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Aanbesteding project HOV 
Aalsmeer-Schiphol-Zuid kan van start 

Op dit moment bereidt de pro-
vincie Noord-Holland de aanbe-
stedingsprocedure voor die ko-
mende maand van start gaat. 
De verwachting is dat er in het 
voorjaar van 2019 een aanne-
mer gecontracteerd wordt. Wan-
neer de werkzaamheden een 
aanvang nemen is afhankelijk 
van de planning van de aanne-
mer. De 4,6 kilometer lange bus-
baan wordt aangelegd tussen de 
kruising met de Poelweg in Uit-
hoorn en de kruising met de Fok-
kerweg in de Haarlemmermeer. 
Hij loopt dwars door Aalsmeer 
over de Burgemeester Kastelein-
weg die daarvoor volledig andere 
wordt ingericht. Bij de Fokkerweg 
wordt een busknooppunt aange-
legd om overstappen op de bus-
lijnen richting Schiphol mogelijk 
te maken. In Haarlemmermeer 
sluit de nieuwe busbaan aan op 
het bestaande HOV-tracé tussen 

Hoofddorp en de Fokkerweg. In 
Uithoorn, bij de Poelweg, sluit het 
nieuwe traject aan op de reeds 
bestaande busbaan met twee rij-
richtingen.

Door Aalsmeer
Het (bestemmings)verkeer in 
Aalsmeer wordt met de aanleg 
van de busbaan op een ande-
re manier door Aalsmeer geleid. 
Daarbij wordt doorgaand ver-
keer ontmoedigd; dat moet vol-
ledig over de N201. Het voorge-
stelde tracé bestaat uit twee en-
kelbaans rijstroken aan weers-
kanten van de busbaan plus aan 
elke kant een snelle � etsroute. Er 
komen rotondes op de kruisin-
gen waar het verkeer op een bij-
zondere en verschillende manier 
wordt afgewikkeld. Bussen rij-
den er rechtuit overheen. Vanaf 
de Ophelialaan tot aan de Zwar-
teweg wordt het traject een � ets-

straat met de auto te gast. Over 
die lengte wordt een maximum 
snelheid ingevoerd van 30 km/u. 
Bij de Zwarteweg is ook een bus-
station gepland. Op de website 
van de provincie (www.hovasz.
nl) is een animatie� lmpje te zien 
dat een goede weergave geeft 
hoe de busbaan eruit zal zien en 
op welke wijze het verkeer wordt 
afgewikkeld op de weg en bij de 
rotondes.

Inloopbijeenkomst 
In november organiseren de pro-
jectpartners een inloopbijeen-
komst over de voortgang van 
het project. Hiermee krijgen be-
langstellenden de gelegenheid 
om het de� nitieve voorlopig ont-
werp en de eisen voor de bereik-
baarheid die in het contract zijn 
opgenomen te bekijken. Wan-
neer en waar dat is wordt via de 
nieuwsbrief bekend gemaakt. Be-
langstellenden kunnen zich via 
de website hierop gratis abonne-
ren of volg het project op twitter 
@hovasz.
Wie een vraag heeft over het pro-
ject HOV Aalsmeer-Schiphol-Zuid 
kan een e-mail sturen naar ho-
vasz@noord-holland.nl.

Regio - De aanbesteding voor de aanleg van de busbaan tussen 
Uithoorn en Schiphol-Zuid, de reconstructie van de N196 (Konin-
gin Máximalaan) en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer, 
kan van start. De provincie Noord-Holland heeft samen met de 
projectpartners, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten 
Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, een akkoord bereikt 
over de � nanciering en uitvoering van het project.
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Gemeente Uithoorn

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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CDA op werk bezoek bij 
Quaker Chemical BV
Uithoorn - In het kader van CDA-
werkbezoeken tijdens het zomer-
reces ging de fractie van het CDA 
op werkbezoek bij een aantal Uit-
hoornse bedrijven om zo voeling 
te houden met wat er leeft in de 
samenleving. Dit keer was het de 
beurt aan Quaker Chemical BV. 
Deze aan de Industrieweg geves-
tigde organisatie is het Europe-
se hoofdkantoor van het Ameri-
kaanse Quaker met haar hoofd-
kantoor in Pennsylvania. Quaker 
heeft in Nederland de meeste be-
kendheid als producent van ha-
vermout en andere ontbijtvari-
anten, maar dat is een heel ander 
bedrijf en dat heeft niets te ma-
ken met de Uithoornse Quaker.
De CDA-delegatie was in ge-
sprek met dhr drs. E. ten Duis, ma-
naging Director Nederland en Di-
rector HRD en dhr. D. Wouters de 
Commercial Director EMEA. Op 
de vraag welke invloed de pro-
tectionistische maatregelen van 

president Trump voor Quaker 
had gaf men een heel genuan-
ceerd antwoord. “Quaker maakt 
de hoogwaardige oliën en smeer-
middelen voor de staal- en alumi-
niumindustrie in Europa. Die ma-
ken daarmee producten van een 
kwaliteit die men in USA niet ma-
ken kan. De staalleveringen naar 
Amerika gaan dan over het alge-
meen ook gewoon door en de 
door de importhe�  ngen ont-
stane hogere prijs moet door 
de Amerikanen zelf worden ver-
werkt.” 

Al jaren
Hierdoor is de markt voor Qua-
ker Chemicals wereldwijd sowie-
so in balans. Die markt is groot en 
het aantal spelers is beperkt want 
de eisen die de industrie stelt aan 
het product zijn buitengewoon 
hoog. 

Vervolg elders in deze krant.

ZuiderLegmeer kan 
kiezen voor glasvezel
Uithoorn - Bedrijven en inwoners 
van de ZuiderLegmeer kunnen 
deze maand (eindelijk) kiezen 
voor glasvezel. Glasdraad, een be-
drijf dat is gespecialiseerd in de 
aanleg van glasvezelnetwerken 
in buitengebieden, gaat dit pro-
ject verzorgen mits meer dan vijf-
tig procent van de huishoudens 
en meedoen. Het project omvat 
de Uithoornse kant van de Mijns-
herenweg en de Hoofdweg, een 
stukje Vuurlijn, Achterweg, De 
Banken, Dwarsweg, Kalslagerweg 
en Het Jaagpad. In de maand sep-
tember kunnen alle ingezetenen 
zich inschrijven voor een glasve-

zelaansluiting en op 1 oktober 
wordt de balans opgemaakt. ‘We 
zijn erg blij met de toezegging 
van Glasdraad om ons gebied te 
willen voorzien van een zeer be-
taalbare glasvezelaansluiting, ’al-
dus Bart Oostveen, initiatiefne-
mer en ondernemer in het ge-
bied. ‘Met Stichting Glasvezel De 
Kwakel zijn we al twee jaar bezig 
om een project in eigen beheer 
van de grond te krijgen, maar er 
hangt echter een zeer stevig prijs-
kaartje aan.’ Verder wil de over-
heid paal en perk gaan stellen 
aan de wildgroei van particuliere 
straalzenders, zeker in het gebied 

rondom Schiphol. Ook een even-
tueel 5G netwerk loopt tegen de-
ze beperking op aangezien zo’n 
netwerk wegens zijn kortere reik-
wijdte veel meer zendmasten no-
dig heeft. Glasvezel lijkt dus voor-
alsnog het enige werkbare alter-
natief te zijn voor goed en snel in-
ternet. De nood in de ZuiderLeg-
meer is onaanvaardbaar hoog, 
menige bedrijfsvoering lijdt mo-
menteel onder het slechte inter-
net en dat gaat met de toene-
mende digitalisering alleen maar 
toenemen. 

Vervolg elders in deze krant.
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Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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)
Tel. 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 welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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

Evenementen in de gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te 
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning 
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement? 
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.

September
22 sept. Burendag de Legmeer van 13.00-16.00 u.
22 sept. Demolition Day
26 sept. Speelveld en Sportmarkt van 13.30-16.00 u.
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

December
28, 29 en 31 dec. Verkoop van consumentenvuurwerk

Inloopavond herinrichting 
Vuurlijn Oost
Bent u nieuwsgierig naar het 
voorlopig ontwerp voor de her-
inrichting van de Vuurlijn Oost? 
Kom dan naar de inloopavond op 
het gemeentehuis, woensdag 26 
september 2018. Iedereen is van 
harte welkom tussen 19.30 en 
21.00 uur. U kunt vragen stellen of 
opmerkingen en/of ideeën door-
geven aan onze medewerkers. 
Heeft	 	 na	a 	oo 	nog	vragen	of	

opmerkingen? Stuur deze tot vrij-
dag 12 oktober 2018 aan ons toe 
via gemeente@uithoorn.nl.

Na de inloopavond werken we al-
le	deta l 	 t	 n	een	defi	n t ef	ont-
werp. Bij dit definitieve ontwerp 
verwerken wij, indien mogelijk, de 
vragen en opmerkingen die wij tij-
dens de inloopavond of per e-mail 
hebben ontvangen.

Week van de opvoeding 
Van 1 tot en 7 oktober is de week 
van de opvoeding. De Week van 
de Opvoeding draait om ontmoe-
ting en uitwisseling tussen ouders, 
medeopvoeders, kinderen en jon-
geren. Het thema van dit jaar: Op-
voeden is samenspel. Opvoeden 
doe je niet alleen. Het is een sa-

menwerking tussen onder meer 
ouders, kinderopvang, scholen, 
sportverenigingen en gemeente. 
In Uithoorn staat er die week veel 
op het programma; workshops en 
bijeenkomsten waar ouders en kin-
deren aan mee kunnen doen. Meer 
weten? Kijk op www.uithoorn.nl

Jeugdhulptrainingen
Doe mee met trainingen over (po-
sitief) opvoeden van uw (puber)
kind of laat uw kind meedoen met 
een sociale vaardigheidstraining 
of een weerbaarheidstraining. 
Met deze trainingen krijgen u en 
uw kind handvatten voor soci-
aal-emotionele problemen, weer-
baarheid en positief. Inwoners uit 

de gemeente Uithoorn en Ouder-
Amstel kunnen deze trainingen 
volgen. Kijk op www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen voor de nieu-
we trainingen die vanaf septem-
ber 2018 beginnen. U kunt zich nu 
al inschrijven. De trainingen gaan 
altijd door. U of uw kind kan gratis 
deelnemen.

Deelnemers gezocht voor 
Randstad koopstromen-
onderzoek 2018
De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. We shoppen 
steeds meer online, waardoor er 
vaker winkels leeg staan. De ge-
meente Uithoorn zet zich samen 
met de provincie en winkeliers in 
voor een aantrekkelijk dorpscen-
trum en een compleet winkelaan-
bod in andere wijkcentra. Om dit 
zo goed mogelijk te doen, is re-
gelmatig onderzoek naar koopge-
drag belangrijk. De resultaten van 
het onderzoek kunnen ons hel-
pen bij bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van de centrumplannen.

Onderzoek
We beginnen daarom een uitge-
breid onderzoek waarbij we willen 
weten waar u als inwoner bood-
schappen doet en winkelt en hoe 
tevreden u bent over de verschil-
lende winkelgebieden. 
Met de resultaten van het onder-
zoek kan de gemeente samen 
met de provincie de bestaande 
winkelvoorzieningen versterken 
en verbeteren. Onderzoeksbu-
reau I&O Research doet het on-
derzoek op verzoek van de Pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland 

 ASFALTEREN KONINGIN 
 MAXIMALAAN
Vanaf woensdag 26 september 
tot en met 29 september gaan we 
de Koningin Máximalaan tussen 
de Laan van Meerwijk en de Ad-
miraal van Ghentlaan (inclusief 
de kruispunten) opnieuw asfalte-
ren. De werkzaamheden vinden 
laat 	t en	1 . 	 r	 	avond 	
en	5. 	 r	 	ochtend .	

Wat is er aan de hand
Er is spoorvorming op de Konin-
gin Máximalaan. Spoorvorming is 
een beschadiging van het weg-
dek. Het ontstaat meestal doordat 
zware vrachtwagens sporen ach-
terlaten in het asfalt. Ook het ver-
zakken van lagen in het asfalt kan 
leiden tot spoorvorming. Bij spoor-
vorming kan er een golfpatroon 
in de weg ontstaan. De spoorvor-
ming geeft vooral problemen bij 
nat weer (plassen) en vorst (glad-
heid). 

Wat gaat we doen
We gaan daarom de weg opnieuw 
asfalteren. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden moeten we 
de weg afsluiten. Om u zo min 

mogelijk overlast te zo min moge-
lijk te bezorgen worden de werk-
aa heden	 	avond 	en	 	nacht 	

gedaan. 

Planning werkzaamheden
In de nacht van 26-09-2018 van 
19.00-05.00 wordt het asfalt ge-
freesd (ca. 4 tot 9 cm). In de nacht 
van 27-09-2018 van 19.00-05.00 
wordt het nieuwe asfalt aange-
bracht. In de nacht van 28-09-
2018 van 19.00-05.00 worden de 
verkeerslussen en belijning aan-
gebracht.

Omleidingen
Op de route en langs de weg s 
taan gele omleidingsborden. De-
ze borden gelden in de avonduren 
tijdens de werkzaamheden. Over-
dag is de weg voor iedereen open.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project, 
neem dan contact op met de heer 
C.G. Maas. Hij is overdag bereik-
baar via (0297) 513 111 (maan-
dag tot en met donderdag en vrij-
dagochtend), of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl t.a.v. dhr. 
C.G. Maas.

Werk in uitvoering

Aan de slag met de 
fi etsstraat op de Boterdijk
Vanaf 10 september tot aan Kerst 
2018 gaan wij aan de slag met 
de	werk aa heden	aan	de	fi	et -
straat Boterdijk. De aannemer 
gaat per deel de werkzaamhe-
den uitvoeren om de overlast te 
beperken. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden is het nodig 
om straten af te sluiten voor auto-
verkeer. Tijdens de werkzaamhe-
den blijft er een mogelijkheid om 
de wijk of straat uit te rijden. 
Tijdens de afsluitingen blijven de 
woningen bereikbaar voor voet-
gangers en (brom)fiets aan de 
hand. Voor autoverkeer geldt er 
een omleiding die op hoofdlijnen 
loopt via het Kwakelsepad, Ring-
dijk, Vuurlijn, Noorddammerweg, 
Koningin Máximalaan en Watson-
weg. Wilt u toch in de Kwakel zijn, 
de omleidingsroute wordt met 
gele borden aangegeven. Door 

slechte weeromstandigheden 
kan de planning eventueel afwij-
ken. 

Informatie 
Wij hopen op weinig overlast, 
maar bij vragen of opmerkingen 
neem gerust contact met ons op. 
U kunt bellen naar 0297-513 111 
en vragen naar de heer P. Nagte-
gaal (beschikbaar op dinsdag en 
donderdag van 08.00-16.30 uur) 
of de heer E. Wanningen (be-
schikbaar van maandag t/m don-
derdag van 08.00-16.30 uur en op 
vrijdag van 08.00-12.00 uur).

en Utrecht. Ook de gemeente Uit-
hoorn neemt deel aan het onder-
zoek. 

Deelnemen
Een aantal inwoners uit onze ge-
meente krijgt binnenkort een uit-
nodiging in de brievenbus om 
(anoniem) deel te nemen aan het 
onderzoek. Deze inwoners zijn 
willekeurig gekozen en de privacy 

is uiteraard gewaarborgd. Deel-
nemen kan door online een vra-
genlijst in te vullen. Heeft u geen 
brief gekregen maar wilt u wel 
graag meedoen? Vul de vragen-
lijst in via www.startvragenlijst.nl/
kso2018 Onder alle deelnemers 
van het onderzoek worden 50 ca-
deaubonnen van €25 verloot. 
Meer informatie over het onderzoek 
is te vinden op www.kso2018.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De	offi	c le	 ededel ngen	en	 ekend ak ngen	 n	een	wekel k e	 -
l cat e	van	de	ge eente	 thoorn.	 n	de e	r r ek	 taan	offi	c le	 e-

dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de ru-
briek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u 
k nt	 a len	naar	ge eente thoorn.nl.	 	k nt	de	offi	c le	 ededel n-
gen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-
bare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 

schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrij-
ken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met 
het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het 
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroeps-
chr ft	door	de	recht ank	worden	 	gr ffi	eko ten	 n	reken ng	ge racht.	

Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behan-
deling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening 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 verbin-
dende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de vol-
ledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog di-
g taal	 n en	v a		www.offi	c ele ekend ak ngen.nl	 	k nt	 ch	daar	ook	
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden.
elke	 ekend ak ngen	v nd	 k	o 	www.offi	c ele ekend ak ngen.nl

- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 1, het uitbreiden van de woning (ontvangen 03-09-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Ebro 65, het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 04-09-2018).

Vervolg op volgende blz.



ZuiderLegmeer kan 
kiezen voor glasvezel
Vervolg van de voorpagina

Intussen werd duidelijk dat in het 
buitengebied van buurgemeen-
ten Nieuwveen en Bilderdam wel 
een glasvezelnetwerk wordt aan-
gelegd. ‘Aangezien ik op twin-
tig meter van het aan te leg-
gen traject woon, is dat wel erg 
zuur,’ aldus Lex Wils. Voor glas-
vezel woont hij aan de verkeer-
de kant van de Amstel, de Kwa-
kelse i.p.v. de Nieuwveense kant. 
Lex is naast ondernemer, een die 
zeer verlegen zit om een snel-
le internetverbinding, ook mede 
bestuurslid van Stichting Glasve-
zel De Kwakel. ‘We hebben eni-
ge tijd geleden contact gezocht 
met Glasdraad met de vraag of 
ze ons gebied, dat dus grenst aan 
het project dat ze nu gaan vergla-
zen, ook willen meenemen.’ Glas-
draad wilde echter eerst afwach-
ten of het project van De Ronde 
Venen doorgang zou vinden. Na-
dat dit het geval bleek te zijn heb-
ben ze het kant- en klare project 
van Stichting Glasvezel De Kwa-
kel omarmd en willen dit gaan 
uitvoeren. ‘Wel onder de voor-
waarde dat onze stichting de 
hoofdleiding vanuit het centrale 
verdeelstation in Langeraar naar 
de Hoofdweg bekostigen,’ aldus 
penningmeester van de Stich-
ting en medebestuurder Ilona 
Kleijn-de Vries. ‘Dit bedrag van € 
55.000,- nemen de LTO en het On-
dernemersfonds De Kwakel voor 
hun rekening. We zijn heel erg blij 
dat zij willen meehelpen om dit 

project van de grond te krijgen. 
Ik vind dat de bedrijven en bewo-
ners deze kans niet aan zich voor-
bij mogen laten gaan. En ook par-
ticuliere klanten hoeven het voor 
het tarief niet te laten, dat is zéér 
concurrerend. Goedkoper dan dit 
wordt het niet!’ Medebestuurs-
lid Ruud Pouw: ‘Ik heb heel lang 
in de ZuiderLegmeer gewoond, 
maar zit sinds enige tijd in een 
gebied dat wel glasvezel heeft. Ik 
zeg doen, het is een verademing! 
Laat deze boot niet aan je voor-
bij gaan, want het zal nog vele ja-
ren duren voordat zo’n kans zich 
weer voordoet, áls die nog komt.’

Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd in dit initia-
tief en wilt u zich ook aanmelden? 
Dit kan via de website groene-
hart.glasdraad.nl , of door te mai-
len naar info@glasdraad.nl Hier 
kunt u ook terecht met al uw vra-
gen. Daarnaast is er ook nog een 
laatste informatie- en inschrijfa-
vond op woensdag 26 septem-
ber van 16.00 tot 19.00 bij Bunnik 
Vriesea, Achterweg 11 in De Kwa-
kel. Verder kunt u voor vragen te-
recht bij de ambassadeurs van 
het glasvezelproject: Bart Oost-
veen, Ilona Kleijn-de Vries, Lex 
Wils en Ruud Pouw. Let op! De in-
schrijving sluit 1 oktober en het 
project vind alleen doorgang als 
meer dan 50% van alle aansluit-
adressen zich heeft aangemeld. 
Bij een aansluiting na de realisa-
tie komen de aanlegkosten ge-
heel voor eigen rekening.

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 13 okto-
ber a.s. houdt Amicitia weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt. Tussen 
9.30 en 13.30 uur gaat er weer van 
alles over de toonbank in kerkge-
bouw de Schutse naast winkel-
centrum Zijdelwaard in Uithoorn.
Wie heeft nog wat te missen voor 

onze gezellige markt? Boeken, 
cd’s, dvd’s, speelgoed, kleding en 
huishoudelijke artikelen zijn wel-
kom. Voor meubels e.d. hebben 
we helaas geen plaats. Graag een 
telefoontje naar: Anita van den 
Bosch tel. 0297-563879 of Greet 
Bijlsma tel. 0297-567257.

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

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf 

van exploitant Come to Thai Wok (ontvangen 28-08-2018)
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 57, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en drank- 

en horecavergunning van exploitant van Plein57 (ontvangen 29-08-
2018).

- Amstelplein 35, aanvraag drank- en horecavergunning slijterij Gall & 
Gall (ontvangen 05-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman de Manlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op het voordak-

vlak (ontvangen 08-09-2018).

 VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
- Steenwycklaan 40, het oprichten van een woning

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 9, tijdelijke lozingsvergunning voor het verlagen van 

het grondwater ten behoeve van inspectie van ondergrondse tanks 
(verzonden 13-09-2018).

-	 C.T.	Storkweg	21,	ontheffing	art.	35	Drank-	en	Horecawet	verleend	voor	
het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Demo-
lition Day op 22 september 2018 (verzonden 11-09-2018)

De Kwakel
- Iepenlaan 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 

(verzonden 03-09-2018).
- Jaagpad 1a, omgevingsvergunning voor het realiseren van een kinder-

dagverblijf (verzonden 10-09-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Langs de Baan 1, omgevingsvergunning voor wijzigen van de gevels 

van de woning (verzonden 4-9-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor het organiseren 

van het NK-kanopolotoernooi op 15 en 16 september 2018 (verzonden 
03-09-2018).

Thamerdal
Burgemeester van Meetelenstraat 16 t/m 20, omgevingsvergunning voor 
het oprichten van 3 appartementen (verzonden 10-09-2018).
- Marijnenlaan 32, exploitatievergunning horecabedrijf verleend t/m 3 

september 2021 aan de exploitant van Cafetaria Eethuis Family (ver-
zonden 03-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de 

verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018 
(verzonden 12-09-2018).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Albert Verweylaan 38, vergunning verleend aan K. van Maanen voor het 

plaatsen van een container van 5 september t/m 5 oktober 2018 (ver-
zonden 5 september 2018).

Zorgboerderij Inner-Art
Regio - Donderdagavond 27 september organiseert Zorgboerde-
rij Inner-Art tussen 19.30-22.00 uur een gezellige avond met ‘ Mo-
nique zingt’. Iedereen is welkom. Entree voor bezoekers van ‘bui-
tenaf’ €7,50 per persoon en deelnemers van de zorgboerderij gra-
tis. U vindt Inner Art aan de Vuurlijnb36 in De Kwakel.

Van der Wurff Makelaars verhuisd 
naar VLIEG Makelaars
Regio - Per 1 oktober 2018 ver-
laat Marieke van der Wurff  defi -
nitief haar makelaarskantoor aan 
de buitenzijde van winkelcen-
trum Zijdelwaard in Uithoorn. Na 
bijna 10 jaar als makelaar in Uit-
hoorn met een eigen kantoor ge-
vestigd te zijn, was het tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Per 1 april 
jl. is zij verantwoordelijk voor het 
opstarten van de makelaarsac-
tiviteiten binnen de VLIEG ves-
tiging Amstelveen/Amstelland. 
Vanaf oktober is het nieuwe kan-
toor van VLIEG Makelaars/Hypo-
theken in Amstelveen Stadshart 
aan de Rembrandtweg, de uitval-
basis voor alle (regionale) make-
laars-/hypotheekactiviteiten. Ma-
rieke neemt op positieve wijze 
afscheid van winkelcentrum Zij-
delwaard, waar zij tot 1 oktober 
ook nog voorzitter van de win-
keliersvereniging is, in de weten-

schap dat dit voor haar en voor 
haar opdrachtgevers een uitste-
kende verandering is. Door het 
grote netwerk van de VLIEG ves-
tigingen en het alles onder één 
dak concept kan Marieke haar 
opdrachtgevers nog beter van 
dienst zijn. 

Regionaal
Op dit moment zie je steeds meer 
makelaarskantoren regionaal be-
wegen en VLIEG Makelaars/Hypo-
theken is met 10 vestigingen ver-
spreid over met name Noord-Hol-
land gewend aan regionaal ge-
richte dienstverlening. Zij zijn een 
sterke partij op het gebied van 
makelaardij, hypotheken, verze-
keringen. 
Marieke werkt bij VLIEG samen 
met een andere oud bekende nl. 
Jan Tijms, rond 2010 kantoordi-
recteur van ABN AMRO Heijer-

manslaan in Uithoorn, nu vesti-
gingsmanager VLIEG Hypothe-
ken Amstelveen. 
Omdat zij toentertijd al een uit-
stekende samenwerking hadden, 
hebben zij elkaar nu weer opge-
zocht. Jan staat bekend als uit-
stekende onafhankelijke hypo-
theekadviseur die door zijn er-
varing een specialisatie heeft op 
het gebied van complexe hypo-
theekaanvragen. Marieke is als 
zeer deskundige NVM makelaar 
sterk bij haar opdrachtgevers be-
trokken. Zij heeft een specialisa-
tie op het gebied van onder an-
dere senioren en expats. Als Cer-
tifi ed Expat Broker binnen de Ma-
kelaars Vereniging Amsterdam en 
opgeleid als SeniorKeur Makelaar 
gericht op levensloop bestendig 
wonen, kan zij deze groepen on-
derscheidend bedienen. Natuur-
lijk is zij ook starters en doorstro-
mers graag van dienst. Jan wordt 
geassisteerd door Raymond Ap-
pels en een team van binnen-

dienstmedewerksters, Marieke 
wordt geassisteerd door Manon 
Warger en stagiaire Yolinde van 
de Velde

Alles samen
Bij VLIEG Makelaars komen alle 
diensten samen, legt Marieke uit. 
Ons motto: Voor uw gemak alles 
onder één dak! De VLIEG orga-
nisatie staat bekend om zijn ex-
cellente service en persoonlijke 
laagdrempelige aanpak. Om Am-
stelveen en de regio kennis te la-
ten maken met het uitgebreide 
dienstenaanbod van VLIEG Ma-
kelaars heeft zij een mooie VLIEG-
Deal opgesteld. Woningzoekers 
die hun zoektocht naar hun wo-
ning bij ons uitbesteden en te-
vens hun hypotheek en de drie 
verplichte verzekeringen bij ons 
afnemen, krijgen maar liefst 25% 
korting besluit Jan. “Met dat aan-
bod hopen wij de hele regio van 
dienst te mogen zijn. Ik zou zeg-
gen: loop gerust eens binnen of 
bel voor een kennismakingsaf-
spraak!”. 
VLIEG Makelaars/Hypotheken 
is gevestigd aan Rembrandt-
weg 164 in Amstelveen, tel 020-
2404888.

De Ronde Venen Pas

Regio - Mocht u door recen-
te persberichten een ande-
re indruk hebben gekregen, 
dan laten we u nu even dui-
delijk weten, dat geen haar op 
ons hoofd er aan denkt om de 
ame werklozen in Ghana in de 
steek te laten. Stichting Barba-
rugo strijdt tegen de droogte, 
de honger en de extreme ar-
moe in Noord Ghana.
Daar wonen een miljoen men-
sen, veelal analfabeten die ver-
langend uitzien naar een beet-
je werk. Eten is er genoeg, 
maar ze hebben geen geld om 
het te kopen. Sinds onze op-
richting in 2012 bij notaris Fa-
noy in Mijdrecht hebben wij 
in 15 dorpen de mensen aan 

het werk gezet. Zij planten en 
verzorgen bamboe. Dat geeft 
schaduw en houdt de regen 
vast. Daar krijgen ze €3,- per 
dag voor. Er staan nog tiental-
len dorpen op de wachtlijst. 
Met uw hulp kunnen we de 
lijst korter maken.
Kijk op www.tiny.cc/bamboe/
doneren en stuur ons een 
machtiging voor een paar euro 
per maand naar: ruud.barba-
rugo@gmail.com. Of kom ons 
helpen als stagiair in Ghana of 
hier in Nederland.
Zie de vacaturelijst op onze 
website.

Ruud Goedknegt
Nessersluis

LEZERSPOST

Ontwikkelingshulp in
De Ronde Venen bloeit

als nooit tevoren

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Een inwoner uit onze gemeen-
te werd enige weken geleden 
in Mijdrecht aangesproken 
door een meneer die vanuit 
zijn auto een prachtige casset-
te tafelzilver wilde weggeven.
Hij kwam van een beurs waar 
de doos van de cassette ge-
opend was en daardoor niet 
meer verkocht kon worden. 
Alleen de BTW die moest wel 
even betaald worden.
Aangezien de aangesprokene 

dacht dat daar aan naar lucht-
je aan zat heeft hij vriendelijk 
voor deze ‘gift’ bedankt.
Tja, wat een toeval, weken la-
ter in Wilnis dezelfde meneer 
met hetzelfde praatje.
Hij kwam alweer van een 
beurs.
Er zit dus geen luchtje aan 
maar het stinkt. U stinkt er dus 
hopelijk niet in.

Ben Bunders

Waarschuwing

De Kwakel - Woonvoorziening 
De Kwakel van Ons Tweede Thuis, 
Buurtbeheer De Kwakel en Dorps-
huis De Quakel gaan dit jaar weer 
samenwerken tijdens burendag 
op zaterdag 22 september. Dit jaar 
zet Woonvoorziening De Kwakel 
aan het Kwakelsepad 10 haar deu-

ren open voor iedereen om binnen 
een kijkje te komen nemen. Van 
10.00u tot 12.00u zullen bewo-
ners, ouders, begeleiders, vrijwil-
ligers, Buurtbeheer De Kwakel en 
Dorpshuis De Quakel klaar staan 
om iedereen te verwelkomen met 
koffi  e, thee en wat lekkers.

Burendag in De Kwakel

Uithoorn - Visueel of lichamelijk 
gehandicapten, autisten of jon-
geren die ‘gewoon’ verlegen zijn 
kunnen vanaf nu iedere 2e en 4e 
zaterdag van de maand samen-
komen in café ‘De Biertuin’, onder-
deel van Brouwerij De Schans in 
Uithoorn. Zaterdag 22 september 
wordt dit speciale jongerencafé 
voor de tweede keer gehouden.
Er wordt volgens de organisa-
tie en veilige plek geboden waar 
de jongeren uit kunnen gaan en 
vriendschappen kunnen slui-
ten. ,,Wat zo leuk is dat de jonge-
ren zelf bepalen wat ze die avond 
doen. Dat kan zijn een pub-quiz, 
een karaokeavond of ze kunnen 

zelf een optreden doen. Er is na-
drukkelijk gekozen om geen mu-
ziek te draaien, zodat ze de kans 
hebben om met elkaar te praten,” 
zegt initiatiefneemster Carolien 
van Lit.
Het speciale jongerencafé is be-
doeld voor jongeren tussen de 
16 en 27 jaar. Jet van Dalfsen van 
Brouwerij De Schans: ,,Maar uiter-
aard schenken wij alleen alcohol 
aan 18-plussers.” Locatie is Proef-
lokaal (brouwerij) De Schans aan 
Schans 17 in Uithoorn. Ingang is 
de poort naast de deur op num-
mer 17. Tijd: vanaf 20 uur tot mid-
dernacht. Meer informatie via Ca-
rolien van Lit: 06-516.48252.

Café voor jongeren die 
‘anders’ zijn



Uithoorn - De eigenaar van het 
bekende Theehuis annex lunch-
room in winkelcentrum Amstel-
plein, Mark Schoorl, draagt op 1 
oktober a.s. zijn horecagelegen-
heid over aan een nieuwe eige-
naar. Mits die het kan rondbreien 
met de bank, maar daar twijfelt 
hij niet aan. Mark wil nog niet zeg-
gen wie dat is, maar dat volgt la-
ter. Desgevraagd aan Mark of zijn 
besluit zomaar uit de lucht is ko-
men vallen, blijkt dat niet te zijn. 
“Ik ben nu 59 jaar en we kwamen 
kortgeleden op een punt dat we 
onderling met elkaar in overleg 
zijn gegaan om ons af te vragen: 
hoe gaan we verder? Wij zijn der-
tien jaar gevestigd in het winkel-
centrum en gingen destijds open 
onder de naam ‘Theehuis annex 
lunchroom Gijsbrecht van Aem-
stel’ toen men hier het 12,5 jarig 
bestaan vierde. We hebben twee 
verbouwingen meegemaakt en 
we hebben goed gedraaid. Eerst 
als theehuis, waar later de vlaaie-
rie met echte Limburgse vlaaien 
bij kwam en daarna de tapas. Van 
theehuis is het van lieverlee voor-
namelijk een lunchroom gewor-
den wat het nu is,” schetst Mark in 
het kort zijn bestaan als onderne-
mer op het Amstelplein. Het hui-
dige concept wat we nu aanhan-
gen lijkt achterhaald; het loopt al-
lemaal wat terug.

Tapas
Tapas doen we niet meer en ook 
de vlaaien lijken hun langste tijd 
te hebben gehad. De wereld ver-
andert en daarmee ook de men-
sen met hun keuzepatronen. Daar 
komt bij dat onze lunchroom aan 

het verouderen is ook al ziet het 
er nog mooi uit als je binnen-
stapt. Dat betekent echter een 
nieuwe stijl bedenken, verbou-
wen en opnieuw inrichten van de 
huidige ruimte nadat je de nieu-
we ideeën in de vorm van een 
plan hebt uitgewerkt. Gaan we 
dat hier doen, veel geld erin stop-
pen en dan nog een keer tien jaar 
hier zitten, vroegen we ons af? Na 
dit overdacht te hebben kreeg ik 
niet een enthousiast gevoel daar-
bij, ook al omdat ik bij mijzelf het 
idee heb dat ik aan een nieuwe 
uitdaging toe ben. Dan moet je 
niet verder gaan en heb toen be-
sloten mijn zaak te verkopen. Het 
heeft even geduurd, maar uitein-
delijk is er een koper komen op-
dagen die wel het gevoel heeft 
dat hij het hier met frisse ideeën 
en een andere inrichting een en 
ander goed in de markt kan zet-
ten. Als ik het goed heb begrepen 
wil hij de zaak 1 oktober sluiten 
voor een verbouwing van zes we-
ken voor een rigoureuze update. 
Ik heb er geen beeld bij welke 
naam de nieuwe de zaak zal dra-
gen en wat hij gaat aanbieden.”

Horecakriebels
Mark Schoorl, die in Velserbroek 
woont, zegt niet achter de gera-
niums te gaan zitten. Hij blijft een 
horecaman pur sang. “Ik heb een 
paar plannetjes waarvan er een is 
weer een soortgelijke zaak te be-
ginnen, maar dan in het centrum 
van Haarlem. Probleem daarbij is 
om een passend pandje te vin-
den; de locatie weet ik wel. Dus 
dat speelt,” laat Mark en passant 
weten. “Het feit dat ik weer wat 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 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

COLOFON

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

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 06-53847419
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
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Tentoonstelling  ’een tweede leven 
voor onze kunst
Regio - Deze tentoonstelling 
vindt plaats in  art-galerie ‘bo-
ven verwachting’ die zich bevindt 
aan de Herenweg 298a in Wilnis  
in het weekend van 29-30 sept. 
2018! De art-galerie is op beide 
dagen geopend van 11.00–17.00 
uur.
Zaterdag 29 sept. vindt de  of-
ficiele opening plaats om 12.00 
uur! Het openingspraatje zal ver-
richt worden door Sonja Bruning. 
Tijdens deze tentoonstelling stel-
len 2 vrouwelijke kunstenaars, 
wonende in UIthoorn, hun eigen 
kunstobjecten, die zij in de loop 
der jaren hebben gecreëerd (en 
verzameld) Tentoon: Amy Ferwer-
da: schilderijen (acryl, aquarel, 
gemengde technieken) en Son-
ja Bruning: beelden, keramiek en 
natuursteen, schilderijen (acryl, 
aquarel), pastels, mozaiek.

Amy ferwerda
Zij werd, geboren in 1937 in Am-
sterdam begon haar opleiding op 
de Kunstnijverheidsschool (Riet-
veld) in A’dam. In het tweede jaar 
koos zij voor de opleiding mo-
deltekenen, met nadruk op des-
sin-ontwerpen. Zij begon haar 
schildersloopbaan bij de inmid-
dels overleden aquarelliste Kiek 
Blom in Uithoorn. Amy aquarel-
leerde in haar vroege periode 

vooral thema’s als bloem-, fruit-, 
dier-stillevens, landschappen en 
stadsgezichten. Uit deze perio-
de laat Amy op de tentoonstel-
ling een reeks voorbeelden zien.
Later  gaat zij het impressionisme  
in haar aquarellen steeds meer 
vervangen voor de zgn. ‘mate-
riekunst’, de abstractie maakt nu 
veelal plaats voor het figuratieve 
(realistische).
De kunstenares Conny Osten-
dorf (atelier in Nes a.d Amste), bij 
wie Amy lessen lessen volgt, in-
spireert haar tot dit ‘grensverleg-
gend schilderen’! Met een palet-
mes brengt ze de acrylverf op en 
leert ze derhalve met gemengde 
technieken om te gaan .Ook an-
dersoortig materiaal zoals kran-
tenpapier e.d. verwerkt zij in haar 
werken. Dit alles veroorzaakt vol-
gens Amy een ‘modernere uitstra-
ling’! Haar manier van schilderen 
is als het ware spontaner gewor-
den! Amy laat op deze tentoon-
stelling een zeer divers overzicht  
zien van haar stijlen en onder-
werpen, die zij tot nu toe met nog 
steeds even veel passie schildert. 
Bijna al haar werk wat op de ten-
toonstelling hangt is te koop!

Sonja Bruning
De andere in Uithoorn wonen-
de Kunstenares Sonja Bruning 

(in 1948 in India, Bombay/Mum-
bai geb.) heeft tijdens haar studie 
Kunstgeschiedenis aan de V.U. in 
A’dam al veel belangstelling ge-
had voor het verplichte onder-
deel practische kunstbeoefening 
, ze leerde daar diverse technie-
ken zelf uit te oefenen, zoals et-
sen, keramiek op de draaischijf,  
schilderen, etc.In 1986 is Son-
ja in Uithoorn gaan wonen met 
haar echtgenoot Jan en 2 zoons! 
In haar vrije tijd heeft zij vrijwil-
lig gewerkt in het Vrouwentref-
centrum in Uithoorn, dat jaren 
lang boven de bibliotheek in het 
Rietveldgebouw gehuisvest was. 
Daar organiseerde zij tentoon-
stellingen voor amateurkunste-
naars , veelal vrouwen die na hun 
periode van opvoeden weer hun 
creatieve werk konden en wilden 
oppakken, zoals schilderen, aqua-
relleren, boetseren e.d. Het VTC 
bood hen een sfeervolle plek om  
de resultaten te exposeren. Zelfs 
Amy heeft daar aquarelles gege-
ven! Het was een heel leuke pe-
riode, waar erg veel vrouwelijke 
kunstenaars voor het eerst hun 
werk tentoongesteld hebben en 
creatieve cursussen konden vol-
gen. Schilderen is vanaf Sonja’s 
wat hectische jeugd in Neder-
land al een boeiende bezigheid 
geweest, met name door een he-
le goede huisvriend van het ge-
zin waar zij opgroeide in Brabant, 
Kees Houtman geïnspireerd, die 
de prachtigste impressionistische 
schilderijen kon schilderen . Later 
(toen zij op de middelbare school 
in A’dam zat) werd zij door een op 
latere leeftijd blind geworden Su-
rinaamse schilder, Oudoom Leo 
Glans, als het ware gestimuleerd 
om kunstgeschiedenis te gaan 
studeren en zelf te gaan schilde-
ren! Ze heeft in die tijd schilder-
les gevolgd op de werkschuit in 
A’dam. In het weekend van 29- 
30 sept. kunt u terecht in de art-
galerie boven verwachting, die 
zich bevindt aan de Herenweg 
298A in Wilnis, De Ronde Venen. 
Zij zijn geopend op beide dagen 
van 11.00 – 17.00 uur. (website is 
www.tonbocxeart.com) De ytoe-
gang is gratis!

Mark Schoorl draagt 
Theehuis over

wil opzetten ligt ook ten grond-
slag aan het feit dat ik nauwelijks 
of geen hobby’s heb. Ik ben wel 
af en toe met de camera op pad 
en misschien kan ik mij daar wel 
in vinden als vrijetijdsbesteding, 
want mijn vrouw ziet mij elke dag 
thuis niet zitten. Maar de hore-
cakriebels blijven,” aldus Mark. 
Zijn dochter werkt in Haarlem in 
de horeca en eigenlijk heeft Mark 
voor ogen dat zijn dochter bij 
hem in de zaak komt werken en 
later het roer van hem kan over-
nemen als het goed loopt. “Ik heb 
altijd met plezier hier in het win-
kelcentrum gewerkt, waar ik ook 
nog een functie heb gehad als 
bestuurslid van de winkeliersver-
eniging. Met elkaar hebben we 
er altijd iets van trachten te ma-
ken om de klanten en bezoekers 
van het winkelcentrum aan ons 
te binden met leuke evenemen-
ten en acties. Dat zal ik wel een 
beetje gaan missen. Als ik vertrek 
zal ik straks op een afstandje wel 
af en toe aan de weet willen ko-
men hoe het verder gaat met dit 
winkelcentrum, het Amstelplein 
en het dorpshart. Tenslotte heb 
ik er toch een stukje van mijn on-
dernemersleven doorgebracht.”

Monumenten & 
Muziekmomenten
Regio - Terug in de tijd van prui-
ken en mooie gewaden. Langs 
de meanderende Angstel wordt 
er genoten van klassieke muziek 
in buitenplaats en kerk. Wordt er 
barok gedanst, met de koets ge-
reden. Dwalende door het kas-
teel en dan, plots oog in oog 
staan met de wervelende jonge 
Mozart. Verhalen, toneel, begaaf-
de musici, vertederend kinderge-
zang, oude volksmuziek en afge-
sloten met een spetterend Gala. 
Welkom in het land van Kokanje 
aan de Angstel!

Monumenten & 
Muziekmomenten
Zaterdag 29 september 2018 van 
9.15 tot 18.00 uur
Langs de Angstel van Loenersloot 
tot Abcoude
(in het kader van het Cultuurpact 
van de gemeente De Ronde Ve-
nen en de Provincie Utrecht)
Stichting Troupe A’dour te Wil-
nis heeft de uitdaging opgepakt 
om aandacht te vragen voor on-
ze bijzondere omgeving met een 
uniek landschap en waardevol-
le historische gebouwen. Hier-
uit is een prachtig programma 
tevoorschijn gekomen! Een dag 
met muziek, zang en dans uit de 
17e en 18e eeuw. Dit alles in en 
rondom deze buitenplaatsen die 
stammen uit dezelfde periode.
De voorstellingen worden ge-
speeld door jong en oud, ama-
teur en professional, velen uit de 
Ronde Venen en Stichtse Vecht. 

Eerste keer
Voor de allereerste keer in de-
ze regio vindt dit unieke festival 
plaats.

Het wordt een dag waarin de be-
zoekers veel informatie kunnen 
krijgen en horen over de diver-
se historische buitenplaatsen die 
de gemeenten rijk zijn. Jullie wor-
den ondergedompeld in de sfeer 
van de 17de en 18de eeuw, de 
periode waarin de gegoede bur-
gerij uit Amsterdam en Utrecht 
op zoek ging naar rust en schone 
lucht. Dat is te vinden in onze ge-
meenten, toen en nu nog altijd. 
Die tijd vond er vooral ‘vermaeck’ 
plaats rondom die buitenplaat-
sen, in de vorm van theater, klas-
sieke muziek, poëzie en overige 
kunstvormen. Jullie stappen deze 
dag ‘De goede oude tijd’ binnen.
Het programma vangt aan om 
9.15 uur bij de Hervormde kerk 
van Baambrugge, vanaf 11 uur 
zijn op diverse lokaties de con-
certen te bezoeken. Tickets zijn te 
verkrijgen via de site voor € 18,00 
voor alle voorstellingen van die 
dag. Volledig programma en tic-
kets zijn te vinden op Monumen-
tenenmuziekmomenten.nl
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CDA op werk bezoek bij 
Quaker Chemical BV
Vervolg van de voorpagina

Quaker is sinds kort na de 2e we-
reldoorlog in Uithoorn gevestigd 
in het kader van het toenmalige 
Marshallhulp-plan. Dat verklaart 
ook de ligging van het bedrijf, 
destijds gesticht aan de rand van 
de gemeente, in de loop van de 
tijd steeds meer door de bebou-
wing omsloten. Gevaarlijke stof-
fen worden niet toegepast en er 
wordt ook niet met hoge druk ge-
werkt dus er is geen gevaar voor 
ontploffingen benadrukt men. 
Quaker is een werkgever met een 
omzet van circa 200 miljoen Eu-
ro en ongeveer 200 werknemers 
uit Uithoorn en de directe regio, 
over het algemeen hoog opgelei-
de chemici en laboranten, die al-
lemaal lang aan het bedrijf ver-
bonden zijn en blijven. De oplei-
ding die men biedt is bedrijfs ei-
gen, er is geen hogeschool of uni-
versiteit die opleidt in dit specifie-
ke vakgebied. Daarom zijn er ook 
veel stage- en leerwerkplekken 
en is het verloop zeer gering.

Fusie
Op de vraag van André Jansen 
(CDA Uithoorn-De Kwakel) over 
hoe men denkt de toekomst van 
de organisatie reageert de direc-
tie optimistisch. De Europese Me-
dedinging Autoriteit staat op het 
punt een grote fusie goed te keu-
ren tussen Quaker en één van de 
andere marktspelers (Houghton) 
en dat geeft, zeker op termijn, 
voor Uithoorn weer extra (hoog 
gekwalificeerde) werkgelegen-
heid want bepaald is al dat het 
EMEA-hoofdkantoor in Uithoorn 
blijft, daar wordt geproduceerd 
en verkocht en er wordt ontwik-
keld en ontdekt. Daarnaast zijn er 
verschillende productievestigin-
gen door heel Europa.

Voor Quaker lijken de protectio-
nistische maatregelen op het ge-
bied van staal en aluminium van 
Trump dan ook mee te vallen, 
echter  de effecten van de boycot 
op het doen van zaken met IRAN 
zijn beduidend groter. De boy-
cot van de handel met Iran die 

Repetities Groot 
Uithoorns kerstkoor
Uithoorn - Op dinsdagavond 2 
oktober is de eerste repetitie van 
het Groot Uithoorns kerstkoor.
Iedereen die van zingen houdt is 
van harte uitgenodigd om deel te 

nemen aan de inmiddels 6e edi-
tie van dit bijzondere Uithoorn-
se koorproject. Onder leiding 
van dirigent Ferdinand Beuse en 
met pianobegeleiding van Kees 

USA heeft opgelegd voor onder-
nemingen die zaken doen met 
bedrijven in of verwant aan on-
dernemingen uit Iran heeft gro-
te gevolgen voor de staalindu-
strie, met name de industrie die 
gericht is op het maken van buis 
voor olieleidingen.

Dit totale verbod op het doen van 
zaken met Iran treft Europa op de 
lange termijn veel harder dan ver-
wacht omdat niemand de handel 
met USA, die doorgaans veel gro-
ter is, in de waagschaal durft te 
stellen.

Tevreden
Over de samenwerking met de 
gemeente is men bij Quaker Che-
micals tevreden, men weet elkaar 
te vinden als het nodig is en de lij-
nen zijn kort. Op het wensenlijst-
je staan zaken als verkeersdrem-
pels om een einde te maken aan 
het gecross door de straat en een 
zebrapad zodat het personeel 
veilig kan oversteken van de par-
keerplaats naar het werk. Quaker 
heeft de rotonde geadopteerd 
waar de Industrieweg op uitkomt, 
of beter nog: begint. Die Rotonde 
ziet er altijd piekfijn uit, misschien 
komen daar straks wel twee ver-
keersdrempels bij.

van Zantwijk wordt in 10 repeti-
ties toegewerkt naar 2 sfeervolle 
kerstconcerten op zondag 16 de-
cember. Koorervaring kan een pre 
zijn, maar is niet vereist. Dit pro-
ject kan zelfs de ultieme eerste 
kennismaking zijn met het zingen 
in een koor. Diegenen die graag 
een keer een repetitie willen uit-
proberen zijn eveneens welkom 
tijdens de eerste oefensessie op 
2 oktober. Dan kun je daarna be-
sluiten of je je definitief wilt aan-
melden om mee te zingen. Het 
repertoire is afwisselend en be-
vat naast veel populaire kerstlied-
jes zoals Let is snow en Do they 
know it’s christmastime ook een 
paar licht klassieke stukken zo-
als de Christmas Lullaby van John 
Rutter en het prachtige Ave Maria 
van Caccini. De repetities zijn van 
20.15 uur tot 22.15 uur bij Dans- 
en partycentrum Colijn, Indu-
strieweg 20 in Uithoorn. Aanmel-
den kan via de website www.uit-
hoornskerstkoor.nl Daar is tevens 
meer informatie te lezen en mu-
ziek te beluisteren.

Schijfgroep Uithoorn organiseert Demolition Day
Slopen van (oude) gebouwen is een 
specialisme
Uithoorn - Zaterdag 22 septem-
ber a.s. is het ‘ Demolition Day’ 
bij de firma Schijf, Houthandel 
& Sloopwerken BV, aan de C.T. 
Storkweg 21 in Uithoorn (Indu-
striegebied-Noord). Van 10.00 tot 
16.00 uur zijn belangstellenden 
van harte welkom om kennis te 
nemen van deze dag die het ka-
rakter draagt van een evenement. 
Demolition Day is overigens een 
landelijk gebeuren waar 12 lo-
caties open zijn, georganiseerd 
door de branchevereniging voor 
sloopaannemers en asbestverwij-
deringsbedrijven, VERAS (www.
sloopaannemers). Alle afdelin-
gen van de Schijfgroep, te we-
ten Renovatie, Restauratie, Muta-
tie en Fundatie sloopwerken, As-
bestverwijdering, Boren en za-
gen met diamantgereedschap en 
Specialistisch Transport, presen-
teren zich die dag als gespeciali-
seerde bedrijven.
De brancheverenging, waar Schijf 
deelnemend lid van is, koppelt di-
verse opleidingen in dit gespeci-
aliseerd bedrijfsgebied aan deze 
dag waar belangstellenden ken-
nis mee kunnen maken.
Juist in deze branche is er veel 
werk te doen – maar te weinig 
personeel beschikbaar. Oplei-
ding tot specialist in een van de 
bedrijfstakken biedt tal van car-
rièremogelijkheden. Hierover 
kan men zich oriënteren op het 
Schijfterrein dat die dag geheel 
vrij toegankelijk is en waar men 
tal van demonstraties kan zien 
die betrekking hebben op de ver-
schillende werkgebieden. Voorts 
krijgt men een uitgebreid over-
zicht van het opgestelde materi-
eel en het materiaal. 

Werk met toekomstperspectief
“We maken er een mooi evene-
ment van met voor de bezoekers 
interessante activiteiten die soms 
ook een interactief karakter heb-
ben. Er zijn twee doelstellingen 
aan gekoppeld.
Ten eerste het in een beter dag-
licht stellen van het vakgebied 
waar praktisch opgeleide men-
sen gespecialiseerd werk doen 
en daarin hun brood verdienen. 
Ten tweede om eventuele nieu-
we aanwas vanuit de mbo-scho-
len zodanig te interesseren dat zij 
daarna voor een van die specialis-
men kiezen middels een beroeps-
opleiding.
Wij kunnen ze een heleboel werk 
en dus een baan garanderen met 
een mooi toekomstperspectief. 
Maar dat moet je wel willen na-
tuurlijk,” laat adjunct-bedrijfslei-
der Restoric & Schijf Transport BV 
Tristan Frese weten. Die dag zijn 
er veel demonstraties en natuur-
lijk kan men zich oriënteren op de 
eindproducten die het ontmante-
len en afbreken van bebouwing 
opleveren.
Dat zijn duizenden nog bruikbare 
bouwmaterialen en componen-
ten. Dat is een heel belangrijk ge-
geven binnen de wat sterk in op-
komst is, te weten de circulaire 
economie.
In de loods van 3.000 m2 met in-
gang waarboven Schijf Restoric 
staat en die men moet zien als de 

‘winkel’, kan men het eindresul-
taat in de vorm van een ongelo-
felijke hoeveelheid gesorteerde 
producten van allerlei oorsprong 
en bijzondere herkomst zien die 
ook te koop zijn (bijgaande foto’s 
geven een indruk). Deze materi-
alen kunnen in het kader van de 
circulaire economie een tweede 
leven krijgen. “Kortom, wij willen 
en kunnen die dag behoorlijk wat 
laten zien van onze kennis, know-
how, disciplines, de werkzaam-
heden die we uitvoeren, de ma-
nier hoe we dat doen, het materi-
eel wat daarbij wordt gebruikt en 
natuurlijk de eindproducten. We 
hebben tevens een eigen tim-
mer- en meubelwerkplaats waar 
klanten de aangekochte produc-
ten op maat of er iets bijzonder 
van kunnen laten maken, zoals 
tuinmeubilair, binnen- en buiten-
meubilair, kasten, deuren, ban-
ken enzovoort,” Aldus Tristan die 
samen met Sabrina Stam, colle-
ga’s en vrijwilligers de organisa-
tie in goede banen zal trachten 
te leiden.

Het is al met al meer dan interes-
sant een bezoek te brengen aan 

Demolition Day, ook al omdat 
men zelf interactief kan zijn bij de 
verschillende activiteiten. Zo kan 
men instappen in een nageboots-
te asbestverwijderingsinstalla-
tie of onder begeleiding met een 
graafmachine zand scheppen. Er 
zijn demonstraties met een boor- 
en zaagopstelling, er is een labo-
ratorium waar men onderzoeks-
resultaten kan zien van gevaar-
lijke stoffen etc. Maar bovendien 
locaties waar men informatie kan 
krijgen over de verschillende vak-
gebieden en opleidingen.
Ook voor de kinderen valt er een 
en ander te doen en er is muziek. 
Maar u kunt nog veel meer te zien 
en ontdekken, waarbij ook de in-
wendige mens niet wordt verge-
ten.
Toegang tot de Demolition Day 
is gratis en er wordt voor plenty 
parkeerruimte gezorgd. U kunt 
zich desgewenst nog altijd aan-
melden voor deze dag via www.
demolitionday.nl.
Omdat het hier voornamelijk een 
buitengebeuren betreft hoopt de 
organisatie op mooi (in elk geval 
droog) weer. Maar dat heeft zij 
helaas niet in de hand.

Gemeentehuis wordt Vrijwilligershuis
Uithoorn - Zaterdag 15 septem-
ber was het gemeentehuis in Uit-
hoorn nauwelijks herkenbaar als 
gemeentehuis. Tweeëntwintig 
organisaties trokken alles uit de 
kast om de ontvangsthal om te 
toveren tot een spetterende vrij-
willigersmarkt. Het enthousiasme 
was er al bij het opbouwen van 
de tafels, maar werd alleen maar 
groter toen bleek dat ook de Uit-
hoornse inwoners er veel zin in 
hadden. Er werden leuke con-
tacten gelegd, wensen en dro-
men besproken en informatie uit-
gewisseld. Er was zoveel vrijwilli-
gerswerk te ontdekken, dat me-
nig bezoeker moeite had met kie-
zen. Onder andere de EHBO ver-
eniging, het samenwerkingsver-
band Uithoorn voor Elkaar, Ceres 
Kringloop, radio Rick FM, het Ho-
ge Heem en Technet waren pre-
sent om te laten zien hoe veelzij-
dig het vrijwilligerswerk is. Geluk-
kig was er een overzichtelijk gids-
je voor de bezoekers, zodat zij al-
le organisaties, een korte om-

schrijving en de contactgegevens 
compleet hadden.

Evaluatie
Na afloop hebben de aanwezi-
ge organisaties een evaluatie in-
gevuld. Ook de resultaten liegen 
er niet om: Gemiddeld kreeg elke 
organisatie 15 geïnteresseerden 
op bezoek en maakten zij 4 ver-

volgafspraken. Zowel de campag-
ne voorafgaand aan de markt als 
de markt zelf werd hoog gewaar-
deerd met respectievelijk een 8,5 
en een 8,9! Het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk hoopt dat dit evene-
ment nog lang zal nagloeien in 
leuke samenwerkingen en waar-
devolle nieuwe vrijwilligers die 
hun plek hebben gevonden.
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Nieuwe boek van Yolanda Braton uit de Kwakel is verschenen
Persoonlijke verhalenbundel vol 
inspirerende anekdotes
De Kwakel – Vorige week is het 
nieuwe boek ‘ Yodestiny- Inspira-
tie halen uit het leven’ van Yolan-
da Barton verschenen. Deze ver-
halenbundel wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Boekscout. Yodes-
tiny  is een persoonlijke verhalen-
bundel vol anekdotes uit het le-
ven. De meest uiteenlopende on-
derwerpen komen aan bod zo-
als: verbondenheid, angst, kwets-
baarheid, loslaten. Yolanda Bar-
ton heeft het aangedurfd om 
haar ervaringen en inzichten te 
delen met de lezers. Laat je ver-
rassen door haar verhalen die zo-
wel humoristisch als serieus en 
gevoelig zijn. Zij hoopt met deze 
verhalenbundel
mensen te stimuleren om zich 
niet uit het veld te laten slaan 
door kritiek of nare gebeurtenis-
sen, maar zich te focussen op po-
sitieve ervaringen en op zichzelf. 

Het leven zit vol verrassingen. Als 
je ervoor openstaat, kan ook jij in-
spiratie halen uit Yodestiny

Over de auteur
Yolanda Barton (1965) is gebo-
ren in Engeland en woont sinds 
haar zesde jaar in Nederland. Bin-
nen zeer korte tijd leerde zij Ne-
derlands schrijven en lezen. Het 
lezen van boeken was niet aan 
haar besteed. Ze stond liever op 
het toneel. Haar improvisatieta-
lent en gevoel voor humor brach-
ten haar mooie figuratie- en to-
neelrollen. Vorig jaar besloot zij te 
stoppen met het amateurtoneel 
en is zij begonnen met het schrij-
ven van korte verhalen. In eerste 
instantie bedoeld om haar hart te 
luchten. Maar toen haar huidige 
vriend haar schrijftalent ontdek-
te, ontstond het idee om Yodeti-
ny uit te geven.

NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - De NVVH bestaat dat 
nog? Dat is toch iets uit de vori-
ge eeuw? 
Maar de NVVH is met haar tijd 
meegegaan, dat blijkt o.a. uit de 
naamtoevoeging ‘Vrouwennet-
werk’. Al jaren houden we ons niet 
meer bezig met bijv. de kwaliteit 
van een wasmiddel,  maar richten 
we ons op de moderne vrouw die 
midden in de maatschappij staat. 
De afdeling Uithoorn is een actie-
ve en bloeiende/groeiende afde-
ling met ruim160 leden in de leef-
tijd van 55 tot 90 jaar.
Na de zomerstop in de maanden 
juni, juli en augustus zijn we met 

de NVVH Vrouwennetwerk afde-
ling Uithoorn weer van start ge-
gaan met allerlei activiteiten. Wij 
bieden onze leden interessante, 
culturele, sportieve en gezellige 
bijeenkomsten. Zo organiseren 
wij vrijwel maandelijks excursies 
en interessante lezingen. Vaste 
onderdelen vormen conditietrai-
ning, leeskring, museumbezoek, 
bridge en het gezamenlijk kof-
fiedrinken/eten. Sinterklaas en 
Kerstmis worden bij ons echt ge-
vierd. Wilt u meer weten over lid-
maatschap en/of deelname dan 
kunt u contact opnemen met  Ria 
den Blanken tel. 565586.

SCAU opent seizoen in De Schutse 
met briljante pianoklanken
Uithoorn - Het was voor de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) eerst een bitte-
re pil. De pittoreske Thamer-
kerk met zijn bijzondere ambi-
ance leek eerst de enige plek 
voor de maandelijkse concerten 
en voor de lichte muze. Toen het 
gebouw begin dit jaar in de ver-
koop ging, moest met pijn in het 
hart afscheid van de“Parel aan de 
Amstel”worden genomen. Geluk-
kig kon de hele, al geplande, se-
rie concerten en kleinkunstoptre-
dens voor het seizoen 2018-2019 
dank zij de vlotte medewerking 
en de gastvrijheid van de Protes-
tantse Gemeente Uithoorn ver-
huizen naar De Schutse.

Feilloos afgestemd
De concertvleugel van de SCAU 
is uiteraard meeverhuisd. Het is 
voor De Schutse zeker een aan-
winst dat daar permanent zo’n 
mooi instrument beschikbaar is 
voor muzikale omlijsting van bij-
eenkomsten en concerten in de-
ze grote, mooie, lichte ruim-
te, midden in Zijdelwaard, met 
goede pauzevoorzieningen en 
veel parkeerruimte vlakbij. Dat 
zijn voor de SCAU stellig positie-
ve kanten van de verhuizing, zo-
als zondag bleek uit de grote op-
komst met rond 150 bezoekers 
in de zaal.”Zo heeft ieder nadeel 
zijn voordeel”, zei SCAU-voorzit-
ter Bob Berkemeier, met Johan 
Cruijff, in zijn openingswoord.
Wat op de vleugel mogelijk is, 
bleek zondagmiddag op briljan-
te wijze door het concert van pia-
noduo Irina Parfenova en dochter 
Helena Basilova. Dit was het con-
cert waarmee het eerste SCAU-
seizoen in deze nieuwe omge-
ving werd geopend. Waarne-
mend burgemeester Heiliegers 
memoreerde in zijn openingstoe-
spraak de vijfentwintig jaar waar-
in de SCAU al actief is in de Uit-
hoornse samenleving. Door de 
SCAU werd ook op prijs gesteld 
dat verschillende raadsleden naar 
dit bijzondere openingsconcert 
waren gekomen. 
Het pianistenduo had een prach-
tig programma bedacht. Na de 
melancholieke openingsmaten 
van Schuberts Fantasie in f klein 
volgden de stormachtige en bril-
jant gespeelde delen van dit pa-
radestuk voor pianoduo’s. Feil-

loos vlogen de vier perfect op el-
kaar afgestemde en soms over 
elkaar heen springende han-
den van de pianistes over de vol-
le breedte van het toetsenbord. 
Meeslepend werd dit fantastische 
stuk vertolkt.

Vuurwerk 
De daarna gespeelde zes duet-
ten opus 11 van Rachmaninov 
zouden bedoeld zijn voor de sa-
lon, vertelde Ruurd van der Weg, 
voorzitter van de Sectie Muziek 
van de SCAU, in zijn toelichting. 
Maar de pianistes lieten bij hun 
knappe vertolking van de, afwis-
selend rustige en snelle, delen 
van deze zesvoudige reeks wel 
horen dat pianisten in zo’n Russi-
sche salon over technisch mees-
terschap moesten beschikken. 
Zoals het vol vuur en met enorm 
muzikaal enthousiasme spelen-
de moeder-dochter-duo. Aange-
naam was na de pauze de kennis-
making met de compositie “Moe-
der Winter” van Helena Basilova’s 
vader, Alexander Basilov. Helena 
stelt zich het sympathieke doel 
de vele mooie composities die zij 
in dozen van haar overleden va-
der aantrof uit te geven en ook 
zelf te spelen. 
Behalve Rachmaninov was ook 
Strawinsky voor haar vader een 
favoriete componist. In De Schut-
se zat niet het grote orkest dat 
diens“Sacre du Printemps” in de 
orkestbak bij een balletvoor-
stelling in Parijs uitvoerde, maar 
klonk de bewerking van Strawins-
ky zelf voor piano vierhandig. 
Ook al zat geen enorm orkest op 
het podium, dat dit baanbreken-
de werk uit 1914 ook in de mini-
male bezetting voor twee pianis-
tes op één vleugel niets aan zijn 
wilde zeggingskracht heeft verlo-
ren, merkten de SCAU-bezoekers 
zonder voorbehoud. Wat een pi-
anistisch vuurwerk werd daar af-
gestoken! Met een stukje Schu-
bert als toegift werd de woeste 
golfstroom  uit de vleugel weer 
naar een rustig kabbelend beekje 
geleid. Dat werd het slot van een 
prachtig openingsconcert.
Op zondag 14 oktober komt taal-
kundige en schrijver Wim Daniëls 
bij de SCAU praten over “De won-
dere wereld van de taal”. Informa-
tie over  programma en kaartver-
koop: www.scau.nl.

Toneelgroep Maskerade speelt 
hilarische camping-klucht
Uithoorn - Op vrijdag 26 en za-
terdag 27 oktober 2018 staat de 
toneelvereniging van Uithoorn 
op het podium van het Alkwin 
Kollege met de voorstelling ‘Een 
rits te ver’ van Jon van Eerd.
Bij het Grote Toneel wordt nogal 
eens neergekeken op de klucht. 
Het genre van ‘makkelijke grap-
pen, vele deuren en plat vermaak’ 
wordt niet serieus genomen. 
Het kluchtspelen is echter een 
lastige en technische vorm van 
acteren.
Je moet heel precies zijn, haar-
scherp in je timing zitten en feil-
loos aanvoelen hoe lang je een 
grap kan uitspelen. Het moet er 
los en gemakkelijk uit zien, maar 
je moet tegelijkertijd in een exact 
radarwerkje zitten qua mis-en-
scene. Deur open, deur dicht, 
haastverkleding, vallen, (bijna) 
struikelen en andere halsbreken-
de toeren uithalen en dat alle-
maal terwijl je in je rol moet blij-
ven. 
Jon van Eerd blies met deze door 
hem geschreven voorstelling de 
klucht in Nederland nieuw leven 
in, met een krankzinnig verhaal 
dat zich afspeelt op een camping. 
Uiteraard met persoonsverwisse-
lingen, verwarringen, platte grap-

pen en – hoe kan het ook anders 
– deuren.
De kaartverkoop is gestart, dus 
wil je zelf zien hoe het er op cam-
ping de wielewaal aan toe gaat 
en of de camping wel open mag 
blijven van de inspecteur? Kaar-
ten zijn online te reserveren 
www.toneelgroepmaskerade.nl 
of telefonisch 06-10831923  De 
uitvoering begint om 20.15 uur. 
Zaal open 20.00 uur. Entree 12,50 
per persoon

Rode Kruis Vakantie-
week erg geslaagd
Uithoorn - Begin september ging 
het Rode Kruis (locatie Uithoorn/
De Kwakel) voor de vierde keer 
op vakantie met 36 gasten en 11 
vrijwilligers. Dit keer ging de reis 
naar Lunteren in Gelderland, in 
Groepshotel Het Bosgoed, een 
heel mooi gebouw, speciaal inge-
richt voor oudere en mindervali-
de mensen.
De omgeving is heel mooi en met 
een uitstekend programma is de 
reis weer druk en gezellig gewor-
den. Met een combinatie van ex-
cursies, optredens in het hotel en 
een mengeling van vrije tijd voor 
wandelen, spelletjes of gewoon 
lekker relaxen met koffie, was er 
voor iedereen altijd iets te doen 
– of niet!
Het programma bestond onder 
andere uit een optreden van een 
shantykoor, een boottocht van-
uit Elburg, een busreis over de 

Posbank bij Arnhem – haarspeld-
bochten en verre uitzichten over 
het landschap – en winkeluitjes 
naar Barneveld en Lunteren. Dit 
werd allemaal afgerond met een 
Bonte Avond uitgevoerd door 
de vrijwilligers, een nostalgische 
– en soms hilarische – terugblik 
op de muziek van de Jaren ’50, en 
op de zonnige zondag met een 
heerlijke lunch in de openlucht, 
gevolgd door een prachtig con-
cert gegeven door het Aalsmeers 
Saxofoon Kwartet. Al met al is de-
ze week in een indrukwekkend 
hotel met een uitstekend restau-
rant, veel meer zon dan regen, 
een zeer geslaagde week gewor-
den en zeker voor herhaling vat-
baar.
Met dank aan diverse sponsorbe-
drijven in Uithoorn, het vakantie-
comité en vrijwilligers van de Ro-
de Kruis vakantieweek. Geweldig!

Lezing Tsarenfamilie
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een le-
zing “De laatste tsarenfamilie” op 
1 oktober 2018 in de Schutse , de 
Merodelaan, Uithoorn.
Op maandagmiddag 1 oktober 
van 14.00 -16.00 uur zal mevrouw 
Tatjana Polma Gorlova een lezing 
verzorgen met als onderwerp “De 

Romanov, de laatste tsarenfami-
lie.
Mevrouw Polma Gorlova is reis-
leidster/gids voor culturele rei-
zen door Rusland en aan de hand 
van dia’s kan zij ons veel vertellen 
over de historie van Rusland en 
de tsarenfamilie.
Leden gratis. Niet leden € 3,-

Bij inleveren oud klein elektrisch apparaat

Gratis kwartetspel bij 
kinderboerderij De Olievaar
Uithoorn - Stichting Kinderboer-
derij De Olievaar uit Uithoorn 
is een Wecycle-inleverpunt en 
geeft kwartetspellen weg bij in-
levering van afgedankte, klei-
ne elektrisch apparaten (op=op). 
Het leuke kwartetspel geeft jong 
en oud spelenderwijs informatie 
over alle Wecycle-inleverpunten 
voor afgedankte elektrische ap-
paraten en energiezuinige lam-
pen (e-waste). Wecycle organi-

seert de inzameling en recycling 
van e-waste in Nederland.
Elke kinderboerderij in Nederland 
kan inleverpunt worden waar be-
zoekers gratis afgedankte kleine 
elektrische apparaten kunnen in-
leveren. Als dank voor deze inzet 
ondersteunt Wecycle vanuit een 
maatschappelijke sponsoring 
de kinderboerderij jaarlijks met 
€250,-. Dit bedrag kan de boer-
derij naar eigen inzicht besteden.

40, 50 en 60 plussers leren 
muziekinstrument spelen
Uithoorn - Voor het derde jaar 
organiseert Muziekverening KnA 
het project ‘Middelbare Muziek 
Meesters en afgelopen maandag 
was de informatieavond.
Het was een drukte van belang 
en er hebben zich nu al weer veel 
deelnemers aangemeld voor het 
project. Het geeft oudere aanko-
mende muzikanten de gelegen-
heid laagdrempelig in te stappen 
en zo kennis te maken met het le-
ren bespelen van een muziekin-
strument én deel uit te gaan ma-
ken van een echt orkest.
Samen muziek maken is leuk! De 

deelnemers van het eerste Mid-
delbare Muziek Meesters pro-
ject spelen inmiddels al heel aar-
dig hun partijtje mee in het leer-
lingenorkest. Zij laten zien dat je 
nooit te oud bent om nog een 
muziekinstrument te leren be-
spelen! De instrumenten waaruit 
gekozen kan worden zijn trom-
pet, hoorn, klarinet, trombone, 
euphonium, dwarsfluit en saxo-
foon. Heeft u de informatieavond 
gemist maar toch belangstelling 
om dit jaar nog mee te doen? 
Neem dan contact op met kna.
opleidingen@gmail.com

Fragment uit het boek
Mijn voorhoofd voelt bezweet en 
ik voel de zweetdruppels aan al-
le kanten langs mijn gezicht en 
lichaam lopen. Hoe gênant is dit 
voor een vrouw. Ik heb me nog 
wel leuk aangekleed en mijn lan-
ge blonde haren in model ge-
föhnd. Tegenwoordig is het al een 
hele klus om me vrouw te voelen, 
want wat ik ook aantrek, ik voel 
me een Michelinpoppetje en sexy 
voel ik me al lang niet meer. Leuk 
die reclamespots van Hunkemöl-
ler, maar bij mij staan die setjes 
niet zo mooi als bij een Doutzen 
Kroes, want ik heb een boeddha-
buikje en bovendien is mijn maat 
niet altijd beschikbaar.
En nu voel ik me vreselijk opgela-
ten met natte haren en een rood 
aangelopen gezicht. Ik probeer 
als een gek te camoufleren dat ik 
het warm heb. Met het servet dep 

ik mijn gezicht en mijn glas spa 
rood houd ik tegen mijn voor-
hoofd gedrukt, terwijl ik onzeker 
om me heen kijk of niemand dit 
gênante schouwspel doorheeft.
Daar zit ik dan, vechtend tegen 
de hitte aan tafel terwijl mijn 
vriend geniet van zijn eten. Hij 
reageert niet eens meer op mijn 
zweetaanvallen. Ik wil van tafel 
weglopen en naar het toilet ren-
nen, zodat ik mijn gezicht en pol-
sen nat kan maken. Maar ik blijf 
zitten, want ik vind dat onge-
past. Maar wat nu? Meer weten: 
Uitgever: Erwin de Haan, e-mail:  
marketing@boekscout.nl.
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Na een mooie zomer komen 
we weer in beweging 
met onze beweging.
We hebben het afgelopen 
jaar veel tijd en energie ge-
stoken in de beweging om in-
woners meer te gaan betrek-
ken bij de samenleving. De va-
kantie stond in het teken van 
even niet denken aan het In-
wonerscollectief en loslaten. 
Het hoofd weer even leegma-
ken is goed om zaken weer te 
reflecteren en inspiratie op te 
doen.  Ik maakte samen met 
mijn echtgenote een roadtrip 
door Italië van noord naar zuid 
en weer terug. Het  was weer 
heerlijk genieten van het lek-
kere weer, het heerlijke eten, 
de natuur en de vooral de 
mensen in alle maten en soor-
ten. Toch werd ik op deze trip 
weer even aan ons ideaal her-
innerd toen wij aan de Amalfi-
kust twee dagen bivakkeerde 
op een soort van camping. Al-
le andere dagen sliepen wij in 
hotels of een Bed en breakfast 
maar op aandringen van mijn 
echtgenote moest ik er ook 
aan geloven om twee dagen 
in een tent te slapen. In een 
goede relatie is het immers ge-
ven en nemen. Het werden de 
mooiste twee dagen van onze 
roadtrip en het voorbeeld hoe 
een gemeenschap met elkaar 
het heel leuk en gezellig kan 
hebben zonder al te veel luxe. 
Zes dertigers van verschillen-
de komaf  hadden hier aan de 
Amalfikust een citroenplanta-
ge gekocht en omgetoverd tot 
een paradijselijk vakantieoord. 
Tegen de berghelling van de-
ze sprookjesachtige kust had-
den zij acht tenten neergezet. 
Iedere plek had zijn eigen ci-
troenbomen waar men zelf 
de citroenen mocht plukken. 
Er was een gemeenschappe-
lijke moestuin waar groente, 
kruiden en fruit geplukt mocht 
worden voor eigen gebruik en 
waar je als je zin had ook een 
handje mee mocht helpen. 
Onder aan de berg was een 
soort van verzamelpunt gecre-
eerd voor de gasten waar een 
lange tafel stond. Het was de 
wens van de eigenaren om ge-
zamenlijk met hen en de ande-
re gasten daar de maaltijden 
te nuttigen die zij zelf uit eigen 
tuin op tafel toverde. Toen wij 
de eerste avond aanschoven 
waren wij nog wat sceptisch of 
wij dit wel zo leuk zouden vin-
den. Maar al gauw wisten we 
dat dit een goede keus was ge-
weest want eenmaal aan tafel 
kwamen de gesprekken on-
derling al snel op gang over al-
lerlei zaken. We zaten met Aus-
traliërs, Zuid-Afrikaners, Gro-
ningers, Denen en Italianen 
uit Noord en Zuid. Het eten 
was heerlijk en toen onder het 
genot van een zelfgemaak-
te limoncella er een gitaar te-
voorschijn werd gehaald en de 
Zuid Afrikaan begon te spe-
len en iedereen ging meezin-
gen was voor ons wel duidelijk 
dat het leven zo bedoeld was. 
Gezellig met elkaar en luiste-
ren naar elkaars verhalen en 
culturen. Uiteraard zijn we de 
tweede dag daar weer aange-
schoven want daar kan geen 

Michelin sterren restaurant te-
gen op.  Dit is samenredzaam-
heid, verbinding en saamho-
righeid ten top. Hier wordt je 
blij van! Hier telt het individu 
maar is het samen zijn even 
belangrijk.  
Die gezelligheid en saamho-
righeid kwamen we eenmaal 
terug in Nederland ook weer 
tegen. We waren bij een festi-
val waar Blof het publiek ver-
maakte. Iedereen zong uit vol-
le borst mee en schouder aan 
schouder deinsden we ge-
broederlijk en gezusterlijk als 
één grote familie op de klan-
ken van de muziek. Wat wil een 
mens nou nog meer dan “Alles 
is liefde”, “Omarm me” en “de 
wereld is van iedereen”. Maar 
de pakkende teksten van Blof 
zetten je natuurlijk ook aan het 
denken, want een nummer als 
“Harder dan ik hebben kan” 
doet je beseffen dat het leven 
niet alleen maar een feestje 
is. Die saamhorigheid op een 
festival is niet altijd te zien in 
het dagelijks leven. Want we 
zijn toch wel heel veel bezig 
met ons zelf. In de individuele 
maatschappij waarin we leven 
is er ook niet zoveel tijd voor 
de ander. Als er een feestje te 
vieren is weten we elkaar nog 
wel te vinden maar we hebben 
vaak geen tijd voor een ander-
mans beslommeringen of pro-
blemen. We hebben het zelf al 
druk…druk..druk genoeg.  
In onze beleving zou het le-
ven eigenlijk toch gewoon een 
feestje moeten zijn. Bij tegen-
slag wordt je als vanzelfspre-
kend geholpen door de men-
sen om je heen zodat je snel 
weer mee kan genieten. Veel 
meer delen met elkaar zowel 
geluk als verdriet. En niet al-
leen maar nemen maar ook 
geven. Want daar worden we 
allemaal gelukkiger van. 
Na de heerlijk vakantie waar de 
zon maar leek te blijven schij-
nen was het weer tijd om met 
onze beweging aan de slag te 
gaan. Genoeg mooie inspiratie 
opgedaan en het hoofd was 
weer leeg. Na de zomer heb-
ben we goede gesprekken ge-
had met de Gemeente en de 
Wethouder Kiki Hagen en de 
zon voor ons als Inwonerscol-
lectief is blijven schijnen. Wij 
kunnen nu samen met lokale 
politiek, gemeente en maat-
schappelijke partners wat con-
creter worden over wat er nu 
precies bedoeld wordt met de 
beweging.
Dat is niet in twee zinnen uit te 
leggen en ook niet in een co-
lumn. We zijn dan ook samen 
aan het brainstormen hoe wij 
onze bedoeling goed en dui-
delijk aan de inwoners kun-
nen gaan uitleggen. We vra-
gen nog even geduld en als u 
dat niet heeft en nu al meer 
wilt weten over onze plan-
nen neem dan gerust contact 
met ons op want wij hebben 
ook een lange tafel waar we u 
graag ontvangen voor een kop 
koffie en een goed gesprek. 
Email dan naar drv@inwoners-
collectief.nl voor een afspraak. 
En we kunnen u hulp en ex-
pertise  misschien heel goed 
gebruiken. 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Inwonerscollectief laat de 
inwoners aan het woord

Mijdrechtse Zonnebloemgasten 
terug van weg geweest
De Ronde Venen – Het afgelopen 
weekend, zijn 11 gasten en 11 
vrijwilligers, moe maar voldaan 
weer thuis gekomen na een ener-
verende midweekvakantie in Parc 
Spelderholt in Beekbergen. Een 
schitterend en gastvrij hotel in 
een prachtige omgeving. Maan-
dag, de derde september, gestart 
met een bezoek aan Ouwehands 
dierenpark te Rhenen en daar ui-
teraard de Panda’s gezien. Dins-
dag na een heerlijke brunch Pa-
leis het Loo bezocht en daar de 
prachtige tuinen en stallen be-
wonderd. Woensdag naar het 
Park De Hoge Veluwe voor onder-
meer een bezoek aan het jacht-
slot, het museum en de beelden-
tuin. Voor velen een eerste ken-

nismaking. Woensdagavond een 
optreden van het kwartet Born in 
Brighton, vier heren, dat a capella, 
hele mooie liedjes zongen. Don-
derdagmorgen hebben de gas-
ten en de vrijwilligers gezwom-
men in het inpandige zwembad. 
In de middag, na een wandeling 
rond het hotel, hebben de gas-
ten zich laten verwennen door 
het verwenteam  met als resul-
taat mooie gelakte nagels, scho-
ne huid door maskers, verzorgd 
kapsel door onze vrijwilligerster 
Greet etc. etc. Vrijdag naar El-
burg, waar zij een zandsculpcul-
turen evenement (Bijbelse Zand-
verhalen) hebben bezocht. Ge-
maakt door 20 Russische kunste-
naars, behorend tot de top van 

de wereld. Daarna hebben wij het 
stadje Elburg bewonderd, waar 
op dat moment de Botterdagen 
werden gevierd. Verrast door een 

optreden van een vrouwelijk vis-
serskoor in de haven. Als afslui-
ting naar het restaurant Kokido in 
Mijdrecht. Daarna naar De Drie-
huiszaal, waar ze weer, evenals op 
de maandag, gastvrij werden ont-
vangen. Met dank aan de sponso-
ren: Het Ronde Venen Fonds, De 
Zonnebloem, de Rikistichting en 
de DCR.

EHBO en Brandweer klaar 
voor nieuw seizoen
Wilnis - Een bezoeker die een 
stiekem sigaretje op karton gooit. 
Het scenario van de jaarlijkse oe-
fenavond waarbij de vrijwillige 
brandweer van Wilnis en de afde-
ling Wilnis van de KNV EHBO de 
krachten bundelen. Dit keer was 
Alcar Benelux B.V. gastheer voor 
een grote groep slachtoffers en 
hulpverleners. 
 Mensen in veiligheid brengen, ze 
geruststellen, brandwonden be-
handelen en zelf vooral kalm blij-
ven. Na een actief zomerseizoen 
waarbij de EHBO-ers van Wilnis 
bij veel evenementen aanwezig 
waren, werd aan het begin van 
het lesseizoen een beroep ge-
daan op de parate kennis van de 
hulpverleners.
 
Weet u wat te doen?
Hopelijk weet u dat u een brand-
wond eerst moet koelen met 
koel, maar niet koud, water. Maar 
herkent u een tweedegraads 
brandwond? Weet u wanneer u 
het zelf kan behandelen, wan-
neer u naar de huisarts moet en 
wanneer 112 te bellen? Ook voor 

de leden was het even nadenken. 
Het blussen werd gelukkig met-
een door de vrijwilligers van de 
brandweer opgepakt, zodat de 
EHBO-ers zich op de verwondin-
gen konden richten.
Een leerzame avond, genoeg om 
de komende weken over na te 
denken. Niet te lang, want 17 sep-
tember starten de vervolglessen 
en moet ook het handelen bij an-
dere verwondingen parate ken-
nis blijken. Wilt u ook EHBO leren? 
In het najaar start weer een cur-
sus. Via info@ehbowilnis.nl krijgt 
u alle informatie.

Yoga, Zang en Spel bij Paraplu
De Ronde Venen -  Wat extra 
aandacht voor lichaam en geest 
of juist meer zin in zang en/of 
spel? Dan heeft Stichting Para-
plu het volgende te bieden in de 
komende weken: Hata Yoga cur-
sus. Start 1 oktober en duurt tot 
15 april
Workshop Muzikaal Improvise-
ren: Wordt gehouden op 6 en 13 
oktober op xzaterdag van 10.30 – 
12.30 uur
Talentenspel: Wordt gehouden 
op donderdag 11 oktober van 
9.30 – 11.30 uur

Klankreis : Wordt gehouden op 17 
oktoberDatum:  

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via 
de website op www.stichtingpa-
raplu.nl. U kunt het programma-
boekje met inschrijfformulier ook 
afhalen bij de Paraplu of het ge-
meentehuis in Mijdrecht. Het in-
gevulde inschrijfformulier levert 
u in bij de Paraplu op de Pieter 
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via on-
ze email info@stichtingparaplu.nl  
kunt u terecht voor vragen.

Onderzoek botontkalking
Mijdrecht - Op 26 september kan 
men bij  Kerngezond Fysiothera-
pie, Hofland 54 in Mijdrecht de 
botdichtheid laten meten met 
een hielbotscan. Botontkalking 
begint al vanaf 35 jaar en steeds 
meer mensen krijgen op latere 
leeftijd osteoporose.
Dit is een aandoening waarbij de 
botten brozer worden en steeds 
makkelijker breken. Tijdig onder-

zoek kan veel duidelijkheid ge-
ven.Het consult bestaat uit drie 
delen: risicoanalyse met vragen-
lijst, ultrasound hielbotscan met 
direct de uitslag en advies (geen 
verkoop).
Kijk voor de voorwaarden en kos-
ten op www.osteocontrol.nl of 
vraag ernaar bij inschrijving.Men 
dient zich vooraf aan te melden 
op telnr. 0297-255003.

SeniorWeb DRV heeft 
nieuws voor u
De Ronde Venen - Wij krijgen 
steeds meer te maken met het 
feit dat veel senioren de smartp-
hone hebben ontdekt. Soms om 
er mee te internetten of met de 
kinderen te appen, maar veel va-
ker om er mee te fotograferen en 
die foto’s via andere media door 
te sturen. Maar…. uit onderzoek 
blijkt dat het mobieltje soms ge-
bruikt wordt om er onbewust een 
vingerafduk mee te maken. En 
dat is natuurlijk niet de bedoe-
ling. Komt omdat een mobieltje 
vasthouden om er foto’s mee te 
maken niet makkelijk is. Dat ding 
is ontworpen voor rechtshandi-
gen en te bedienen met de duim. 
Maar als je linkshandig bent of 
moeite hebt met de duim, dan 
ga je al gauw met twee handen 
werken waardoor de kans groot 
is dat de lens van de camera met 
een vinger bedekt wordt en er 
een niet bedoelde opname wordt 
vastgelegd.

Cursus
SeniorWeb herkent het probleem 
en onze cursus Google Foto’s be-
steedt er aandacht aan. De cursus 
omvat vier lessen van twee uur, te 
beginnen dinsdagmorgen 16 ok-
tober. Aan de orde komen het op-

slaan en rangschikken van foto’s 
en dan ook nog in de gratis onli-
ne te bereiken opslagruimte van 
Google zodat die foto’s voor al uw 
kennissen via internet te gebrui-
ken zijn 
Ander nieuws is dat de aandacht 
voor Windows 10 groeit. De cur-
sussen op 24 september en  17 
oktober zitten inmiddels vol. Re-
den om een extra cursus in te las-
sen. Acht donderdagochtenden 
in de bieb te Mijdrecht te begin-
nen donderdagmorgen 11 okto-
ber.  
Afsluitend: Vorige week hebben 
we weer 25 cadeaubonnen ont-
vangen voor één jaar gratis Seni-
orWeb-lidmaatschap en bestemd 
voor cursisten of bezoekers die 
nog geen lid zijn van SeniorWeb 
en/of nog niet eerder van deze 
actie gebruik hebben gemaakt. 

Voor meer informatie en aanmel-
den voor een cursus 0297-282938 
of 06 5345 4196 of een mailtje 
naar seniorwebdrv@gmail.com. 
Kijk ook eens op www.senior-
webderondevenen.nl  Zo niet 
dan helpen wij u tijdens de in-
loopmiddagen. Elke maandag- 
en woensdagmiddag van twee 
tot drie in de bieb te Mijdrecht.

Open dag Verkeers College
Mijdrecht - Het VerkeersCollege 
verzorgt op zaterdag 13 oktober 
weer de jaarlijkse Open Dag in 
Mijdrecht. 1 mei 2009 startte Het 
VerkeersCollege in Mijdrecht. Al 
snel groeide het bedrijf en kwa-
men er meer auto’s en collega’s 
bij. Ze verhuisde in mei 2011 naar 
de locatie op het industrieterrein 
in Mijdrecht. Ook dat werd al snel 
weer te klein voor de grote groe-
pen kandidaten. Vanaf 2014 zit 
het hoofdkantoor op de Diamant 
6 in Mijdrecht naast het Veenlan-
den college. De oude dansschool 
van Jan Verburg is nu dus defini-
tief een Verkeersschool gewor-
den. Via deze weg wil Het Ver-
keersCollege graag alle ruim 
5.000 leerlingen en hun instruc-
teurs bedanken voor het vertrou-
wen en hun inzet. “Door jullie zijn 
we nu uitgegroeid tot de groot-
ste, leukste en beste verkeers-
school van Mijdrecht, met 15 les-
auto’s, 7 motoren, bromfietsen, 
aanhangwagens, een vrachtauto 
en een eigen pand”.
Wilt u eens binnen komen kijken 
.. dat mag (tijdens openingstij-

den) natuurlijk altijd. 
We hebben zaterdag 13 oktober 
weer onze jaarlijkse open dag 
vanaf 10.00 uur. 
Kom gezellig langs voor een gra-
tis rijtest met de auto, BE, motor, 
bromfiets of rijsimulator.
Maak vast GRATIS de eerste km’s 
en ontvang daarna een oplei-
dingsadvies.
Ook kunt u, uw theoriekennis 
toetsen, over de nieuwe verkeers-
regels.
Natuurlijk kunnen zij daarbij ook 
al uw vragen beantwoorden over:
2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en 
de code 95 (nascholing chauf-
feurs).
Deze Open Dag zijn er speciale 
Kortingsacties voor de auto, mo-
tor, bromfiets en de
Rijsimulator. 
Komt u ook even langs? De kof-
fie en de instructeurs staan voor 
u klaar! 
Op Zaterdag 13 oktober van 
10.00 uur tot 15.00 uur.
Bij “Het VerkeersCollege” aan de 
Diamant 6 in Mijdrecht (naast het 
VLC).
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 13 sep-
tember werd door 45 liefheb-
bers deelgenomen aan de we-
kelijkse kaartavond in de Schut-
se.  Winnaar werd deze avond Cor 
de Beer met een mooi totaal van 
7614 punten. Als tweede eindig-
de op korte afstand To van der 
Meer met 7585 punten terwijl Eg-
bert Verkerk met 7090 punten de 
derde plaats voor zich opeiste. De 
poedelprijs, goed voor een fles 
overheerlijke wijn, was ditmaal 
voor Dea Lutte.
Zij wist uiteindelijk het schamele 
totaal van 4654 punten bij elkaar 
te sprokkelen.
De marsenprijzen bestaande uit 

prachtige door DUOplant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den gewonnen door Jan de Kuij-
er, Tineke de Munck, Douwe 
Douwstra en Willy van der Hilst 
terwijl de kadobonnen, eveneens 
te besteden bij DUOplant, in het 
bezit kwamen van Jan de Kuij-
er, Tineke de Munck, Piet van der 
Weijden en Anneke Lebesque. De 
flessen wijn gingen als marsen-
prijs naar Joke Rietbroek (2x) en 
Marian van Gestel (2x).
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt gespeeld op donderdag 20 
september  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

Herintreders halen uit bij BVK
De Kwakel - Onder de 37 pa-
ren die op donderdag 13 sep-
tember de weg naar Dorpshuis 
De Quakel wisten te vinden be-
vond zich een echtpaar dat al eer-
der lid van de BVK was geweest 
en nu na een afwezigheid van 2 
jaar een comeback maakte en dat 
hebben we geweten. Omdat zij 
er vorige week nog niet bij wa-
ren mochten Marjan en Ben v.d. 
Broek deze avond starten in de C 
lijn en daar verpletterden zij zon-
der enige vorm van mededogen 
alle andere paren door maar liefst 
72,5%  te scoren. Zo’n score kom 
je niet vaak tegen en die zal voor-
lopig ook waarschijnlijk niet over-
troffen worden. In de C-lijn wis-
ten op gepaste afstand Nico Ko-
ning en Jan Streng met 56,67% 2e 
te worden. Hans Elias (daar is hij 
weer) vormde een gelegenheids-
paar met Rie Bezuijen en die sa-
menwerking resulteerde in een 
3e plaats met 55% precies.
In de B-lijn deden Rina van Vliet 

en Gerda Bosboom een geslaag-
de greep naar de macht door met 
59,17% 1e te worden. Corrie en 
Ruud van der Peet bleven met 
57,5% aardig in de buurt. De top 
3 werd gecompleteerd door Ria 
en Hans Broers met 52,92%.
Addie en Hetty waren niet be-
stand tegen al dat geweld en zij 
werden deze avond 12e van de 
12 paren in deze lijn.
In de A-lijn was er een 2e opeen-
volgende 1e plaats voor Christa 
Leuven en Rita Ritzen, deze keer 
met 57,5%. Nel Bakker en Hans 
Wagenvoort scoorden een dege-
lijke 2e plaats met 57,08%.
Op plek 3 een paar dat dit jaar 
voor het eerst als bridgepaar bij 
de BVK speelt. Nieuwkomer Sjaak 
Koeleman wist met partner Wil 
van der Meer zijn eerste verslag-
waardige score op te laten teke-
nen: 3e met 55,42%.
In deze lijn waren Elly en Truus er 
niet helemaal bij en zij sloten dan 
ook de rij.

Klaverjassen bij 
Legmeervogels
Uithoorn - Traditie is dat als het 
voetbalseizoen begint ook het 
klaverjassen bij Legmeervogels 
weer wordt opgestart. De start 
van het klaverjasseizoen bij Leg-
meervogels is op vrijdag 28 sep-
tember om 20.00 uur. Jaren lang 
hebben Hein Nieuwendijk en 
Roy Kuijlenburg de organisatie in 
handen gehad.
Afgelopen seizoen zijn zij ge-
stopt. Hun taak wordt overge-
nomen door een Nel, en Gerrit 
Vink, Henny de Vries en Isabella 
vd Giessen. Dit kwartet nodigt u 
dan ook van harte uit om aanwe-
zig te zijn bij de start van het Leg-
meervogels klaverjasseizoen in 
het clubhuis van Legmeervogels. 
Aanvang 20.00 uur  Sportpark 
Randhoorn te Uithoorn. Er wor-

den op de vrijdagavond een 4-tal 
rondes gespeeld. Er is geen com-
petitie en gelijk na afloop van de 
maandelijkse klaverjasavond is 
de prijsuitreiking.
De deelnemers betalen slechts 
€3,- per persoon, per speelavond. 
En om het u makkelijk te maken 
mogen de deelnemers aan het 
klaverjassen doorrijden met hun 
auto, motor, snorfiets, tandem, 
bromfiets, fiets en autoped tot 
aan het clubhuis. Komt u toeval-
lig met uw paard? Ook dit mag 
hoor. Altijd wel een plaatsje te 
vinden waar wij het beestje even 
kunnen stallen.
Nu, wat kan u er nog van weer-
houden om op vrijdag 28 sep-
tember om 20.00 uur te komen 
klaverjassen bij Legmeervogels?

KDO plaatst zich wel voor de knock-
out fase van het bekertoernooi
De Kwakel - Na een 3-1 over-
winning op Aalsmeer en een 2-1 
nederlaag tegen Kolping Boys, 
speelde KDO afgelopen zater-
dag zijn laatste wedstrijd in de 
poule fase van de beker. Tegen-
stander was Blauw Wit Beursben-
gels en bij winst waren de Kwake-
laars zeker van de volgende ron-
de van de beker. Bij een gelijk-
spel was het hiervoor afhanke-
lijk van Aalsmeer en bij een ne-
derlaag zou het bekeravontuur 
erop zitten. Trainer Raymond de 
Jong kon in Amsterdam niet be-
schikken over zijn vaste doelman 
Jesper Oudshoorn (vakantie) en 
geblesseerde aanvallers Jesse 
Stange (lies) en Mathijs van Rijn 
(schouder).

Eerste helft
In de eerste helft waren er wei-
nig noemenswaardige hoogte-
punten te noteren op Sportpark 
Sloten. In de 5e minuut redde de 
nieuwe Kwakelse sluitpost Tobias 
Ravelli zeer bekwaam, nadat hij 
op vijf meter afstand een schot 
knap pareerde. De Amsterdam-

se thuisploeg, dit seizoen acte-
rend in de zaterdag tweede klas-
se A, maakte het spel in het eer-
ste verdrijf. Aan enkele handi-
ge dribbelaars hadden de Kwa-
kelaars hun handen vol, maar dit 
leidde niet tot kansen voor Blauw 
Wit Beursbengels. Aanvallend 
had KDO, met Joris Kortenhorst 
als gelegenheidsspits, weinig in 
te brengen. Toch waren de Kwa-
kelaars vlak voor rust uiterst ef-
fectief in één van de spaarzame 
aanvallen. Op de rand van bui-
tenspel werd Sven Vlasman aan-
gespeeld, waarna hij samen met 
Joris Kortenhorst op het Amster-
damse doel af kon lopen. Sven 
behield het overzicht en legde de 
bal af op Joris, die vervolgens met 
enige moeite de 0-1 kon binnen-
schieten, wat ook de ruststand 
betekende.

Na de rust
In het eerste kwartier na rust liet 
KDO het beste spel van de mid-
dag zien. Eerst was Joris Korten-
horst al dichtbij zijn tweede tref-
fer van de middag, maar in de 

53e minuut was het alsnog raak 
voor KDO. Nadat Mitchel Smits 
vanaf de linkerkant Joris Korten-
horst op de rand van het zestien-
metergebied inspeelde, zag Jo-
ris Thomas Stevens in kansrijke 
positie staan. Thomas werd aan-
gespeeld en wist een droge knal 
op 0-2 op het scorebord te bren-
gen. Vlak hierna had Thijs Plasme-
ijer de 0-3 op zijn schoen, maar 
één op één met de Amsterdamse 
doelman schoot hij net naast. In 
de 87e minuut bracht Blauw Wit 
Beursbengels de spanning nog 
terug in de slotfase door de 1-2 te 
maken. Verder dan een schot net 
over de lat in de blessuretijd kwa-
men de Amsterdammers geluk-
kig niet meer, waardoor de over-
winning van KDO niet meer in ge-
vaar kwam.
Spraakmakend in onze poule was 
dat eersteklasser Aalsmeer op ei-
gen veld met 0-1 onderuit ging 
tegen tweedeklasser Kolping 
Boys. Hierdoor plaatsen zowel 
KDO als Kolping Boys zich voor 
de knock-out fase en staat de fa-
voriet van de poule, Aalsmeer 

met lege handen. 
Aankomende zondag start de 
competitie voor KDO met een 
uitwedstrijd tegen RVC’33. In 
Reeuwijk speelt het elftal van 
Raymond de Jong om 14:30 uur 
dan tegen de degradant uit de 
eerste klasse B. Hopelijk kan KDO 
dan weer beschikken over de af-
wezigen van vandaag en direct 
een goed resultaat gaan neerzet-
ten.

Thamen honkballers 
verliezen thriller
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 
kwam de virtueel leider van de 
eerste klasse A op bezoek bij Tha-
men, WSB uit Apeldoorn. Het pu-
bliek was massaal aanwezig voor 
deze wedstrijd.
In een waar pitchers duel weet 
Thamen in een aantal innings 
dicht bij een eerste punt te ko-
men, maar het lukt net niet. WSB 
komt sporadisch op de honken, 
maar ook bij hun lukt het niet om 
te scoren.
Na negen innings is de stand nog 
steeds 0 – 0 en dan gaan de heren 
verlengen. In de tiende inning 
komt WSB meteen op de hon-
ken na een honkslag, er volgt een 
drie slag, en weer een honkslag. 
Er valt een nul op een actie van 
de pitcher naar de eerste honk-
man (2 uit). De volgende slagman 
krijgt een opzettelijk vier wijd en 

met alle honken vol is er dus een 
gedwongen loop situatie. 

Aan slag
De nummer 4 op de slaglijst van 
WSB komt aan slag en slaat de bal 
naar de kortestop en die maakt 
de keuze om de nul op het twee-
de honk te spelen i.p.v. op het 
eerste honk met de langzame-
re loper. De loper op het tweede 
honk bereikt het honk veilig na 
een sliding en het punt over de 
thuisplaat telt. De volgende nul 
valt en met een 0-1 achterstand 
gaat Thamen de gelijkmakende 
10e inning in. 
Thamen komt nog wel op de 
honken met een honkslag van 
Rick Groen en een geraakt wer-
per van Mike van Rekum, maar de 
pitcher van WSB geeft de overige 
heren geen kans.

AH Jos van den Berg 
sponsor scholierenveldloop
Uithoorn - AH Jos van den Berg 
is de komende 3 jaar hoofdspon-
sor van de scholierenveldloop die 
AKU dit jaar voor de 36e keer or-
ganiseert. De scholierenveld-
loop is elk jaar weer een groot 
loopspektakel waar elk tussen 
700-900 leerlingen van de basis-
scholen en het voortgezet onder-
wijs aan deelnemen.
AH Jos van den Berg volgt daar-
mee Klassewerk interieurbouw 
op, het bedrijf dat de afgelopen 

6 jaar dit evenement heeft onder-
steund. AKU is erg blij dat een lo-
cale ondernemer op deze manier 
onderstreept hoe belangrijk be-
wegen is voor de ontwikkeling 
van kinderen.
Hiermee hebben AKU en AH Jos 
van den Berg hun al bestaande 
samenwerking versterkt, aange-
zien Jos van den Berg ook de ko-
mende 3 jaar afstandssponsor 
blijft van de 1 km kidsrun tijdens 
Uithoorns Mooiste.

Op de foto tekenen Jos van den Berg en Wim Verlaan namens AKU de 
overeenkomst.

Competitie start voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Na het voorprogram-
ma, de KNVB bekercompeti-
tie waarin zowel Legmeervogels 
zondag 1 als Legmeervogels zon-
dag 2 zijn uitgeschakeld, gaat 
aanstaande zondag dan het ech-
te gebeuren, de competitie sei-
zoen 2018-2019 van start. Leg-
meervogels ingedeeld in de 1ste 
klasse A District West 1 komt 
in deze competitie tegen LSVV, 
Zaanlandia, Hoofddorp, Boshui-
zen, JOS/Watergraafsmeer, AGB,  
Zeeburgia, AFC’34, NVC,  FC Uit-
geest, Velsen, DSOV en Hillegom. 

Deze laatste is gelijk de eerste te-
genstander in de competitie
Zondag 23 september om 14.00 
uur Legmeervogels 1 – Hillegom 
1. Trainer bij hillegom is Stefan 
Teeken de trainer waarmee Leg-
meervogels is gepromoveerd 
van de 3e naar de 2e klasse. Ste-
fan teeken wordt bij Hillegom ge-
holpen door Peter de Groot ook 
geen onbekende bij Legmeer-
vogels en Herman Hoek, die ook 
een verleden bij Legmeervogels 
heeft  is bij Hillegom de keepers-
trainer 

Finaleweekend NK Kanopolo Uithoorn
Uithoorn - In het zinderen-
de ontknopingsweekend van 
het NK Kanopolo hebben twee 
teams van Michiel de Ruyter zich 
naar het podium weten te knok-

ken. Zowel MDR 4 als het jeugd-
team    veroverde een knappe 
derde plek.
Zeker bij het vierde team van de 
Uithoornse club was het tot het 

Na een avond top honkbal blijft 
WSB, na deze overwinning  0-1, 
virtueel leider in de eerste klas-
se. Thamen pitcher Maikel Ben-
ner gooide deze avond dertien 
keer drieslag, pitcher Mark Bos-
man van WSB gooide zestien keer 
drieslag.

Thamen moet in de komende 
drie wedstrijden nog twee pun-
ten weten te pakken om zeker 
te zijn van een plaats in de Top-
klasse 2018. De eerste kans is ko-
mende vrijdag 21 september om 
19.30 uur als Kinheim H2 op be-
zoek komt aan de Vuurlijn.

laatste moment spannend. De 
strijd om het brons van de twee-
de klasse moest op zondagmid-
dag worden gestreden tegen de 
concurrent uit Enschede, en dat 

lukte met een nipte 2-1 zege. 
De jongste MDR-talenten voch-
ten zich intussen ruim los van de 
nummer vier uit de jeugdklasse, 
zodat zelfs de verliezen van hun 
laatste twee wedstrijden geen ef-
fect meer hadden op hun plaat-
sing.
In de derde klasse kon MDR 5 
geen medaille meer halen, maar 
de thuisclub haalde wel nog 
het onderste uit de kan en wist 
twee plekken omhoog te klim-
men in het eindklassement. MDR 
3 maakte in de eerste klasse in-
druk door als enige club een ge-
lijkspel te halen tegen kampioen 
Odysseus, maar kwam deson-
danks niet meer in de buurt van 
de top drie. Het zonnige week-
end werd vervolgens afgeslo-
ten met de promotie-degradatie-
wedstrijd van MDR 2. Het hoofd-
klasseteam moest zich zien te be-
wijzen tegen Keistad uit Amers-
foort en deed dat met volle over-
tuiging. Eindstand: 9-3.
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Verrassende mix van stijlen en sto�en 

Onverwachte
combinaties
Niets is wat het lijkt. Dat kunnen we zeggen van veel nieuwe damesmode collecties. 
De merken verrassen met onverwachte combinaties van materialen, modellen en trends. 
Met als resultaat een verrassende mix van stijlen en sto�en.

De bril maakt je out�t helemaal af 

Uitdagend en
provocerend
De bril maakt je out�t helemaal af. Komend seizoen kiezen we voor uitdagende en 
provocerende monturen. Of het nu om nu om een gewone bril of een zonnebril gaat, 
het montuur mag een beetje uitdagend zijn.

De spanning in de collecties 
wordt opgebouwd rond tegen-
strijdigheden als mat en glans, 
modern en nostalgisch, tech-
niek en natuur. We zien het bij 
een merk als Yaya met een collec-
tie die even vrouwelijk als spor-
tief en trendy als casual is. Bin-
nen de collecties zijn er verschil-
lende stijlen. We zien veel details 
uit sportkleding verwerkt in vrou-
welijke items. Of juist andersom. 
Denk aan blouses met tape op de 
mouwen en pakken in �owy stof-
fen als satijn in combinatie met 

cupro. Een andere trend is de mix 
van stoer en glans. Van denims 
met lakcoatings tot aan onafge-
werkte naden op tops en broe-
ken. Sto�en zijn rauw en net even 
anders dan je op het eerste ge-
zicht denkt te zien. Glans is te-
vens verwerkt als detail, in tek-
sten op T-shirts of jacquard prints. 
Heel fraai zijn de bekende klassie-
kers die in een nieuw jasje zijn ge-
stoken, voor een eigenwijze mo-
derne uitstraling. Zoals de track-
pants die in een ruit komen. Of de 
oversized tweed blazers, die niet 

van wol maar in een stevig jersey 
uitgevoerd zijn. Fluweel en kant 
zijn veelvuldig verwerkt in de ver-
schillende items. Omdat het bui-
ten nu echt kouder wordt ont-
breekt daarnaast de knitwear niet 
in dit thema. Mooie lange vesten 
en warme truien, die je combi-
neert met kanten hemdjes. Heel 
trendy!

Een verrassende mix van 
stijlen en sto�en

Foto: Yaya

De nieuwe collecties laten nieu-
we kleuren zien, die een assorti-
ment aan looks bieden. Van klas-
siek en understated tot brutaal. 
De nieuwe collecties montu-
ren voor gewone brillen zoeken 
grenzen op met unieke montu-
ren met een uitgesproken karak-
ter op het gebied van kleur, vorm 
en textuur. Brillen voor zelfverze-
kerde brildragers, die durven op 
te vallen: gewaagd, modern en 
krachtig met een mix van heden-
daagse vormen, kleuren, materia-

len en sterke details. Ronde vor-
men doen het goed. De moder-
ne monturen met vintage inspira-
ties, worden aangeboden in een 
waaier van onverwachte, glinste-
rende kleuren, waaronder paars, 
groen en rood, waardoor het 
montuur alle aandacht naar zich 
toe trekt. Als we kijken naar zon-
nebrillen dan ontdekken we bij 
de mannen een tijdloze stijl. De 
klassieke rechthoekige bril heeft 
daarentegen een opvallende, 
traditionele elegantie en combi-

neert acetaat en metaal voor een 
ver�jnde look. Zonnebrillen voor 
vrouwen combineren een sterk 
ontwerp met klassieke basics. As-
sertieve lijnen worden gecombi-
neerd met elegante trekken. Het 
resultaat is een gedurfde en vrij-
postige vrouwelijke look. 

De nieuwe collecties 
zijn stijlvol en stoer. 

Foto’s: Eyewear

Een casual en zelfbewuste stijl 

Donkere kleuren
geven de toon aan
De najaarscollectie voor mannen is dit jaar meer urban dan anders en krijgt door de 
inzet van hoogwaardige materialen een bijzondere uitstraling. Klassieke modellen 
worden sportief geïnterpreteerd en zorgen voor een casual en zelfbewuste stijl. 

Donkere kleuren overheersen 
dit seizoen, terwijl warme kleu-
ren als roest en berry doen dro-
men van gezellige, koude da-
gen. Door de levendige textu-
ren ontstaat er elegante diep-
te en krijgt zelfs zwart een ca-
sual look. Het zorgt voor een 
prachtige look. Bij een merk 
als Braxx is het thema ‘Hi Flex’ 
nog steeds actueel, dat wil zeg-
gen: maximale bewegingsvrij-

heid in zowel boven- als onder-
kleding. Denims en chino’s ga-
randeren optimaal draagcom-
fort en de absolute musthave 
is de gestreepte trui. Trendy 
blijft ook het blousonjack, dat 
na een winterse make-over ver-
schijnt in een doorgestikte en 
niet-doorgestikte variant. De-
nims doen het goed met drie-
dimensionale stiksels en me-
talen knopen met hamermo-

tief, waardoor ze een used-look 
krijgen. Ook chino’s en oxford-
shirts worden vertaald naar 
spijkerstof. 
Opvallend is het outdoor-seg-
ment met dit seizoen de par-
ka in wol-look en het jack zon-
der echte dons. Verder staat het 
‘mix-and-match’ thema cen-
traal: hybriden en nylon wor-
den gecombineerd met jersey 
of breisels.Warme kleuren doen dromen van gezellige koude dagen. Foto: Braxx
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Draagbare mode die boven de trends uitstijgt 

Eigenzinnig en
toch elegant
Zorg dat je er deze winter goed uitziet. De nieuwe collecties helpen 
je een handje met draagbare mode die boven de trends uitstijgt. 
Een beetje eigenwijs, maar toch stijlvol.

Vrouwelijke look dankzij mooie schoenen

Lopen op hoge hakken
Wil je echt vrouwelijk voor de dag komen, dan horen daar natuurlijk hoge hakken bij. 
Om je je out�t helemaal af te maken. 

De trends volgen elkaar in een 
hoog tempo op. Daarom heb-
ben sommige labels een geheel 
eigen weg gekozen. De nieuwe 
wintercollecties zijn down-to-
earth en elegant tegelijk. Kleur 
en textuur zijn belangrijk; denk 
aan warm oranje, donker- en 
olijfgroen en verschillende de-
nim wassingen. Prints mogen 
eigenzinnig en opvallend zijn. 
Naast de klassieke streep en pol-
kadot vind je in de nieuwe collec-
tie van Sandwich bijvoorbeeld 
een uitgesproken luipaardprint 
waarmee je je eigen stijlgrenzen 
kunt verkennen. Alles draait ver-

der om ver�jnde kwaliteit en een 
vertrouwd silhouet. Om iede-
re vrouw ook echt te laten stra-
len met een stijl die bij haar past. 
Bijvoorbeeld met veelzijdige tail-
ored designs, verschillende soor-
ten knitwear en out�ts voor ie-
der moment.  Opvallend is dat 
de jurk voor overdag helemaal 
terug is, maar dan in een casual 
denim met trompetmouw. Met 
sophisticated culottes in aardse 
kleuren maak je voorzichtig de 
overstap naar de winter. Deze es-
sentials zijn makkelijk te combi-
neren met je bestaande garde-
robe. 

De nieuwe wintercollecties 
zijn down-to-earth.

Foto: Sandwich

In de collecties met schoenen 
voor vrouwen is de keuze in ‘high 
heels’ groter dan ooit. Tamaris laat 
dat mooi zien in haar nieuwe col-
lectie. Hoge hakken met opval-
lende decoraties, verrassende hi-
dden details, zoals het kenmer-
kende gouden hartje op de zool 
en opengewerkte materialen die 
de designs in deze verrassende 
collectie een uitgesproken ele-
gante en vrouwelijke look geven. 
De modellen variëren, zodat iede-

re dame dit najaar iets passends 
kan vinden. Qua kleur komen we 
vooral mooie en warme najaars-
kleuren tegen zoals bordeaux-
rood, navy en lichtgrijs, maar 
ook de krachtige, imposante ac-
centkleur felrood die je pumps of 
peeptoes extra laten opvallen on-
der je culotte, pantalon of jurkje. 
Door de verschillende designs  is 
er voor elke look of mood wel een 
passende stijl. Wat opvalt is dat er 
ook aan het comfort is gedacht. 

Op hoge hakken lopen is niet 
voor iedereen altijd even makke-
lijk. Daar is aan gewerkt. Met een 
speciale gepatenteerde binnen-
zool die de voet de perfecte on-
dersteuning biedt, moet de pijn 
wat minder wordt. De dag hoef je 
dus niet meer te eindigen met ze-
re voeten.

Voor elke look of mood 
is er een passende stijl.

Foto: Tamaris

Sobere looks opge�eurd met opvallende prints

Klassieke strepen 
en veel ruitjes
Voor de mannen is er volop keuze komende winter. Heel trendy is de sobere look 
die wordt opge�eurd met opvallende key-prints. Daarnaast doet de stoere 
urban look met veel sportieve elementen het goed. 

Mode en sport gaan ook bij de 
man hand in hand en dat zie je 
aan de kleinste casual details 
die de klassieke modellen sie-
ren, maar ook de maximale be-
wegingsvrijheid in zowel bo-
ven- als onderkleding. Daarbij 
keert het ‘mix-and-match’ the-
ma deze winter helemaal te-
rug. Er worden volop verschil-
lende materialen en levendige 
texturen gecombineerd met 
elkaar, wat een casual uitstra-
ling geeft, zoals hybriden, neo-

preen, nylon, jersey of breisels. 
Voor de man is veel mogelijk. 
Want ook een stijlvol pak doet 
het goed. Kies je voor een pak 
dan is het heel mooi om jouw 
out�t een informele touch te 
geven met sportieve sneakers 
er onder. En ja, ook in de winter 
mag je met de blote voet in je 
schoen! In de nieuwe collecties 
is er zoals gezegd ook ruim-
te voor soberheid. Maar uiter-
aard wel met stijl. Sobere looks 
worden opge�eurd door key-

prints, zoals tropische bloe-
men, paisley’s en geometrische 
mash-ups, die het geheel een 
wilde festival vibe geven. Ver-
der zien we veel ruitjes, klas-
sieke strepen, contrasterende 
halslijnen, chique details op 
de zakken, colour-block brei-
sels, polo’s met halve ritsen en 
sweaters met grote borstzak-
ken. Met name de wollen over-
jassen, jacquard-stijlen en tra-
ditionele bomberjacks zijn de-
ze winter erg populair. In de nieuwe collecties is er ruimte voor soberheid met stijl. Foto: Ted Baker
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Argon en Legmeervogels 
gaan woensdag verder
Regio - Door een hele zware 
blessure van Patrick Lokken in 
de 48ste minuut is het duel tus-
sen Argon en Legmeervogels in 
de 64ste minuut alsnog gestaakt 
door scheidsrechter Van Dokkum. 
Het wachten op de ambulance en 
het stabiliseren van de arm van 
Pitrick Lokken heeft te veel tijd 
gekost. Woensdag 19 september 
om 20.00 uur wordt ij Mijdrecht 
dan het restant van dit duel, 43 
minuten, uitgespeeld. De stand 
is dan 1-0 in het voordeel van Ar-
gon. 
Eindelijk treft Legmeervogels in 
dit duel niet een tegenstander 
die zich ingraaft voor het eigen 
16-metergebied. Nee, Argon wil-
de er een echte wedstrijd van ma-
ken. Als je dan twee ploegen zijn 
die willen voetballen heb je ook 
kans op een boeiend duel. De-
ze confrontatie tussen de zater-
dag 1ste klasser en de zondag 
1ste klasse is zeker een wedstrijd 
geworden die het aankijken, ze-
ker in de eerste 45 minuten, het 
aankijken meer dan waard is ge-
weest. De eerste kansen in dit du-
el zijn voor Legmeervogels. Yo-

rick vd Deijl en Yasin Poyraz krij-
gen de kans om de eerste tref-
fer voor Legmeervogels te score 
in deze bekercompetitie. In bei-
de gevallen is het Romero Anto-
nioli, de doelman van Argon die 
de situatie ten goede weet te ke-
ren. Aan de andere kant is het bij 
de tweede aanval van Argon wel 
raak. Een corner genomen door 
Marwan Fennich gaat over Halil 
Suzulmus, de doelman van Leg-
meervogels heen en kan Dennis 
Filippo de bal in het verlaten doel 
koppen en kijkt Legmeervogels 
weer tegen een 1-0 achterstand 
aan. een geluk bij dit ongeluk is 
dat Legmeervogels nu nog 75 mi-
nuten heeft om de stand mini-
maal gelijk te trekken. Het krijgt 
daartoe ook de mogelijkheden 
voor maar de kansen en kansjes 
worden niet verzilverd. Ook Ar-
gon lukt het niet meer om doel-
man Hilil Suzulmus te passeren 
zodat het 1-0 staat in het voor-
deel van Argon bij het ingaan van 
de rust.
De tweede helft duurde slechts 
3 minuten door het al eerder ge-
melde incident.

Maak kennis met 
petanque/jeu de boules
Regio - Petanque en jeu de bou-
les zijn twee begrippen voor de-
zelfde activiteit. Het spel met 
de stalen kogels. Al ruim 30 jaar 
wordt deze sport in Uithoorn in 
verenigingsverband bedreven. 
Hierbij draait het niet alleen om 
competitie, maar vooral ook om 
sociaal samenzijn. Petanque kan 
tot op zeer hoge leeftijd gespeeld 
worden. Maar ook de jeugd kan 
prima overweg met de boules. 
Tijdens de Nationale Sportweek, 
15-29 september stelt de vereni-
ging Boule Union Thamen u, jong 
of oud, graag in de gelegenheid 
om met deze sport kennis te ma-
ken en de basistechniek te leren. 
Daartoe organiseert de vereni-
ging een drietal gratis activitei-
ten: Voor de werkenden organise-
ren ze om zaterdag 22 september 
een clinic met een toernooitje. 
Voor deelname kunt u zich mel-
den vanaf 12.30 uur op de baan 
aan de Vuurlijn.
De clinic begint om 13.00 uur. 

Koffietijd
Op woensdag 26 september or-

ganiseren ze een clinic tijdens 
koffietijd, aanvang 10.00 uur. 
Onder genot van een kopje kof-
fie/thee worden de beginselen 
van de sport door een bevoegd 
trainer uitgelegd. Daarna gaan 
ze samen buiten op de boule-
baan enkele basistechnieken oe-
fenen en tot slot een partijtje spe-
len. Al met al zal dit ongeveer an-
derhalf uur duren. De clinic vindt 
plaats op de accommodatie van 
HSV Thamen/Boule Union Tha-
men, Vuurlijn 24, 1424 NR De 
Kwakel. De vereniging beschikt 
over voldoende boules voor de 
deelnemers. Kosten? Geen. Pe-
tanque/jeu de boules is een laag-
drempelige sport en de contribu-
tie is minder dan € 40,00 per jaar. 
Ook de jeugd komt aan bod. Op 
woensdag 26 september houden 
ze ook een jeugdclinic om 14.00 
uur op de baan aan de Vuurlijn. 
Het oefenen van de techniek gaat 
dan in spelvorm en ook hier slui-
ten ze af met een klein toernooi-
tje. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Henk van 
Rekum, 06-12390091

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 11 
september vond de eerste zitting 
plaats van de eerste ronde van 
de parencompetitie van het sei-
zoen 2018/2019. De aanwezigen 
gingen er weer helemaal voor na 
de openingsdrive van verleden 
week.
De hoogste score viel in de B-
lijn. Twee 60-plus scores werden 
er behaald en wel op de eerste 
plaats Inge Dyrbye & Thea Stahl 
met 60,83% op de voet gevolgd 
door een splinternieuw paar: El-
len Boeringa & Willie Woerden 
met 60,42%. Een goed begin is 
het halve werk! Op drie Matty 
Overwater & Loes Wijland met 

54,58%, de vierde plek was voor 
Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch 
met 50,83% en de top-vijf wordt 
afgesloten door Ria Bulters & Ar-
na Kroon met 50,42%.
In de A-lijn voerden Ina Melkman 
& Jetty Weening de lijst aan met 
59,58%. Tweede plaats voor Son-
ja Reeders & Janny Streng met 
55,42%, op drie gelegenheids-
koppel Marja van Holst Pelle-
kaan & Elly van Nieuwkoop met 
54,17%, als vierde Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck met 54% 
rond en tot slot op vijf Tini Geling 
& Paula Kniep met 52,59%.
De kop is eraf, nog vijf zittingen te 
gaan in deze ronde.

Bridgeclub De Legmeer
Laddert nog steeds
Regio - Regio - Woensdag 12 sep-
tember meldden zich maar liefst 
38 paren voor de 2e zitting in 
de laddercompetitie van bridge-
club De Legmeer. De avond be-
gint met een feestelijk tintje door 
de benoeming van Bram van der 
Zeeuw als clubmeester die daar-
voor de oorkonde uitgereikt 
krijgt en de versierselen die daar-
bij horen krijgt opgespeld. Het 
moet een geluksavond voor Bram 
geweest zijn die met zijn Anneke 
vierde wordt met een schitteren-
de score van 60.30%. Daarboven 
met een klein verschil Anton Ber-
kelaar en Anton van Senten die 
met 60.53% derde worden. Met 
een sprong van 67.01% naar een 
tweede plaats voor Johan Le Fe-
bre en Wim Slijkoord, maar sky 
high met 70.72% de eerste plaats 
voor Ruud Lesmeister en Ger 
Quelle. Wat ook niet onvermeld 
mag blijven een vijfde plek voor 
Bep de Jong en Cora de Vor met 
59.14% en een zesde met 57.75% 
voor Hein van der Aat en Cora de 
Vroom op de hielen gezeten met 
een fractie verschil Mieke van 
den Akker en Lijnie Timmer met 
57.64%. De achtste en negende 
plaats waren voor Arnold Heuzen 
en Theo Klijn en paar Anja Brug-
man en Andre Langendonk met 
ex aequo 57.52%. 

Prachtige score
Tiende werden Ben ten Brink en 
Jan Bronkhorst met hun 56.71% 
gevolgd door Cobie Bruine de 
Bruin en Trudi Zandbergen met 

56.02% een mooie elfde plaats. 
Ook zeker in de rij der sterken ho-
ren de namen van Jannie Streng 
en Francis Terra die toch weer 
55.56% neerzetten, die hiermee 
twaalfde werden. Een prachtige 
score voor Irene Hassink en Hen-
riette Omtzigt die zich in dit ster-
ke veld met 52.55% een plaats als 
dertiende wisten te veroveren. 
Als hekkesluiters in deze eregale-
rij noteren we als veertiende Ro-
bert Jan Bakker en Anja de Kruijf 
met 52.20%. Uit deze uitslag 
blijkt dat bovengenoemde men-
sen zich , waar nodig, zich heb-
ben weten te beheersen of op het 
juiste moment hebben toegesla-
gen. Dat blijkt ook wel uit de spel-
uitslagen die voor het grootste 
deel een deelscore laten zien. Op 
19 tafels werden 456 spellen ge-
speeld en slechts tweemaal werd 
klein slem uitgeboden en beide 
keren niet gehaald. De ladder-
competitie kan door niveauver-
schillen de speler het gevoel ge-
ven kanonnenvlees te zijn, frus-
trerend zijn maar ook euforisch 
of opgelucht zijn als je vanuit 
jouw lagere lijn een tik naar bo-
ven uit kunt delen. Dan hoor je 
na de match dat de spelers een 
spannende maar heerlijke avond 
hebben gehad en aardige men-
sen hebben ontmoet waar zij 
nog niet eerder kennis mee heb-
ben gemaakt. Kortom bij De Leg-
meer zijn wij nog niet ladderzat. 
Lijkt het u iets, bel of schrijf: 06-
83371540 of gerdaschavema-
ker@live.nl

AKU pupillen succesvol 
tijdens regio finale
Regio - Zaterdag 15 september 
2018 vonden de finales van de 
pupillen competitie plaats bij AV 
Haarlem, waar Atletiek Klub Uit-
hoorn (AKU) met de Jongens Mi-
ni’s en Pupillen B acte de presen-
ce gaf.  Zowel de Jongens Mi-
ni’s en jongens Pupillen B heb-
ben sterk gepresteerd, met me-
nig persoonlijk record tot ge-
volg! Mede dankzij zijn persoon-
lijke records eindigde Florian Fa-
ber individueel knap als 5e in een 
sterk competitieveld. 
Florian ging vooraf als 7e naar de 
finale. Mede door twee persoon-
lijke records eindigde hij op een 
zeer knappe 5e plaatst en mocht 
bij het prijsuitreiking ook een me-
daille in ontvangst nemen. Een 
mooie prestatie, waar Florian erg 
trots op mag zijn.

Sterk
Ruben van Vliet, Liam Roling, 
Senn Koek , Tim Solopchuk en 
Roel Verlaan van de AKU Mini Pu-
pillen presteerden sterk. Senn 
Koek debuteerde tijdens de fina-
le en wist gelijk drie persoonlij-
ke records te noteren. Bij het bal-
werpen kwam Senn tot een af-
stand van 15.28 meter, de 40 me-
ter sprint liep Senn in 8.83 se-
conden en bij het verspringen 
sprong hij naar een mooie af-
stand van 2.38m. Liam Roling had 
zich na de eerste drie competitie 
rondes net niet individueel ge-

plaatst, maar kwam ook in Haar-
lem weer sterk voor de dag. Bij 
het sprinten noteerde hij een tijd 
van 8,29 seconden, 2, 55 meter 
bij het verspringen en Liam wierp 
de bal naar een afstand van 14,28 
meter. Tim Solopchuk was tijdens 
de finale in topvorm en behaal-
de twee persoonlijke records. Tim 
noteerde op de sprint een pr van 
8,94 seconden en bij het balwer-
pen kwam hij maarliefst tot 16,59 
meter. Ruben van Vliet behaalde 
ook een persoonlijk record bij het 
balwerpen (13,14 meter). Op de 
40 meter sprint noteerde hij een 
snelle tijd van 8,02 seconden en 
2,44 bij het verspringen. Roel Ver-
laan, een van de jongste atleten 
die deel mocht nemen aan de fi-
nale kwam bij het verspringen tot 
een afstand van 2,27 meter. Op 
de 40 meter sprint eindigde Roel 
knap als 2e in zijn serie (8,48s) en 
met balwerpen noteerde hij een 
afstand van 11,25 meter. Hiermee 
stelden het team de 4e plaats vei-
lig. Absoluut een knappe presta-
tie!

Pupillen B
De jongens Pupillen B eindigde 
als team op de 5e plaats. Finn Ver-
haar behaalde maar liefst 3 per-
soonlijke records, met 8.30 op 
de 40 meter, 5.74m bij het kogel-
stoten en 2.93m met versprin-
gen. De jongens waren sowieso 
allemaal in vorm bij het versprin-

gen. Alle jongens behaalden hier 
een persoonlijk record, Akira Kerr 
sprong 3,45 meter, Jannick de 
Jong (3.04m), Mark Westra (3.15) 
en Florian Faber (3.76m). Bij ko-
gelstoten deden de jongens het 
ook goed en wisten naast Finn 
zowel Jannick (5.47m), Mark Wes-
tra (5,25m) als Florian (6.41m) een 
nieuw persoonlijk record te vesti-

gen. Akira noteerde bij het kogel-
stoten een afstand van 4,90 me-
ter.
Op de 40 meter sprint lieten de 
jongens pupillen B ook erg snelle 
tijden zien, Florian finishte in 7,15 
seconden, Akira kwam in 7,53 se-
conden over de streep, Jannick 
in 7,79 sec en Mark noteerde een 
tijd van 8,02 seconden.

De Ronde Venen - Op 21 april 
organiseerde de Rotary Vinke-
veen-Abcoude een benefietcon-
cert in de Dorpskerk van Abcou-
de. De opbrengst van dit jaar-
lijkse concert, verzorgd door le-
den van het Koninklijk Concert 
Gebouw en dit jaar in het voor-
programma de jeugd van Ab-
coude en Baambrugge, gaat al-
tijd naar een of meerdere goe-
de doelen. Dit jaar was een groot 
deel van de opbrengst bestemd 
voor Het Sporthuis Abcoude. De 
nieuwe voorzitter van de Rota-
ry Vinkeveen-Abcoude, Martien 
Stigter, overhandigde afgelopen 
week een cheque ter waarde van 
maar liefst 3.000 euro aan Corien 
van der Linden, voorzitter van de 
Stichting Zwembad Abcoude. Co-
rien van der Linden is blij met de-
ze donatie van de Rotary. “We zul-

len dit geld gebruiken voor extra 
voorzieningen voor mensen met 
een fysieke beperking en zo de 
toegang naar het zwembad ver-
der optimaliseren. Het Sporthuis 
Abcoude is er straks voor jong en 
oud. Met deze en andere dona-
ties wordt Het Sporthuis voor ie-
dereen een fijne plek voor zwem-
men, binnensporten en ontmoe-
ten.” Sinds maart 2018 is door 
Stichting Zwembad Abcoude al 
meer dan € 42.000 ingezameld 
van inwoners en ondernemers 
uit Abcoude en omgeving. Met 
dit extra bedrag kunnen meer fa-
ciliteiten direct in de bouw mee-
genomen worden. Naar ver-
wachting zal Het Sporthuis met 
zwembad en gymzalen en ont-
moetingsplek op de hoek Bo-
venkamp/Spoorlaan, begin 2020 
worden geopend. 

Rotary doneert € 3.000,- 
aan het Sporthuis

STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND
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Cees Samson prolongeert 
de schaak titel
De Ronde Venen - Voor het 
tweede achtereenvolgende jaar 
is Cees Samsom de schaakkam-
pioen geworden van s.c. Denk en 
Zet.
Zoals wedstrijdleider Vrolijk bij 
de bekeruitreiking memoreerde 
was Cees vanaf nagenoeg het be-
gin van de competitie de koplo-
per. Met degelijk schaak en voor-
al goed wetend wanneer er geen 
winstmogelijkheden waren tijdig 
de remise aan te bieden, wist hij 
een solide basis te leggen voor 
het laatste deel van de compe-
titie. Bijna dreigde het kampi-
oenschap nog aan hem voor-
bij te gaan: Door verlies in de 
laatste 2 bondswedstrijden wist 
Henk Kroon zich net boven hem 
te nestelen. Toen Samsom in-
tern nog een keer remiseerde en 
Kroon won leek het er op dat het 
toch laatstgenoemde zou wor-
den die er met de beker vandoor 
zou gaan. Door verlies van Henk 
Kroon in de laatste twee wedstrij-
den van de beide youngsters van 
Denk en Zet, respectievelijk Pe-
ter de Jonge en Stefan Rijsbergen 
was het toch Samsom die boven-
aan eindigde.Een terecht kam-
pioenschap daar nl. de punten 
die extern gescoord worden ook 
meetellen in de eindrangschik-
king en hierin wist Cees Samsom 
het op bord 1, daar spelers tegen-
komend met een gemiddelde ra-
ting van boven de 2000, het ook 
beter te doen dan Kroon op bord 
3.Cees behaalde 2 ½ punt terwijl 
Kroon op 2 bleef steken.

Bekers
De bekers voor het beste resul-
taat in de externe/bondscompe-
titie werden behaald door respec-
tievelijk het jongste en oudste se-
nioren lid.In het eerste team was 
het Stefan Rijsbergen die met 6 
uit 9 de beker mee naar huis nam.
Voorwaar een knappe prestatie, 
weliswaar had hij vorig jaar ook al 
de beker gewonnen voor het bes-

te resultaat maar die was in het 
tweede team in de tweede klasse 
en nu waren zijn tegenstanders, 
spelende in de eerste klasse toch 
echt een stuk sterker. Het bracht 
Stefan duidelijk niet van zijn stuk 
en met gewaagd schaak behaal-
de hij de ene na andere overwin-
ning. Eindresultaat de enige spe-
ler in het eerste team die boven, 
en zelfs ruim, de 50% bleef. Twee-
de “gevolg”inmiddels de speler 
met de hoogste rating van Denk 
en Zet; ruim in de 1800 en hier-
mee kun je in de eerste klasse te-
voorschijn komen en dat is dus 
gebleken.
Als nr. 2 eindigde Gert Jan Smit 
met 3 ½ uit 9 dus ruim onder de 
50%. Niet bevreemdend dus dat 
het eerste team weer degradeer-
de.

Bokaal
De bokaal voor het tweede team 
werd behaald, geloof het of niet, 
door de al jaren nestor genoem-
de Cees Verburg.
Alsof de jaren geen invloed heb-
ben op Cees denkvermogen en 
concentratie, over schaakerva-
ring en immer aanwezig fanatis-
me hoeven we het niet eens te 
hebben, behaalde hij een score 
van 4 uit 7.
Hiermee toonde Verburg voor de 
zoveelste maal aan dat leeftijd 
geen beperking mag heten om te 
schaken , sterker nog het lijkt de 
geest te” stalen”.
Het was misschien dan ook niet 
vreemd dat iemand tijdens het 
uitreiken van de beker riep; Cees 
voor het kampioenschap!
De nr.2 in het tweede was Jan de 
Boer, vanwege privé omstandig-
heden had Jan zich alleen maar 
beschikbaar gesteld als invaller. 
Deze rol bleek hem echter prima 
te liggen, hij scoorde een prima 3 
½ uit 6 wat procentueel zelfs nog 
ietsjes beter was dan Verburg, 
maar het gaat nu eenmaal om de 
uiteindelijk gescoorde punten.

TwirlPower organiseert 
twirlwedstrijd
Mijdrecht - TwirlPower, de twirl 
afdeling van Show- en Marching-
band VIOS, organiseert op zater-
dag 20 oktober een officiële NB-
TA twirlwedstrijd in Mijdrecht. 
TwirlPower nodigt iedereen uit 
om te komen kijken! Sporthal 
De Phoenix is de locatie waar ve-
le sporters hun twirl show zullen 
laten zien aan een jury. Zij zullen 
er prachtig uit zien in hun kos-
tuums met vele glitters en glin-
ster stenen. Ook aan het haar en 
de make-up wordt altijd veel aan-
dacht besteed. Veel deelnemers 
laten verplichte onderdelen zien 
zoals bijvoorbeeld 1-Baton en 
2-Baton, maar ook de dance twirl 
routines (een vrije dans op eigen 
gekozen muziek) komen voorbij. 
En voor de jongste twirlsters is er 
het onderdeel KidsTwirl, waar de 
jeugd laat zien dat zij toch weer 
de toekomst zijn voor deze sport.
Twirlen is een sport. Omdat je 
dans, ritmisch gymnastiek, bal-
let en twirlen tegelijk laat zien. De 
combinatie van dit alles maakt 
dat het een aparte sport is, maar 
wel een sport waar je je creativi-
teit helemaal in kwijt kan. Twirl-
Power zelf doet zelf natuurlijk ook 
mee op deze wedstrijd. Met maar 
liefst 13 onderdelen zet TwirlPo-
wer zichzelf goed op de landelijke 
twirl kaart. TwirlPower heeft solis-
ten, duo’s en ensembles die alle-
maal hun eigen show laten zien. 
Er zal door alle deelnemers ge-
streden gaan worden om plaat-
singspunten voor de Nederland-
se Kampioenschappen. Sommige 
deelnemers hebben deze punten 

al binnen en gebruiken de wed-
strijd om vormbehoud te tonen. 
Publiek is welkom op deze dag in 
sporthal De Phoenix in Mijdrecht. 
De dag begint om 09.30 uur. De 
toegangsprijs is laag, €5,- voor 
volwassenen en €3,- voor kinde-
ren tot 12 jaar en 65+. Met uw 
kaartje kunt u de hele dag in en 
uit lopen. Het sportcafé is open, 
dus u kunt daar altijd terecht voor 
een hapje of een drankje.
Wil je al eerder kennismaken met 
de twirlsport? Kom dan eens kij-
ken tijdens een les op de dins-
dag avond. Van 17.00-18.00 uur 
de jongste leden, van 18.30-20.00 
uur solistische onderdelen en van 
20.00-21.00 uur de meiden vanaf 
15 jaar. Of stuur een e-mail naar: 
twirlsters@vios-mijdrecht.nl

TV De Ronde Vener 
Clubkampioenen 2018
Mijdrecht – Vorige week zijn de 
clubkampioenschappen bij TV De 
Ronde Vener gehouden.
Al vele jaren worden deze club-
kampioenschappen zowel voor 
de senioren als junioren gelijktij-
dig gehouden.
Ongeveer 180 leden hebben hier 
aan deelgenomen.  Relatief veel 
nieuwe leden van de vereniging 
deden hieraan mee.
Clubkampioen bij de oudste 
jeugd werd bij de meisjes Nikki 

Brands, zij won van Demi Andries-
sen  en bij de jongens won Tom 
Bakker na een spannende wed-
strijd van Philippe van Schaik.
Bij de senioren won Julia Heidstra 
de titel in de hoogste klasse bij de 
dames.
Bij de heren ging de titelstrijd tus-
sen Mick van Meines en Axel Hei-
kens. In 2 sets won Mick van Mei-
nes wederom de titel.
Alle overige winnaars staan op de 
website van de vereniging.

Openingswedstrijd jongste 
Basketball Argonauten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
opende de jongste Basketball Ar-
gonauten het basketball seizoen 
in Sporthal De Eendracht.
Dit seizoen worden ze op woens-
dagavond door Kalvin de Koning 
en Geert Jan Dierickx getraind en 
zaterdag hadden deze jonge trai-
ners ook hun debuut als coach. 
Ook had een van onze spelers 
uit het U18 team zijn debuut als 
scheidsrechters.
Het is altijd mooi om te zien hoe 
een sportvereniging intern alles 
weet te regelen!
De jonge Argonauten speelden 
hun eerste wedstrijd van het sei-
zoen tegen het U12 team uit 
Leerdam. Het publiek was in gro-
te getallen aanwezig en moedig-
de beide teams enthousiast aan. 

Basketball is een stoere sport 
waarbij diverse vaardigheden ge-
combineerd moeten worden. Zo-
wel het gebruik van handen en 
voeten zijn belangrijk. Maar ook 
snelheid, sprongkracht en sa-
menwerking.
De basketballertjes begonnen 
wat verlegen aan deze wedstrijd 
maar kregen gaande weg steeds 
meer lef en zelfvertrouwen.
Vooral na de rust zag je dat er 
meer samenspel kwam en be-
gonnen ze ook wat meer punten 
te scooren. Helaas werd de wed-
strijd tegen BV Leerdam met ver-
lies afgesloten. Volgende week 
kunnen de jonge Argonauten 
hun eerste uitwedstrijd tegen de 
Quick Runners uit Leerdam weer 
hun vaardigheden laten zien.

Atlantis wint streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Van Walraven 
gesponsorde Atlantis 1 de eerste 
thuiswedstrijd van de competitie 
tegen buurvereniging de Vinken. 
Beide ploegen zijn dit seizoen 
verhuisd van de 3e naar de 2e 
klasse. Hoewel Atlantis in de laat-
ste ontmoeting steeds liet zien 
de betere ploeg te zijn, draagt de 
streekderby toch altijd wat extra 
spanning met zich mee. Na een 
wedstrijd die opnieuw spannen-
der werd dan nodig, wist Atlan-
tis toch met 15-13 de punten in 
Mijdrecht te houden.
Met een enigszins gewijzigde op-
stelling moest het vlaggenschip 
van Atlantis aan het begin van de 
wedstrijd even zoeken, waardoor 
de Vinken de eerste score mocht 
noteren. Het antwoord liet niet 
lang op zich wachten en al gauw 
werd duidelijk dat Atlantis ook 
dit seizoen gewoon weer de be-
tere ploeg is. Langzaam maar ze-
ker liep de Mijdrechtse ploeg weg 
van haar Vinkeveense tegenstan-
der. In de rust toonde het score-
bord dan ook een stand die de 
krachtsverhoudingen goed weer-
gaf, 10-6. Net als vorige week 

kwam Atlantis minder scherp uit 
de kleedkamers dan haar tegen-
stander. De scores kwamen moei-
zaam en er werden wat meer 
foutjes gemaakt, waardoor At-
lantis de Vinken toch weer steeds 
dichter bij liet komen. Toen in de 
laatste minuut het gaatje door 
de ploeg uit Vinkeveen weer te-
rug werd gebracht naar slechts 1 
punt door het verzilveren van een 
strafworp, was het toch nog even 
billen knijpen voor het in grote 
getale aanwezige publiek. Maar 
enige illusies die bij de Vinken be-
gonnen te leven, werden snel de 
kop ingedrukt toen ook Atlantis 
een strafworp mee kreeg en de-
ze omzette in een score. Hierna 
klonk ook gelijk het laatste fluit-
signaal en eindigde de wedstrijd 
in 15-13.
Na 2 wedstrijden gespeeld te 
hebben staat Atlantis er goed 
voor. Alleen Ados heeft net als At-
lantis beide wedstrijden gewon-
nen, waardoor zij samen de eer-
ste plaats delen. Aanstaande za-
terdag zal het door Van Walraven 
gesponsorde team op bezoek 
gaan bij rode lantaarn drager Vi-
king in Wijk bij Duurstede.

20 leerlingen ontvingen 
Anglia-diploma
Wilnis - De Koningin Juliana-
school in Wilnis is sinds vorig 
schooljaar een Anglia school. 
Dit betekent dat er op school, 
naast de lessen Engels die in al-
le groepen gegeven worden, 
extra aandacht besteed wordt 
aan Engels. De kinderen krijgen 
de mogelijkheid om zich hier-
voor in te schrijven. Het afgelo-
pen schooljaar hebben 20 kin-
deren hieraan meegedaan. Aan 

het einde van het schooljaar 
moesten ze allemaal een echt 
Engels examen doen wat op-
gestuurd werd naar Engeland 
en daar werd nagekeken! Ge-
lukkig zijn alle kinderen ruim-
schoots geslaagd, wat natuur-
lijk reden was voor een feest-
je. Ze hebben allemaal een echt 
officieel Engels certificaat ge-
kregen en natuurlijk een zakje 
Engelse drop.








