saai groen of blauw hoeven 
te zijn. We gaan ook op dat 
front voor modieus, kleurrijk 
en elegant. Met regenjassen 
waarmee je ook gezien wilt 
worden als het droog is. Na-
tuurlijk gaat het niet alleen 
om de uitstraling. De nieuwe 
regenjassen moeten voor-
al waterdicht zijn, maar ook 
ademend en licht in gewicht. 
Dat is zeker het geval dankzij 
de nieuwe technieken waar-
mee de naden zijn dichtge-
maakt. Hoe hard het ook re-
gent, je komt met een brede 
glimlach aan op je bestem-
ming. Heerlijk toch!

Geen probleem. De meeste mer-
ken houden hier rekening mee. 
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn 
functioneel ondergoed ontwor-
pen. Om je koel en droog te hou-
den tijdens het sporten. Naadloos, 
licht van gewicht en niet onbe-
langrijk: heel erg mooi. Verkrijg-
baar in een dames- en heren-
lijn. Bij uitstek geschikt voor da-
gelijks gebruik dankzij het ultieme 
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal 
ontworpen om te dragen tijdens 
fl inke lichamelijke inspanningen. 
Je draagt deze lichtgewicht short 
als eerste laag op de huid. Dank-

zij het naadloze design sluit hij 
perfect aan op het lichaam, waar-
door irritaties met de huid worden 
voorkomen. De ademende boxer 
voert het transpiratievocht af en is 
ideaal om te dragen tijdens hard-
lopen, trekking of voetbal. Ver-
krijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster, 
speciaal ontworpen voor tijdens 
het hardlopen, fi tness, volleybal 
en andere intensieve sporten. Je 
draagt deze lichtgewicht under-
wear als eerste laag op de huid 
dat dankzij het naadloze design 
perfect aansluit op het lichaam. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook 
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het 
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kun-
nen sporten.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness

Je komt met een brede glim-
lach aan op je bestemming. 
Foto: Nordic Weather
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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 ge-
meentelijk 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 

Ontwerpbestemmingsplan 
Uithoornlijn ter inzage
Eind 2016 hebben de raden en sta-
ten van de Vervoerregio Amsterdam, 
Gemeente Uithoorn, Gemeente Am-
stelveen en Provincie Noord-Holland 
een voorkeursbesluit genomen voor 
de komst van de Uithoornlijn. Om de 
aanleg van de Uithoornlijn juridisch 
mogelijk te maken is een nieuw be-
stemmingsplan voor het tracédeel in 
Uithoorn nodig. 

Hierin zijn onder andere opgeno-
men: de locatie en inpassing van de 
haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes 
en lengtes van de geluid- en zicht-
schermen en de locatie en inpassing 
van de kruisingen. Het maken en in 
procedure brengen van het bestem-
mingsplan is een wettelijke taak van 
de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan Uit-
hoornlijn ligt vanaf donderdag 21 
september tot en met woensdag 1 
november 2017 ter inzage. Het ont-

werp bestemmingsplan ligt ter inza-
ge in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeen-
tehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis. Het ontwerp 
bestemmingsplan is ook digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Op dinsdag 10 oktober van 18:30u 
tot 21:00u wordt in de Thamerkerk 
een inloopavond georganiseerd. 
Hier kunt u zich laten informeren 
over het bestemmingsplan en de 
procedure rondom de vaststelling 
van dit plan. 

Gedurende de termijn van de terin-
zagelegging kunt u een zienswijze 
over het ontwerp bestemmingsplan 
schriftelijk indienen bij de gemeente-
raad. Meer informatie daarover leest 
in de rubriek “Offi ciële publicaties en 
mededelingen” op deze gemeente-
pagina.

Doe mee middag voor 
kinderen uit groep 7 en 8
Zit jij in groep 7 of groep 8? Heb jij 
een goed idee of een droom voor 
je buurt? Wil jij meedenken om Uit-
hoorn nog mooier te maken? Help jij 
dan mee met een plan om Uithoorn 

nog leuker te maken? Wij vinden het 
super tof als je kunt komen. Vraag 
wel even aan je vader of moeder of 
je mag. Wil je meedoen, stuur dan 
een e-mail naar sls@uithoorn.nl

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 
DOE MEE MIDDAG 
IN HET GEMEENTEHUIS VAN UITHOORN 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij een droom 
voor een mooi 

Uithoorn? 
 

 

Kom je 
meedenken? 

 

Wat maakt je 
buurt nog fijner 
om te wonen? 

 

 

Wil je meedoen? 
Stuur dan een 

email naar 
SLS@Uithoorn.nl 

 

WAAR 
GEMEENTEHUIS 

UITHOORN 
Laan van Meerwijk 16,  

1423 AJ Uithoorn 

WANNEER 
woensdag 27 

september 14.30-16.00 
 

 

Zit jij in groep 7 of groep 8?  

Heb jij een goed idee of een droom voor je buurt? Wil jij 

meedenken om Uithoorn nog mooier te maken? Help jij dan 

mee met een plan om Uithoorn nog leuker te maken?  

Wij vinden het super tof als je kunt komen.  

Vraag wel even aan je vader of moeder of je mag. 

 

Aankondiging opruimactie 
fi etswrakken
Tussen maandag 2 oktober 2017 
en woensdag 4 oktober 2017 wor-
den fi etswrakken voorzien van een 
speciale sticker. Dit is een vooraan-
kondiging. Tijdens deze periode kunt 
u uw fi ets met sticker nog verwijde-
ren. Gestickerde fi etswrakken die op 
donderdag 5 oktober 2017 en vrijdag 
6 oktober 2017 worden aangetroffen 
worden verwijderd en tijdelijk opge-
slagen op de gemeentewerf.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf 
zijn verwijderd kunt u daar afhalen 
aan Industrieweg 25 in Uithoorn.

Dit kan op:
- Zaterdag 7 oktober 2017 
 van 10:00 tot 12:00 uur 
- Maandag 9 oktober 2017 
 van 10:00 tot 11:00 uur 
- Woensdag 11 oktober 2017 
 van 10.00 tot 11:00 uur

Om uw fi ets mee te kunnen nemen 
moet u aantonen dat de fi ets uw ei-
gendom is. Neemt u ook een legiti-
matiebewijs mee. 

De fietswrakken die niet zijn opge-
haald, worden na 6 weken afge-
voerd en vernietigd.

Fietswrakken
De fi etswrakken worden verwijderd 
omdat ze het straatbeeld ontsieren.
Er zijn drie redenen waarom een 
fi ets als fi etswrak wordt beschouwd:
1.  Er ontbreken belangrijke onder-

delen zodat er niet meer met de 
fi ets te rijden is. 

2.  De fi ets is in zo’n verwaarloosde 
staat dat wordt aangenomen dat 
de eigenaar geen interesse meer 
heeft in de fi ets.

3.  De kosten van het opknappen 
van een fiets wegen niet op te-
gen de waarde van de fi ets. 

Contact over de fi etswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant van de 
gemeente Uithoorn. 
Deze kunt u telefonisch bereiken op 
nummer (0297) 513 111 van maan-
dag t/m donderdag tussen 10.00 uur 
en 10.30 uur en van 13.00 uur t/m 
13.30 uur.

Jeugdhulptrainingen
U kunt nog steeds meedoen met 
trainingen over (positief) opvoe-
den van uw (puber)kind of laat uw 
kind meedoen met een sociale 
vaardigheidstraining of een weer-
baarheidstraining. Met deze trai-
ningen krijgen u en uw kind hand-
vatten voor sociaal-emotionele 
problemen, weerbaarheid en po-
sitief opvoeden. Inwoners uit de 
gemeente Uithoorn kunnen deze 
trainingen volgen. Kijk snel welke 

trainingen we aanbieden voor dit 
najaar, De trainingen gaan altijd 
door. U of uw kind kan gratis deel-
nemen. Meer informatie via www.
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

Minder restafval, beter 
scheiden!
PMD staat voor Plastic, Metaal (blik) 
en Drinkpak. In deze verpakkingen 
zitten waardevolle grondstoffen die 
zeer geschikt zijn voor hergebruik. 
De gemeente zorgt voor de recycling 
van dit materiaal. Op die manier hou-
den we samen de kosten zo laag mo-
gelijk en zorgen we voor een schoon 
en leefbaar milieu!

Doorzichtig zak 
Het PMD moet in een doorzichti-
ge zak. Ook als deze zak in een on-
dergrondse container gaat. In de mi-
nicontainer met oranje deksel, mag 
PMD los (zonder zak) of in een door-
zichtige zak. De inzamelaar kan dan 
zien of de lading ter recycling kan 
worden aan geboden of moet worden 
verbrand. Daar is de volgende reden 
voor. De gemeente krijgt vergoedin-
gen voor PMD vanuit het verpakken-

de bedrijfsleven. Helaas worden par-
tijen PMD afgekeurd als het gaat om 
bedrijfsafval (b.v. landbouwplastic), 
gebruiksartikelen (in plaats van ver-
pakkingen) of materiaal dat niet met 
de machine van elkaar gescheiden 
kan worden (zoals plastic van me-
taal). De verpakkingen hoeven niet 
uitgespoeld te zijn maar moeten wel 
leeg zijn. De verpakking maakt u plat 
en doppen mogen er op blijven zitten. 

PMD-wijzer
De wijze van verpakken en de toe-
passing van gebruikte verpakkin-
gen zal in de toekomst verder verbe-
teren. Maar om het voor nu wat dui-
delijker te maken heeft de gemeente 
een PMD-wijzer ontwikkeld. De afge-
lopen week en komende week wor-
den de PMD-wijzers in Uithoorn en 
De Kwakel verspreid.

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 vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den 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.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 7. Inspraakperio-

de van vrijdag 8 september 2017 tot en met donderdag 21 september 2017 ter 
inzage. Inlichtingen bij A. Stoffers, afdeling wonen en werken. 

- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donder-
dag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. In-
lichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.

- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzagepe-
riode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A. 
Stevens, Duo+ vergunningen.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Distellaan 17, het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 4 september 2017.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-62, aanvraag om expoitatie-, drank & horecaver-

gunning. Ontvangen 8 september 2017.

Vervolg op volgende blz.



Burendag in De Kwakel!
De Kwakel - Zaterdag 23 septem-
ber is het nationale Burendag. Een 
dag waarop we gezellig samen ko-
men met de buurt en dat we in heel 
Nederland ons meest sociale been-
tje voor zetten. Ook in De Kwakel is 
gedacht Burendag! Op zaterdag 23 
september organiseert Buurtbeheer 
De Kwakel samen met Ons Tweede 
Thuis en dorpshuis De Quakel een 
buurtontbijt voor alle bewoners in 
De Kwakel. Het is een moment om 

echt even de tijd te nemen voor de 
mensen bij u in de buurt. Aan alles 
is gedacht, koffie, thee, croissants, 
heerlijk diverse belegde broodjes en 
vers fruit van Het Fruitpaleis. Dit 
ontbijt bieden wij u kosteloos aan. 

Graag verwelkomen wij u tus-
sen 8.30 en 10.30 uur op het plein 
voor het dorpshuis. Bij slecht weer 
vindt het ontbijt in het dorpshuis zelf 
plaats.

Scouting Admiralengroep 
vliegt over
Uithoorn – Zondag 17 september 
werd het nieuwe seizoen feestelijk 
geopend bij de scouting Admira-
lengroep. Dit gebeurt altijd in com-
binatie met het overvliegen, waar-
bij alle oudste leden van alle spel-
takken over gaan naar de volgen-
de speltak. De dag zelf werd afge-
sloten met een gezellige BBQ voor 
alle vrijwilligers. De dag begon zo-
als de scouts dat gewend zijn: met 
een grote opening. Al tijdens de 
opening werd er een moment ge-
nomen om de nieuwe voorzitter, die 
sinds begin dit jaar in functie is, te 
installeren als scout. Daarna be-
gon het grote overvlieg spektakel, 
waarbij alle overvliegers geblind-
doekt een parcours moesten af-

leggen en daarna vanuit een boot 
moesten koekhappen. Pas nadat al 
deze opdrachten goed waren uit-
gevoerd mochten de overvliegers 
zich bij hun nieuwe speltak voegen. 
Al snel kwam er voor de kinderen 
een eind aan de middag en werd 
de dag afgesloten. Voor de vrijwilli-
gers van de vereniging was de dag 
echter nog niet voorbij. Eind van de 
middag was er nog een barbecue 
waar alle vrijwilligers voor waren 
uitgenodigd als bedankje voor hun 
harde inzet. Uiteraard kunnen wij 
al vrijwilligersorganisatie altijd nog 
meer hulp gebruiken. Ben u geïn-
teresseerd en heeft u zin in een ge-
zellige uitdaging, bezoek dan onze 
website: www.admiralengroep.nl

Stijldansen voor beginners
Regio - Vanaf vrijdag 29 september 
start de beginnerscursus stijldansen 
bij Danscentrum Colijn. Deze cursus 
bestaat uit 15 lessen en kan daarna 
eventueel vervolgd worden. De cur-
sus bestaat uit de volgende dansen: 
chacha, rumba, jive, salsa, quick 
step, wals en tango. Dansen is een 
superleuke hobby; qualitytime met 
je partner en vrienden, lekker bewe-
gen én uitgaan! Niet alleen leerzaam 
maar ook leuk dus. Er wordt gedanst 
op top 40 muziek in een prachtige 
locatie. Axel en Heleen Colijn maken 
van de lessen een feest. Daarnaast 
natuurlijk ook nog de thema-avon-
den en andere leuke feestjes.

Proefles
Hoe vaak hoor je niet: “Oh, dat dan-
sen! Dat lijkt me zo leuk! Jammer 
dat ik het niet geleerd heb.” Voor de-
ze mensen is er goed nieuws: het 

is nooit te laat om te leren dansen. 
Twijfel of vragen? Kom langs op de 
eerste les en doe, geheel vrijblijvend, 
mee aan de les.

Gevorderden
Vanaf 24 september starten de les-
sen voor gevorderden. In het verle-
den gedanst en wil je graag weer 
beginnen? Maar je weet niet op 
welk niveau? Ook hier hebben Axel 
en Heleen een mooie mogelijkheid 
voor gecreëerd, de gratis herintre-
ders privéles. Tijdens deze privé-
les worden de nog aanwezige vaar-
digheden doorgenomen en eventu-
eel bijgewerkt. Daarna wordt, in sa-
menspraak met het koppel, beslo-
ten op welke groep het beste inge-
stroomd kan worden. Twijfel niet en 
bel voor een afspraak: 0653559450. 
Meer informatie op www. 
dansenpartycentrumcolijn.nl 

Stichting JDRF 
Veel steun in De Ronde 
Venen en Uithoorn
Regio - Stichting JDRF Neder-
land ontving van klanten AH ruim 
1.100,- euro aan statiegeldbonnen 
giften. Dit totaalbedrag werd ge-
realiseerd bij vier vestigingen (He-
renweg Vinkeveen, Passage en Lei-
cester Mijdrecht en Zijdelwaard Uit-
hoorn). Daarnaast lopen er nog ac-
ties bij Jumbo Wilnis en Jumbo Vin-
keveen. Winkeliersvereniging Zui-
derwaard heeft zelfs spontaan be-
sloten het totaalbedrag bij laatst 
genoemde super (Jumbo Zuider-
waard Vinkeveen) te verdubbelen. 
In Uithoorn heeft de winkeliersver-
eniging Zijdelwaard de kosten voor 
het gratis bloedglucose testen op 
de Streekmarkt voor haar rekening 
genomen.

Steentje
Zo slaan vrijwilligers, donateurs 
en Maatschappelijk Verantwoorde 
Ondernemers de handen ineen en 
draagt de media vaak een steentje 
bij door onze berichten kosteloos te 
delen alles in de strijd tegen diabe-
tes. Want hierdoor komt er steeds 
meer geld beschikbaar voor we-
tenschappelijk onderzoek en zijn 
steeds meer vrijwilligers genegen 
om te helpen in tijd. Alleen met de-
ze inzet denken we de volksziek-
te diabetes (ruim 1.200.000 patiën-

ten) een halt toe te kunnen roepen! 
Er zijn inmiddels 150.000 patiën-
ten met type 1 diabetes die ieder-
een (vaak op jeugdige leeftijd) kan 
treffen als een auto-immuun ziekte. 

Verkort
Diabetes verkort de gemiddel-
de leeftijd en vermindert de kwali-
teit van leven door extra risico’s op 
complicaties zoals hart- en nierfa-
len, vaataandoeningen, oog en ge-
hoorschade, gewrichtspijnen, ze-
nuwpijnen et cetera. Nog niet ge-
sproken over de angst van naasten 
die hun kind in de nacht willen be-
hoeden voor een diabetische coma 
omdat de balans tussen insuline en 
bloedglucose niet in balans is (hy-
po). Vaak worden kinderen met ty-
pe 1 diabetes tijdens hun nachtrust 
gestoord om bloedglucose te me-
ten. Wetenschappers hebben op het 
gebied van diabetes al heel veel be-
reikt. Door erkenning en herken-
ning, financiële steun, samenwer-
king en andere initiatieven van vele. 
Daarom blijven diabeten en naasten 
hopen en vertrouwen houden op 
een definitieve doorbraak zodat dia-
betes uiteindelijk is te genezen dit is 
ook het doel van JDRF (uitsluitend 
type 1 diabetes) en Diabetes Fonds 
(diabetes breed). 

De eerste Bingo bij KDO 
De Kwakel – A.s. vrijdag 22 sep-
tember wordt er weer bingo ge-
speeld in de KDO kantine in De 
Kwakel. Aanvang 20.00 uur. Er zijn 

weer mooie prijzen te winnen. Ook 
is het rad van avontuur wederom 
aanwezig. U bent van harte wel-
kom.

Mooi resultaat inzamelings-
actie Voedselbank 
Uithoorn - Het was een mooie dag 
afgelopen zaterdag voor Voedsel-
bank Uithoorn – de Kwakel die in 
samenwerking met Albert Heijn op 
Zijdelwaardplein een inzamelings-
actie voor levensmiddelen had ge-
organiseerd. Dankzij de enthousias-
te inzet van de vrijwilligers van de 
Voedselbank en de gulle giften van 
het winkelend publiek was het re-
sultaat 74 kratten vol met produc-
ten en in de collectebus zat een be-
drag van 109,- euro. Deze actie was 
weer hard nodig om veel huishou-
dens in Uithoorn en De Kwakel van 

levensmiddelen te voorzien. Op de-
ze manier kunnen de voedselpak-
ketten weer wat worden uitgebreid. 
Het is elke week een behoorlijke 
klus om ze te vullen. Naast done-
ren kunt u ook vrijwilliger worden 
bij de voedselbank Uithoorn – de 
Kwakel. U bent van harte welkom! 
We zijn dringend op zoek naar men-
sen die willen bijspringen bij de su-
permarktacties. Ook als u eenma-
lig een keer wilt helpen, bent u van 
harte welkom. Voor meer informa-
tie, kunt u mailen aan: vrijwilliger@ 
voedselbankuithoorn.nl

KnA orkesten geven 
Concert aan de Amstel 
Uithoorn - Afgelopen zondag trof-
fen de orkesten van KnA het enorm; 
het was droog! En zelfs een zonne-
tje. En dat was mooi want het was 
weer tijd voor het jaarlijks terugke-
rende Concert aan de Amstel tegen-
over Sjiek aan de Amstel en Espla-
nade. Beide bedrijven dragen Mu-
ziekvereniging KnA een warm hart 
toe en sponsoren het concert. Het 
KnA Orkest treedt graag op tegen-
over beide horecagelegenheden. 
Hoe mooi is het wanneer de bezoe-
kers van het concert op het terras, 
onder het genot van een hapje en 
drankje, kunnen luisteren naar het 
concert? 

Aftrap
De aftrap werd gegeven door het 
leerlingen/opleidingsorkest van 
KnA. Dit orkest bestaat uit begin-
nende muzikanten die soms pas een 
jaar muzieklessen volgen. Desalniet-
temin klonk het prima en de toon 
was gezet. Vervolgens zochten de 
muzikanten van het KnA Orkest hun 
plekje. Zij speelden een gevarieerd 
programma, hoofdzakelijk bestaan-
de uit popklassiekers; Smoke on the 
Water, Feeling Good, Uptown Funk, 
Somebody to love, Earth Wind and 

Fire, Paradise by the Dashboardlight 
en meer. Het was een geslaagd con-
cert en de terassen zaten vol.

Concert
In de komende weken gaat het KnA 
Orkest zich opmaken voor het vol-
gende concert; het Maestro Concert 
op 17 oktober a.s. Tijdens dit concert 
zal een zestal directeuren van IT be-
drijven het stokje overnemen van di-
rigent Gerhart Drijvers. Zij zullen het 
orkest proberen te dirigeren en de 
vraag is natuurlijk of dat hen net zo 
goed af gaat als het dirigeren van 
hun eigen onderneming. Tijdens het 
Maestro Concert zal er geld worden 
opgehaald voor Warchild. Het KnA 
Orkest is trots dat zij gekozen zijn 
om dit mooie project te begeleiden. 
In de komende weken zal het orkest 
de verschillende stukken instude-
ren en daarna wordt er nog een keer 
gerepeteerd met de betreffende di-
recteuren. Voor de directeuren heel 
spannend natuurlijk maar soms ook 
werkelijk hilarisch. De stukken die 
gespeeld gaan worden zijn o.a. The 
Pink Panter, Bolero, Carmen en Gon-
na Fly now. Meer informatie en gratis 
kaarten voor dit concert: www.amu-
sicnightout.nl 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Evenementenvergunning verleend aan Guja-

rati Samaj Netherlands voor het organiseren van het Indiaas cultureel evene-
ment Navratri Festival op 16 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur. Bezwaar 
t/m 17 oktober 2017. 

Dorpscentrum
- Stationsstraat 41, omgevingsvergunning voor het realiseren van logiesverblij-

ven. Bezwaar: t/m 23 oktober 2017.
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het 

organiseren van een braderie op 10 februari, 14 juli en 15 december 2018. Be-
zwaar t/m 17 oktober 2017.

De Legmeer (Burgemeester Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof, Buitendijks)
- Iet Stansweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Bezwaar: t/m 23 oktober 2017.
Thamerdal
- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit verleend aan exploitant van 

Hotel Hengelsport voor het ten gehore brengen van geluid op 16 september 
van 20:00 uur tot 01:00 uur.

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 UITHOORNLIJN EN BUSVERBINDING UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-

bestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPOVLijn-OW01 met ingang van 21 september 2017 gedurende 
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Voor de komst van de Uithoornlijn is een nieuw bestemmingsplan voor het tra-
cédeel in Uithoorn nodig. Hierin zijn onder andere opgenomen: de locatie en in-
passing van de haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes en lengtes van de geluid- en 
zichtschermen en de locatie en inpassing van de kruisingen. Het maken en in pro-
cedure brengen van het bestemmingsplan is een wettelijke taak van de gemeente.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn ligt vanaf 
donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017 ter inza-
ge. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 20 september 2017

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

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke 

units t.b.v. kinderdagverblijf.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Randweg nabij 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

 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
- Jaagpad nabij 33, omgevingsvergunning voor het oprichten van een stal. Be-

zwaar: t/m 16 oktober 2017.

Vervolg van vorige blz.

Uithoorn - Op vrijdag 15 septem-
ber rond drie uur in de middag is 
een scooter aangetroffen in de sloot 
bij de Hollandse Dijk. De scooter 
bleek in augustus gestolen te zijn 

bij de Churchilflat. De politie heeft 
de scooter meegenomen naar het 
bureau, alwaar de eigenaar zijn ver-
voermiddel kan ophalen. De eige-
naar is in kennis gesteld.

Winkeldief betrapt
Uithoorn - Op maandag 18 sep-
tember even over half drie in de 
middag is een winkeldievegge op 
heterdaad betrapt in een super in 
de Prinses Irenelaan. De 22-jari-
ge vrouw uit Amsterdam dacht on-
gezien enkele toiletartikelen mee 

te kunnen nemen. Dit werd gezien 
door medewerkers. De dievegge 
is overgedragen aan de politie en 
meegenomen naar het bureau voor 
verhoor. Om tien uur in de avond is 
zij met een dagvaarding heen ge-
zonden.

Hennepplantage aan Chemieweg
Uithoorn - Naar aanleiding van 
een eerder gestart onderzoek heeft 
de politie op donderdag 14 sep-
tember een inval gedaan in een 
bedrijf aan de Chemieweg. In het 
pand werd een plantage aangetrof-
fen met liefst 480 hennepplanten. 

Een 54-jarige man uit China zon-
der vaste woon- of verblijfplaats is 
aangehouden. Alle planten, lam-
pen en andere goederen zijn ver-
nietigd. De burgemeester is voorne-
mens het pand voor een langere tijd 
te sluiten.

Fietsen uit tuin gestolen
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 12 op woensdag 13 september 
zijn twee fietsen uit een tuin in Bies-
look gestolen. Het betreft een Ga-
zelle damesfiets, type Shamonix, zil-
vergrijs van kleur en het registratie-

nummer eindigt op 251. Het andere 
rijwiel is eveneens een damesfiets 
van het merk Gazelle, type Paris C7 
en meerkleurig. Het serienummer 
eindigt op 751. Voorop zat een fiets-
mandje.

Gewond na val van trap
Uithoorn - Op woensdag 13 sep-
tember om negen uur in de ochtend 
is een 55-jarige man uit Amsterdam 
gewond geraakt na een val van een 
trapje. De man was verlichting aan 
het ophangen bij een feesttent. Door 

de harde wind is de trap gaan wiebe-
len en is de man met een klap op de 
grond terecht gekomen. De man had 
last van zijn onderrug en pijn aan zijn 
bovenbenen. Hij is per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht.

Scooter uit sloot gevist
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Participatie ‘Ontsluiting 
Buitendijks’ afgerond
Vervolg van de voorpagina.

Voor de ‘Ontsluiting van Buitendijks’, 
zoals dit deel van het tramtraject is 
genoemd, zijn door bewoners diver-
se suggesties en aanbevelingen ge-
opperd die in de afgelopen tijd op 
haalbaarheid onderzocht zijn. Kort 
samengevat willen wij u de uitkomst 
daarvan en zoals die zijn verwoord 
in de notitie, in dit artikel voorleg-
gen. ‘Leden van de werkgroep heb-
ben destijds geopperd om een on-
gelijkvloerse kruising (fietstunnel-
tje) te realiseren bij de kruising 
Aan de Zoom. De uitkomst daar-
van is dat de gemeente en de Ver-
voerregio een ongelijkvloerse krui-
sing qua inpassing, kosten en vei-
ligheid geen goed alternatief vindt. 
Het huidige ontwerp met de auto-

ontsluiting van Buitendijks via de 
Faunalaan en een veilige oversteek 
van de trambaan voor langzaam ver-
keer blijft gehandhaafd en is opge-
nomen in het ontwerpbestemmings-
plan. (Dat is dus het plan waarvoor 
destijds al door wethouder Polak is 
besloten. Red). Bewoners hebben 
ook hun zorg geuit dat mensen met 
hun auto reizigers die met de tram 
mee willen, op willekeurige plekken 
in de woonwijk gaan afzetten. Daar-
voor zijn drie ‘kiss & ride’ plekken 
opgenomen in het ontwerp waarvan 
er een de voorkeur heeft. Dat is een 
parkeer- en kiss & ride mogelijkheid 
aan de zuidkant van de spoorover-
gang op de locatie van de huidige 
buslus in de Faunalaan. Om te voor-
komen dat auto’s met bestemming 
‘halte Aan de Zoom’ de wijk Bui-

tendijks inrijden, zal de weg van de 
Faunalaan naar Buitendijks zodanig 
worden ingericht dat deze niet inte-
ressant is voor autoverkeer. Gedacht 
wordt aan een ‘fietsstraat-auto te 
gast’ en/of een verbodsbord ‘par-
keren’ en/of ‘stoppen’. Er komt een 
‘groene inpassing’ om het inschij-
nen van koplampen bij woningen te 
voorkomen.’

Weren van hangjongeren
‘Bewoners hebben eveneens hun 
zorgen geuit dat de tramhalte Aan 
de Zoom hangjongeren zal aantrek-
ken, voornamelijk rond de geplande 
fietsenstalling. Zij ervaren dat ook al 
bij sommige bushaltes. Om die re-
den zal worden afgeweken van de 
norm waarbij de fietsenstalling(en) 
niet overdekt zal/zullen worden uit-

gevoerd. Bewoners hebben tevens 
gevraagd om cameratoezicht bij de 
halte in de wijk. In verband met de 
Wet op de Privacy kunnen de even-
tuele beelden op verzoek van de be-
woners niet zomaar uitgelezen wor-
den. Wel is het altijd mogelijk om 
meldingen van (jeugd)overlast aan 
de gemeente door te geven. Die zal 
dan handhavend optreden!... De ver-
lichting op de halteperrons wordt in 
lijn met de situatie na ombouw van 
de Amstelveenlijn in Amstelveen uit-
gevoerd. In de buurt van het tracé 
is door bewoners ook gevraagd om 
gevelisolatie aan te brengen bij de 
oude(re) huizen. Daar wordt vanaf 
gezien omdat er al gekozen is voor 
geluidreducerende zichtschermen 
langs nagenoeg het hele tracé om-
dat dan ook tegemoet wordt geko-
men aan de zorg om privacy. Er is 
tevens gevraagd om in de bochten 
te kiezen voor grasbermen in plaats 
van een ballastbed om geluidredu-
cerende redenen. Er wordt echter 
uitgegaan van het ballastbed omdat 
er in de bocht(en) al 3 meter hoge 
geluidreducerende zichtschermen 
worden geplaatst. Medio mei dit jaar 
hebben bewoners rond de halte Aan 
de Zoom reeds aangegeven geen 
nieuwe fietsoversteek te willen, waar 
andere partijen eveneens lieten we-
ten dat daar ook geen behoefte aan 
bestaat. Het college heeft daarom 
besloten om geen  nieuwe fiets-
oversteek bij de Wederik op te ne-
men in het ontwerpbestemmings-
plan.’ Aldus een verkorte weergave 
van de reacties op de plannen en de 
inbreng van de bewoners c.q. de le-
den van de werkgroep. Kennelijk is 
hiermee het participatietraject afge-
rond omdat er geen nieuwe bijeen-
komst van de werkgroep is gepland. 
Niettemin kunnen degenen die toch 
nog een zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan willen indienen 
dat nog steeds doen. Donderdag 21 
september wordt dit ter inzage ge-
legd. Maar men kan dat ten langen 
leste ook nog doen tijdens een ge-
plande inloopbijeenkomst op dins-
dag 10 oktober. Een en ander zal 
nog via de bekende nieuwsbrief van 
de Uithoornlijn bekend worden ge-
maakt.

Er komt geen fietsonderdoorgang bij de toekomstige tramhalte Aan de Zoom

Lokale ambachtslieden openen 
deuren voor bezoekers
Regio - Prachtige nazomerdagen; 
tijd voor een mooie fiets- of wan-
deltocht. En dan ook nog met de 
mogelijkheid een bezoek te bren-
gen aan lokale ambachtslieden! Za-
terdag 23 en zondag 24 september 
kan je een bezoek brengen bij am-
bachtelijke plekjes in Kudelstaart en 
omgeving. Acht lokale ambachtslie-
den stellen deze dagen hun deuren 
en werkplaatsen open voor publiek. 
Een kijkje in de keuken van de pa-
lingroker, de zeepmaker, de teke-
naar, de beeldhouwer, de kaasma-
ker, de bloembollenkweker, de pot-
tenbakker etc. 

Werkplaatsen
Van 10 tot 16 uur kan je de verschil-
lende werkplaatsen en ateliers be-
zoeken. De Amb8route bestaat uit 
een fietsroute langs alle deelnemers 
en voert door het dorp Kudelstaart, 
langs de Westeinder en de Drecht 
via het Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de 
omgeving per fiets en bezoek je bij-
zondere locaties. Je kan natuurlijk 
ook een deel van de route bezoe-
ken.

Thema
Het thema van deze amb8route is 
‘beestenboel’! Speciaal voor kinde-
ren is er een beestenboel knipkaart 
met op alle locaties een bijzondere 
activiteit; teken of schilder je lieve-
lingsfantasiedier, maak dierenzeep-
jes, leer meer over de boerderij die-
ren en welke insecten leven er ei-
genlijk op bloemen? Waarom heeft 
een snoek scherpe tanden en hoe 
maak je een reuzen konijn van klei? 
Elke ambachtelijke plek heeft zo een 
bijzondere extra activiteit die kinde-
ren met behulp van hun knipkaart 
kunnen volgen. De knipkaart kost 
0,50 cent voor de hele route en is op 
alle locaties te koop, ook bij de ho-
reca plekken. Voor een aantal bees-
tenboel activiteiten wordt op locatie 

een kleine bijdrage gevraagd, bij-
voorbeeld voor het zeepjes maken. 

Ambachtelijk
De route kan bij alle ambachtslie-
den gestart worden en voert langs 
acht ambachtelijk plekken en een 
aantal horeca plekken. De volgen-
de locaties doen mee aan de rou-
te; Visserijbedrijf Rekelhof, Potten-
bakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier 
Ada Gons Goosen, Greet Rekel-
hof Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
lier Femke Kempkes, Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Kos-
ter, natuurlijk zeepatelier Uzepia en 
theetuin [H]eerlijk!

Fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitge-
zet langs alle ambachtslieden van 
ongeveer 15 kilometer. De route-
kaart is te koop bij alle deelnemen-
de locaties, restaurant Oevers, Ku-
delstaartseweg 228 en het nieuwe 
cafe Op de Hoek, Kudelstaartseweg 
295 in Kudelstaart voor 3,50 euro. 
Beide locaties zijn vanaf 10 uur ge-
opend. De routekaart bevat behal-
ve de plattegrond en de contact ge-
gevens van de deelnemers informa-
tie over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen! De routekaart is 
geldig voor 2 personen en kinde-
ren fietsen gratis mee! Voor de kin-
deren is er nu de beestenboel knip-
kaart voor 0,50 cent bij de route-
kaart te koop. De Amb8route is een 
initiatief van lokale ambachtelijke 
ondernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te laten ma-
ken met de unieke lokale ambach-
ten en de bijzondere natuur en in-
frastructuur van de poldergebieden 
in de regio. De fietsroute is ook bui-
ten dit open weekend te maken, op 
de routekaart staan de openingstij-
den per lokatie aangegeven. Uniek 
is dit weekend dat alle deelnemers 
aan de Amb8route hun werkplek-
ken 2 dagen open stellen! 

Evert en Manda de Wilde-
van Doorn 60 jaar getrouwd

Vervolg van de voorpagina.

Uithoorn - “Mijn opa en oma woon-
den op de boerderij. Na het overlij-
den van opa is de boerderij toen ver-
kocht, niet nadat ik mij met oma had 
verzekerd van een woning in Uit-
hoorn waar ik mij ook had laten in-
schrijven als bewoner. Het werd een 
woning aan de Admiraal van Ghent-
laan,” verhaalt Manda. “Evert woon-
de toen nog in Wilnis. Na ons trou-
wen hebben wij er tien jaar ge-
woond. Toen oma verhuisde naar 
een zorgcentrum in Amstelveen zijn 
we op zoek gegaan naar een ande-
re woning en dat werd deze aan de 

Willem Klooslaan waar we nu al vijf-
tig jaar wonen. In mei 1961 heeft 
Evert het schildersbedrijf van zijn 
vader overgenomen en zijn we zelf-
standig ondernemer geworden tot 
tien jaar geleden. Toen heeft een 
van onze zonen het overgenomen. 
Toen we nog niet getrouwd waren 
ben ik vijf jaar als administratief me-
dewerkster in dienst geweest bij een 
bedrijf in Amsterdam. Daar heb ik 
veel geleerd. Later bij een uitzend-
bureau. Toen ik zwanger werd van 
onze eerste zoon was het werken 
voor mij einde verhaal. Dat was in 
dezelfde week dat Evert het bedrijf 
van zijn vader overnam. Nu heeft 

ris publiciteit’ het samenstellen van 
blad ‘De Caravan’ van de Neder-
landse Caravan Club waar beiden 
lid van zijn. Zij doet dat samen met 
andere leden van de club die zich 
hiervoor vrijwillig inzetten. Maar er 
is meer, zo zet zij zich in voor Huma-
nitas, is zij lid van de kascommissie 
van het vakantiepark in België waar 
hun huisje staat, maar ook voorzit-
ter, secretaris en penningmeester 
van de Ondernemingsweg Vereni-
ging van Eigenaren (waar het schil-
dersbedrijf van hun zoon is geves-
tigd) omdat niemand anders dat wil 
doen. Ze doet de administratie voor 
een Poolse schilder die voor hun 
zoon werkt en tot slot, maar niet in 
de laatste plaats ook nog de admini-
stratie voor de stichting ‘Oud Spor-
tief’. En dan ben je ruim 81 jaar… 
Zoals gebruikelijk had het jubile-
rende echtpaar ook een felicita-
tie ontvangen van Koning Willem 
Alexander en Koningin Máxima als-
ook een mooie bos bloemen van de 
gemeente. Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn kwam bovendien het 
echtpaar persoonlijk feliciteren en 
bracht als cadeautje een fraaie in-
gelijste pentekening van Uithoorn 
aan de Amstel mee, getekend door 
Tom Pick. De redactie van deze krant 
sluit zich graag aan bij alle felicita-
ties en wenst het bruidspaar voor de 
komende jaren - als het even kan in 
een stabiele gezondheid - nog veel 
plezierige momenten in hun actieve 
leven toe.

Uithoorn - Tijdens Burendag op za-
terdag 23 september is Buurtbeheer 
Zijdelwaard vanaf 13.30 uur aanwe-
zig in winkelcentrum Zijdelwaard. 
Met Kate & Go staan bestuursleden 
van Buurtbeheer tot 16.30 uur bij de 
ingang naast Kwalitaria. Bezoekers 
worden getrakteerd op een hapje en 
een drankje wat gebeurt in samen-

werking met Albert Heijn, de Volen-
dammer Vishandel en Kwalitaria. Ju-
dith van JUUZZ verzorgt het muzika-
le gedeelte. Zij zal enkele keren op-
treden. Als vanouds is er ‘Touwtjetrek’ 
vanuit Kate & Go met leuke prijsjes 
voor de kinderen. Kom dus zaterdag-
middag naar winkelcentrum Zijdel-
waard en ontmoet uw buurtgenoten.

Burendag in winkelcentrum 
Zijdelwaard

Uithoorn – Arbeidstrainings-
centrum De Morgenster (achter 
de Thamerkerk) heeft een leuke 
opdracht gekregen. Maar hier-
voor hebben we heel veel lege 
appelmoespotten nodig en gro-
te groentepotten (zoals die van 
Hak). ‘En zoveel appelmoes en 
groent uit pot eten wij niet,’ zegt 
Nicole lachend. ‘Daarom doen we 
een beroep op de inwoners van 
Uithoorn.’ 
‘Wat we precies in de potten gaan 
doen kunnen we nog niet ver-

klappen, maar het is een leuke 
opdracht voor de cliënten die op 
de Morgenster werken. We heb-
ben er nog zeker 350 nodig! Van-
daar deze oproep.’ Als u lege pot-
ten met deksel heeft kunt u ze el-
ke werkdag tussen 10.00 en 15.00 
uur brengen naar De Morgenster, 
De Visserlaan 6 in Uithoorn. Bent 
u niet in de gelegenheid om de 
lege potten te brengen dan kun-
nen wij ze ook bij u ophalen (al-
leen in Uithoorn). U kunt dan bel-
len naar 0297521942.

Lege potten met deksel 
gezocht!

KDO plaatst zich op sensationele wijze voor de 2e ronde
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de laatste ‘test-
case’ op het programma in aan-
loop naar het aanstaande debuut in 
de tweede klasse. In de voorberei-
ding spraken de uitslagen nog niet 
tot de verbeelding voor de Kwake-
laars. Hierbij aangetekend dat diver-
se basisspelers van het eerste nog 
niet fit of nog op vakantie waren. 
In het bekertoernooi wist KDO één 
punt te pakken uit twee wedstrijden. 
Tegen Amstelveen Heemraad werd 
er vorige week ruim met 1-4 verlo-
ren, terwijl erin Ter Aar tegen TAVV 
één punt behaald werd (1-1 gelijk-
spel) in het Kermisweekend. De eer-
ste twee ploegen uit de poule gaan 
door naar de tweede ronde, waar-
door de selectie van trainer Ray-
mond de Jong bij winst op buur-
man Legmeervogels alsnog verder 
zou bekeren. Iets wat vooraf als on-
mogelijk werd geacht in De Kwakel, 
niets bleek minder waar.

Derby
Met o.a. de herstelde Jesper Ouds-
hoorn weer onder de Kwakelse lat 
begon om 14:00 uur de enige ech-
te derby tegen Legmeervogels. De 
ploeg uit Uithoorn speelt net als de 
afgelopen twee seizoenen in de eer-
ste klasse, maar heeft een ware me-

tamorfose ondergaan in de zomer-
stop. Bij aanvang van de wedstrijd 
kwam ondergetekende hierdoor 
geen bekende Uithoornse gezichten 
tegen in de basiselftal van de bu-
ren. Van meet af aan was het duide-
lijk dat KDO deze middag volop de 
strijd wilde en durfde aan te gaan 
tegen Legmeervogels. KDO had 
niets te verliezen en kon vrijuit spe-
len, wat met name voorin resulteer-
de in aantrekkelijke Kwakelse aan-
vallen. Met Jesse Stange als nieuw 
gezicht aan de linkerkant lijken de 
Kwakelaars goud in handen te heb-
ben. In de 31e minuut stond Jesse, 
overgekomen van hoofdklasser Ar-
gon, aan de basis van de verrassen-
de openingstreffer van KDO. Na een 
prima solo van Stange (broer Joe-
ri is voor vier bekerwedstrijden ge-
schorst) aan de rechterkant wist hij 
Thijs Plasmeijer op maat te bedie-
nen. Plasmeijer aarzelde geen mo-
ment en schoot de 1-0 goed bin-
nen. Deze voorsprong bleef echter 
maar drie minuten op het scorebord 
staan, want toen kwam Legmeervo-
gels op 1-1 via een kluts vanuit een 
corner. Geen schande voor KDO, in 
plaats van de moed te laten zaken, 
bleven de Kwakelaars geloven in ei-
gen kunnen. Tot groot genoegen 
van het enthousiaste thuispubliek 

pakte KDO vlak voor rust weer de 
leiding in de levendige streekderby. 
Opnieuw was het Jesse Stange die 
aan de basis stond van het tweede 
Kwakelse doelpunt. Na een goede 
actie van Jesse lag hij de bal terug 
op de inlopende Thijs Plasmeijer, die 
van dichtbij de 2-1 raak schoot, wat 
ook de ruststand betekende.

Rust
Na de rust kwamen de gasten uit 
Uithoorn sterk uit de kleedkamer. 
Nadat KDO in de 47e minuut nog 
goed wegkwam, was de gelijkma-
ker in de 51e minuut wel een feit, 
2-2. De aantrekkelijke wedstrijd 
golfde vervolgens op en neer, maar 
echte kansen konden er niet gecre-
eerd worden door beide ploegen tot 
aan de 70e minuut. Mitchel Smits 
nam toen aan de linkerkant van het 
veld een vrije trap. Bart Hoving wist 
hierop alert te reageren, kwam voor 
zijn man en schoot raak, 3-2 voor 
KDO. Met deze stand zouden de 
Kwakelaars dus door gaan bekeren 
naar de tweede ronde. Legmeer-
vogels probeerde hierna wel aan 
te dringen, maar de stabiele Kwa-
kelse achterhoede gaf geen krimp. 
In plaats hiervan besliste KDO de 
wedstrijd in de 78e minuut definitief 
door een doelpunt van spits Mathijs 

van Rijn, na een assist van Menno 
Lingeman, 4-2. Ongekende weel-
de aan de Vuurlijn en een keihar-
de klap in het gezicht van eerste-
klasser Legmeervogels. Door de 4-2 
winst bekert KDO verder en kun-
nen de buren uit Uithoorn zich al-
leen maar richten op de competi-
tie. Een prachtige prestatie en een 
enorme opsteker voor het team van 
Raymond de Jong richting volgen-
de week. Aanstaande zondag speelt 
KDO namelijk zijn eerste wedstrijd 
in de historie in de tweede klas-
se tegen TAC’90. Dit elftal uit Den 
Haag degradeerde afgelopen sei-
zoen vanuit de eerste klasse en kan 
de borst nat gaan maken in De Kwa-
kel. Voorafgaand aan dit duel zal er 
worden stilgestaan bij het overlijden 
van onze hoofdsponsor John Vork 
op 56-jarige leeftijd. Via deze weg 
roepen wij onze supporters op om 
rond 13:45 uur bij KDO te zijn om 
John een waardig afscheid te geven 
op deze historische dag. 

Dit verslag is geschreven door: 
Paul Hogerwerf

Opstelling KDO: Jesper Oudshoorn, 
Menno Lingeman, Joris Kortenhorst 
(67e Erik Verbruggen), Timo Kas, 
Mitchel Smits (85e

onze zoon al weer tien jaar het be-
drijf in handen en voor hem heb ik 
tot twee jaar geleden de boekhou-
ding gedaan. Toen zei hij tegen mij 
dat ik met Evert maar lekker moest 
gaan genieten van onze vrije tijd.”

Caravanners
“Met alle vrije tijd die er kwam kon-
den we onze grote hobby gaan uit-
oefenen en dat is met de caravan er-
op uit gaan, want wij zijn echte ca-
ravanners” vult Evert aan. “Wat on-
ze leeftijd ook is, dat doen we nog 
steeds met veel plezier. Tot voor kort 
waren dat grote reizen naar Portu-
gal, Zweden en Noorwegen tot aan 
de Kaap toe. Maar we worden nu 
een jaartje ouder en daarom beper-
ken we ons tot eigen land en af en 
toe België. Daar hebben we ook nog 
een vakantiehuisje, in de buurt van 
Durbuy.” Manda heeft meer om han-
den en maakt zich op organisato-
risch en administratief gebied ver-
dienstelijk voor allerlei instellingen 
en verenigingen. Als je haar hoort is 
dat bijna een dagtaak… Ze heeft er 
thuis zelfs een eigen kantoortje voor 
ingericht. Een van de belangrijkste 
’taken’ is als ‘secretaris commissa-
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

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

INFORMATIEF

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Wol gevraagd
De dames van de babbel – en 
breiclub hebben zowel thuis als 
op maandagmorgen hard ge-
werkt en de voorraad wol slinkt. 
Heeft u nog restjes liggen, dan 
bent u bij ons aan het juiste 
adres.

Voorlichtingsbijeenkomst voor 
de iPad cursus “Zilveronline” 
3 keer per jaar wordt er door vrij-
willigers, de iPadcursus “Zilver-
online” (voor ouderen!) gege-
ven. Deze cursus heeft als doel 
om ouderen over de drempel te 
krijgen van de digitale wereld, 
waarin ook zij komen te staan. 
Op donderdagochtend 5 okto-
ber 2017 zal de derde cursus van 
2017 weer van start gaan. Om 
een beeld te geven van wat de 
cursus inhoudt, zullen de docen-
ten een openbare voorlichtings-
bijeenkomst houden, op donder-
dag 21 september van 10.00 tot 
12.00 uur. Graag even aanmelden 
als u wilt komen. Vita Amstelland, 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 1422 
DT Uithoorn, www.vita-amstel-
land.nl, Tel: 0297-567209

H&A mode 
Vrijdag 22 september is er een 
modeshow en verkoop van H&A 
mode. De entree is gratis, con-
sumpties zijn voor uw eigen re-
kening. De zaal is om 13.30 uur 
open. De dag zal eindigen om 
15.30 uur. Wij hopen u te zien bij 
de modeshow.

Zanginstuif
Zingt u graag of wilt u het eens 
proberen, dan bent u welkom 
op de 1e en 3e dinsdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur. 
Het gezellige koor wordt bege-
leid door Harry. Kosten: 1,- euro 
exclusief koffie of thee.

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de 
maand kunt u mee doen met ge-
heugenfitness. Dit is van 10.00 
uur tot 11.30 uur. Hierbij kunt 
u uw geheugen op peil houden 
en zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spel-
letjes op het gebied van geheu-
gentraining in groepsverband. 
Kosten 1,- euro exclusief koffie/
thee.

Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Uithoorn - Maximale keuze en 
maximaal voordeel: dat moet wel 
Salon de Promotion zijn bij Renault 
Nieuwendijk. Tot en met zondag 
24 oktober profiteer je tot van een 
aantrekkelijke Beslisbonus tot wel 
4.000,- euro op veel nieuwe Renault 
modellen. “Tijdens de Salon de Pro-
motion hebben we veel interessan-
te aanbiedingen op alle nieuwe per-
sonenauto’s van Renault. Dit is hét 
moment om toe te slaan. De beslis-
bonus tot 4.000,- euro wordt aange-
kondigd via een grootschalige me-
diacampagne en we verwachten 
veel interesse. Ook financier je tij-

delijk je nieuwe auto extra voordelig 
tegen een tarief van 1,9%. De nieu-
we modellen van Renault zijn erg 
gewild. De Clio is de bestverkochte 
auto van Nederland. De Captur de 
nummer drie. Mede dankzij dit suc-
ces is Renault het tweede grootste 
merk van Nederland en het groot-
ste in de particuliere markt. En dan 
zijn we ook nog marktleider in het 
Estate-segment. Maar deze aanbie-
ding duurt niet voor eeuwig. Op is 
op, dus profiteer nu. Wie alvast wil 
weten hoeveel voordeel we bieden, 
kan het voordeel berekenen op on-
ze website”, zegt Kees Nieuwendijk.

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 30 septem-
ber a.s. houdt Amicitia haar jaarlijk-
se rommelmarkt. Tussen 9.30 en 
13.30 uur gaat er van alles over de 
toonbank in kerkgebouw de Schut-
se naast winkelcentrum Zijdel-
waard in Uithoorn. Er is een groot 
aanbod aan boeken, kleding, speel-
goed en vele huishoudelijke spul-
len. Natuurlijk is er een knusse kof-
fiehoek en zijn er weer zelfgemaak-

te kaarten. Nieuw dit jaar: vele pot-
jes zelf bereide bio-jam! En dat al-
lemaal voor een schappelijk prijsje. 
Wie heeft nog wat te missen voor 
onze gezellige markt? Boeken, cd's, 
dvd's, speelgoed, kleding en huis-
houdelijke artikelen zijn welkom. 
Voor meubels e.d. hebben we he-
laas geen plaats. Graag een tele-
foontje naar: Sonja van Meerlant 
tel. 283532

Geslaagde seizoenstart 
‘Hobbyclub’
De Kwakel - De leiding van de 
Hobbyclub kijkt terug op een ge-
slaagd begin van het nieuwe sei-
zoen van de Hobbyclub. Elke vrij-
dagavond is er in het dorpshuis 
van De Kwakel ‘De Hobbyclub’. De 
Hobbyclub is er voor de Kwakel-
se jeugd vanaf 8 jaar t/m groep 8. 
Volgend jaar bestaat De Hobbyclub 
al 60 jaar. Tijdens deze avond kun-
nen kinderen volop met hun creati-
viteit in de weer. Zo is er de moge-

lijkheid tot timmeren, zagen, verven, 
knutselen, etc. Dit gebeurt onder 
begeleiding van een groep vrijwilli-
gers. Naast deze wekelijkse avond 
gaat de Hobbyclub in april van vol-
gend jaar op kamp! Ben jij of is jouw 
zoon/dochter enthousiast gewor-
den kom dan gerust eens langs! De 
Hobbyclub vindt plaats van 19.00 tot 
21.00 uur op vrijdagavond. Het sei-
zoen loopt van september tot medio 
april. De entree bedraagt 2,- euro. 

De ooievaar
Veel meer te weten!
Regio - Ik rijd langs de Maximalaan 
in Uithoorn en zie op drie lantaren-
palen een ooievaar zitten. Het is be-
gin augustus. Waar komen ze van-
daan? Hebben ze een nest gehad? 
Moeten ze daar niet op letten?  Wat 
weten we eigenlijk van ooievaars? 
IVN De Ronde Venen Uithoorn or-
ganiseert op 3 oktober een lezing 
over Ooievaars. De lezing wordt ge-
houden in het NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis en begint om 20.00 uur. Ie-
dereen is welkom. We vragen een 
vrijwillige bijdrage van 2,50 euro. 
De lezing wordt gegeven door Arda 
van der Lee, voorzitter van STORK, 
(Stichting Ooievaars Research & 
Know how). De ooievaar komt over 
de hele wereld voor in volksverha-
len. Er worden gelukbrengende ei-
genschappen aan hem toegeschre-
ven, maar wat is nu het echte ver-
haal achter de ooievaar? Ga tijdens 

de lezing over ooievaars op 3 okto-
ber op zoek naar de antwoorden. 
Daarna kijkt u vast met nog meer 
plezier naar deze op en top Neder-
landse vogel en ervaart u een mo-
ment van geluk als u een ooievaar 
door de wei ziet stappen of rustig 
klapwiekend voorbij ziet vliegen.

Foto Wim van Nee

Première ‘Ierse nachten’
Leoni Jansen en Eric 
Vaarzon Morel
Regio – Vorig jaar wist Eric Vaar-
zon Morel met zijn programma ‘De 
Waterdrager’ een intieme sfeer te 
scheppen in een uitverkochte Tha-
merkerk. Toen was hij alleen. Nu is 
hij weer terug in Uithoorn en brengt 
hij Leoni Jansen mee. Na het suc-
cesvolle ‘Santiago’ gaan Leoni en 
Eric in hun nieuwe programma ‘Ier-
se nachten’ samen op pad naar Ier-
land: via Cork, café The Spaniard in 
Kinsale, reizen ze naar Dublin, ze 
volgen het pad van Sint Brandaan, 
en gaan op zoek naar de voorouders 
van Joni Mitchell en Mary Black. 
Met hun gitaren op de rug doorkrui-
sen zij het prachtige oud-Keltische 
land, rijk aan tradities. Al wandelend 
en muziek makend, verzamelen 
zij verhalen over mythen en sagen 
die Spanje en Ierland verbinden. Ze 
gaan op zoek naar de zogenoemde 
‘thin places’, plekken waar Keltische 
magie en mystiek opdoemen uit de 

mist. Waar het oude en nieuwe sa-
menkomen en je heden en verle-
den kunt aanraken. Feeën, heksen, 
druïden en kabouters (duendes): de 
Keltische mythologie is ervan door-
drenkt. En zo gaat het, Leoni en Eric 
reizen af naar het land van dichters 
en schrijvers als W.B. Yeats, James 
Joyce, van de jiggs en reals, Kelti-
sche goden, de Spaanse Armada en 
whiskey, heel veel whiskey… Het 
theaterconcert ‘Ierse Nachten’ vindt 
plaats op zondag 24 september a.s. 
in de Thamerkerk aan de Amstel en 
begint om 14.30 uur. De zaal gaat 
open om 14.00 uur. Losse kaarten 
zijn te koop bij de boekwinkels Bru-
na (Amstelplein) en The Readshop 
Express (Zijdelwaardplein). Ze kos-
ten 14 euro per stuk; jongeren tot 
16 jaar hoeven slechts 7 euro te be-
talen. Vanaf een half uur voor aan-
vang worden de overgebleven kaar-
ten verkocht aan de zaal. 

Nieuw podium voor 
regionale bands: 100% LIVE 
Regio - Er is een nieuw initiatief in 
de gemeente Uithoorn: 100% Live 
Uithoorn & De Kwakel. Dit concept 
is bedacht om twee redenen. Aan de 
ene kant het bieden van een podi-
um aan regionale bands, zangers en 
zangeressen en aan de andere kant 
een uitgaansmogelijkheid te bie-
den aan iedereen die van live mu-
ziek, dansen en gezelligheid houdt, 
in Uithoorn, minimaal 2 keer per 
jaar. Dit alles in de mooiste feestlo-
catie van de regio: Partycentrum Co-
lijn in Uithoorn. Het gaat om kwalita-
tief hoogstaande bands in het gen-
re Soul, Disco, Rock, Jazz of Swing. 

De aftrap wordt gegeven op zater-
dag 7 oktober door Soulband Fort55 
in combinatie met zanger Edo Bot-
terman. Zowel Fort55 als Edo zijn 
bekend in Uithoorn en omgeving en 
zij staan garant voor een geweldi-
ge avond! De band begint om 21.00 
uur met spelen en het laatste op-
treden zal rond 01.00 uur zijn. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart. 
Ze kosten 7,50 euro bij de voorver-
koopadressen: Partycentrum Co-
lijn, CSU/Digitotaal en Van Hil-
ten. Aan de deur kosten de kaar-
ten 10,00 euro. Meer info: www. 
dansenpartycentrumcolijn.nl

Buurtbeheer de Legmeer 
viert Burendag
Uithoorn - Traditiegetrouw viert 
Buurtbeheer deze maand weer Bu-
rendag. Dat speelt zich af op za-
terdag 23 september tussen 13.00 
en 16.00 uur op het Legmeerplein 
voor het Chinese (afhaal)restaurant 
Simply Asian en de Thaise toko Na-
pa. Er wordt gezorgd voor ene hap-
je en een drankje; voor kinderen is 
er een springkussen en er kan door 
liefhebbers worden gesjoeld en ge-

schilderd. Live music wordt ver-
zorgd door de band Broonzy Ben. 
Verder is er allerlei informatie bij 
standjes van de deelnemende part-
ners van Buurtbeheer, waaronder 
het Repair Café en Belklus. Ieder-
een is van harte welkom om de ge-
zelligheid te ervaren en buren te 
ontmoeten. Natuurlijk wordt ge-
hoopt op redelijk weer, in elk ge-
val droog.

Ben jij bereid eerste hulp 
te verlenen?
Uithoorn - Elke week staan er klei-
ne berichtjes in de krant, soms met 
kleine impact, soms ook met gro-
te. Fietser gevallen; snorfietser ge-
wond; gebroken ribben na onge-
val;  gewond na eenzijdig ongeval; 
met hartslag naar het ziekenhuis. 
Ergens stond er een bericht dat het 
Rode Kruis een onderzoek had uit-
gevoerd in hoeverre mensen zon-
der EHBO diploma, bereid zouden 
zijn eerste hulp te verlenen als dat 
nodig was. De uitkomst stemde niet 
vrolijk: velen gaven aan niets te zul-
len doen! Dat is wel even schrikken! 
De drempel om hulp te verlenen is 
hoger als mensen niet weten wat ze 
moeten doen.  Stel je voor als een 
berichtje in de krant over jou gaat! 
Als slachtoffer hoop je dat er ie-
mand is die eerste hulp verleent. Of 

dat jij degene bent die een slachtof-
fer kan bijstaan. Een kleine hande-
ling kan al heel veel betekenen, kan 
soms zelfs van levensbelang zijn! 
Kortom: hoe meer mensen weten 
hoe ze EHBO kunnen verlenen, hoe 
beter! Bij EHBO-vereniging Camillus 
in Uithoorn start er op maandag 25 
september een basiscursus EHBO. 
Inclusief reanimatie, AEDbediening 
en kinder-ehbo. Er is nog plaats 
dus grijp je kans! Het zijn 12 les-
sen van 20-22u op maandagavond 
in Het Buurtnest. De kosten bedra-
gen 190,-. De cursus wordt afgeslo-
ten met een examen. De Informeer 
bij uw ziektekostenverzekeraar of u 
in aanmerking komt voor vergoe-
ding van het cursusgeld! Bel voor 
informatie naar Chris (06-11155899) 
Website: http://ehbo-camillus.nl 

Zaterdag 30 september
Excursie door de 
Waterleidingduinen
Regio - Natuur- en Milieuver-
eniging De Groene Venen orga-
niseert op zaterdag 30 septem-
ber een excursie door de Wa-
terleidingduinen. In dit prachti-
ge wandelgebied wordt 2/3 van 
het water van Amsterdam voor-
gezuiverd. Tijdens de excur-
sie heeft u grote kans om dam-
herten tegen te komen. De ex-
cursie wordt begeleid door gids 
Clarence Wever. De start is om 
10.00 uur bij bezoekerscentrum 
de Oranjekom, Eerste Leyweg 4, 
Vogelenzang. De kosten bedra-
gen slechts 2,50 euro voor leden 
en 4 euro voor niet-leden. Aan-
melden kan door een mail te stu-
ren naar degroenevenen@het-
net.nl. Mocht u geen eigen ver-

voer kunnen organiseren dan is 
meerijden (beperkt) mogelijk. 
Geef dit aan bij uw aanmelding. 
Geef u snel op voor deze bijzon-
dere excursie want er is slechts 
een beperkt aantal plekken be-
schikbaar! Natuur- en milieu-
vereniging De Groene Venen zet 
zich in voor bescherming en ver-
betering van het woon- en leef-
milieu, het behouden van de na-
tuur en het landschappelijk ka-
rakter van het veenweidegebied 
in en rond Vinkeveen. U steunt 
De Groene Venen door lid te wor-
den voor slechts 5 euro per jaar. 
Bovendien krijgt u korting op in-
teressante excursies en lezingen 
die De Groene Venen jaarlijks or-
ganiseert. 
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De competitiestrijd is 
weer begonnen bij ABC
Regio - Donderdag 14 september 
was de 1e zitting van het nieuwe 
seizoen in de competitie bij de Am-
stelbridgeclub. Het ging er gelijk fa-
natiek, maar gezellig aan toe. Ieder-
een doet op zo’n eerste zitting zijn 
uiterste best om een beetje boven-
aan te eindigen, want dat geeft een 
beetje lucht voor de volgende 5 zit-
tingen. 
A-lijn
In de A-lijn zijn Addie & Jeannet 
heel goed van start gegaan met 
66,67%. De hoogste score van deze 
ochtend. Zij kunnen nu tegen een 
stootje bij de volgende zittingen. Ze 
hebben maar liefst 9 keer 100% ge-
haald en aan tafel 5 hadden zij zelfs 
voor ieder spel 100%! Kom op da-
mes Wies & Marthe, zaten jullie nog 
te slapen die ochtend? Ook Henny 
& Lucas, (vorige week 3e) hadden 
het moeilijk tegen dit paar. Ciny & 
Herman verraste de clubleden ech-
ter met een mooie score van 55%. 
Zij behaalden als enig paar bij spel 
9 een mooie 2 sa, terwijl hun tegen-
spelers Addie & Jeannet waren. An-
dere paren behaalden maar net 1 sa 
of gingen zelfs nog 1 down. 
B-lijn
In de B-lijn waren de paren Leny & 
Wil en Lyda & Jan goed op dreef. 
Beide paren hebben bij drie spel-
len 100% gescoord. Van Leny & 
Wil mochten Corrie & Netty 4 har-
ten spelen, maar ze doubleerden 
wel even hoor. Het contract ging 4 
down en met een score van 1100 

punten is dat 100% voor Leny & Wil. 
Spel 13 was blijkbaar een lastig spel 
met veel verschillende scores. Maar 
Leny & Wil behaalde 1 harten + 3 
en dat was 100%. Het gebeurt zel-
den dat er op één hoogte wordt ge-
speeld mensen! Bij spel 8 waren Ly-
da & Jan zo verstandig het 4-har-
tencontract te doubleren. Hoewel 
alle paren dit contract hebben ge-
boden zat het er niet in en ging dit 
spel 2 down.  Het doubleren lever-
den Lyda & Jan dus 100% op. Ook 
speelden en behaalden zij bij spel 6 
als enig paar een 3 sa contract ook 
100%. Gefeliciteerd! 

De uitslag van de drie beste paren 
in deze 1e competitieronde is als 
volgt:
A-lijn:
1 Addie & Jeannet  66,67%
2 Ciny & Herman  55,00%
3 Greet & Henk 54,17%
B-lijn:
1. Leny & Willy 61,98%
2. Lyda & Jan 58,33%
3. Hanny & Gerard 55,73%

We hebben weer voor de eerste 
keer competitie gespeeld. Het was 
spannend maar er was een gezelli-
ge sfeer mensen. Bridgers die ook 
op deze club willen, neem contact 
op met de secretaris: Greetje Stol-
wijk, telefoon 0297-563901, e-mail-
adres: greno@kpnmail.nl. Wij spe-
len donderdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur in het Buurtnest. 

Cursus bijscholing bridge
Uithoorn - Vanaf zaterdag 7 okto-
ber worden  er door André van He-
rel, officieel bridgedocent, bijscho-
lings cursussen bridge gegeven in 
Uithoorn.                                                                                           
Bridgen is een superleuke sport; het 
houdt de grijze hersencellen fris en 
alert en daarnaast is het ook heel 
gezellig natuurlijk. In Partycentrum 
Colijn wordt er op verschillende da-
gen gebridged door beginnende 
maar ook zeer ver gevorderde brid-

gers. Eerder werd al aangekondigd 
dat er bridgelessen starten voor be-
ginners maar vanaf 7 oktober star-
ten er ook bijscholingslessen voor 
gevorderde bridgers.          
Aan de hand van een PowerPoint 
presentatie, tafelopdrachten en 
voorbeeldspellen wordt u gevraagd 
mee te denken en mee te doen.                                                                                                               
Door de hulp van co-docenten Co-
ra de Vroom en Ruud Lesmeister is 
maximale persoonlijke begeleiding 
gegarandeerd. Uw spelpeil wordt 
hierdoor en orm v erbeterd.                                                                                                             
Bovendien ontvangt u alle lesma-
terialen na afloop ook per   e-mail 
zodat u thuis nog fijn kunt oefenen. 
Wij zorgen voor een combinatie van 
serieus bridgen leren én een gezel-
lige s feer.                                                                                                                                         
De kosten per les zijn 10 euro per 
persoon en er worden in totaal 15 
lessen gegeven. Inschrijving per 
les is mogelijk. Voor aanmelding 
en meer informatie, bel gerust met 
André tel. 06-15115388 of  e-mail: 
bridgedocent.andre@gmail.com

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Na de start op donderdag 7 
september is de strijd op de groene 
tafels echt losgebarsten. De tweede 
wedstrijddag, 14 september, mocht 
er weer zijn. De spellen waren heel 
divers en er was creativiteit en durf 
nodig om ze tot een goed einde te 
brengen. De resultaten waren er 
ook naar.
A-lijn:
1. Richard van Heese &
   Hans Leeuwerik  65,76%,
2. Gerard &
   Riet van der Meer  63,91%
3. Bram & Tiny van Klaveren 51,98%.
B-lijn:
1. Ben Gabriel & Jan Mur6 5,83%
2. Rene de Jong &
   Tineke Schreurs  69,83%

3. Tiny Tijssen &
    Bea van den Heuvel  59,58%.
C-lijn:
1. Hermine Elmoudni &
    Lenny van Diemen  62,60%
2. Yvonne Schutijser &
    Marian Verdegaal  60,50%
3. Ger Borburg &Ria Bon  60,13%.

Deze scores hebben de rangeschik-
king op diverse plaatsen ingrij-
pend gewijzigd. Later hierover meer. 
Wilt u meedoen met deze gezellige 
bridgemiddagen kom dan naar de 
grote zaal van het Veenweidebad in 
Mijdrecht. 
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

BVU van start met de 
eerste competitieronde
Regio - Maandagavond 11 sep-
tember was het weer een gezelli-
ge drukte in de bar(speel)zaal van 
sporthal De Scheg. Aanwezig wa-
ren 52 bridgers die er na de zo-
merstop duidelijk zin in hadden. Er 
werd gespeeld in twee lijnen. In de 
A-lijn deed familie De Voijs de bes-
te zaken door met 59,80% als eer-
ste te eindigen. John de Voijs was 
(met Bep) dat min of meer aan zijn 
stand verplicht, want hij was die 
avond net gehuldigd als (Bridge) 
Bondsmeester (15.000 meesterpun-

ten). Als tweede eindigden Nico van 
der Meer en Hans Wagenvoort met 
57,92% en derde waren Marijke en 
Ger van Praag met 56,80%.
In de B-lijn waren Riki Spook en 
Hans Geels goed op dreef en kaart-
ten de hoogste score van de avond 
bij elkaar (64,27%). De tweede 
plaats was voor gelegenheidskop-
pel Corry van Tol en Kees Geerlings 
met 57,74%. De derde plaats werd 
ingenomen door weer een gelegen-
heidskoppel Til van Etten en Ans 
Voogel (56,96%).

Eerste schifting op ladder 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Slechts vier paren in de A-
lijn bleken bestand tegen de ver-
zwaarde concurrentie als logisch 
gevolg van de tweede zitting lad-
derbridge. De beste van dit vier-
tal waren Hannie & Hein van der 
Aat die met 61,11% een duidelijk 
signaal afgaven. Ook Marcel Dek-
ker & Ger Quelle gaven blijk van 
hun bridge kwaliteiten door met 
58,33% als derde in de top te eindi-
gen. Ruud Lesmeister had hiervoor 
wel de hulp van Cora de Vroom no-
dig en behaalde zo de vierde plaats 
met 56,81%. De toppers van een 
week eerder, Nel & Adriaan Koele-
man, handhaafden zich met 51,67% 
nog net als gedeeld twaalfde van de 
in totaal 32 paren. Runners up wa-
ren deze keer Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers, die met 58,61% 
fraai tweede werden, Elly Belderink 
& To van der Meer met 56,67% als 
vijfde en Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders als negen-
de met 54,31%. Maar die hadden 

wel een start uit de C-groep en on-
dervonden zo dus duidelijk minder 
“zwaartekracht”! Van de B-groep 
deden Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter met 56,53%, Frans Kaandorp 
& Hans Selman met 56,39% en Mie-
ke van den Akker & Lijnie Timmer 
met 55% rond, erg weinig voor el-
kaar onder,
Ze werden er namelijk zesde, zeven-
de en achtste mee. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp nestelden zich met 
53,33% keurig op de tiende plaats 
en Jan de Jong & Theo Klijn deelden 
plek elf en twaalf met 51,67% met 
Nel & Adriaan. De derde zitting laat 
ongetwijfeld weer verdere verfijning 
in de echte sterkte verdeling zien. 
Wilt u daar ook getuige van zijn, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297-567458.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 12 sep-
tember vond de eerste zitting plaats 
van de eerste parenronde. De eer-
ste keer van dit seizoen dus dat 
de Hartenvrouwen er ‘serieus’ te-
genaan moesten. In de A-lijn lie-
ten Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma gelijk al zien dat het geen toeval 
is dat ze clubkampioen zijn gewor-
den: een mooie eerste plaats met 
62,50%. Tweede waren Thea Elias 
& Elly van Brakel 55,90% en op drie 
eindigde combipaar Kitty van Beem 
& Ria Verkerk met 55,56%. De re-
gel is echter dat een combipaar een 
maximale score kan behalen van 

55%. Deze regel leidt ertoe dat in de 
competitiestand een gedeelde der-
de plaats werd bereikt door de pa-
ren Kitty van Beem & Janny Streng 
en Ria Verkerk en Ineke van Die-
men. Iedereen blij. In de B-lijn was 
de eerste plaats voor Trudy Fern-
hout & Ciska Goudsmit met 59,58% 
op de voet gevolgd door Ank Reems 
& Sonja Reeders met 59,17%. Derde 
werden Atie de Jong & Hans War-
menhoven met 54,17%.
De kop is er weer af. Voor de ko-
mende acht maanden is de dins-
dagmiddag voor de Hartenvrouwen 
op een mooie manier ingevuld.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks zware regen-
buien wisten op donderdag 14 sep-
tember toch nog 41 deelnemers de 
weg naar de Schutse te vinden om 
aldaar deel te nemen aan een gezel-
lig avondje klaverjassen.
Winnaar werd deze avond Ge-
rard Compier met 7069 punten. Als 
tweede eindigde op korte afstand 
Gerrie Ruimschoot met 7023 punten 
en Thomas Verkerk ging er met de 
derde prijs vandoor. Zijn totaal be-
droeg 6745 punten. De minst sco-
rende deelnemer was deze keer Piet 
Luijten. Hij wist niet meer dan 4697 
punten bij elkaar te sprokkelen en 
kwam daardoor in het bezit van de 
poedelprijs.  

De 4 marsenprijzen, bestaande uit 
een boeket bloemen van DUO plant, 
gingen deze avond naar Ria Ver-
hoef, Gerard van Eekhout, To van 
de Meer en Joke Veenhof,  terwijl 
de cadeaubonnen, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen werden door Cor-
rie Compier, Ria Smit, Tinus Smit 
en Thomas Verkerk. De flessen wijn 
waren deze avond voor Jan Schuur-
man, Johan Zeldenthuis, wederom 
Thomas Verkerk en Hans Kas.  

De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 21 sep-
tember in de Schutse, Merodelaan 1 
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Zilveren Turfloop op
vijf november
De Ronde Venen - Atletiekver-
eniging De Veenlopers organiseert 
jaarlijks de Zilveren Turfloop,  het 
grootste sportevenement van De 
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
bestaat uit een aantal onderdelen: 
de Rabo GeZZinsloop, de Scholie-
renchallenge, de Businessloop en 
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km pres-
tatielopen. 

GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
bijna 1 km, waarvan het parcours 
door het sportpark voert. De deel-
name hieraan is gratis. Elk kind ont-
vangt een sportief aandenken. Aan-
sluitend aan de GeZZinsloop zal de 
G-run gelopen worden. Deze run is 
bestemd voor mensen met een ver-
standelijke beperking en hun bege-
leiders. De atletiekvereniging is trots 
dat het gelukt is ook deze groep 
mensen te verwelkomen tijdens de 
Zilveren Turfloop.

Scholierenchallenge, 
businessloop en 
individuele deelname
Voor de middelbare scholieren is 
er de Scholierenchallenge. Zij kun-
nen in teams deelnemen aan de 5 
km. De inschrijving is geopend, ook 
voor scholen buiten e Ronde Venen. 
Aanmelding loopt via de scholen.
De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband de 5 of 10 km  en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling van de 
bedrijven uit de ruime omtrek van 
Mijdrecht heel groot. 
Tenslotte kunnen de deelnemers 
kiezen om individueel mee te lo-
pen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft 
de atletiekvereniging in samenwer-
king met de gemeente het parcours 
langs de Kromme Mijdrecht ver-
keersvrij gemaakt. Dat betekent dat 
u als deelnemer of toeschouwer niet 
meer alert hoeft te zijn op voorbij-
razende wielrenners of knetterende 

brommers, maar kunt genieten van 
het prachtige uitzicht op de Krom-
me Mijdrecht.

Goed doel
Een deel van de inkomsten van de 
startgelden  van de Zilveren Turfloop 
wordt ieder jaar gedoneerd aan een 
goed doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Buurtgezinnen De Ronde Ve-
nen. Buurtgezinnen.nl is er voor al-
le gezinnen, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan ont-
lasting en ondersteuning bij de op-
voeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren 
ouders die een gezin in hun buurt 
willen helpen. Dat kan uiteenlopen 
van af en toe logeren tot opvang 
van een kind op vaste dagen in de 
week. En van oppassen tot samen 
iets leuks doen met de kinderen. 
Maatwerk dus. Steungezinnen krij-
gen geen vergoeding voor hun on-
dersteuning; het is vrijwilligerswerk. 
Steunouders hebben een belang-
rijke rol die soms moeilijk kan zijn. 
Daarom worden zij op hun beurt 
ondersteund door Buurtgezinnen.
nl. Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtgezinnen.nl/de-ronde-
venen/ Daar kunt u ook lezen welke 
gezinnen op dit moment ondersteu-
ning nodig hebben.

Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiege-
trouw de eerste loop van het zeer 
populaire Zorg en Zekerheid Circuit. 
Dit circuit bestaat uit 8 verschillen-
de lopen in de regio.
Het Zorg en Zekerheid Circuit is 
succesvol doordat de organisatie 
zich focust op een maximale service 
aan de recreatieve loper tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Informatie is 
te vinden op www.hetcircuit.net. 

Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen 
van de Zilveren Turfloop is te vin-
den op de website: www.zilveren-
turfloop.nl Inschrijven voor de re-
creatie- en wedstrijdloop kan nu al 
via www.inschrijven.nl

De Ronde Venen Marathon
De Ronde Venen - Op 19 novem-
ber a.s. vindt de eerste editie plaats 
van De Ronde Venen Marathon. Dit 
is een unieke marathon door alle 
acht dorpen van De Ronde Venen. 
Mijdrechters en lopers Frans en Mi-
chael Woerden zijn de initiatiefne-
mers van dit bijzondere evenement.
Frans Woerden:
“Ik heb al zoveel hardloopwedstrij-
den gedaan. Ik heb vaker gedacht 
of het ook in De Ronde Venen mo-
gelijk was een marathon te organi-
seren, maar ik stuitte steeds op het 
oversteken van en lopen over druk-
ke wegen. Michael en ik zijn in het 
voorjaar 2016 echt aan het naden-
ken gegaan of het toch niet kon.” 
Michael vervolgt: “En nu, ruim een 
jaar later, hebben we meer dan 450 
inschrijvers, een enthousiast organi-
satiecomité en enthousiaste vrijwil-
ligers en sponsoren.”

Mijn parkoers
Frans vertelt trots over “zijn” par-
koers: “Met de tunneltjes bij de 
Demmeriksebrug in de N201, de 
Ringvaart in Wilnis en de koeien-

tunnel onder de N201 in Amstel-
hoek hebben we geen last van de 
provinciale wegen. Ook het lopen 
over de voormalige spoorbaan zorgt 
er voor dat we geen ingewikkelde 
verkeerskundige maatregelen hoe-
ven te nemen.” “Zondag 19 novem-
ber helpen zo’n 100 vrijwilligers ons 
met de organisatie. Je hebt meer 
mensen nodig dan je vantevoren in-
schat, maar het is allemaal te over-
zien, zeker door de hulp van de ray-
onhoofden. De rayonhoofden zijn 
verantwoordelijk voor de doorkomst 
in hun dorp. Zo is het ook een echt 
Rondeveens evenement.”
De start en finish vinden plaats in 
het centrum van Abcoude. Vanaf de 
Brugstraat starten dan om 10.00 uur 
de lopers voor hun (hele) marathon. 
Tegelijkertijd starten ook de lopers 
van de duoloop. Zij leggen met twee 
lopers (afwisselend lopend en fiet-
send) de marathon af. Om 11.00 uur 
is de start van de 10 km-loop. Meer 
informatie is te vinden op: www.de-
rondevenenmarathon.nl, de Face-
bookpagina en inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl .

AKU klaar voor “Bas van 
de Goor Challenge”
Uithoorn - De afgelopen maanden 
is er hard getraind door de “recove-
ry” wandelaars van Uithoorn. Deze 
groep wandelaars bestaat uit deel-
nemers die tot voor kort niet veel 
aan beweging deden. De oorzaak 
van dat te weinig bewegen lag voor-
namelijk aan de gezondheid van de 
deelnemers. Daarbij kun je den-
ken aan aandoeningen als diabetes, 
parkinson, stress en dergelijke. 
Met behulp van de lokale zorgpro-
fessionals (zoals huisartsen, prak-
tijkondersteuners, fysiotherapeu-
ten, diëtisten, diabetes- en wijkver-
pleegkundigen) in Uithoorn heeft 
AKU een bewegingsprogramma op-
gesteld en uitgevoerd. Het doel van 
dit programma was voor de deelne-
mers om in een periode van onge-
veer een half jaar een zodanige con-

ditie te verkrijgen waarmee een af-
stand van 20 kilometer zou kunnen 
worden gewandeld.
Binnenkort, op 30 september aan-
staande dan is het voor de deelne-
mers zover. Op Papendal zullen 25 
Uithoornse deelnemers hun doelen 
verwezenlijken. Het merendeel van 
de in dit project gestarte deelne-
mers heeft te kennen gegeven dat 
men graag blijft doorwandelen met 
AKU. De AKU wandelingen vinden 
plaats op woensdag- en vrijdagoch-
tend en op woensdagavond.
Bent u geïnteresseerd in deelna-
me aan onze wandelingen. Kom ge-
rust naar ons toe en wandel mee. Er 
wordt gestart vanaf het sportpark 
Randhoorn vanaf het clubgebouw 
van AKU. Voor meer informatie zie 
www.aku-uithoorn.nl

Bridge Vereniging De Kwakel
De Kwakel - Na de 2e speelavond 
van de laddercompetitie geeft de 
competitiestand een heel ander 
beeld dan die aan het eind van de 
1e avond. Vorige week werd er nog 
kris kras door elkaar gespeeld en 
was er een aantal verrassende uit-
slagen te noteren, deze week waren 
de hoogst scorende paren van vori-
ge week bij elkaar geplaatst in de A 
lijn en daar werden die verrassen-
de paren van vorige week  gecon-
fronteerd met de keiharde wetten 
van de topsport. 3 paren die vorige 
week nog 1 of 2 in hun toenmalige 
lijn werden vinden we nu terug op 
de 3 laatste plaatsen in de daguit-
slag, wat voor die paren een flinke 
duikeling op de ranglijst betekende. 
Zij zullen er waarschijnlijk niet rou-
wig om zijn.

A lijn
In de A lijn 2 dikke 60+ers. Truus 
Langelaan en Elly van Nieuwkoop 
werden 1e met 63,82% en Jan van 
der Knaap en Jaap Verhoef 2e met 
63,3%. Ook op de 3e plaats een Ver-
hoef en wel de jongste van het eind 
vorige eeuw nog zo zo gevrees-
de paar gebroeders Verhoef, And-

re dus die met partner Nelly Vork 
59,48% scoorde. Deze 3 paren vin-
den we ook terug aan de kop van 
de totaalstand na 2 avonden, alleen 
zijn Nelly en Andre hier (nu nog!) 1e 
en Truus en Elly 3e. Ook de plaatsen 
4 t/m 7 worden ingenomen door pa-
ren die gewoonlijk als ‘A paren’ be-
kend staan. 

B lijn
In de B lijn gingen Riet Wesselingh 
en Janny Snabel met de hoofdprijs 
aan de haal met 58,33% Kitty en 
Huub van Beem waren voor de 1e 
keer dit seizoen weer van de par-
tij en zij lieten zien het spelletje nog 
niet verleerd te zijn: 2e met 57,92%. 
Joke en Jan Groeneveld hadden als 
nieuwkomers vorige week nog even 
met de handrem erop gespeeld, nu 
gingen zij los en noteerden zij hun 
eerste verslagwaardige score: 57,5% 
en een 3e plaats. Deze 3 paren zien 
we volgende week terug in de A lijn. 
Opvallend in deze lijn was het rela-
tief kleine verschil  tussen nummer 
1 en nummer laatst. Dat was name-
lijk maar 15%, waar in de A lijn een 
verschil van bijna 32% en in de C lijn 
bijna 25% verschil was.
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Prachtige resultaten AKU atleten bij Finale
Uithoorn - Op zaterdag 16 septem-
ber was het dan eindelijk zover, de 
regio finale van de pupillencompe-
titie in Edam stond op het program-
ma. Meerdere AKU talenten had-
den zich geplaatst voor deze fina-
le. De een individueel, de ander met 
het team. Deze dag stond geheel in 
het teken van de meerkamp en es-
tafette.
Vlaggenparade
De dag werd gestart met een of-
ficieel defilé waarbij de kinderen 
met de vlag van hun club een ron-
de over de baan mochten lopen, 
langs de kant werd er luid geklapt 
en gefloten naar deze talenten. Na-
dat het defilé afgelopen was, kon-
den de jongens C en de meisjes A2 
zich gaan voorbereiden op de esta-
fette. Er is tijdens de trainingen veel 
geoefend voor deze estafette, waar-
door ze precies weten hoe ze moe-
ten wisselen en hoe snel ze weg 
moeten rennen. Er waren 2 series 
en 8 teams die deze estafette lie-
pen. Uiteindelijk zijn de meisjes A2 
op de 4x 60 meter geëindigd als 3e 
in een tijd van 36.46 sec., wat met-
een een nieuwe PR was! De jongens 
werden op de 4x 40 meter 7e in een 
mooie tijd van 32,46 sec. 

Nadat de estafettes achter de rug 
waren, kon iedereen zich klaar gaan 
maken voor de meerkamp onderde-
len. Deze onderdelen worden indi-
vidueel gedaan, maar als team kan 
je meer punten bij elkaar sprokke-
len. Hoe meer punten hoe beter en 
hoe hoger je kan komen in het eind-
klassement.
Per categorie worden er verschillen-
de onderdelen uitgeoefend waar-
onder: sprinten, verspringen, kogel-
stoten, hoogspringen en balwerpen. 

Het weer werkte gelukkig mee. Na 
een week met veel regen was het 
droog en kon de wedstrijd begin-
nen. 

Abel Kloppenburg A2, Esmee Mee-
ring A2, Florian Faber B pupil en Tim 
Taanman mini waren individueel ge-
plaatst voor deze wedstrijd.
Tim begon zijn wedstrijd goed met 
een hele verre worp van 17.38 met 
de bal. Ook met verspringen een 
prachtig resultaat van 2.97. Op de 
sprint een wat minder snelle tijd, 
waardoor Tim net naast het podium 
op de 6e plaats terecht kwam. Een 
prachtig resultaat in een veld van 40 
deelnemers.
Florian mocht het zowel individueel 
als met de jongens C pupillen gaan 
proberen. Florian liet ook vandaag 
weer zien dat hij geweldig goed kan 
balwerpen. Maar liefst 28.94 ver! En 
ook zijn sprint en het verspringen 
verliepen geweldig! Aan het einde 
van de dag mocht hij dan ook de 
medaille voor de 3e plaats in ont-
vangst nemen. Een geweldige pres-
tatie.
Abel heeft de afgelopen weken hard 
getraind om zijn prestaties te verbe-
teren. Even leek een blessure aan 
zijn enkel roet in het eten te gaan 
gooien. Maar Abel heeft het gewel-
dig gedaan. Met een p.r op hoog 
springen en kogelstoten en een su-
per snelle sprint waarbij hij als eni-
ge jongen onder de 9 seconden liep, 
moest een podiumplek toch luk-
ken. Bij de prijsuitreiking bleek dit 
niet het geval te zijn. Gelukkig was 
er een rekenfoutje gemaakt. Abel 
mocht een medaille voor de 5e plek 
ontvangen!
Net als vorig jaar waren de jongens 
pupillen C weer door naar de finale.

Florian Faber, Akira Kerr, Guus Pouw 
en Stijn Jacobs hebben prachti-
ge prestaties laten zien op balwer-
pen, verspringen en 40 meter sprint, 
maar de concurrentie was groot. De 
jongens zijn op een 7e plaats geëin-
digd in het eindklassement 
Voor de meisjes A2 was dit het laat-
ste jaar dat ze aan de finale mogen 
meedoen. Naomi van Berkel, Filia 
Kaffatos, Suzan Taal, Lotte Kes en 
Esmee Meering hadden er dus heel 
veel zin in.
Vorig jaar werden ze nog 2e en ook 
dit jaar waren er kansen op een me-
daille. Na een prachtige estafet-

te verliep de dag wat minder dan 
de meiden zouden willen. Er gin-
gen maar liefst 4 meiden over 1.15 
bij hoogspringen, maar bij de trai-
ningen gingen ze veel hoger. Bij ko-
gel waren er gelukkig wel wat pr’s, 
maar ook de sprint viel tegen.
Wat een verrassing dat aan het ein-
de van de dag de meiden met een 
3e plaats en dus een mooie medail-
le naar huis konden. 
Deze prachtige resultaten zijn te 
danken aan de enthousiaste trai-
ners Bram, Thijmen, Marcel en Pau-
line die mee waren deze dag en na-
tuurlijk onze toppers van de AKU!

Thamen Softbal Dames 1 
kampioen in de 3e klasse C

Uithoorn - Met nog vier speel-
ronden te gaan kwam op donder-
dag 31 augustus Amsterdam Pira-
tes 3 op bezoek bij de dames aan 
de Vuurlijn. De uitwedstrijd hadden 
de Thamen dames met 4-5 gewon-
nen, maar de Pirates dames zijn een 
geduchte tegenstander en de speel-
sters van Thamen moest dan ook vol 
aan de bak. Pirates gaat voortva-
rend van start en weet in de twee-
de inning al het eerste punt te sco-
ren, zij lopen snel verder uit en in 
de vijfde inning is de stand inmid-
dels 0-4. Thamen maakt ondertus-
sen prima verdedigende acties maar 
weet aan slag geen vuist te maken. 
Pas in de zesde inning laat Thamen 
zien waarom zij op de eerste plaats 
staan in de competitie.
Martine Rikken bereikt het eerste 
honk na een veldfout 5-3. Linda van 
Rekum gaat uit na een vangbal op 
het midveld. Lana van Rijswijk slaat 
een schitterende driehonkslag in 
het rechtsveld waarop Rikken kan 
scoren. Kirsten Benner krijgt vier 
wijd en Van Rijswijk scoort 2-4- Ma-
delon Schotman sneuvelt na een 
vangbal van de eerste honkvrouw. 
Anne-Myrthe Schotman krijgt vier 
wijd, maar inmiddels staat Benner 
op het derde honk door verschillen-
de doorgeschoten ballen. Benner 

weet te scoren op een wilde worp, 
3-4. Helen Mevius krijgt vier wijd en 
dan slaat Lyndsey Mevius een honk-
slag waarop Schotman en Mevius 
kunnen scoren 5-4. Wilma de Bruin 
krijgt drie slag en dan is het de boel 
dichthouden. Pirates komt op de 
honken in de zevende inning na een 
geraakt werper, daarna volgt een 
honkslag. Echter Thamen weet door 
een drietal vangballen de boel dicht 
te houden en zo is de winst voor de 
Thamen dames.
Op maandag 4 september mochten 
de Thamen dames op bezoek bij de 
nummer 2 in de competitie Alcma-
ria Victrix. Alcmaria Victrix had die 
vrijdagavond punten laten liggen bij 
Onze Gezellen en dat maakte dat 
het kampioenschap op papier al 
binnen was voor de Thamen dames. 
Het werd een spannende avond in 
Alkmaar. Ook nu keken de Tha-
men dames weer tegen een achter-
stand van 2-0 aan en ook nu wisten 
zij pas laat in de wedstrijd wat terug 
te doen. In de zevende inning begint 
Kirsten Benner met een driehonk-
slag, Helen Mevius legt een stoot-
slag neer die niet goed verwerkt 
wordt door de verdediging van Al-
cmaria waarop Benner kan scoren. 
Mevius bereikt zelf het derde honk. 
Anne-Myrthe Schotman gaat uit 

Sponsorfietstocht voor UWTC

Uithoorn - Vrijdagmiddag hebben 
de sponsors van UWTC wielren een 
kijkje kunnen nemen bij de nieuw-
bouw van ons clubhuis en de bmx 
baan. Hierna kregen de aanwezigen 
in de kantine van de Legmeervogel 
uitleg over de nieuwste snufjes op 
racefiets gebied van Driek van Rijn. 
Remco Kuylenburg van Bike Physics 
vertelde over het belang van de juis-
te houding op de fiets. Onder leiding 
van onze veteranen werd hierna een 
tocht van 50 km gefietst, en zelfs 
het zonnetje liet zich hierbij zien. De 
dag werd besloten op het terras van 
SJIEK aan de Amstel.

WK triathlon in Rotterdam
Vrijdag 15 september heeft Jet-
ze Plat het WK triathlon gewonnen. 
Hiermee behaalde Plat uit Vrouwen-
akker zijn derde WK titel van het 
jaar.

Jeugdinterclubwedstrijd
Zaterdag 16 september is er weer 
een jeugdinterclubwedstrijd bij 
UWTC verreden. Helaas door het re-
genachtige weer wat kleine startvel-
den, maar de echte bikkels gingen 
gewoon van start!
Uitslag cat 1-2: 1 Akira Koolbergen, 
2 Stijn Vlieland, 3 Jamie de Heer, 4 
Finn Morsch, 5 Fabio Valerio, 6 Kiet 
Sikkens, 7 Mike Knook (UWTC), 8 
Tom Derogee (UWTC)

Uitslag cat 3-4: 1 Jaymz Lunenborg, 
2 Duco vd Zwart, 3 Guido Jong, 
4 Ravi Heidstra, 5 Nees Wahlen 
(UWTC), 6 Thomas Smit, 7 Senna 
Bakker, 8 Zeger Smit, 9 Jesse Klein 
Uitslag cat 5-6: 1 Kay vd Ho-
gen, 2 Viego Tijssen, 3 Mike Dero-
gee (UWTC), 4 Spiek Oord, 5 Felix 
v Hemert, 6 Lars Hopman (UWTC), 
7 Rens Grömmel (UWTC), 8 Jeffrey 
Zwart, 9 Lance Venema, 10 Max 
Morsch, 11 Teun Wahlen (UWTC)
Uitslag cat 7-nieuwelingen: 1 Mike 
Bark, 2 Alexander Kok, 3 Jaimy Wil-
lemsen, 4 Niels Kramer (UWTC), 5 
Wessel Kuiper

UWTC cyclocross team 
uit de startblokken
Ter voorbereiding van het veldrijsei-
zoen dat volgende week gaat begin-
nen met een nationale wedstrijd in 
Dordrecht zijn een aantal mannen 
van het UWTC cyclocross team dit 
weekend afgereisd naar België. Nog 
niet eerder gestart in België bete-
kent het dat de mannen achteraan 
moeten starten en aan een inhaal-
race kunnen beginnen. En dit ging 
vooral Bas de Bruin goed af. Na een 
hele slechte start wist hij gedurende 
de wedstrijd steeds verder naar vo-
ren te schuiven en Bas werd 6e. Bart 
de Veer werd 14e en Dennis Mool-
huijsen 31e. Een dag later reed Tom-
my Oude Elferink naar de 7e plaats 

bij een andere cyclocross in België. 

Veteranen
Zondag 17 september zijn de UWTC 
veteranen 60+ en 68+ Leen Blom, 
Piet Rewijk, John Tromp en Guus 
Zantingh actief geweest in Nieuwe-
gein om daar te rijden op de Neder-
eindseberg. Bij de 68+ werd na het 
startschot volop gekoerst en na 10 
ronden ontstond er een kopgroep 
van 7 renners met daarbij Leen 
Blom en Guus Zantingh. Zij werkten 
goed samen en bouwden een rui-
me voorsprong op. Met nog 5 ron-
den te gaan haperde de samenwer-
king en werd de kopgroep achter-
haald. Op dat moment demarreer-
de Gerard Albrink uit Uitgeest en hij 
won de wedstrijd. Guus Zantingh uit 
Mijdrecht won de spurt van het pe-
loton voor de 2e plaats en 3e werd 
Gerrit Huisjes uit Loozen. Leen Blom 
eindigde als 9e. Na het startschot 
bij de 60+ gingen er vroeg in de 
koers 5 renners vandoor met daar-
bij Bert Bakker en zij namen door 
een goede samenwerking een flin-
ke voorsprong. 5 ronden voor het 
einde reed Bert Bakker alleen weg 
en werd niet meer door de 4 ren-
ners achterhaald. Hij won de wed-
strijd voor Ron Smit uit Zandvoort, 
3e werd Ari Blomberg uit Kedichem. 
John Tromp finishte als 10e en Piet 
Rewijk als 17e.

Alphen aan de Rijn
Trainingslid Stijn Ruijter heeft zon-
dag de Ronde van Alphen aan de 
Rijn gereden. Een parcours met een 
T-vorm dus veel draaien en aanzet-
ten. Stijn moest even warmdraai-
en waarna hij goed kon meekomen. 
Ruim halverwege koers reed hij met 
nog drie man weg. Deze 4 reden sa-
men naar de meet waar de loca-
le favoriet Matthijs de Leng net iets 
eerder was dan Stijn. Een prachtige 
buxus was zijn ereprijs.

Runtsje Tsjukemar 
Zaterdag heeft trainingslid Lorena 
Wiebes in Friesland een elite wed-
strijd gereden met de Swaboladies. 
De laatste 36 km ontstond er een 
kopgroep van 4 rensters, waaron-
der Lorena en ze kregen een maxi-
mum voorsprong van 1.05 minuut. 
De laatste 4 km wisten er zich nog 
twee dames bij de kopgroep te voe-

gen, de voorsprong liep uiteindelijk 
terug tot nog maar 10 sec. Lorena 
kwam als 2e over de finish. Lorena 

gaat zich nu voorbereiden voor het 
WK in Noorwegen die van 17 t/m 24 
september wordt verreden.

op een veldactie. Linda van Rekum 
krijgt vier wijd en Mevius scoort op 
een doorgeschoten bal. Lyndsey 
Mevius slaat een honkslag en Van 
Rekum bereikt het derde honk. Rai-
sa Pierre legt een stootslag neer die 
wederom niet goed verwerkt wordt 
en waarop Van Rekum kan scoren, 
2-3. Thamen weet niet verder uit te 
lopen en Alcmaria krijgt nog een 
gelijkmakende slagbeurt, helaas 
scoren zij nog een puntje en komt 
de einduitslag op 3-3.
Met nog twee wedstrijden te spe-
len konden de Thamen dames hun 
kampioenschap vieren met cham-
pagne. Thamen maakt gebruik van 
de promotieregeling waardoor de 
dames volgend seizoen zullen uit-
komen in de 2e klasse. Naast een 
team in de tweede klasse blijft Tha-
men ook met een team in de derde 
klasse en in de vijfde klasse uitko-
men in de competitie 2018. Ook in 
alle softbal jeugd categorieën heb-
ben zij volgend seizoen weer teams. 
Dus lijkt het je ook leuk om te soft-
ballen of heb je zin om weer te gaan 
softballen, of ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging, Thamen heeft 
voldoende mogelijkheden. Voor 
meer informatie kan je contact op-
nemen door een e-mail te sturen 
naar: nieuweleden@thamen.info
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Oktober Actief, beweeg-
maand voor senioren
De Ronde Venen - Meer dan 60 
activiteiten kunt u in deze maand 
uitproberen! Sportscholen, sport- en 
beweegaanbieders zetten hun deu-
ren voor u open, overal in De Ronde 
Venen. U kunt Jeu de boules spe-
len in Abcoude, Walking Footbal in 
Vinkeveen, Volleybal in Baambrug-
ge, een Work Out op muziek doen 
in Wilnis, Conditietraining en volley-
bal in De Hoef.
Conditietrainingen zijn er in alle ker-
nen, overdag en ’s avonds. Ook de 
sportscholen bieden allerlei moge-
lijkheden voor fitness aan. Er zijn 
dance-mogelijkheden, u kunt een 
keer gaan kanoën, zwemmen, zum-
ba doen of de Miloncirkel onder be-
geleiding onder de knie krijgen.
Mogelijkheden te over! 

Bewegen
Laat deze kans niet voorbijgaan! Be-
wegen zou een onderdeel van je da-
gelijks leven moeten zijn, en voor 
veel mensen is dat ook zo. Maar 
voor nog meer mensen geldt dat 

niet, en Oktober Actief biedt hen 
de mogelijkheid om hier wat aan 
te doen. Door allerlei sporten uit te 
proberen kun je uitvinden, welke 
sport jou het meeste ligt.
Je kunt aan je conditie werken door 
te volleyballen of te badmintonnen, 
door fitness te doen of te wandelen, 
ieder kan zijn eigen keus maken. 

Meedoen
Meedoen met Oktober Actief is heel 
eenvoudig. Ga naar www.oktober-
actief.nl en koop daar een Oktober-
ActiefPas voor 10 euro, of koop deze 
bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht of 
Abcoude. Vervolgens krijgt u de to-
tale activiteitenlijst met meer dan 60 
mogelijkheden toegemaild.
Hierop kunt u alles waar u maar aan 
mee wilt doen aanvinken. U stuurt 
het formulier dan naar oktober.ac-
tief@gmail.com, en de sportaanbie-
ders zullen u in oktober van harte 
welkom heten.
Oktober Actief, een nieuwe kans om 
te bewegen, doe mee!

Flinke biljartscores in de 
afgelopen week
De Ronde Venen - De eerste be-
kerwedstrijden stonden afgelopen 
week voor de biljarters in de Ronde 
Venen op het programma. Het lijkt 
erop dat de een flink aantal teams 
hun zinnen op de beker gezet heb-
ben want er werd flink gescoord en 
daarmee ook flink punten behaald. 
De 2e divisie teams die tegen een 1e 
divisie-team moesten spelen knal-
den flink uit de startblokken. Bij de 
kortste partij was het, evenals in de 
1e competitieweek, dringen en werd 
deze keer gedeeld door een speler 
uit de 1e en een speler uit 2e divi-
sie. De hoogste serie was deze week 
voor een speler uit de 2e divisie. Al 
met al hebben de 2e divisionisten 
weer eens goed laten zien wat zij 
waard zijn.

De wedstrijden 
verliepen als volgt:
Bar Adelhof 1 ontving clubgenoot 
Bar Adelhof 2. Adelhof 1 bouwde de 
wedstrijd goed op maar moest wel 
toestaan dat Said Metalsi (Adelhof 
2) toch de winst zijn kant op wist 
te halen. Adelhof won dus 3 maal 
en won mede daardoor met 45-29. 
De Kromme Mijdrecht 1 en de Me-
rel/Heerenlux 3 speelden een gelijk 
opgaande strijd. De basis voor de 
winst van de Merel 3 werd gelegd 
in de partij van Willem de Graaf (Kr 
Mijdrecht) en Cor van Wijk (De Me-
rel). Cor maakt zijn partij is 18 beur-
ten uit en daarmee maakte Cor het 
voor Willem lastig om ook goed te 
scoren en dan is het 1e gat gesla-
gen. 

Overwinning
Zoals gezegd een goede basis voor 
de 33-35 overwinning voor de Me-
rel 3. De Springbok 1 was gastheer 
voor CenS. Hier liet Desmond Drie-
huis zien hoe goed hij kan biljar-
ten. Hij maakte, met 14 caramboles 
(34,15 %), de hoogste serie van de 
week. Voor de rest was het een ge-

lijk opgaande strijd die de Spring-
bok 1 met slechts één punt verschil, 
38-37, naar zich toe trok. Clubgenoot 
Lutis/De Springbok mocht tegen de 
derde clubgenoot, de Springbok 2. 
Hier was het Donny Beets (Lutis) 
die een sterke partij op tafel legde. 
In slecht 15 beurten had hij zijn 38 
caramboles gemaakt en is hiermee 
één van de twee snelste spelers van 
afgelopen week. Nog 2 winstpar-
tijen van Lutis zorgen voor een 44-
27 overwinning. Stieva/de Kuiper 1 
speelde tegen Stieva/de Kuiper 2. 
Team 1 liet er geen twijfel bestaan 
over waar de ambities liggen. Met 
4 maal de volle winst werd de team 
2 kansloos gelaten en die konden 
dan ook slechts 27 punt binnen ha-
len, 48-27. DIO begon de bekerse-
rie tegen de Kromme Mijdrecht 2 en 
dat was geen gemakkelijke avond. 
Beide partijen moesten flink aan de 
bank voor de punten. Beide 2 maal 
de winst maar in de verliespartijen 
pikte DIO net 2 punten meer en dat 
leverde de 40-38 winst op. Club on-
deronsje De Merel/Heerenlux 1 te-
gen Merel/Heerenlux 1 werd eigen-
lijk vrij eenvoudig geworden door 
de Merel 2. Drie winstpartijen waar-
bij Piet Best de 2e speler was met 
de kortste partij. Tel daarbij een ver-
liespartij met 8 punten op, dat maakt 
samen 44 punten terwijl de Merel 1 
met 29 genoegen moest nemen. Dat 
waren de wedstrijden van de maan-
dag, op woensdag stonden er nog 
2 op het programma. Bar Adelhof 3 
speelde tegen ASM. Bar Adelhof 3 
is altijd goed voor de strijd bovenin 
en zij lieten ook nu weer zien waar 
ze willen staan. ASM kreeg helaas 
geen “bal aan de grond” en werd 
met slechts 27 punten naar huis ge-
stuurd terwijl Bar Adelhof de volle 
winst haalde.
Van de wedstrijd the Peanutbar 1 te-
gen de Peanutbar 2 was de uitslag 
helaas te laat binnen om nog ver-
werkt te kunnen worden.

Clubkampioenen 2017 TV 
De Ronde Vener bekend
Mijdrecht - Van donderdag 31 au-
gustus tot en met zondag 10 sep-
tember zijn de clubkampioenschap-
pen bij TV De Ronde Vener gehou-
den. Al vele jaren worden deze club-
kampioenschappen zowel voor de 
senioren als junioren gelijktijdig ge-

houden. Ongeveer 200 leden hebben 
hier aan deelgenomen.  Op de fina-
ledag was het zeer gezellig op het 
park en kwamen er veel mensen kij-
ken naar de spannende wedstrijden. 
Het traditionele mosselen eten op 
de finale dag ontbrak natuurlijk niet 

en deze vonden gretig aftrek. Club-
kampioen bij de oudste jeugd werd 
bij de meisjes Demi Andriessen, zij 
won van Nikki Brands en bij de jon-
gens won Thijs Gasse na een span-
nende wedstrijd van Javier van Mei-
nes. Bij de senioren won Julia Heids-

tra de titel in de hoogste klasse bij 
de dames. Bij de heren ging de ti-
telstrijd tussen Mick van Meines en 
Jarni van de Wilt. In 3 sets won Mick 
van Meines uiteindelijk de titel maar 
Jarni liet door zijn spel zien dat de 
jeugd eraan zit te komen. De club-
kampioenschappen werden me-
de mogelijk gemaakt door verschil-
lende sponsoren. Hoofdsponsor Le 
Mans Koeriers, Dat Leuke Winkeltje, 
Café Het Rechthuis, GT Bunck, Au-
tomotive-center van Nieuwkerk en 
Van Meines Vishandel. Graag willen 
wij hen bedanken voor hun bijdrage.

Zilveren Turfloop op
vijf november
De Ronde Venen - Atletiekver-
eniging De Veenlopers organiseert 
jaarlijks de Zilveren Turfloop,  het 
grootste sportevenement van De 
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
bestaat uit een aantal onderdelen: 
de Rabo GeZZinsloop, de Scholie-
renchallenge, de Businessloop en 
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km pres-
tatielopen. 

GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
bijna 1 km, waarvan het parcours 
door het sportpark voert. De deel-
name hieraan is gratis. Elk kind ont-
vangt een sportief aandenken. Aan-
sluitend aan de GeZZinsloop zal de 
G-run gelopen worden. Deze run is 
bestemd voor mensen met een ver-
standelijke beperking en hun bege-
leiders. De atletiekvereniging is trots 
dat het gelukt is ook deze groep 
mensen te verwelkomen tijdens de 
Zilveren Turfloop.

Scholierenchallenge, 
businessloop en 
individuele deelname
Voor de middelbare scholieren is 
er de Scholierenchallenge. Zij kun-
nen in teams deelnemen aan de 5 
km. De inschrijving is geopend, ook 
voor scholen buiten e Ronde Venen. 
Aanmelding loopt via de scholen.
De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband de 5 of 10 km  en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling van de 
bedrijven uit de ruime omtrek van 
Mijdrecht heel groot. 
Tenslotte kunnen de deelnemers 
kiezen om individueel mee te lo-
pen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft 
de atletiekvereniging in samenwer-
king met de gemeente het parcours 
langs de Kromme Mijdrecht ver-
keersvrij gemaakt. Dat betekent dat 
u als deelnemer of toeschouwer niet 
meer alert hoeft te zijn op voorbij-
razende wielrenners of knetterende 

brommers, maar kunt genieten van 
het prachtige uitzicht op de Krom-
me Mijdrecht.

Goed doel
Een deel van de inkomsten van de 
startgelden  van de Zilveren Turfloop 
wordt ieder jaar gedoneerd aan een 
goed doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Buurtgezinnen De Ronde Ve-
nen. Buurtgezinnen.nl is er voor al-
le gezinnen, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan ont-
lasting en ondersteuning bij de op-
voeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren 
ouders die een gezin in hun buurt 
willen helpen. Dat kan uiteenlopen 
van af en toe logeren tot opvang 
van een kind op vaste dagen in de 
week. En van oppassen tot samen 
iets leuks doen met de kinderen. 
Maatwerk dus. Steungezinnen krij-
gen geen vergoeding voor hun on-
dersteuning; het is vrijwilligerswerk. 
Steunouders hebben een belang-
rijke rol die soms moeilijk kan zijn. 
Daarom worden zij op hun beurt 
ondersteund door Buurtgezinnen.
nl. Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtgezinnen.nl/de-ronde-
venen/ Daar kunt u ook lezen welke 
gezinnen op dit moment ondersteu-
ning nodig hebben.

Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiege-
trouw de eerste loop van het zeer 
populaire Zorg en Zekerheid Circuit. 
Dit circuit bestaat uit 8 verschillen-
de lopen in de regio.
Het Zorg en Zekerheid Circuit is 
succesvol doordat de organisatie 
zich focust op een maximale service 
aan de recreatieve loper tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Informatie is 
te vinden op www.hetcircuit.net. 

Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen 
van de Zilveren Turfloop is te vin-
den op de website: www.zilveren-
turfloop.nl Inschrijven voor de re-
creatie- en wedstrijdloop kan nu al 
via www.inschrijven.nl

De Ronde Venen Marathon

Mijn parkoers
Frans vertelt trots over “zijn” par-
koers: “Met de tunneltjes bij de 
Demmeriksebrug in de N201, de 
Ringvaart in Wilnis en de koeien-
tunnel onder de N201 in Amstel-
hoek hebben we geen last van de 
provinciale wegen. Ook het lopen 
over de voormalige spoorbaan zorgt 
er voor dat we geen ingewikkelde 
verkeerskundige maatregelen hoe-
ven te nemen.” “Zondag 19 novem-
ber helpen zo’n 100 vrijwilligers ons 
met de organisatie. Je hebt meer 
mensen nodig dan je vantevoren in-
schat, maar het is allemaal te over-
zien, zeker door de hulp van de ray-

onhoofden. De rayonhoofden zijn 
verantwoordelijk voor de doorkomst 
in hun dorp. Zo is het ook een echt 
Rondeveens evenement.”
De start en finish vinden plaats in 
het centrum van Abcoude. Vanaf de 
Brugstraat starten dan om 10.00 uur 
de lopers voor hun (hele) marathon. 
Tegelijkertijd starten ook de lopers 
van de duoloop. Zij leggen met twee 
lopers (afwisselend lopend en fiet-
send) de marathon af. Om 11.00 uur 
is de start van de 10 km-loop. Meer 
informatie is te vinden op: www.de-
rondevenenmarathon.nl, de Face-
bookpagina en inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl .

De Vinken D1 wint kraker
Vinkeveen - Al vroeg in de com-
petitie een kraker voor de Jumbo 
D1 van De Vinken: na overwinnin-
gen van zowel De Vinken als SDO in 
de voorgaande twee wedstrijden en 
een onderling verschil van slechts 
één doelpunt, ging het vandaag om 
de eerste plek in de ranglijst. De 
spanning was dan ook van de ge-
zichten te lezen; een taak voor de 
coach van vandaag, Annick, om dit 
samen met haar assistent Rutger in 
goede banen te leiden. Omdat Kate 
vandaag door ziekte afwezig was, is 
er een beroep gedaan op Jeroen uit 
de E1 om mee te doen. Ook Valenti-
na nam na haar eigen wedstrijd van 
de E1 plaats op de bank. 
Zoals verwacht begon de wedstrijd 
met aftasten en hadden beide ver-
dedigingen de zaak goed op orde. 
Het duurde dan ook even voor de 
score in het aanvalsvak met Jasmijn, 
Ilse, Emily en Jeroen werd geopend 
door Ilse. 

Loopbal
Met een mooie doorloopbal maak-
te zij 1-0 voor De Vinken! Vlak voor 
de vakwissel halverwege de eerste 
helft kwam SDO toch langszij, er 

werd gewisseld met 1-1. Nu was het 
de beurt aan Jarne, Zianna, Meru en 
Sofie om aan te vallen voor De Vin-
ken. Na wat aftasten werd snel een 
gaatje geslagen, van 1-1 naar 4-1 
door Sofie met twee doorloopbal-
len en een goed schot. Na een bot-
sing in het verdedigingsvak maakte 
Valentina haar debuut in de D1 als 
wissel voor Emily, die na de rust ge-
lukkig weer verder zou kunnen. Het 
was SDO dat vlak voor rust de span-
ning terugbracht naar 4-2. Na rust 
bleek De Vinken geconcentreerd. 
Het was Jeroen die met een mooi 
schot de 5-2 maakte en Jasmijn ver-
grootte de score naar 6-2. Nadat 
de vakken weer van functie waren 
gewisseld was er helaas weer een 
blessure, Jarne moest met een paar 
gekneusde vingers het veld verla-
ten. Hij werd gewisseld voor Valen-
tina, die zodoende nog meer minu-
ten in de D1 kon maken. Het slot-
akkoord was weer voor De Vinken, 
door een ver en mooi schot van So-
fie werd de eindstand bereikt: 7-3. 
Een mooie overwinning die ervoor 
zorgt dat De Vinken D1 na drie wed-
strijden ongeslagen alleen aan kop 
staat in de competitie!

De Ronde Venen - Op 19 novem-
ber a.s. vindt de eerste editie plaats 
van De Ronde Venen Marathon. Dit 
is een unieke marathon door alle 
acht dorpen van De Ronde Venen. 
Mijdrechters en lopers Frans en Mi-
chael Woerden zijn de initiatiefne-
mers van dit bijzondere evenement.
Frans Woerden: “Ik heb al zoveel 
hardloopwedstrijden gedaan. Ik heb 
vaker gedacht of het ook in De Ron-

de Venen mogelijk was een mara-
thon te organiseren, maar ik stuitte 
steeds op het oversteken van en lo-
pen over drukke wegen. Michael en 
ik zijn in het voorjaar 2016 echt aan 
het nadenken gegaan of het toch 
niet kon.” Michael vervolgt: “En nu, 
ruim een jaar later, hebben we meer 
dan 450 inschrijvers, een enthousi-
ast organisatiecomité en enthousi-
aste vrijwilligers en sponsoren.”







SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

 BONNE NUIT
 EYE WISH OPTICIENS 

 UITHOORN
 FINESSE BODYLINE 

 CLINIC
 GROOT GELIJK
 JOH. PIET
 KAPPER JOEPZE
 MIRANDE
 NEO VITA
 OORWERK AUDIENS
 PREGO MANNENMODE
 SMIT SCHOENEN
 SO TRUE FASHION
 SAN BAO PRAKTIJK, 

 SHIATSU MASSAGE 
 THERAPIE

 ED KRIEK OPTIEK & 
 HOORTECHNIEK

 VAN DER SCHILDEN 
 LINGERIE

NM
NIEUWE MEERBODE NAJAARSBIJLAGE 2017

MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: 

Ook tieners weten hoe ze er uit willen zien

Avonturen beleven
in stoere kleding

Zowel voor meisjes als jongens 
zijn er mooie, trendy wintercollec-
ties. De meiden gaan voor stoer, 
urban en toch vrouwelijk. De-
ze winter combineren girls stoe-
re denim jeans met fl airpijp met 
opvallende streepjesshirts. Bij-
voorbeeld in de kleur legergroen 

van super zachte stof, maar wel 
met badges op de mouwen. Kno-
pen en borduursels zorgen de-
ze winter voor een extra stoere 
touch. Een echte musthave is de 
fake leather tracking. Te combine-
ren met een van de jurkjes en je 
hebt een toffe outfi t voor school of 

Avonturen beleven met je vrienden. Dat doe je in stoere kleding. 
Ook tieners weten tegenwoordig hoe ze er uit willen zien. Mooi 
en ook nog eens hip!

Hip, stoer en opvallend. Foto: Retour.

Dames kiezen voor een stoere jas
Heerlijk warm de winter in

Vooral de sportieve en wat lan-
gere uitvoeringen doen het goed. 
Wat te denken van een stijlvolle 
parka of een moderne baseball-
jas. Wil je iets meer gekleed gaan, 
dan is daar ook volop ruimte voor 
in de collecties. We zien bijvoor-
beeld een merk als DenHam dat 
veel aandacht heeft geschonken 
aan een speciale ‘outerwear’ col-
lectie. Daarin is de Panache Parka 
een opvallend kledingstuk gewor-
den met traditioneel patchwork. 
Gemaakt van een mix van Itali-
aanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende 
collecties die voorbij komen, dan 
valt de aandacht voor details op. 
Van gouden ritsen en snaps tot 

lederen oogjes en nylon stiksels. 
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk 
dat de jas echt warm zit. Grappig 
detail is dat de warme voeringen 
komend seizoen zichtbaar gedra-
gen mogen worden. Daarnaast 
zijn de jassen gemiddeld wat lan-
ger, maar accentueren ze mooi de 
vorm van de dame die ‘m draagt. 
Wat betreft kleuren dan kiezen we 
meestal voor donker en bedekt. 
Dat wil niet zeggen dat ande-
re opties niet meer mogelijk zijn. 
Voor vrouwen die wat meer kleur 
wensen, zijn er wel degelijk col-
lecties waarin wat fellere tinten - 
zoals rood - accentueren. Warm, 
trendy en behaaglijk!

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken. 
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun col-
lecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen. 

een feestje. De boys kunnen kie-
zen uit een meer klassieke, hippe-
re collectie. Zoals bij het label Re-
tour. Een stoere jeans krijgt daar 
een hip effect door het te combi-
neren met de reversible bomber 
en een stoere sweater. Opvallend 
is het gebruik van de kleuren le-
gergroen en tabak-bruin in broe-
ken, sweats en accessoires. Het 
ziet er gaaf uit en je beweegt je er 
ook nog eens prima in.

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

Modellen waarmee je trendy voor de dag komt
Bescherm je ogen ook in de winter

Met een zonnebril maak je een 
modestatement. Je kunt er deze 
winter alle kanten mee op. Klas-
sieke vormen zijn tijdloos. Voor 

hem en haar. De dames kunnen 
gaan voor een fraaie oversized 
zonnebril. Het vintage-geïnspi-
reerde silhouet van zo’n model 

De zonnebril is een modeitem bij uitstek. Ook in de winter mag je 
deze niet vergeten. Hij beschermt je ogen tegen de laaghangen-
de zon, maar geeft je ook een uitdagende look.

krijgt een moderne uitstraling ver-
sterkt met gesatineerd metaal ac-
centen. Nieuwe interpretaties van 
oude modellen horen bij de mo-
derne trends. Een model met af-
geronde metalen en degradé gla-
zen staat garant voor een uitbun-
dige jetset look. En oversized, 
heerlijk dramatische brillen zijn bij 
uitstek geschikt voor fashionable, 
eigentijdse vrouwen. Wil je echt 
de show stelen, dan verleg je je 
grenzen met een groot rond mon-
tuur. Stijlvol, modern, maar toch 
ook retro!
De heren kiezen vooral voor tradi-
tioneel. Zo blijft het pilotenmodel 
en de retrouitvoering gebaseerd 
op de jaren zestig onverminderd 
populair. De monturen zijn te ver-
krijgen in diverse kleuren. Al blijft 
zwart toch het meest gewild. Heel 
stijlvol.

Klassieke vormen zijn nog steeds tijdloos. Foto: Moncler

Geen straf om in 
de regen te lopen

Ondergoed waar je in kunt sporten
Praktisch, cool 
en comfortabel

Het regent in Nederland re-
gelmatig. Zeker in de herfst 
en winter. Dat betekent dat 
je binnen kunt gaan zitten 
mokken, of je trekt er op uit 
in een stormachtig trendy 
regenjas. Het label Nordic 
Weather introduceert een re-
genjas waar je helemaal blij 
van wordt. Puur Scandina-
visch design met speelse de-
tails. De trends van de win-
ter van 2017 zijn hierin ver-
werkt met primaire kleuren 
en wijde modellen. Het maakt 
niet uit of het regent, hoost, 
waait of vriest, met deze mo-
dellen is het geen straf om er 
op uit te trekken. Het aardige 
is dat de collecties regenjas-
sen tegenwoordig niet meer 
saai groen of blauw hoeven 
te zijn. We gaan ook op dat 
front voor modieus, kleurrijk 
en elegant. Met regenjassen 
waarmee je ook gezien wilt 
worden als het droog is. Na-
tuurlijk gaat het niet alleen 
om de uitstraling. De nieuwe 
regenjassen moeten voor-
al waterdicht zijn, maar ook 
ademend en licht in gewicht. 
Dat is zeker het geval dankzij 
de nieuwe technieken waar-
mee de naden zijn dichtge-
maakt. Hoe hard het ook re-
gent, je komt met een brede 
glimlach aan op je bestem-
ming. Heerlijk toch!

Geen probleem. De meeste mer-
ken houden hier rekening mee. 
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn 
functioneel ondergoed ontwor-
pen. Om je koel en droog te hou-
den tijdens het sporten. Naadloos, 
licht van gewicht en niet onbe-
langrijk: heel erg mooi. Verkrijg-
baar in een dames- en heren-
lijn. Bij uitstek geschikt voor da-
gelijks gebruik dankzij het ultieme 
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal 
ontworpen om te dragen tijdens 
fl inke lichamelijke inspanningen. 
Je draagt deze lichtgewicht short 
als eerste laag op de huid. Dank-

zij het naadloze design sluit hij 
perfect aan op het lichaam, waar-
door irritaties met de huid worden 
voorkomen. De ademende boxer 
voert het transpiratievocht af en is 
ideaal om te dragen tijdens hard-
lopen, trekking of voetbal. Ver-
krijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster, 
speciaal ontworpen voor tijdens 
het hardlopen, fi tness, volleybal 
en andere intensieve sporten. Je 
draagt deze lichtgewicht under-
wear als eerste laag op de huid 
dat dankzij het naadloze design 
perfect aansluit op het lichaam. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook 
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het 
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kun-
nen sporten.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness

Je komt met een brede glim-
lach aan op je bestemming. 
Foto: Nordic Weather
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Kracht, schoonheid en creatieve 
zelfexpressie
Sterke vrouwen 
in stoere outfits
Een net jurkje, een stoere jeans, een lederen jacket. Met kle-
ding bepaal je jouw gemoedstoestand van dat moment. De mode 
helpt de zelfbewuste vrouw komend seizoen een handje. 

Sterke vrouwen kunnen dragen 
wat ze willen. Toch doet de stoe-
re look het deze winter opvallend 
goed. Die domineert de dames-
kleding- en accessoirecollectie 
van merken zoals Vans. Er wordt 
verder geborduurd op het succes 
van de stoere jacket-trend van 
een jaar geleden. Iets wat we in 
de complete outfit terug zien.
De nieuwe collecties zijn ontwor-
pen om de vriendschappen tus-
sen vrouwen te vieren. De items 
kunnen worden gedragen als 
symbool voor de sterke houding 
van vrouwen en de essentie van 
hun kracht, schoonheid en cre-
atieve zelfexpressie door middel 

van stijl. Dat betekent inderdaad 
dat het stoere jacket dit seizoen 
wederom haar opwachting maakt. 
Uitgevoerd in een traditionele ny-
lonstijl met ritssluitingen en zak-
ken met knoopsluitingen. Heel 
bijzonder is de lange quilted coat. 
Ideaal voor als het wat meer be-
gint af te koelen. Een bijpassende 
cap mag niet ontbreken.
Kijken we naar het schoeisel dan 
mogen die best kleur hebben. Bij 
een stoere outfit doen felkleurige 
nylon sneakers het goed. Bijvoor-
beeld van die fraaie ‘old skool’-
modellen van matchend nylon 
bomberjackmateriaal op het hiel-
pand.

Sterke vrouwen dragen wat ze willen. Foto: Vans

Fraaie ontwerpen in uitbundig roze
Geraffineerd decolleté
De decolletébeha maakt een opmars. Met geraffineerde ontwer-
pen in uitbundig roze krijgt het decolleté een mooie opkijk. Spe-
ciaal voor vrouwen die houden van kleur. 

Lingerie in kleur komt prachtig 
uit bij blouses en jurken met een 
wijd decolleté: diep uitgesneden 
met een fijn gebloemd borduur-
sel. De beha is dan voorzien van 
enkele charmante details, zoals 
een siersteentje met strikje tussen 
de cups en fijn borduursel aan de 
aanzet van de schouderbandjes.
Bij sommige decolletébeha’s wil-
len de bandjes nog wel eens van 
de schouders zakken. De decol-
letébeha beha lost dat slim op: 
de schouderbandjes zijn aan de 
achterzijde iets meer in het mid-
den geplaatst zodat ze prima op 
hun plaats blijven. Het merk Rosa 

Faia laat dat in de nieuwe collec-
tie fraai zien.
Verder geeft het doorlopende 
frame en het rugpand van stevi-
ge tule optimale steun. De twee-
delige cups met een mooi gewelf-
de lengtenaad modelleren zacht 
en het fijne butterflymotief geeft 
de decolletébeha een betoveren-
de uitstraling.
Overigens kan de decolletébeha 
prima gecombineerd worden met 
een andere slip met bijpassend 
motief: Zoals de brutaal shorty, 
een tailleslip met gebloemd bor-
duursel of een modieuze hoge 
tailleslip. Durf te combineren!

Diep uitgesneden met een fijn gebloemd borduursel. Foto: Rosa Faia

Nadat Eye Wish Opticiens vorig 
jaar in winkelcentrum Zijdelwaard 
is gevestigd, is er veel aanloop 
geweest. Naast het brede assor-
timent modieuze merkbrillen, gla-
zen van o.a. HOYA of Rodenstock, 
zonnebrillen en contactlenzen kan 
men hier ook terecht voor eerste-
lijns oogzorg. Door de vele posi-
tieve reacties van klanten en het 
succes van optometrie is er in de 
zaak van Kelvin Luong uitgebreid 
met nog een optometrist, Sherny 
Kha. Sherny  werkt daarnaast ook 
in een oogheelkundig kliniek en is 
in het bezit van een Europees Op-
tometrie Diploma. Kha: ‘’Persoon-
lijke aandacht, service en oogzorg 
zijn onze kernwaarden.’’
Eye Wish Opticiens in Zijdelwaard 
onderscheid zich als de enigste 
brillenzaak in Uithoorn en omge-
ving waarbij u gegarandeerd door 
een gediplomeerd optometrist ge-
meten wordt. Daarnaast werken 
zij nauw samen met huisartsen uit 
de gezondheidscentrum Waterli-

nie voor onder andere diabetes-
screening van de ogen. Een opto-
metrist kijkt verder dan een opti-
cien en is tevens een wettelijk be-
schermd beroep. Een optometrist 
kan ogen onderzoeken en even-
tuele problemen tijdig signaleren. 
De optometrist is het eerste aan-
spreekpunt bij oogklachten, ver-
minderd zicht of een risico op het 
ontwikkelen van een oogaandoe-
ning, zoals glaucoom, macula de-
generatie of staar.
Luong: ‘’Nu de scholen weer be-
gonnen zijn en de dagen wat don-
kerder worden willen wij graag 
aandacht geven aan de ogen 
van kinderen. Wij adviseren elk 
kind een ooggezondheidscon-
trole door een optometrist waar-
bij we ook naar de samenwerking 
van de ogen kijken. Dit is belang-
rijk voor de ontwikkeling en voort-
gang van uw kind op school.’’

www.oogzorguithoorn.nl.
Tel: 0297-783000.

Eye Wish Opticiens Uithoorn
Uniek en onderscheidend
De scholen zijn weer begonnen. Vanuit het Optometrie Vereni-
ging Nederland wordt het aanbevolen om bij kinderen vanaf 6 
jaar tot en met 17 jaar minimaal eenmalig een ooggezondsheids-
controle door een optometrist te laten uitvoeren. Dit is kosteloos 
en zonder verwijzing bij Eye Wish Opticiens Uithoorn!

Cor: “UltraShape is het veilige, 
pijnloze alternatief voor een lipo-
suctie. Het is uiterst effectief bij het 
verwijderen van hardnekkig opge-
slagen vet, denk aan love handles, 
vetophopingen rond de bh-band-
jes, een buikje en borstvorming bij 
mannen. Het is geen operatie, er 
zijn geen bijwerkingen en het ef-
fect is blijvend. Vetcellen die ver-
gruisd zijn, komen niet meer terug, 
want je maakt maar tot je acht-
tiende vetcellen aan. Cor: “Onze 
behandelwijze werkt in vier stap-
pen: eerst wordt de huid voorbe-
handeld met Velashape-appara-
tuur om de huid te verstrakken, 

dan worden met UltraShape de 
vetcellen vergruisd en vervolgens 
stimuleren we met Hypoxytherapie 
de afvoer van de vrijgekomen af-
valstoffen via de stofwisseling. We 
zoeken naar de oorzaak van de ve-
topslag, die kan liggen in leefstijl, 
voeding, schildklierproblemen, 
medicijngebruik, diabetes en hor-
monale invloeden. We geven dus 
veel advies, we doen meer dan al-
leen maar ‘pulsen schieten’.”

Pompmolenlaan 19a
3447 GK Woerden
Tel 0348 409 199
www.finessebodylineclinic.nl

Finesse Bodyline Clinic
UltraShape is het veilige 
alternatief voor liposuctie
Finesse Bodyline Clinic in Woerden bestaat tien jaar! In 2007 was 
Finesse de eerste kliniek die ging werken met UltraShape, het 
medische systeem dat vetcellen vergruist door middel van ultra-
hoge geluidsgolven. 

Velen van u hebben al de weg ge-
vonden naar de heren en dames-
mode afdeling van Prego Mode in 
Mijdrecht, maar velen weten nog 
steeds niet dat wij al sinds twee 
jaar naast de herenmode ook da-
mesmode verkopen met veel uit-
eenlopende merken.
Heel vaak blijven de dames voor 
de winkel staan, kijken naar bin-
nen en zien vervolgens herenmo-
de, omdat wij van huis uit een he-
renmode winkel waren, starten 
we aan de voorkant met de man-
nen maar achterin de winkel is 
het een snoepwinkel voor de da-
mes met allerlei merken voor ie-
dere beurs! Dus dames loop 

voortaan even een stukje de win-
kel in en kom gezellig onze dames 
en herencollectie bekijken onder 
het genot van een kopje koffie!
De merken voor de dames zijn: 
Tramontana, Expresso, Juffrouw 
Jansen, Helena Hart, Mac, Para 
Mi, Cavallaro , Summum en sinds 
kort zijn wij ook gestart met Jo-
seph Ribkoff een merk dat zich 
al vele jaren heeft bewezen met 
prachtige stoffen en verkrijgbaar 
in de maten 36 t/m 50.
Voor de heren verkopen wij de 
vertrouwde merken zoals: Pier-
re Cardin, State of Art, Vanguard, 
Cavallaro, Carl Gross, Falabella, 
Ledub en Profuomo.

Prego mode 
Voor de man en de vrouw

De oorsprong van Strechwalker 
(zool) is gebaseerd op het ba-
lansprincipe van de oude traditi-
onele Japanse sandaal Ippon-ba 
geta, een balanssysteem, dat de 
harmonie tussen mens en natuur 
symboliseert. Deze houten Japan-
se sandaal balanceert op een hak, 
die in het midden van de zool is 
geplaatst waardoor de drukverde-
ling onder de voet verdeeld wordt 
en je gewrichten met 30% minder 
belast worden. Doordat de zool 
iets verhoogd is worden de bek-
ken gekanteld en komen de wer-

vels boven elkaar te staan, waar-
door je nog makkelijker loopt. Het 
gepatenteerde stretchleer zorgen 
voor een perfecte pasvorm en een 
ware wellness voor uw voeten. Ui-
termate geschikt voor mensen 
met reumatische klachten, ge-
voelige voeten, rugklachten of di-
abetes en voor iedereen die lek-
ker wil lopen op hippe pasvorm-
schoenen. Wees welkom op zater-
dag 30 september bij Smit schoe-
nen Mijdrecht en laat je verras-
sen door deze award winnende 
schoenen. 

Stretchwalker 
Proefloopdag
Op zaterdag 30 september is er weer een Stretchwalker Proef-
loopdag bij Smit schoenen in Mijdrecht. Iedereen die kennis 
wil maken met de award-winnende balans schoen is van har-
te welkom om zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire 
schoen voor je houding kan beteken. De klanten mogen met een 
paar test schoenen een uur lang buiten gaan wandelen of winke-
len en ervaren hoe balans je leven kan veranderen! 
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Hoogwaardig materiaal, luxe extra’s 
en veel detail 
Steel de show met een tas

Tassen waarmee je voor de dag mag komen. Foto: Bulaggi

Met een uitgesproken tas steel je de show. De nieuwe collecties 
geven voor ieder wat wils. Prachtige uitvoeringen geïnspireerd 
op Engelse tradities en authentieke heidelandschappen maken 
je outfit compleet.

De nieuwe tassen sluiten naad-
loos aan bij het nieuwe mode-
beeld deze winter. Met invloeden 
zoals weelderige botanische bloe-
menpatronen, nostalgie uit de ja-
ren dertig en veertig, sterke con-
trasten en reptielstructuren. Na-
tuurlijk zijn de nieuwste tassen 
gemaakt van hoogwaardig ma-
teriaal, luxe extra’s en veel detail. 
Deze zorgen voor een ongekend 
rijke uitstraling van iedere tas. 
Het merk Bulaggi kiest voor haar 
collecties thema’s zoals Little Ma-
nor, Tender Highlands en Pi Casa. 
Met ieder hun eigen karakteris-
tieke kenmerken als fundament. 
De kleuren zwart, donkergroen, 

kaki, bordeaux en signaalrood 
zorgen daarbij voor spannende 
combinaties met een hoog mo-
disch gehalte en tijdloze elegan-
tie. Maar je kunt ook voor ande-
re kleuren gaan. Met grijs, zilver, 
roze en cognac maak je van jouw 
tas - in combinatie met bijzonde-
re materialen - een absolute eye-
cather. Heel fraai hierbij zijn me-
talen handvatten. Er is deze win-
ter ook ruimte voor een ambach-
telijke look en feel, waarbij laser-
cut en stoere studs gecombineerd 
worden in casual tassen. Dit the-
ma zien we uitgewerkt met pail-
letten, lak en metallics die refere-
ren aan de reflectie van water.

Loungemode
De nacht- en loungemode is uit-
gebreid met nieuwe merken 
waaronder Solo Per Me van Rin-
gella. Fantastische zachte ves-
ten en pullovers met een kashme-
re uitstraling. Ideaal voor een re-
laxte zondag of lange avond. De 
prijzen zijn ook leuk, een heerlij-
ke trui koop je al voor 39,95 euro.

Protheselingerie
Ook in de protheselingerie zijn de 
nieuwe winterseries binnen. We 
zien steeds meer kant en luxe de-
tails aan de bh’s. Hier zijn we blij 
mee! Tevens zijn er mooie hemd-
jes van katoenmodal waar een bh 
inzit. Deze tops kunnen als boven-
kleding gedragen worden of ge-
combineerd met een pyjamabroek 
als mooie nachtset. 

Borstprotheses
Van der Schilden Lingerie is ge-
specialiseerd in het aanmeten van 
borstprotheses en aangepaste 
lingerie en badmode. Het aanme-
ten van de prothese en de bijbe-
horende lingerie doen we in een 
aparte, ruime paskamer met deur 
zodat de privacy optimaal is. We 
werken voornamelijk met de pro-
theses en protheselingerie van 
Anita en Amoena. Van deze bei-
de merken hebben we volledige 
borstprotheses en deelprotheses. 
Het belang van een deelprothe-
se is groot omdat een bh alleen 
goed en comfortabel kan zitten 
wanneer de maat voor beide cups 
goed is. Meer kunt u een vrijblij-
vende afspraak maken met onze 
mammacare adviseuses Nelleke 
of Adrie, of kijk op onze website.

Badmode
Helemaal geen zin in de koude 
wintermaanden en zonnige trip in 
het vooruitzicht? De badcollecties 
2018 worden vanaf begin novem-
ber alweer geleverd!

Van der Schilden Lingerie
Raadhuisplein 10, Aalsmeer 
www.schilden-lingerie.nl

Van der Schilden Lingerie 
Klaar voor de herfst
Wanneer we de lingeriezaak rondkijken zien we dat de herfst zijn 
intrede heeft gedaan. Het kleurbeeld van de artikelen is veran-
derd, warme diepe kleuren zoals petrolblauw, bordeauxpaars, 
grijs en zwart domineren de winkel. Uiteraard zijn in de linge-
rie ook weer nieuwe series in de basiskleuren wit, crème en poe-
dertinten binnen.

Begin de dag met een 
glas water!
Veel Nederlanders drinken onvoldoende water. Dat is heel jam-
mer, want het drinken van water is een relatief eenvoudige me-
thode om een goede bijdrage te leveren aan je eigen gezondheid. 
Allerlei veel voorkomende kwaaltjes kunnen veroorzaakt worden 
doordat het lichaam onvoldoende vocht ter beschikking heeft. Je 
lichaam geeft dit zelf aan, maar je moet de symptomen wel her-
kennen om te snappen wat er aan de hand is. Drink je elke dag 
twee liter water, dan zullen dergelijke kwaaltjes verdwijnen. Je 
gaat je energieker voelen en je bent beter bestand tegen ernsti-
ge aandoeningen. Begin de dag dus gerust met een glas water.

Uit je lichaam
Verkopers van matrassen laten in 
reclamespots wel eens zien hoe 
veel vocht er gedurende de nacht 
uit je lichaam verdwijnt. Door te 
transpireren verliezen we vocht, 
maar in onze slaap vullen we dat 
tekort niet aan. Het behoeft dus 
verder geen uitleg dat het vochtge-
halte in ons lichaam bij het ontwa-
ken wel een oppepper kan gebrui-
ken. Wen jezelf daarom aan om di-
rect bij het opstaan een glas wa-
ter te drinken. Of liever nog, drink 
meteen twee glazen water leeg. 
Een handige truc is om een leeg 
petflesje van 0,5 liter in je slaap-
kamer of keuken te bewaren. Vul 
dat flesje ’s morgens met vers lei-
dingwater en drink het leeg. Dat 
hoeft niet in één keer, maar treuzel 
er niet te lang mee. Het beste kun 

je het flesje binnen een half uur 
na het opstaan helemaal leegdrin-
ken. Gedurende de nacht heeft je 
lichaam hard gewerkt om gifstof-
fen en andere afvalstoffen te schei-
den, die stoffen moeten via de uri-
ne worden afgevoerd. Door op een 
lege maag eerst een flesje wa-
ter te drinken, stimuleer je dat af-
voerproces. Bovendien vermindert 
het drinken van water op een lege 
maag de schadelijke effecten van 
onder meer alcohol, tabak, lucht-
vervuiling en junkfood.

Vermoeidheid
Heb je ’s morgens vaak last van 
vermoeidheid? Kun je maar niet 
goed op gang komen? Het drin-
ken van een flesje water op een le-
ge maag zorgt ervoor dat je de dag 
met veel meer energie kunt begin-

nen. Het zorgt er tevens voor dat 
alle belangrijke organen in je li-
chaam weer van voldoende vocht 
worden voorzien, zodat ze gedu-
rende de rest van de dag zo opti-
maal mogelijk kunnen functione-
ren. Ook levert het drinken van wa-
ter een goede bijdrage aan de strijd 
tegen de overtollige kilo’s. Wan-
neer je namelijk veel water drinkt, 
heb je minder snel trek en wordt 
de neiging om (te) veel te eten ook 
minder. Daarbij levert het drinken 
van water ook nog eens een bijdra-
ge aan het gezond houden van het 
lymfevatenstelsel en het darmka-
naal. Dit alles komt de gezondheid 
zeer ten goede. Wil je qua spijsver-
tering optimaal profiteren van het 
effect, wacht dan met ontbijten tot 
een half uur na het drinken van je 
eerste flesje water. Voor een goe-
de spijsvertering wordt geadvi-
seerd om niets te drinken binnen 
een half uur voor of na de maal-
tijd, omdat het maagzuur door het 
water verdund wordt en daardoor 
het afbreekproces van het voedsel 
minder goed verloopt.

Dorst
Vaak onderschatten mensen het 
belang van voldoende vocht in 
het lichaam. Ze drinken iets als ze 
dorst hebben, maar maken daar-
bij soms alsnog verkeerde keu-
zes en realiseren zich niet de ge-

volgen op de lange termijn. Zo 
kan de vochtbalans gemakkelijk 
uit evenwicht raken en vermin-
dert de productie van urine door 
de nieren. Ook kan het natrium-
gehalte in het bloed een onge-
wenst niveau bereiken. Vervelen-
de aandoeningen, zoals een blaas-
ontsteking en nierproblemen, lig-
gen dan op de loer. Wanneer het 
vochttekort aanhoudt, kan ook 
het hart in de problemen komen. 
In feite zou je kunnen stellen dat 
je nooit dorst mag hebben. Dorst 
is immers een signaal van het li-
chaam dat er sprake is van een te-
kort. Dit wil je het liefste voorko-
men, dus zorg er bij voorkeur voor 
dat er altijd voldoende vocht in je 
lichaam is. Neem een flesje water 
mee onderweg, vul het bij op de 
plaats van bestemming en drink 
gedurende de dag steeds wat wa-
ter. Verdeel dat zo goed mogelijk 
over de dag. Heb je het eerste fles-
je al voor het ontbijt leeggedron-
ken? Goed bezig! Drink het tweede 
flesje leeg voordat je aan de lunch 
begint. Zo heb je dus al de helft 
van je dagelijkse twee liter wa-
ter binnen. Heb je moeite met het 
drinken van water omdat je liever 
iets drinkt met meer smaak? Kijk 
dan eens op: water maar dan an-
ders voor leuke tips over het verrij-
ken van je flesje water met diverse 
fruitsmaken.

Twee hartinfarcten, stents in haar 
lichaam, een jaar heftige pijn en 
uiteindelijk een galsteenopera-
tie. Leny Bark (60) heeft het flink 
voor de kiezen gehad. En daar-
na was ze constant extreem moe. 
“Ik had nergens meer energie 
voor. En ik was doodsbang dat ik 
weer iets ernstigs mankeerde. Ik 
kreeg angstaanvallen en moest 
angstremmers gaan slikken. Bo-
venop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spi-
raal en wist niet hoe ze daar uit 
moest komen. Tot ze in de krant 
een interview las met Petra van 
der Knaap, die zich in Aalsmeer 
had gevestigd met haar San Bao 
Praktijk voor shiatsu massagethe-
rapie. “Ik had nog nooit van shi-
atsu gehoord. Maar ik dacht: laat 
ik dat maar eens proberen.” Niet 
veel later lag ze op de mat waar 
de therapeute haar klanten be-
handelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de litte-
kens van mijn operaties. Daarna 
drukte ze zachtjes met haar dui-
men op verschillende plekken op 
mijn lichaam. Tussendoor luister-
de ze steeds naar mijn polsslag. 
Het was heel ontspannend.”
Shiatsu is een oosterse behan-
delwijze om mensen van gezond-
heidsklachten af te helpen. Een 
klacht – zoals pijn of vermoeid-
heid - betekent in deze leer, dat 
er een blokkade zit in de ener-

giebanen (‘meridianen’) in het li-
chaam. Die blokkade (zeg maar: 
de oorzaak) zit niet altijd op de 
plek waar iemand de klacht er-
vaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een 
klap op je hoofd. Maar ook om-
dat je je schouders te veel aan-
spant. Of je bovenbenen. De shi-
atsutherapeut spoort de blokka-
des op en laat de lichaamsener-
gie weer stromen, zodat de klacht 
verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, 
zegt Leny. “Ik was heel druk. Als ik 
bij Petra geweest ben, voel ik me 
heerlijk. De pijn in mijn armen en 
benen is niet helemaal weg, dat 
komt door de cholesterolmedicij-
nen. Die zijn heftig voor je spie-
ren. Maar ik heb mijn energie te-
rug. In elk geval voldoende om de 
dingen te doen die ik leuk vind. Ik 
kan weer fietsen en zwemmen. Ik 
loop weer met de hond. Alles wat 
ik zo lang heb moeten missen.” Ze 
hoeft geen angstremmers meer te 
slikken, en angstaanvallen heeft 
ze niet meer. Maar aan stoppen 
met shiatsu denkt ze voorlopig 
niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er 
lekker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar 
mits je een aanvullend pakket 
hebt. Meer weten of een afspraak 
maken? www.sanbaopraktijk.nl of 
bel 06-15280701.

San Bao Praktijk
Shiatsu geeft mij rust van 
binnen
Na enkele zware aandoeningen kon Leny Bark alleen nog uitge-
blust op de bank liggen. De vermoeidheid ging maar niet over. Tot 
ze iets geheel nieuws probeerde: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond.

Op beide verdiepingen wordt het 
interieur aangepast naar een ei-
gentijdse, warme en sfeervolle 
uitstraling gericht op de toekomst. 
Dit doen we om nog duidelijker te 
laten zien waar we voor staan, na-
melijk persoonlijke oogzorg door 
deskundige professionals. Tijdens 
de periode van de verbouwing zal 
het team van Ed Kriek Optiek de 
werkzaamheden voortzetten op 
een tijdelijke locatie aan de Zijd-
straat 73 (naast dierenwinkel van 
de Zwaard). In deze tijdelijke win-

kel zullen alle voorkomende op-
tiek werkzaamheden uitgevoerd 
worden en verlenen wij de service 
zoals u van ons gewend bent. Ook 
onze audicien van Oorwerk ver-
huist tijdelijk met ons mee en be-
schikt daar over een eigen ruim-
te. Medio november verhuizen we 
weer terug naar ons vertrouwde 
pand aan de Stationsweg 2. 
Ook zo nieuwsgierig geworden? 
Houd beide locaties en de Nieu-
we Meerbode in de gaten voor 
meer nieuws.

Ed Kriek Optiek Aalsmeer 
Verbouwen!
De winkel van Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 in Aalsmeer 
gaat rigoureus verbouwen. Vanaf 3 oktober a.s. zal het mooie 
pand van een prachtig nieuw interieur voorzien worden met de 
nieuwste meetapparatuur. 
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